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Op ‘t pas gehaauwe  
Prinsebal wier 

 

onthuld as d’n  

nééjen Heerser  
òvver ‘t  

Keizerriek  
van  

‘De Zelfkant’. 

 

Dùrrum wille wéj ôllie in de gelègenheid stelle um 
Prins Mike en Prinses Wendy te komme fillesitiere mit hun 

uutverkiezing op zondag 12 fibberwari van  
11.11 - 15.11 uur in ons Kiepekôj:  

Zaal De Posthoorn, Kerkstraot 6 in Hops 
 

           Wéj hòòpe ôllie allemaol te meuge begroete. 
 

             Stichting Carnaval ‘De Zelfkant’ Hops 
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ACTIVITEITEN 3 T/M 17 FEBRUARI 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Vrijdag 3 februari Informatieavond Lourdes  4 

Dinsdag 7 februari Dorpsraadvergadering 3 

Zondag 12 februari Krijtkunstwerk - Valentijn 4 

Vrijdag 17 februari Carnavalsoptocht De Bongerd 15 

VERENIGINGSNIEUWS  BLZ 

Caboose  17 

CV De Zelfkant  1, 20 

Haju judovereniging  30 

KBO Haps  37 

MV Juliana/ De Rozenbottels  10 

VV Hapse Boys  24 

Volleybalvereniging HaVoC  23 

   
 

 
 

 

 

 

NUMMER 4 – 2023  
komt uit op  

17 FEBRUARI 2023 
 

Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres:  

info@deschakelhaps.nl 
 

uiterlijk 10 februari 2023 
 

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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BEDANKT 
 

   Twee jaar geleden ben ik begonnen als waarnemend huisarts in Haps.  

   Per 1 maart stop ik met mijn werkzaamheden in de praktijk.  
 

 Via deze weg wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat ik van u heb gekregen. 

 Ik heb het ontzettend fijn gevonden om de afgelopen twee jaar  

 uw huisarts te mogen zijn.  
 

   Ik ga de prettige contacten missen.  

   Ik wens u allen veel goeds toe.  
    

   Hartelijke groet,  

   Femke den Hartog, waarnemend huisarts 

 

WELKOM OP DE DORPSRAADVERGADERING 
 

Op dinsdag 7 februari houden we een dorpsraadvergadering in café zaal “de 

Posthoorn” om 20.00 uur.  

Onze nieuwe gemeente Land van Cuijk is nu een jaar bezig en 

het nieuwe College zal vast een flinke kluif hebben om de 

motor aan de gang te krijgen.  
 

Na de fietstocht in september door ons dorp met de wethouders van wonen en 

ruimtelijke ordening hebben we niet veel meer vernomen.  

“Haps is topprioriteit”, noemde wethouder de Bruin de Hapse situatie.  

Nog voor de dorpsraadvergadering hebben we overleg zodat we daar over kunnen 

berichten op 7 februari. 
 

Agenda  
- Voortgang herinrichting dorpskern  - Voortgang woningbouw Haps 

- RBL Laarakker     - Wat verder ter tafel komt 

- WIU en knelpuntenkaart   - Zonnebus 

- Kerk 

   

Weet je wanneer het echt koud is? 

Als de ijsberen buiten vragen of ze naar binnen mogen. 
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KRIJTKUNSTWERK VALENTIJN  
 

Kliederkerk Haps-Langenboom-Mill- St Hubert-Wilbertoord nodigt 

iedereen uit om op 12 februari om van 10.30-12.00 uur naar 

Basisschool de Bongerd, Kerkstraat 7 in Haps te komen voor 

een echte Valentijn beleving. 
 

Maak een krijtkunstwerk samen met 

kunstenaar Tien van Tienen of maak een 

vriendschapsbandje. Doe hartjessnoepjes bingo of het cupido 

spel. Leer wie Valentinus is en kom knuffelen met de echte 

schapen. 
 

Dit en nog veel meer is er te doen en te beleven! 
 

Kliederkerk is een initiatief om op een eigentijdse, speelse 

laagdrempelige manier meer jonge mensen kennis te laten  

maken met het geloof en de kerk.  

Contact via: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com 
 

PAROCHIE DE GOEDE HERDER 
 

Parochie De Goede Herder, waar ook 

geloofsgemeenschap Haps onder valt, organiseert 

dit jaar in mei een bus- of vliegreis naar Lourdes.  
 

Als u interesse heeft, dan bent u van harte welkom 

op de informatieavond op vrijdag 3 februari in 

de ontmoetingsruimte van de kerk in Mill. 

Mocht u dit bericht te laat lezen, dan kunt u 

contact opnemen met pastoor James Joseph. 
 

Parochie De Goede Herder Mill, Haps, Wilbertoord, 

Langenboom, Sint Hubert. 
 

Vliegreis 9 mei tot 14 mei 

Informatieavond 3 februari 2023 om 19.30 uur.  

In de ontmoetingsruimte in de kerk van Mill, Kerkstraat 2, 5451 BM Mill. 

Contact       Bedevaartorganisatie 

Pastoor James Joseph     Huis voor de pelgrim 

06- 411 767 20      Raadhuisplein 1, 6226 Maastricht 

Pastoorjames.pdgh@gmail.com   043-32 15 715 

  

Intens verdrietig, maar trots op wie hij was, hebben wij  

op 12 januari afscheid genomen van 

 
Perry Robins 

3 mei 1962 – 12 januari 2023 

 
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de overweldigende steun, 

bloemen, vele kaartjes en lieve woorden. 

 

Marja, Sven & Anne, Manouk & Thomas 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS   
 

Zaterdag 4 februari 19.00 uur: Woord- en Communiedienst. 

Misintenties:  Overleden Parochianen 
 

Zaterdag 11 februari 19.00 uur: Eucharistieviering. 

Misintenties: Jaargetijde Jan Thoonen 

Jaargetijde Nel Kroef 

Jaargetijde en verjaardag Gerrit Weren 

Mgd: Maria Kroef-Hermanussen 
 

Mededeling: Zaterdag 18 februari is er geen Eucharistieviering. 
 

Zondag 19 februari: Carnavalsmis om 10.30 uur in de Kerk. 
   

Priester van de week: 
Pastoor James is van 13 februari t/m 9 maart met vakantie. 

Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712. 
 

Verplaatsing Eucharistievieringen 

Omdat het erg koud kan zijn en de kosten voor verwarming erg hoog oplopen heeft 

de locatieraad besloten dat de Eucharistievieringen plaats zullen vinden vanaf 

januari 2023 in steunpunt Mariagaarde. 

Wanneer de verwarming niet meer nodig is, bijvoorbeeld vanaf april, zullen de 

vieringen gewoon weer in de kerk plaatsvinden.  

Hierover wordt U te zijner tijd geïnformeerd. 
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  WIE VERDIENT EEN BLOEMETJE 
 

We gaan als bestuur van het Vredeskapelleke in Haps iets nieuws doen        

We kennen vast allemaal mensen in onze omgeving die het verdienen verrast te 

worden.  

Een verrassing door middel van een bloemetje, als vrolijke 

opsteker omdat het hen even niet meezit; een verrassing 

omdat ze altijd klaar staan voor anderen; een verrassing uit 

dankbaarheid omdat ze achter de schermen veel voor 

anderen, de gemeenschap, betekenen.  
 

Hoe gaan we dit doen? 

Op dit moment is er een extra brievenbus in ons 

Vredeskapelleke waarin een kaart gestopt kan worden 

waarop staat waarom u denkt dat iemand verrast mag 

worden. U bepaalt zelf wat u kwijt wil op papier. 

Wij zorgen dan dat er een bloemetje met een verrassing 

wordt bezorgd bij degene die u aanmeldt.  

Er volgen geen foto’s in kranten e.d. Dit kan dus 

volledig anoniem.  
 

We willen dit een aantal keren per jaar gaan doen. We 

hebben geen idee hoe dit gaat lopen, maar denken wel 

dat we er met een bloemetje als symbool, nóg beter 

voor elkaar kunnen zijn.  

Boven de ingang van de Vredeskapel staat “Tijd Voor 

Vrede”. In dat verlengde hoort ook Tijd Voor Elkaar. 

Dat is de bedoeling. 
 

We maken van deze gelegenheid gebruik om u te danken voor het mooie bedrag 

van € 261,79 dat we via Rabo ClubSupport van u ontvangen hebben. Zoals 

hierboven beschreven: We gaan er iets moois mee doen.  
 

Bestuur Stichting Vredeskapelleke Haps, 

Henriëtte Loeffen, Marja de Bruijn, Truus Gerrits,  

Monique Verploegen, Liesbeth van Heeswijk 
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EERSTE GEMEENTEGIDS LAND VAN CUIJK 
 

In het voorjaar komt de eerste gemeentegids van de gemeente 

Land van Cuijk. Om duurzamer te werk te gaan laten we minder 

gidsen drukken. Wie er een wil, kan er tegen die tijd een 

afhalen. Geen huis-aan-huis-verspreiding meer dus. 
 

Afhaalpunten 

We proberen te zorgen voor een afhaalpunt in 

iedere kern, en in de grote kernen meer afhaalpunten.  

Als de gids uitkomt laten we weten waar je de gemeentegids kunt 

afhalen. 
 

Duurzamer 

Door ruim 75% minder gemeentegidsen te drukken dan bij huis-aan-

huisverspreiding, zetten we een goede stap voor duurzaamheid.  

Niet alleen is er minder papier nodig, maar er wordt zo ook minder co2 

uitgestoten. En we gebruiken minder elektriciteit tijdens het drukken. 
 

Digitale gids 

Naast de papieren versie komt er ook een digitale gemeentegids. Het grote voordeel 

van de digitale gemeentegids is dat deze dagelijks door de uitgever bijgewerkt kan 

worden. Een aanpassing kan dus snel verwerkt worden, in tegenstelling tot de papieren 

gids. De digitale gids is er ook in een editie voor mensen met een visuele of een 

audiovisuele beperking. 

• Bekijk de huidige digitale gids via Smartmap Land vanCuijk 

https://landvancuijk.smartmap.nl/ 

• Bekijk de huidige toegankelijke Digitale gemeentegids van Land van Cuijk 

https://landvancuijk.smartmap.nl/toegankelijk/ 
 

  

file:///C:/Users/De%20Schakel/Documents/ALLE%20%20JAARGANGEN%20VAN%20DE%20SCHAKEL/digitale%20gids%20via%20Smartmap%20Land%20vanCuijk
file:///C:/Users/De%20Schakel/Documents/ALLE%20%20JAARGANGEN%20VAN%20DE%20SCHAKEL/digitale%20gids%20via%20Smartmap%20Land%20vanCuijk
https://landvancuijk.smartmap.nl/
https://landvancuijk.smartmap.nl/toegankelijk/
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WE MOETEN ALLEMAAL NOG MEER BEWEGEN 
 

“Mensen bewegen steeds minder en worden steeds dikker”, aldus Bart Kiemeney, onze 

dorpsgenoot en hoogleraar kankerepidemiologie aan Radboudumc in een interview in 

De Gelderlander van woensdag 18 januari 2023.  
 

Naast een grote dosis pech beïnvloedt vooral de leefstijl de kans of 

iemand al dan niet kanker krijgt. Veel meer dan de leefomgeving zoals 

lucht- en bodemverontreiniging. Bij leefstijl gaat het vooral om roken, 

inactiviteit, alcoholgebruik en ongezonde voeding.  
 

Doordat steeds meer mensen weinig bewegen zien we meer patiënten 

met kanker, terwijl de aantallen door vergrijzing toch al oplopen.  

En bij meer bewegen hoef je echt niet fanatiek te gaan sporten.  

Een half uur per dag wandelen kan al voldoende zijn.  
 

Wat veel mensen, inclusief veel zorgverleners, niet weten is dat meer bewegen ook 

goed is als je al kanker hebt. “Veel mensen zien kanker als iets waar ze niet meer aan 

kunnen doen dan hopen dat de behandeling aanslaat. Maar als je op het moment dat je 

kanker hebt alsnog je leefstijl gaat verbeteren, kun je de kans op genezing vergroten. 

En de kans op terugkeer van de kanker verkleinen.” Daarbij lijkt meer bewegen de 

belangrijkste leefstijlverbetering te zijn. Waarschijnlijk maak je door meer te bewegen 

je afweersysteem beter. Deze kennis wordt in de praktijk nog niet goed toegepast. 

Artsen adviseren hun patiënten zelden dat ze meer zouden moeten bewegen.  

“Maar dat gaat veranderen,” zegt Bart. “Alle partijen in de gezondheidszorg hebben met 

elkaar afgesproken dat vanaf 2025 met elke patiënt een leefstijlgesprek moet 

plaatsvinden. Maar waarom zouden we daarop wachten?”   
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AMEEZING VOCALS IS OP ZOEK NAAR MANNEN 

 

Popkoor Ameezing Vocals uit Haps bestaat sinds februari 2022 en heeft al enkele 

optredens achter de rug. 
 

Een enthousiaste dirigent (Veerle Verschuren), een swingend repertoire en heel 

veel leuke zangers en zangeressen hebben er in deze korte tijd voor gezorgd dat 

het koor inmiddels 50 leden telt.  
 

Onder deze leden zijn er op dit moment 8 mannen  

(3 bassen en 5 tenoren).  

En, hoewel deze mannen hun partijtje prima kunnen 

zingen, zou het voor het evenwicht in het koor heel fijn 

zijn als hun aantal nog iets groter zou worden. 
 

Vandaar deze oproep aan mannen, vooral bassen, die 

het leuk vinden om te zingen: kom dit gewoon een 

keertje bij dit enthousiaste koor proberen. 
 

De repetities zijn op maandag van 19.30 tot 21.30 uur in “De Kuip” in Haps en 

je mag altijd een paar keer meedoen om te ontdekken of het iets voor jou is. 

En, je hoeft natuurlijk niet uit Haps te komen.  

Er zijn al leden uit meerdere dorpen van het Land van Cuijk.  
 

Als je graag een paar keer wilt komen proberen,  

of meer informatie wilt, kun je een berichtje  

sturen naar: info@vocalsbyveerle.nl 

  

mailto:info@vocalsbyveerle.nl
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BLOEDLINKE OPERATIE 
 

Ik was al verschillende weken kortademig. Zegt Marijke op een gegeven moment:  

Ik zou maar eens een keer naar de dokter gaan, want dit is echt niet goed? Ik had een 

verschrikkelijke hekel om naar de dokter te gaan, maar nu voelde ik zelf ook dat dit niet 

anders meer kon. Dus werd ik uitvoerig onderzocht. Na een poosje kloppen en tikken 

zei de dokter tegen mij: Het lijkt me niet onverstandig om in het Maasziekenhuis 

röntgenfoto's te laten maken.  
 

Zo stond ik een uurtje later met mijn armen omhoog voor het röntgenapparaat.  

Daarna moesten we een poosje op de uitslag wachten. Het was spannend.  

Na een uurtje kon ik met Marijke naar de longarts. De uitslag was heel slecht.  

Ik had veel te veel vocht achter de longen. Dat vocht bij de longen kwam daar niet 

vanzelf, aldus de longarts. Hier zat vermoedelijk een tumor of gezwel achter en dat 

klopte. Er volgde een opname van 3 dagen. 
 

Op de operatiekamer werd er een drain ingebracht 

en van daaruit haalden ze het vocht uit de longen. 

Tijdens deze operatie was ik plaatselijk verdoofd 

en ook bij kennis. Zo zag ik de ene fles na de 

andere fles met vocht aan mij voorbijgaan.  

Wat ik allemaal zag, kon ik haast niet geloven! 

Toen ze na een uurtje het vocht uit me hadden, 

vroeg ik: was het de moeite waard?  
 

Het bleek 4½ liter vocht te zijn.  

Na 2 dagen revalideren zou ik weer op huis aan 

kunnen. Na die 2 dagen revalideren was ik nog 

lang niet opgeknapt. Ik was heel erg ziek maar ik 

wilde toch naar huis. Ze hadden voor mij een 

rolstoel neergezet waar ik in kon gaan zitten.  

Het laatste wat ik hiervan weet is dat het leek alsof 

mijn schoenen vol water stonden en het water uit 

de schoenen spoot. Direct daarna ging bij mij de 

lamp uit.  
 

Achteraf bleek bij mij de bloeddruk nog maar 61/41 te zijn. Ik kwam op Intensive Care 

weer bij kennis. Ik voelde aan mijn lichaam dat het helemaal volgeplakt zat met 

gekleurde kabeltjes. Er waren ook nog verschillende infusen aangelegd.  

Al met al leek ik wel op een opgetuigde kerstboom. Op de IC maakte ik ook kennis met 

verpleegkundige Niels. Het was 2 januari en ik vroeg aan Niels: is het misschien hier 

Nieuwjaarsreceptie?  
 

Het was rondom mijn bed een komen en gaan van doctoren, verpleegkundigen, 

enz. enz. Er is bij jou aan bed een splinternieuw apparaat geplaatst ter waarde van 

zeker een Rolls-Royce, aldus Niels.  
 

In het ziekenhuis is iedereen erg trots op deze machine. Vandaar dat iedereen komt 

kijken naar deze wondermachine. Ik vroeg aan Niels: is al dat bloed van mij in dit 

apparaat? Jouw bloed heeft de eer om als eerste gezuiverd te worden door dit apparaat, 
aldus Niels. “Ja”, zeg ik en “ik ben, denk ik, ook wel een beetje proefpersoon” en keek 

weer in het apparaat?  
 

Het zuiveren van mijn bloed leek wel een circusvoorstelling met al die bloedrode 

draaiende slangetjes. Er zat een stofje in mijn bloed dat eruit moest! Door deze situatie 

was ik in een levensbedreigende situatie beland. Vandaar ook de titel bloedlinke 

operatie.  Niels was even weg en prompt viel ik in slaap.  
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Door een of ander geluid schrok ik weer wakker. 

Plotseling zag ik tot mijn grote schrik dat de 

wondermachine zijn eigen creaties aan het vernietigen 

was! Niels was niet op de afdeling en ik had in paniek 

de alarmknop ingedrukt. En dit was het dan, dacht ik, 

nog steeds in paniek! “Sorry, Sorry “, zegt Niels, 

terwijl hij snel aan kwam lopen. Dit heb ik vergeten te 

zeggen: Als dit apparaat zijn taak volbracht heeft 

vernietigd hij de rest van het bloed. Doordat er ook 

bloedplasma in gestopt wordt houden we altijd bloed 

over. Het apparaat berekent precies wat er voor 

gezuiverd bloed in mijn lichaam kan.  
 

Ik heb in die 2 weken Maasziekenhuis hele fijne 

mensen leren kennen. Wat dat betreft, kon ik op geen 

betere plaats terechtkomen. Heel veel dank aan het 

Maasziekenhuis. Bedankt allemaal.              Snijer        .  
        

Naschrift. 

Ik heb er even over na gedacht om dit verhaal te 

schrijven en in de Schakel te plaatsen?  

Maar ik dacht na vele goede tijden kan er eigenlijk ook 

wel een keer een slechte tijden tussen.  

Nadat ik het klaar had heb ik om het te peilen heel 

veel reacties gehad dat het goed geschreven en 

duidelijk was. Ik heb het ook geschreven dat ik het 

verhaal niet tientallen keren hoef te vertellen. In dit 

geval hoef ik alleen maar de telefoon te pakken om het 

te laten lezen. Ik heb alles wat ik geschreven heb in de 

telefoon staan.  
 

Er waren ook enkele mensen die het nadat ze het 

gelezen hadden zeiden vind je dit niet te veel privé? 

Mijn antwoord was lees de Schakels maar na daar 

staat driekwart van mijn privéleven al in. Ik hecht niet 

zo erg aan mijn privéleven. Door mijn schrijverstalent 

vermaak ik de mensen liever. Dat er een stuk 

privéleven inzit vind ik helemaal niet erg. 
 

Groetjes, de Snijer.        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Snijer met Marloes de 
vriendin van/en zoon Freddie. 

Dochter Inge met haar vader.  

Harrie (alias de Snijer) met  
zijn vrouw Marijke. 
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GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Wie ben jij? 

Mijn naam is Mees van Tienen en ben  

8 jaar. Ik woon met mijn papa Haico en 

mama Esther dicht bij de kerk in Haps. 
 

Welke groep zit je? 

Ik zit in groep 5. Mijn juf heet juffrouw 

Milou en juffrouw Fenna.  
 

Wat zijn jouw hobby’s? 

Mijn hobby is turnen en tekenen. Verder 

spreek ik graag met mijn vriendinnen af en 

zit ik (vaak) op TikTok.  

En in de winter ski ik graag.  
 

Wat wil je later worden? 

Later wil ik juf worden, omdat ik het leuk 

vind om les te geven. Het liefst aan de 

basisschool in groep 3. 

Waar word jij vrolijk van? 

Van grapjes maken en turnen. En wanneer ik samen met mijn vriendinnen ben. 
 

Wat vind je het leukst in of van Haps? 

Het Hapse Bos waar ik lekker kan spelen en fietsen met mijn vriendinnen, de 

kindervakantie week in de zomer. En de school is heel leuk. Wij hebben een leuke klas.  
 

Wat zou je graag anders zien of wat mis je in Haps? 

Ik zou heel graag een jump XL willen en een turnhal. Nu moet ik naar Boxmeer om te 

turnen. 

             Aan wie wil je de pen doorgeven en waarom?  

             Ik wil de pen doorgeven aan mijn beste vriendin  

                  Floor van de Meulenhof, omdat ik weet dat zij dit heel graag zou willen.  
 

De pen kan doorgegeven worden: aan alle kinderen IN HAPS T/M 16 

JAAR. Inleveren artikel ‘De pen’: VOOR VRIJDAG 10 FEBRUARI.  

Naar: info@deschakelhaps.nl 
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BASISSCHOOL DE BONGERD 
 
 

CARNAVAL OP                        HAPS 
 

 

Na een jaar geen carnaval op school en een jaar aangepast carnaval vieren, volgt nu 

een ouderwets carnavalsjaar. Ook op school zijn we daar blij mee.  
 

Want dit betekent namelijk dat er weer ouders op school mogen kijken, dat Prins Mike 

d’n Urste en Prins Sten d’n Urste met hun Hofhoudingen ook weer op school mogen 

komen.  
 

Ook op school hebben we een prinsonthulling. Wie zal het worden, wie zal het zijn……? 

Er komt weer een kleuterprins en natuurlijk Dé schoolprins van 2023! 
 

Vrijdagochtend 10 februari zal deze prinsonthulling zijn. 

En vrijdag 17 februari gaan we dit met heel de school vieren. En wat is carnaval 

zonder optocht. Dit jaar zullen we met de hele school weer een route lopen door Haps. 

We hebben een leuk thema bedacht voor de optocht, namelijk: 

               

Snoepwinkel de Bongerd 
 

 

De optocht  

start 17 februari op school rond 9.15-9.30 uur  

en de route van de optocht zal zijn: 
 

Schoolplein rechtsaf, Kampsestraat, Pastoor Hermanstraat,  

Burg. van Hultenstraat, langs de SchitteRing op, via Raadhuisplein naar de 

Ronduitsestraat, Irenestraat, Gladiolenstraat, Violenstraat, Rozengaard, 

Willem Alexanderlaan, Gladiolenstraat, Beerseweg linksaf, Burg. van 

Hultenstraat, Raadhuisplein, langs de Spar, rechtsaf naar Kerkstraat en terug 

naar school. 
 

Om het voor de kinderen extra leuk te maken zou het fantastisch zijn als er zoveel 

mogelijk mensen die dag langs de route staan om onze geweldige optocht te bekijken! 

En het zou helemaal fantastisch zijn als er langs de route ook versierd is. 
 

Maar schroom vooral niet, en kom 17 februari naar onze optocht kijken!! 
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OPEN DAGEN IN LAND VAN CUIJK EN MAASDUINEN 
 

 

Ouders en leerlingen van groep 8 staan voor een belangrijk moment: het kiezen van 

een middelbare school. Bij Merletcollege, Metameer en Elzendaalcollege gaat het maar 

om één ding en dat is dat leerlingen op de school terechtkomen die het beste bij hen 

past. De manier om daarachter te komen is door een kijkje te nemen binnen de school 

en er zelf rond te lopen. 
 

Precies daarvoor hebben de scholen in Land van Cuijk en Maasduinen 

verschillende activiteiten georganiseerd.  

De meeloopdagen waren eerder al massaal bezocht door leerlingen van 

groep 8.  

Leerlingen die nog niet zeker zijn van hun keuze kunnen deelnemen aan 

proeflessen en masterclasses.  

Voor ouders zijn er op onderstaande dagen en locaties nog open dagen 

waar iedereen welkom is. 
 

Overzicht open dagen 

Vrijdag 3 februari   Metameer Stevensbeek  17.00-21.00 uur 

Zaterdag 4 februari   Merletcollege Cuijk   10.00-14.00 uur 

Woensdag 8 februari   Elzendaalcollege Boxmeer  15.30-20.30 uur 

Vrijdag 10 februari   Metameer Jenaplan Boxmeer 15.00-20.00 uur 
 

Aanmelden voor de open dagen is niet nodig. Ga naar 3voscholen.nl voor informatie 

over de informatieavonden, proeflessen en masterclasses tweetalig onderwijs. 
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CABOOSE 
 

Knutsel - Het was een koude en donkere januari avond en 

het was echt zo ontzettend duister in de Kuip: je kon geen 

hand voor ogen zien! Nou ja, twee seconden dan, want daarna 

knipten alle zaklampen aan en werden diverse 

kindergezichtjes met gezellige lichtjes beschenen. Er 

verschenen mooie silhouetten op de papieren op de muur.  
 

En daarna was het hard werken: óf je moest heel erg stil 

zitten, wat echt niet zo makkelijk is; óf je moest zo snel 

mogelijk het silhouet van je vriendje/vriendinnetje op het 

witte papier zien te krijgen. Dat was nog een hele opgave, 

maar het is bij alle kinderen uiteindelijk goed gelukt.  
 

Tijd om de spanning, het stil zitten en harde werken eruit te 

rennen in de pauze. Wat drinken en een snoepje en dóór: 

want het werkstuk was nog lange niet klaar. Bewapend 

met schaar, lijm en tijdschriften gingen de kinderen aan de 

slag om hun eigen zelfportret op te leuken met prachtige 

plaatjes. Door de zelfportretten op een zwart papier te 

plakken, kwamen de kleuren extra mooi uit! Het resultaat was 

heel kleurrijk, zoals je op de foto's kunt zien.  

 

Het was een gezellige avond, en we zien jullie graag weer 

terug op de volgende knutselavonden: 17 maart, 14 april,  

12 mei, 2 juni en 23 juni. 
 

Groetjes, Team Knutsel 
 

YOLO- Volgende data: 13-1, 3-3, 24-3, 21-4. 
 

NEXXT - Helaas kon de geplande activiteit voor 20 januari niet plaatsvinden, omdat we 

geen klimhal konden vinden, die ons aantal kinderen kon ontvangen. Daarna hadden we 

een filmavond gepland, waar we maar een handjevol geïnteresseerden voor hadden. 

Jammer, maar we gaan gewoon door naar de volgende activiteit. 
 

Op vrijdag 10 maart organiseren we een spooktocht door ons dorp. We zijn al druk met 

de organisatie om het jullie niet te gemakkelijk te maken. Binnenkort volgt er een 

mededeling via de mail, zodat je je kunt opgeven hiervoor. 

We hopen jullie allemaal te zien dan! 
 

Groetjes Team NEXXT- Data Nexxt: 10-03, 21-04, 16-06. 
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LOS IN DE KIEPEKOJ EN HOPSE BONTE BRULLUFT 
 

De organiserende buurt BUUTE UM & BINNE DUR (Kwekersweg, Hondsiepselaan, 

Oeffeltseweg, Cuijkseweg, Schuttersweg, Haringsestraat, Graafseweg, Lokkantseweg, 

Rijkevoortseweg, Stokvoortsestraat, De Bengels en de Kerkstraat) is samen met ons 

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

samen met heel Hops een geweldig mooi dorpsfeest van te maken! 
 

LOS IN DE KIEPEKOJ, ZATERDAGAVOND 4 FEBRUARI 2023 
IN DE POSTHOORN, AANVANG 20:00 UUR. 

 

De avond zal worden geopend door het gezellige Zelfkantkoor, die 

met hun muzikale klanken de stemming er altijd in weten te brengen. Vervolgens zullen 

de genomineerde verhalen in de strijd om de Hopse eretitel Kiep Zonder Kop 

worden aangehaald, waarna het publiek kan stemmen op zijn of haar favoriete verhaal.  

Dan volgt het hoogtepunt van de avond, 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… FLOWER POWER! Een geweldig leuk thema 

met bijzonder veel mogelijkheden.  

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

Hierna volgt uiteraard een groot feest! Later op de avond, wanneer alle stemmen geteld 

zijn, zal het feestgedruis 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…? 

Alle “officiële” gedeeltes zullen kort, krachtig en levendig (in de stijl van het thema!) 

gehouden worden. Vooral gezelligheid en feest.  

Iedereen gaat los in de koj, in de Kiepekoj welteverstaan!  

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

Carnavalsmaandag 20 februari 2023 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 Flower Power 

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! Er volgt een 

receptie en het feest barst los. 
 

Later deze middag zal De Zelfkanter van het jaar worden 

onthuld! Natuurlijk is er aansluitend de gelegenheid tot feliciteren. 

Met een kersvers bruidspaar en een trotse Zelfkanter voorop kan 

het niet anders dan dat de middag besloten wordt met een 

gigantisch mooi feest waarbij iedereen naar hartenlust kan dansen 

en hossen! Net als afgelopen jaren zal er begin van de avond weer 

een lekker hapje eten verkrijgbaar zijn bij café De Mulder. Dit is 

niet alleen bedoeld voor de buurt, maar voor iedereen! ’s Avonds 

zal het huwelijk worden ontbonden, maar niet getreurd want er zal 

nog een geweldige feestavond volgen!  
 

Kortom, ludieke feesten met voor ieder wat wils, dus komt dat zien! 
 

De Hopse Bonte Brulluft-cie van CV De Zelfkant. 

Bert, Eric, Wilfred, Martin, Harm en Rob  www.dezelfkant.nl 
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PRINS CARNAVAL 2023 
PRINS MIKE D’N URSTE & PRINSES WENDY 

 

In een bomvolle Kiepekôj “de Posthoorn” is zaterdag 21 januari Prins Mike d’n Urste 

(Mike van Vlissingen) tevoorschijn gekomen als de nieuwe heerser van de Zelfkant. 
 

In het voorprogramma werden 2 dansen gepresenteerd door de talenten van de 

“Zelfkanthennekes”. De Minioren Show Modern en de Karakter showdans van Noek 

Nabuurs kregen veel bekijks van het aanwezige publiek. 
 

Na deze optredens was het de beurt aan de finalist van de Limburgse 

Buutkampioenschappen, Luc Janssen. Hij heeft de lachspiertjes even opgerekt. 
 

Het zou geen Prinsenbal zijn, als de gebroeders Takkie er niet zouden zijn! Met het 

welbekende Hops Praotje hebben ze het afgelopen jaar geëvalueerd en werd er 

menig Hapsenaar door de mangel gehaald. Het was weer een geweldig optreden 

van deze twee toppers uit ons eigen durpke Hops. 
 

Aan al het mooie komt een eind… Helaas moesten we afscheid nemen van Prins 

Hans d’n Derde en Prinses Miranda, die het afgelopen jaar de Carnaval op kop 

hebben gezet. Hans gaat de Raad van Elf versterken.  
 

Definitief afscheid was er ook van Pages Iris en Lieke en Nar Hendrik. Iris en Lieke 

hebben 3 jaar lang de Prins en Prinses bijgestaan, maar ook hun termijn zit erop. 

Na 6 jaar nar te zijn geweest gaat Hendrik weer de studieboeken in. Allen nogmaals 

bedankt voor de afgelopen jaren! 
 

In de pauze werd het toneel omgetoverd tot een waar sprookje. Met geweldige hulp 

van KuNaKra kwam om 23.11 uur Prins Mike d’n Urste door de deuren gestormd, 

als nieuwe heerser van de Zelfkant.  

Samen met Prinses Wendy, Pages Dane 

(Zonneberg) en Bo (Nuijen), Nar Juul 

(Egelmeers) en natuurlijk onze rots in 

de branding Hofmaarschalk Teun gaat 

Carnaval 2023 helemaal goed komen. 
 

De Prinses werd voorzien van een 

kroontje en na de toast met een glas 

champagne van Kloek Gréan kon het 

feest in de Kiepekôj losbarsten, tot in de 

late uurtjes. 
 

Alle hanen, hennen, ander gevogelte, 

bekenden, kennissen die Prins Mike, 

Prinses Wendy, de Pages Dane en Bo, 

Hofmaarschalk Teun en Nar Juul willen 

feliciteren zijn welkom op de 

Prinsenreceptie op zondag 12 februari 

vanaf 11.11 uur in zaal  

“De Posthoorn”. 
 

De liefspreuk van Prins Mike d’n Urste: 
 

In de bouw gèn Vorst maar lal,  

mit Prins Vlis gaan we los dizze 

Carnaval!!! 
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  TYPISCH NEDERLAND 
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WEDSTRIJD IN DE PICTURE 
 

Deze keer zoomen we in op de wedstrijd van onze dames 4. 

Een team vol jonge, enthousiaste meiden die lol hebben in 

het spelletje, maar vooral ook houden van een drankje. Ik 

zag op hun Instagram het kopje 'Teamsfeer' en ik moet 

zeggen, dat ziet er gezellig uit!   
  

Op 14 januari hebben de dames een flinke wedstrijd gespeeld tegen Donki Sjot DS8. 

Wat was er opvallend? Nou, over de setstanden valt genoeg te zeggen! 

Onze Havoc meiden begonnen hun eerste wedstrijd van 2023 ijzersterk en lieten geen 

kans onbenut. De eerste set werd binnen gesleept met een dikke 25-15!   
  

Donki Sjot werden hierdoor wakker geschud en gaven zich niet zomaar gewonnen.  

De tweede set werd daarom erg spannend. Puntje voor Havoc, puntje voor Donki Sjot. 

Over en weer, de aanhouder wint.  

In dit geval Donki Sjot, want ze pakken de tweede set met 26-24. Pfoe, spannend!  
  

Donki Sjot had zich zo terug geknokt, en daar was Havoc een beetje van ondersteboven 

geraakt. De meiden maakten zelf de foutjes, maar veel belangrijker, er werden geen 

punten meer gemaakt. Helaas maakte Donki Sjot hier gretig gebruik van en won de 

derde set met 25-14.  
  

Ai, dat deed toch wel even pijn. Dan kunnen er twee dingen gebeuren.  

Bij de pakken neerzitten en hopen dat de wedstrijd snel voorbij is of je kunt al je 

energie terug in de wedstrijd pompen en de tegenstander een lesje leren. BAM! 

En Havoc DS4 kiest voor optie 2! Lekker meiden. Er werd weer hard gewerkt, de setjes 

werden mooi verdeeld en er werd lekker gescoord. Niet alleen aan het net was het mooi 

om te zien, ook werden er diverse balletjes achter de 3 meter lijn aangevallen.  

En met succes! Havoc knokt zich terug en wint de 4e set met 25-18.  
  

En dan is het weer gelijk en maken beide teams zich klaar voor de laatste set tot de 15. 

Het gaat gelijk op, maar dan is er een momentje dat Donki Sjot net wat beter in de 

wedstrijd zit en maakt een paar punten op rij. Nog alles geven! Maar helaas is het niet 

goed genoeg. Havoc heeft geen antwoord op de lange middenspeelster en de set wordt 

verloren 15-8. Geen winst, maar wel gestreden. En nu op naar de kantine!  
 

Aankomende wedstrijden:   
04-02 14:00 uur Hands up HS3 HaVoC HS2  

14:30 uur Spirit DS4 HaVoC DS6 

 14:30 uur VC Volt MC1 HaVoC MC1 

 15:15 uur VCN DS2 HaVoC DS1 

 15:45 uur VAMOS DS3 HaVoC DS5 

 16:30 uur VC Volt HS3 HaVoC HS3 

 17:00 uur Hovoc DS2 HaVoC DS3 

 19:00 uur Avance HS1 HaVoC HS1 

11-02 14:00 uur Were-Di MC1 HaVoC MC1 

 14:15 uur Saturnus/Hendriks Coppelmans DS3 HaVoC DS3 

 14:30 uur HaVoC DS4 Shock’82 Cuijk DS1 

 14:30 uur HaVoC DS5 VC Montagnards DS2 

 15:00 uur VCP DS2 HaVoC DS6 

 16:30 uur HaVoC DS1 Merkala Zaanstad DS1 

 16:30 uur HaVoC HS2 Shock’82 Cuijk HS1 

 19:00 uur HaVoC HS1 VC Volt HS2 

 19:00 uur HaVoC HS3 VC Trivia HS1 
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DEELNEMERS GEZOCHT VOOR WALKING FOOTBALL 
 

Altijd al met je vrienden elk weekend 

een partijtje voetbal gespeeld?  

En nu langs de kant staan omdat het 

rennen je te veel is gaan worden.  

Dat kan veranderen.  

Je kunt weer mee gaan doen! 
 

Welzijn Ouderen Cuijk, JVC en NEGEN 

willen het spel ‘Walking Football’ in 

Cuijk opstarten.  
 

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn.  
 

Op een kwart veld wordt in wandeltempo het spel gespeeld.  

Het gaat nu niet meer om het scoren, maar om samen in beweging te komen en 

plezier te beleven. Daarna onder genot van koffie/thee napraten in de derde helft. 
 

Meedoen?  

Informatie via vrijwilligers@jvccuijk.nl Je kunt je ook al inschrijven voor de clinic 

Walking Football eind maart via  sectoractiviteiten@welzijnouderencuijk.nl 

 

38E KEER HAPSE LIBRE TOERNOOI 
 

Op maandag 13 maart vindt voor de 38e keer het  

Hapse libre toernooi plaats dat georganiseerd wordt  

door biljartvereniging “de Molen”. 
 

Inschrijven kan tot 27 februari. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 p.p. 

Je speelt minimaal 2 wedstrijden. 

Opgeven kan bij café de Molen of  

via info@cafedemolenhaps.nl 

Graag tot ziens op het Hapse libre toernooi. 

 

 
 
 

  

  

mailto:vrijwilligers@jvccuijk.nl
mailto:sectoractiviteiten@welzijnouderencuijk.nl
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HAPSE BOYS NIEUWS 
 

Na een door het natte weer met 2 weken verlengde winterstop zijn we op 28 en  

29 januari weer verdergegaan met de voetbalcompetities. Voor de jeugd na de  

3e indeling van de klassen (fase 3) en voor de senioren met het vervolg van de 

competities.   
 

Voor Hapse Boys 1 begint de competitie een week eerder dan voor de rest van  

de klasse omdat de in 2022 twee keer afgelaste thuiswedstrijd tegen Vitesse ’08 1 

moet worden ingehaald. Tegen deze op de op één na laatste plaats in de ranglijst 

staande ploeg werd met 1-2 verloren. De omstandigheid dat een stuks of 6 vaste 

basisspelers ontbreken in verband met wintersport, is uiteraard geen geldig excuus. 
 

Op zondag 5 februari 2023 spelen de Boys opnieuw thuis, tegen Excellent 1, en op 

de zondag voor Carnaval spelen we bij de buren in Vianen.  

Aftrap voor beide wedstrijden is om 14.30 uur. 
 

Het belangrijkste nieuws is dat we met ingang van 2023 niet meer de 

lijsten met uitslagen publiceren in De Schakel.  

Alle uitslagen en standen vind je op www.hapseboys.nl (op onze 

homepage vind je een snelkoppeling naar de uitslagen), op onze 

clubapp (in de appstore zoeken naar VoetbalAssist ClubApp en na het installeren 

kiezen voor Hapse boys) en op de voetbal.nl-app van de KNVB.  

LET OP: voor de jeugd O11 en jonger worden door de KNVB gèèn uitslagen en 

standen gepubliceerd. Die uitslagen vind je alleen op www.hapseboys.nl 

Voor de JO7 publiceren we geen uitslagen. 

  

http://www.hapseboys.nl/
http://www.hapseboys.nl/
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ENTHOUSIASTE PRINS EN PRINSES STAAN KLAAR 
 

Hoogheid, een verrassing dat je Prins Carnaval 

2023 mocht worden, zeker nu je pas 2 jaar Vorst 

bent?  

Zeker een verrassing, niet verwacht wel gehoopt! 

Ik had gedacht eerst een paar jaar mee te 

mogen draaien als vorst voordat ik de eer zou 

krijgen om als Prins van de Zelfkant uit te mogen 

komen. We zijn heel trots: toch een droom die 

uitkomt. 
  

Toen je tijdens het Prinsenbal 

tevoorschijn kwam glunderde en 

straalde je van oor tot oor en spatte 

het enthousiasme ervan af! Het leek 

wel of je wou zeggen: ‘Dit is het 

helemaal! Eindelijk ben ik - als 

geboren Kuukse Nöler - Prins van De 

Zelfkant!?  
Dit is het inderdaad helemaal!  

Ik was er helemaal klaar voor en 

nadat ik mezelf op het Prinsenbal 

aangekondigd had mocht ik dan 

eindelijk het podium oprennen. 

Kippenvel als je dan voor een 

bomvolle Kiepekoi, die uit zijn dak gaat, daar ineens als Prins staat. Natuurlijk kun je 

niet anders dan stralen van oor tot oor! Wat een eer om als Opperhaan voor te mogen 

gaan bij de Zelfkant en dat als van oorsprong Kuukse Nöler, alhoewel er een hoop niet 

eens weten dat ik eigenlijk uut Kuuk kom.  
 

Liefspreuk: “In de bouw gèn vorst, mar lal, mit Prins Vlis gaon we los dizze carnaval!” 

Hoe kom je aan zo’n liefspreuk? 

Lastig om er eentje te bedenken? 

En of da lastig was!!! De eerste keer dat we met de prinsencommissie bij elkaar 

kwamen hadden we het al over mogelijke liefspreuken. Dan denk je in eerste instantie: 

dat doen we wel effe, dus niet! We hadden er op een gegeven moment wel 11, maar 

geen een die we goed genoeg vonden en lekker liep. In de kerstvakantie zat ik met 

Noor bij de orthodontist in de wachtkamer en ineens kwam ie binnen vallen. Meteen 

doorgestuurd naar de prinsencommissie en toen die ook enthousiast was, wist ik het: 

deze moest het worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    PRINS MIKE I &  

PRINSES WENDY 
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Hoe hebben jullie carnaval bij de Zelfkant tot nu toe ervaren? 

Tot nu toe is alles fantastisch en we hebben gruwelijk zin in wat er allemaal komen 

gaat. Afgelopen zondag hadden we onze vuurdoop en mochten we met de bus naar 

Middelaar. Wat een feest samen met de hofkapel in de bus! Hopelijk gaan er zo nog 

vele gezellige ritjes volgen. 
 

Een van je buurvrouwen zag jullie de week voor het Prinsenbal flink opruimen in en 

rondom jullie huis en vermoedde dat jij, Mike, Prins van De Zelfkant zou worden. 

Klopt dat een beetje? 

Wendy: “Ik was in de tuin blad aan het opruimen, want ik dacht dat het beter was om 

dat die week te doen en niet de week van het 

Prinsenbal. Dat klopt dus wel een beetje!  

Maar had niet gedacht dat het toch al op zou 

vallen! De tuin is in ieder geval wel netjes nu!” 
 

Prins Mike d’n Urste, kun je in het kort 

vertellen wat jou bij het bezoek van de 

prinsencommissie het meest verraste? 

We hadden eerst vergadering bij De Mulder en 

daarna stond de commissie kort na 0.00 uur 

op de stoep. Enkele leden van de commissie 

hebben wel een uurtje bij overburen Maria en 

Nico Thijssen achter de heg gezeten om te wachten op het laatste lid van de commissie, 

die kwam pas toen ik al lang thuis was van de Mulder! Het was die avond gruwelijk kou, 

dus doorzettingsvermogen hebben die mannen wel. Dat hebben ze ook wel laten zien in 

de bijeenkomsten erna! Wat ons het meest verraste? Natuurlijk de vraag of wij het 

nieuwe prinsenpaar van de Zelfkant wilden worden!  
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Hebben jullie veel kapriolen uit moeten halen om niet opgemerkt te worden dat jullie 

het prinsenpaar 2023 zouden worden? 

Mike: “Een aantal keren moesten we weg om foto’s te maken, van alles doornemen met 

de commissie en natuurlijk oefenen voor het Prinsenbal. We moesten speciale routes 

lopen door Haps en werden dan ineens opgepikt en dan bukken in de auto om niet 

gezien te worden.” 

Wendy: “Als we dan weg moesten, ging ik met extra sjaal en muts op, om niet herkend 

te worden op straat”. 
 

Prinses, je was tijdens het Prinsenbal gekleed in een fraaie jurk, een prinses waardig.  

Hoe doe je nou zoiets?  

Ik ben gezellig met Bregje en Sandra op pad geweest. Wij zijn naar Arnhem en Den 

Bosch geweest. Heb wel zo’n 25 jurken aan gehad… maar Dè jurk zat er nog steeds niet 

bij. Uiteindelijk heb ik de jurk online besteld. Vervolgens moesten we ook nog zorgen 

dat de kinderen het pakketje niet onderschepten bij het bezorgen. Gelukkig konden we 

het pakketje onderscheppen, zodat het 

nog geheim gebleven is tot op de 

avond van het prinsenbal.  
 

Hoogheid, je hebt wel geluk met je 

nieuwe lieftallige pages Bo en Dane en 

ook nog een nieuwe nar, nar Juul… 

We hebben heel veel geluk met onze 

nieuwe pages; leuke, lieve en 

natuurlijk knappe meiden die er net 

als wij gruwelijk veel zin in hebben! 

We kregen als grote verassing ook nog 

een nieuwe nar, dat zagen we niet 

aankomen.  

 

Toen we te horen kregen dat ons Narretje Juul zou worden, konden we onze ogen niet 

geloven. Wat een verrassing en wat zijn we blij!! Met zo’n hofhouding zijn we natuurlijk 

in onze nopjes!  
 

Wat heeft jullie tot nu toe het meest verrast?  

Natuurlijk onze nieuwe pages en nieuwe nar. Wie had dat gedacht dat onze 

vriendengroep zo’n groot aandeel mag hebben in dit carnavalsjaar. Echt nog steeds 

ongelofelijk en wat super gaaf! Wat ons ook nog verraste is dat we ineens door iedereen 

aangesproken worden met prins en prinses en da’s toch nog even wennen. 
 

Hoe hebben jullie 3 kinderen de onthulling en het Prinsenbal ervaren? 

Die 3 waren dolenthousiast. We hebben hen zaterdagmiddag op de dag van het 

Prinsenbal op de hoogte gebracht. Ze kregen de onderscheidingen te zien en vroegen 

zich verbaasd af of papa en mama nu ook prins en prinses waren? Sem heeft door de 

hele kamer als een dolle gerend! 

Het was voor hen een hele ervaring om alles via het TV scherm bij De Mulder mee te 

mogen maken. Spannend dat ze het podium op mochten na de onthulling. Een avond 

om nooit meer te vergeten.  

Noor vroeg ook nog meteen: “Kom je dan als prins carnaval ook bij ons op de 
basisschool?” Natuurlijk komen we daar ook! 
 

En… waren jullie ouders en schoonouders verrast? 

Jazeker, ook voor hen kwam dit als verrassing. Ze genieten volop mee.  

Onze prinsenposter hangt nu ook bij Castella in de woonkamer en in Boxmeer op het 

raam van de woning van mijn schoonouders.  Dat is toch even wennen om je gezicht nu 

overal tegen te komen. Wennen, maar SUPER GAAF!! 
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Kunnen jullie al een leuke anekdote of ervaring vertellen?  

Jazeker, de week voor het prinsenbal dacht ik ’s avonds naar de Macro onopgemerkt 

nogal wat drank in te slaan. Bij de Macro aangekomen, waar haast niks te doen was, 

kom ik daar Hapse bekenden tegen. Na een half uur rond gelopen te hebben, dacht ik 

de drank op de kar te zetten. Met een volle kar en in de veronderstelling dat ik niemand 

meer tegen kon komen …stonden ze ineens weer voor me en vroegen natuurlijk: 

“Feestje?” Tja dan moet je natuurlijk snel iets verzinnen, maar of ze me geloofden dat 

ik drank in moest slaan voor het vriendenweekend?  
 

Hebben jullie naast carnaval vieren nog andere hobby’s?  
Jazeker, ik ben op de zondag te vinden op het Hapse voetbalveld en zo nu en dan op de 

accordeon spelen. Wendy is sinds kort weer af en toe te vinden op de tennisbaan. 

Verdere hobby´s zijn uit eten gaan, shoppen met de meiden en op vakantie gaan. 
 

Wie neemt je taak als Vorst dit jaar over?  

Dat is een goede vraag? Dat weet ik ook nog niet, in eerste instantie heb ik zelf als 

Prins en Vorst bij de receptie in Middelaar het woordje gedaan. Wordt vervolgd en laat 

je verassen! 
 

Wat verwachten jullie samen van Carnaval 2023? 

Dat het een groot feest wordt met onvergetelijke herinneringen, vooral met onze 

vriendengroep, de hele Zelfkant en natuurlijk met heel Haps hopen we een prachtige 

tijd mee te gaan maken. We weten zeker dat dat goed gaat komen. 
 

Hebben jullie de komende weken nog tijd om gewoon te werken? 

In deze weken zullen we soms wat vaker een vrije dag nodig hebben om bij te komen 

en daarnaast proberen we nog gewoon te werken bij Bouwbedrijf Van Oijen in Boxmeer. 
 

“In de bouw gèn vorst, mar lal 

Mit Prins Vlis gaon we los dizze carnaval!” 
 

En met deze liefspreuk hopen Prinses Wendy en Prins Mike I samen met heel veel hanen, 

hennen, kuukes en natuurlijk de hofhouding en Raad van Elf er weer een super gezellig 

carnavalsfeest van te maken!   
 

“We beginnen dit jaar al op zaterdagmiddag met een geheel nieuw evenement: “Zotte 

Zaoterdag Bal”. Het kan bijna niet anders dan dat dit een groot en gezellig 

carnavalsfeest wordt, waar we als Zelfkant heel veel carnavalsvierders verwachten, niet 

alleen uit Haps!” 
 

Iedereen is welkom. Vier het leven! 
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33E JEUGDCARNAVAL MET 
PRINS STEN EN PRINSES SOPHIE  

 

Even voorstellen 

Ik ben Sten Kuijpers. Ik word op 19 april 14 jaar en zit in  

2 Havo op het Elzendaalcollege in Boxmeer. Mijn ouders zijn 

Michel en Marloes Kuijpers-van de Kerkhof. Ik heb 3 zussen. 

Evi is 15 jaar (zij was jeugdprinses tijdens 31 jaar 

jeugdcarnaval), Maud is 12 jaar en Tess is 9 jaar. Ik houd 

van voetballen, carnaval vieren en chillen met mijn vrienden. 
 

Ik ben Sophie Lamers, 13 jaar en ik zit in 2 Mavo TTO 

op Metameer in Boxmeer. Mijn ouders zijn Toine Lamers 

en Ilse Lamers-Weemen. Ik heb nog 2 zusjes, Lisa  

10 jaar en Dane 7 jaar. Mijn hobby’s zijn dansen bij de 

Zelfkanthennekes en chillen met vriendinnen.  

En natuurlijk vind ik het superleuk om carnaval te 

vieren. 
 

Hoe ben je gevraagd? 

Sten: Toen Evi jeugdprinses werd en ik alles van 

dichtbij mee mocht maken, kwam het moment dat ik 

dacht: ik wil jeugdprins worden! En ja hoor, het was 

zover! Ik was naar de ontgroening geweest van de 

nieuwe jeugdraadsleden; erg gezellig. Daarna nog even 

met mijn vrienden chillen bij de sporthal om vervolgens 

thuis lekker mijn bed in te duiken. Ik lag net heerlijk te 

pitten, toen ons pap me weer wakker maakte. Of ik 

toch nog even mijn bed uit wilde komen. Nou, dat is 

eigenlijk niet mijn hobby als ik eenmaal slaap. Maar ik 

kwam beneden en daar zaten ze dan bij ons op de bank: Hans, Gideon, Mike, Willem en 

Gijs. Lekker met een biertje erbij. Ze vroegen wat ik te zoeken had in de sporthal. Ze 

dachten dat ik met mijn vrienden ‘chickies’ was gaan kijken in de sporthal, maar dat 

zou ik natuurlijk nooit doen! Maar daarna kwam de vraag of ik misschien op het podium 

wilde tijdens het 33-jarig bestaan van het jeugdcarnaval. Nou, daar hoefde ik geen tel 

over na te denken. Ik kreeg alle hoofddeksels op mijn hoofd en ik vond alles natuurlijk 

prima. Uiteindelijk eindigde ik nóg een keer met de prinsensteek op mijn hoofd en 

moest ik ermee springen en juichen en ze vonden toch dat ik dat goed deed. Dus riep 

Hans: Kuukes, piepkuukes, hanen en hennen, hier is ie dan: de nieuwe jeugdprins van 

de Zelfkant!  
 

  

Sten Kuijpers  

en 

Sophie Lamers 
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Sophie: 

Op donderdag avond voor kerstmis was ik met ons mam op de drukkerij de kerstviering 

aan het voorbereiden voor de dag daarna.  

Toen ik thuis kwam ben ik snel naar bed gegaan, want het was laat en ’s morgens 

moest ik gewoon naar school. Ik lag al heerlijk te slapen toen ons mam binnen kwam 

met de vraag om toch weer even uit bed te komen. Ik lag zo diep te slapen dat ik 

moeilijk wakker kon worden. Tot ons mam zei: er zitten en paar dames beneden te 

wachten op jou met een belangrijke vraag, was ik meteen wakker!  
 

En daar zaten ze: Anke, Erlinde, Sandra, Sanne en Petra, lekker aan een biertje en een 

wijntje. Ze hadden een tas bij met wat hoofdeksels, de pagehoed en het kroontje van 

de prinses kwamen tevoorschijn. Eerst moest ik het pagehoedje op zetten. Ja die stond 

wel goed, zeiden ze, maar ze wilden ook nog 

even kijken of het prinsessen kroontje paste. 

De twijfel sloeg toe bij de commissie, dus 

nog maar een keer het pagehoedje op. Nee, 

dat was het eigenlijk ook niet, dús ook nog 

maar een keer het prinsessen kroontje op. 

Nou en toen kwam de vraag: Sophie wil jij de 

33e jeugdprinses worden van het 

jeugdcarnaval van de Zelfkant?!  

Hierop was mijn antwoord volmondig 

JAAAA!!!!  
 

Wat vonden je ouders ervan? 

Sten: Onze hele familie houdt van carnaval 

vieren. Mijn ouders vonden het dus ontzettend leuk. Ze zijn ook heel trots op mij! In 

groep 8 hebben we geen carnaval gevierd door Corona en is er dus ook geen 

schoolprins geweest; daarom is het extra leuk dat onze klas nu aan de beurt is om dit in 

het jubileumjaar te mogen vieren. Daarnaast is opa Jos (van de Kerkhof) ook prins 

carnaval geweest in 1991 en mama was page tijdens het eerste jeugdcarnaval en ze is 

ook page geweest bij de Zelfkant. 
 

Sophie: Ons pap en mam vonden het super leuk. Carnaval vieren zit bij ons in het 

bloed. Ome Maarten (Weemen) was de eerste jeugdprins van het jeugdcarnaval in 1991 

en hij was grote prins in 2007. En opa Tiny (Weemen) was de 32e prins van de Zelfkant 

in 1986. 
 

  



  33 DE SCHAKEL 3-2023 
 

 

Hebben jullie zelf je hofhouding gekozen?  

Sten: Ik mocht eerst een adjudant en nar kiezen. Daar heb ik niet zo lang over na 

hoeven denken: dat moesten Lou en Ties worden. Ook mocht ik de prinses kiezen;  

na even denken is dat Sophie geworden!  
 

Sophie: Ik mocht de pages kiezen. 2 

vriendinnen van mij houden ook echt van 

carnaval vieren, dus de keuze was niet zo 

moeilijk en dat werden Iza Panders en Roos 

Janssen.  
 

Hoe verliep de onthulling? 

De jeugdcommissie had een leuke onthulling 

bedacht met de ‘oude hofhouding’. Het was best 

lastig om de zaal te verlaten, want we hadden 

toch het gevoel dat iedereen ons een beetje in 

de gaten hield. Uiteindelijk is het gelukt! We waren best zenuwachtig achter het gordijn.  
 

Wat was het leukste aan de prinsonthulling? 

Sten: Ik vond het heel erg leuk om met de hele hofhouding het podium op te springen. 

Het was best spannend om voor een volle zaal de proclamatie en lijfspreuk op te 

zeggen. Ik was bang dat de tekst niet goed zou gaan, maar dat kwam gelukkig allemaal 

goed. 
 

Sophie: Het leukste aan de prinsonthulling vond ik toen het doek viel en wij 

tevoorschijn mochten springen. 
 

Hoe was de avond erna? 

Superleuk en gezellig met iedereen die erbij was: alle kinderen, ouders, de jeugdraad 

en zéker niet de jeugdcommissie te vergeten (wat verzetten die bergen werk om ons 

een fantastische carnaval te bezorgen), de 

Zelfkanthennekes, de hofkapel, Prins Hans en 

Prinses Miranda en de hele carnavalsvereniging. 

Erwin en Ilona hadden het goed voor elkaar.  

We hebben lekker gehost en gedanst in de Kiepekoi. 

Superleuk dat er ook zoveel familie was en bijna 

onze hele hofhouding heeft koninklijk bloed (opa/ 

papa/oom die al ooit prins waren bij de Zelfkant). 

Daarna sloten we af bij Prins Sten thuis, 

supergezellig én druk. Dat was een topafsluiting van 

een geweldige avond.  
 

Komende activiteiten? 

10 februari Jeugdprinsenreceptie 

18 februari (Piep)Kuukebal 

19 februari Carnavalsmis 

21 februari Carnavalsoptocht 
 

Willen jullie nog iets kwijt?  

We hebben er heel veel zin in! We hopen dat 

iedereen er net zoveel zin in heeft en dat de bals 

dan ook druk bezocht worden. We gaan er met z’n 

allen een toptijd van maken.  
 

En dan eindigen we met de liefspreuk: 
 

"NU EVEN GEEN SCHOOL OF VOETBAL,  

MAAR FEESTEN MET 33 JAAR JEUGDCARNAVAL!” 



                                                                                                                               34 DE SCHAKEL 3-2023 
 

THEMA WINTER EN SJOELCOMPETITIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers van dagbesteding/ buurtkamer 

Mariagaarde genieten volop van de wisselwerking met 

de kinderen uit Haps.  
 

Met o.a. de peuters van kinderopvang Koetje Boe 

thema winter beleefd.  
 

Puzzels gemaakt van sneeuwpoppen, sleetje gereden, 

sneeuwballen (witte tempexballetjes) gegooid en een 

heuse " nep" sneeuwpop gemaakt. Wat een" feest”! 
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Met groep  

8 van basisschool  

De Bongerd   

uit Haps competitie  

sjoelen gespeeld.  
 

Beide partijen  

waren zeer fanatiek.  
 

Voor herhaling  

vatbaar! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wil je ook graag deelnemen, genieten van een zinvolle dag invulling of heeft u 

vragen hoe u zich kunt aanmelden als deelnemer/vrijwilliger of vrijwilliger 

chauffeur, schroom dan niet om te bellen voor info en vraag naar: 

• Ankie Jacops, tel: 06 30640445  

We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag en vrijdag van 9.00 tot 

16.30 uur.  
 

Een e-mail kan ook. Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl 

Binnen lopen voor een lekker kopje koffie is ook een optie.  

Je bent van harte welkom. 
 

Het vriendelijke groet, Sociaal werkers,  

Ankie Jacops en Gertie Vink 
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MUZIKALE MIDDAG MET “DE ZONNEBLOEM” 
 

Op woensdagmiddag 8 maart willen we een mooie, muzikale middag organiseren 

in “de Posthoorn”.  

Deze middag wordt opgeluisterd door Anneke Miggiels samen met haar gitarist 

Maarten Jung, waarmee zij vaak optreedt tijdens ceremonies en feesten.  

Anneke brengt allerlei liedjes ten gehore o.a. een aantal uit de oude doos.  

Zij maakt ook deel uit van de Vocal group Angels Rule.  

Zij zullen een hele middag bij ons aanwezig zijn tot 

ongeveer 17.00 uur. 

We beginnen om 13.30 uur met een kop koffie en een 

lekker stukje gebak. Tussendoor houden wij een pauze 

waarin een drankje en een lekker hapje genuttigd kan 

worden. 

Deze middag kunnen wij mede organiseren door een geweldige donatie van de 

organisatie van de Hapse fokpaardendag, die helaas is opgeheven.  

Wij zijn hen zeer erkentelijk voor deze geste.  
 

Om te weten hoeveel gasten we gaan ontvangen, vragen wij u zich aan te melden 

voor 1 maart via onderstaand opgaveformulier.  

Dit formulier kunt u in de brievenbus deponeren bij één van de onderstaande 

personen: 

• Ria Zeelen, Burg. Moorenstraat 8, tel: 0485-800927  

• Els Nabuurs, Beerseweg 13C, tel: 0485-320673 

• Ineke van Benthum, Burg. van Hultenstraat 5 

• Toos Lemmers, Burg. van Hultenstraat 24 
 

Bij Ria Zeelen en Els Nabuurs kunt u zich ook telefonisch aanmelden. 
 

Opgaveformulier 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: .......................................................................................................... 
 

Adres:  ......................................................................................................... 
 

Telefoon: ...................................................................................................... 
 

Lukt het niet om op eigen gelegenheid naar “de Posthoorn” te komen, kunnen we u 

laten ophalen en thuisbrengen door de Zonnebus. 
 

- Wil wel/ niet opgehaald worden. 
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KBO HAPS 
 

AGENDA EN MEDEDELINGEN  
 

Elke dinsdagmiddag activiteiten in steunpunt Mariagaarde. 
 

Zaterdag 4 februari 14.00-17.00 uur Ouderencarnavalszitting  

door onze Hapse artiesten in “de Posthoorn”. 

Ook niet KBO-leden zijn van harte welkom.  

Zaal de Posthoorn is open vanaf 13.15 uur.  

Aanvang zitting 14.00 uur. 

Kosten leden € 8,00 incl. 1 kop koffie én 2 consumptiebonnen  

met onder de pauze een klein tussendoortje. 

Niet-leden betalen € 10,-   
 

Donderdag 16 februari 14.00-16.00 uur 

kienen 

Zoals gebruikelijk gezellig kienen met mooie 

prijsjes.  

We verwachten een grote opkomst. 

Als er niet meer deelnemers komen als 

voorgaande keren, dan zijn wij genoodzaakt 

om met deze activiteit te stoppen.  

Misschien kunt u ons melden waarom u niet meer wilt deelnemen, zodat wij het 

kienen aantrekkelijker kunnen maken. 
 

Klussendienst  

Wilt u ook van deze service gebruik maken 

bel dan voor eventuele vragen of voor het 

aanmelden van een klusje met de 

coördinator Cas Arts telefoon: 06-46135670 

of via e-mail: casarts@ziggo.nl. Hij kan u 

meteen zeggen of de klus past bij de 

klussendienst.  

Hij geeft u graag advies! 

Maak er gebruik van want onze klussers 

hebben er zin in! 
  

 

Namens bestuur KBO Haps 

Cas Arts 
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING   

  

Maandag        6 februari   Restafval 

Maandag  13 februari GFT- container en PBP  
   
   

   
   
   
   

Vrijdag 
 

  3 februari 

  3 maart 

Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie 

Eerste vrijdag v.d. maand wordt het oud papier opgehaald.  

  Voor 14.00 uur graag oud papier aan de straat zetten. 

Zaterdag 
 

  4 februari 

  4 maart 
 

Buurtvereniging “De Schutters” 

Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys. 

Woensdag 
 

15 februari 

  1 maart 

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Woensdag 

 

22 februari 

22 maart 

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op de hoek 

de Aalsvoorten/ Bogaersstraat van 18.30-20.00 uur. 

Zaterdag 

 

25 februari 

25 maart 

Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 

Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys  

   

   

   

   

Zet uw afval op tijd aan de straat 

Vóór 07.00 uur op de inzameldag of ná 22.00 uur de dag ervoor. 

 

`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 

 

GEZOCHT OPPAS 
 

"Wij zijn op zoek naar een oppas voor 

onze dochter van 4 en zoon van 1,5”. 
 

Ben jij minimaal 16 jaar  

en lijkt het je leuk om  

af en toe een avond  

op te passen, stuur  

dan een berichtje naar:  

Rosalien op 06-300 341 09. 
 

 

 

GRATIS 
 

Hierbij bied ik gratis 1m3  

tuingrind aan.  

Kruiwagen meebrengen. 
 

Beatrixlaan 28. 
 

Tel. 06 29458176 
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NIEUWS VAN DE ZONNEBUS  
 

Laatste nieuws 

Het begint langzaam te lopen met de Zonnebus. 

Er zijn verschillende personen die het gemak van de bus 

ontdekt hebben en dus regelmatig op woensdag bij ons in de 

bus zitten. We kunnen derhalve stellen dat de 1e maand 

positief is gestart.  

En nogmaals, iedereen kan van deze bus gebruik maken! 
 

Dus: neem de Zonnebus!! 
 

Wilt u ook van deze mogelijkheid gebruik maken?  

Kijk dan naar het dienstrooster en de spelregels of bel op  

woensdagen vanaf 8.30 uur de zonnebus Haps-Cuijk:  

06 10605015. 
 

Voor andere vragen of opmerkingen:  

Jan van Hoof 

jwpvanhoof@gmail.com 

06 20184878 

 

Het mobiele nummer van de Zonnebus Haps is: 06 10605015 

LET OP: dit nummer is alleen op woensdag bereikbaar van 8.30 uur – 17.00 uur 
 

Opstappen?  

▪ U staat op tijd klaar bij één van de aangegeven haltes 

▪ U staat klaar langs de route en steekt uw hand op 

▪ U belt het mobiele nummer van de bus en laat weten dat u mee wilt rijden 

▪ Niet in Haps opgestapt en u wilt vanuit Cuijk naar Haps: altijd even bellen 

met de bus 06 10605015 
 

Kosten?  

▪ Het instaptarief is €1,-. Contant betalen.  

▪ Bij terugrijden: instaptarief weer €1,- 

▪ U kunt ook een 6-ritten kaart kopen. Deze kost € 5,- 
 

Ter info: 

▪ Geen rolstoelvervoer. Wel rollators. 

▪ Passagierscapaciteit van de bus is maximaal 8 personen.  

▪ Bij bereiken max. capaciteit hebben ouderen voorrang! 
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