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JEUGDPRINSENBAL CARNAVAL
We hebben de feestdagen inmiddels achter de rug en maken ons op voor het
nieuwe carnavalsseizoen 2020.
Bij de jeugd is het raden inmiddels volop
gestart, want wie o wie worden de nieuwe
jeugdprins, prinses, pages, nar en
adjudant van Haps???
Het Jeugdprinsenbal zal
in onze eigen Kiepekoi
de Posthoorn
plaatsvinden op
Zaterdag 18 januari.
Start van de avond 19.00 uur.
Hofhouding 2019

De volledige raad staat te trappelen om samen met de nieuwe prins en
zijn nieuwe hofhouding het carnavalsseizoen 2020 te openen.
Graag zien wij jullie allemaal op het geweldige jeugdprinsenbal!
KAKELSPEKTAKEL-JEUGDPRONKZITTING
Wie wil dat nou niet op een mooi podium optreden als je grote
idool!!! Het kan allemaal tijdens het kakelspektakel tijdens het
jeugdcarnaval.
Samen met de jeugdprins, zijn hofhouding en geweldige raad
gaan we er een megafeest van maken.
Hopelijk zien wij jullie allemaal in onze Kiepekoi
‘de Posthoorn’ op vrijdag 31 januari om 19.00 uur.
Wil je meedoen geef je dan snel op via hapsehaantjes9@gmail.com
of stuur een berichtje naar Nick Egelmeers, tel. 06-44881570.
Commissie Jeugdcarnaval Haps
DE SCHAKEL 1-2020
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ACTIVITEITEN 10 T/M 24 JANUARI 2020
DATA

ACTIVITEITEN

BLZ

Vrijdag 10 januari
Maandag 13 januari
Woensdag 15 januari
Woensdag 15 januari
Zaterdag 18 januari
Zaterdag 18 januari
Zondag 19 januari
Zondag 19 januari
Maandag 20 januari
23 en 24 januari

Caboose Nexxt
Beja Derkx - kerstalgroepen
Kennismakerslezing – dieetgoeroe - Bieb
Inschrijfavond in Haps glasvezel.
Optreden J&O Gassel
Jeugdprinsenbal
Huistheater de Steenakker Michiel Borstlap
Vogelexcursie
Bewegen en dementie
Informatieavonden Metameer

13
9
9
15
17
1
7
11
6
12

Nieuwjaarwens

De Schakel nummer 2 - 2020

Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn
aan mooie dagen en veel liefde,
voorspoed en geluk mag brengen.

Komt over 2 weken uit op

vrijdag 24 januari 2020

Wij wensen iedereen de beste
wensen voor 2020,
Redactie de Schakel

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

uiterlijk vrijdag 17 januari
Redactieadres: Bogaersstraat 7, 5443
AL Haps  0485 - 318307

DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN?
BEL 0485 - 318307.
Nieuws of een suggestie of
vraag, mail het naar:
info@deschakelhaps.nl
Jaarabonnement op de
Schakel kost slechts € 12,50
In het kader van de 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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ECONOMIE TIJDENS DE NIEUWJAARSBORREL
Proost op het nieuwe jaar!
Onder het genot van een glaasje merkte iemand tegen een
van de redacteuren van ‘De Schakel’ op: “Toch wel knap om
voor € 12,50 per jaar ‘De Schakel’ samen te stellen, te
drukken en ook nog eens bij iedereen in de brievenbus te
stoppen en dat maar liefst 24 keer in kleur!”
“Dat kan ook wel zegt een ander, want ze hebben geen last
van aandeelhouders!” “Klopt”, zegt het redactielid en we
hebben ook geen dure directie en veel managers kennen we in
de redactie ook niet. Iedereen doet wat hij of zij moet doen!”
“Zonder die managers heb je wel een platte organisatie”, merkte er iemand op en
nipte aan zijn nieuwjaarsborrel.
“En vergaderen doen we nauwelijks”, merkte het redactielid op. “We overleggen op
de werkvloer, waar iedereen meedenkt, zijn of haar deskundigheid en sterke
kanten kent en waar gewoon gewerkt wordt. Ook onze personeelsuitjes blinken uit
door eenvoud, maar zijn ondanks dat best wel gezellig”.
“Hebben jullie het 50-jarig jubileum dan niet groots gevierd?” “Jawel, met onze
abonnees en veel verenigingen en inwoners die kopie aanleverden!”
“Schrijven jullie dan geen notulen of verslagen?” Het antwoord was kort en bondig:
“Alles wat we kwijt willen schrijven we in ons blad. Daar proberen we iets moois
van te maken en verder geen poespas en rompslomp er omheen”.
“Gaat er ook wel eens ooit iets mis?” “Jawel, maar dat lossen we intern op of met
degene waarbij we de fout gemaakt hebben.”
“Hoe krijgen jullie toch elke twee weken ons dorpsblad zo vol?”
“Goede relatie opbouwen met onze adverteerders, ‘klanten’ en abonnees”, was het
antwoord, “zodat iedereen in de gaten heeft dat je elkaar eigenlijk altijd nodig
hebt!”
“Nou, daar kunnen veel organisaties en bedrijven nog veel van leren.”
“Dat klopt, maar in onze zakelijke wereld zijn niet alle mensen even slim! Uitblinken
in eenvoud, doen waarvoor je bent aangenomen en samenwerken. Als dat in 2020
gaat gebeuren dan verandert de wereld voor veel mensen en wordt het een stuk
rustiger én gezelliger op de werkvloeren”.
“Nou, tot de Nieuwjaarsborrel in 2021! Misschien verandert de wereld nog eens…”
OPROEP: Ondanks de zeer prettige werkomstandigheden wil
onze penningmeester van een welverdiend pensioen gaan
genieten. Daarom zijn we op zoek naar een man of vrouw die
financieel deskundig is, in bovenstaand profiel past en
zelfstandig kan werken. Het is geen top-baan.
Je mag accountant zijn, maar dat hoeft beslist niet! Werkuren
zelf te bepalen. Vergoeding zoals hierboven omschreven!
Interesse?
Spreek een van onze redactieleden aan, bel 318307 of
stuur een e-mail naar info@deschakelhaps.nl
DE SCHAKEL 1-2020
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WAT MOET JE DOEN BIJ EEN BLOEDNEUS?
Kenmerken bloedneus
Bloedverlies uit de neus kan ontstaan door een klap op de neus,
peuteren, niezen, snuiten of een sterke temperatuurwisseling.

Wat te doen bij een bloedneus?
-

Laat een keer goed de neus snuiten.
Knijp met duim en wijsvinger de neus ongeveer tien
minuten dicht. Knijp daarbij onder het neusbeen tegen
het neustussenschot.
Laat het slachtoffer in een voorovergebogen houding
zitten.
Herhaal het dichtknijpen nog eens tien minuten als de
bloedneus niet stopt.
Laat slachtoffer niet snuiten bij een bloedneus na een
ongeval, val of harde klap op het hoofd.
Er kan sprake zijn van een hersenletsel of schedelletsel.

Schakel een huisarts in
- Indien na 10 minuten de bloeding nog niet is gestopt.
- Als het slachtoffer bloedverdunnende medicijnen gebruikt.
- Bij regelmatige bloedneuzen.

Bel 1-1-2 bij
- Hersenletsel (bloedneus na een ernstig ongeval of val).
- Verschijnselen van shock: het slachtoffer is bleek, transpireert, voelt zich ziek.

ROTONDE AANSLUITING CUIJKSEWEG
Er wordt een
rotonde gemaakt
op de kruising.
Deze rotonde ligt
binnen de
bebouwde kom en
daarbij krijgen de
fietsers voorrang.
Daarnaast zal de
“tak” Kerkstraat
zo worden
gemaakt dat deze
ondergeschikt is.
Cuijkseweg komt
niet uit op de
rotonde, maar op
de Oeffeltseweg
waar daardoor
ook een snelheids
remmende
maatregel wordt
getroffen.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 11 januari 19.00 uur: Eucharistieviering.
Zang: Gemengd koor Licenza.
Misintenties:
Mgd. Nell Kroef
Jrgt. Jan van den Heuy
Marie van den Heuy-Peters
Mies Klomp
Zaterdag 18 januari is er
in de H. Nicolaaskerk.

geen enkele dienst

Door de afwezigheid van Pastor Bas van Dijk (hartklachten) is er
één keer per maand in elke geloofsgemeenschap van Parochie De
Goede Herder gèèn dienst.
Voor Haps is dat op de derde zaterdag van de maand.
De misintenties die opgegeven waren voor zaterdag 18 januari worden verzet naar
zaterdag 25 januari.
In Mill, de hoofdkerk van PDGH, is er elke zondagmorgen om 10.00 uur een dienst.

OPGAVE MISINTENTIES
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Th. Bens, Burg.
Moorenstraat 47 Haps.
Hier kunt u ook een envelop in de bus stoppen met een
berichtje welke intentie u wilt opgeven.
De kosten van een misintentie bedragen € 10,-.
Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus
stoppen aan de kerk.
Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan
is het belangrijk dat u de intentie opgeeft ruim drie weken
voor de gewenste datum.

DE SCHAKEL 1-2020
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BEWEGEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE HELPT
Alzheimer Café afdeling Land van Cuijk &
Gennep.
Bijeenkomst maandag 20 januari in de
Weijer in Boxmeer. Aanvang:19.30 uur
Thema: Bewegen en dementie.
Bewegen voor mensen met dementie helpt om
langer gezond te blijven, zowel lichamelijk als
geestelijk. Door beweging blijven mensen
langer cognitief gezond en zelfstandig. Zo verbeter je je denkvermogen en verloopt
het doen van alledaagse activiteiten beter.
De fysiotherapeuten gaan met u in gesprek over het onderwerp ‘Bewegen voor
mensen met dementie’. Er worden ook beweegtips en adviezen gegeven.
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond!
Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun
kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden.
Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bijdrage kunt deponeren.
Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & Gennep
De zaal is open vanaf 19.00 uur Programma: 19.30-21.30 uur.
Iedereen wil een diamant zijn maar slechts weinig mensen durven zichzelf te slijpen .
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MICHIEL BORSTLAP - ZONDAG 19 JANUARI
Piano concert - Michiel Borstlap
‘Power of Music’
Na een imposante internationale jazzcarrière slaat
pianist en componist Michiel Borstlap een nieuwe weg
in: die van de minimal music. Met minder noten, maar
meer gevoel. ‘Ik wil mensen raken, laten genieten.
Alles valt ineens op zijn plek. Dit is de muziek die ik wil
maken: muziek uit het hart’.
Datum: Zondag 19 januari 2020
Vooraf stiltewandeling om 14.15 uur
Aanvang: 15.30 uur
Toegangsprijs: € 17,50 (inclusief kop koffie/thee,
garderobe en parkeren)
Huistheater De Steenakker, Steenakkerstraat 5,
5443 NK Haps
 0485 - 310 920 -  06 - 205 078 17
Bereikbaar va n dinsdag t/m donderdag vanaf 10.00
tot 17.00 uur. Zaterdag vanaf 11.00 tot 14.00 uur .

Fotografie: Marcel
Truyens/Liquid Soul
Photography

NEERSLAG IN HAPS 2019
Jan.

Febr. Mrt.

April

Mei

Juni

juli

Aug.

Sept. Okt.

Nov.

2015

82

51,5

72

30

35,5

32

80

116

94

39

106,5 38

Dec.

Totaal
776,5 mm

2016

103

81

40

47

111

151,5 47

50,5

25,5

50

63,5

28

798

mm

2017

41

96

60

29

17

56

135

69

103

43

70

125

844

mm

2018

102

16

59

81

64

41

2

93

42

39

35

124

698

mm

2019

59

58

98

27

43

44

27

73

58

109

69

86

751

mm

Thijs Rutten
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WORD JIJ DE NIEUWE VRIJWILLIGER
IN ONZE BIBLIOTHEEK IN HAPS
Heb je een hart voor de bibliotheek? Dan is een rol als vrijwilliger iets voor jou!
In onze vestiging komen leden én niet-leden om materialen te lenen, tijdschriften
te lezen, te studeren of interessante activiteiten bij te wonen. Als representatieve
en klantvriendelijke vrijwilliger ben jij één van de gezichten van de vestiging en
draag je bij aan een uitnodigende sfeer.
De Bibliotheek is een plek waar iedereen
zich thuis voelt en jij bent het eerste
aanspreekpunt voor onze klanten.
De minimum eisen zijn o.a. MBO werk- en
denkniveau, zelfstandig en in teamverband
kunnen werken, goede digitale
vaardigheden.
We zoeken iemand die tijd heeft op:
woensdag- of vrijdagmiddag van 13.30- 17.30 uur.
Bekijk het vrijwilligersprofiel om een betere indruk te krijgen van de
werkzaamheden en wat BiblioPlus je te bieden heeft op www.biblioplus.nl
Daar zie je meteen staan: Word vrijwilliger, enz. of loop de bibliotheek in Haps eens
binnen voor een vrijblijvend gesprek.
Bij voorkeur op maandagmiddag, woensdagmiddag of vrijdagmiddag na 16.00 uur
of maak een afspraak: Telefoon: 0657285587.
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KENNISMAKERSLEZING IN BIBLIOTHEEK HAPS
WOENSDAG 15 JANUARI 2020 10.00-11.30 uur
Hoe word ik mijn eigen dieetgoeroe?
Weet jij ook niet meer wiens ‘dieet’ nu echt werkt voor jou?
Waarom zou je naar deze dieetgoeroe luisteren als je je
eigen dieetgoeroe kunt worden? Ieder lichaam heeft
namelijk andere behoeftes en niet alles past bij iedereen.
Tijdens deze workshop van anderhalf uur:
• krijg je persoonlijk advies
• kom je erachter wat jou in de weg zit om je doelen te bereiken
• welke voeding er echt bij je past
• welke acties voor jou noodzakelijk zijn om je doel te bereiken
• en is er ruimte om persoonlijke vragen te stellen
Let op: deze workshop is alleen voor mensen die echt voor resultaat willen gaan.
Er is ruimte voor maximaal 10 personen, dus schrijf je op tijd in.
De workshop is gratis voor leden van de bibliotheek. Niet-leden betalen 2,50
Aanmelden: Uiterlijk maandag 13 januari via www.biblioplus.nl en kijk bij
activiteiten -15 januari- of aan de balie van elke bibliotheek.

UNIEKE KERSTGROEPENTENTOONSTELLING
IN BIBLIOTHEEK HAPS
Ruim 60 kerststalletjes en kerstgroepen uit de hele wereld van Beja Derkx uit Cuijk
staan tentoongesteld in de bibliotheek in Haps tot en met vrijdag 17 januari.
De verzameling is zeer de moeite waard. Zie voor de
uitgebreide informatie Schakel nummer 24.
Het is een unieke verzameling afkomstig uit alle
landen van de wereld, die Beja en haar partner
bezocht hebben. Zo is er een hele bijzondere
beeldengroep uit Portugal, die bestaat uit 70 beeldjes,
die een compleet dorpsleven uitbeelden met een
bakker en een spinster achter een spinnewiel, enz.
Heel belangrijk voor Haps: er staan ook twee
kerststalletjes uit Nepal tussen.
Er is een grote variëteit aan gebruikte materialen,
hoogte en aankleding van de beelden. Elk stalletje is
een waar juweel. Beja vertelt enthousiast over de
afkomst van de kerstgroepen en hoe ze eraan is
gekomen, want bij elk exemplaar hoort weer een
uniek verhaal.
Op maandag 13 januari is Beja vanaf 15.00 uur
zelf aanwezig in de bibliotheek om over deze
prachtige verzameling te vertellen.
Loop gerust een keer binnen tijdens de openingstijden van de bibliotheek.
De openingstijden zijn: maandag: 14.30-20.00 uur
woensdag en vrijdag van 14.30-17.30 uur.
De bibliotheek is te vinden achter basisschool De Bongerd, Kerkstraat 5 Haps
Ingang tegenover zaal De Posthoorn.
DE SCHAKEL 1-2020
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ZONNEWEIDES OP ALLE RIOOLWATERZUIVERINGEN
Waterschap Aa en Maas investeert
in zonneweides
op alle rioolwaterzuiveringen
De komende jaren legt waterschap Aa en Maas grote zonneweides aan op alle zeven
rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant. Het waterschapsbestuur heeft hiervoor
19 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee zet het waterschap een belangrijke stap
om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. De investering voor de panelen wordt in
ongeveer 13 jaar terugverdiend. Als alle zonneweides in gebruik zijn, wekt het
waterschap zo’n 80% van haar energieverbruik zelf op.
De zonneweides leveren ongeveer de helft hiervan.
Komend voorjaar wordt de eerste zonneweide -een veld
met ongeveer 10.000 zonnepanelen- aangelegd op de
rioolwaterzuivering in Den Bosch. Volta Solar voert de
opdracht uit in nauwe samenwerking met het
waterschap.
Energieverbruik en -opwekking dicht bij elkaar
Het schoonmaken van afvalwater van bedrijven en
inwoners kost veel energie. Zo’n 95% van het totale
Foto: Waterzuivering Haps
energieverbruik van het waterschap gaat naar de
zuiveringen. Door de zonneweides op de zuiveringsterreinen te plaatsen, kan de
opgewekte elektriciteit ter plekke worden gebruikt. Bovendien geeft het waterschap als
grondeigenaar onbenutte ruimtes op en nabij de zuiveringen een duurzame functie.
Een win-winsituatie, waarmee het waterschap de kans benut om daar waar de meeste
energie wordt verbruikt, ook het meeste op te wekken.
Aa en Maas energieneutraal in 2030
Als waterbeheerder wordt ook Aa en Maas geconfronteerd met de gevolgen van
klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, hitte en
wateroverlast komen steeds vaker voor. Het waterschap wil daarom in 2030 geen extra
bijdrage meer leveren aan de uitstoot van broeikasgassen. Momenteel wekt het
waterschap een kleine 40 % van haar verbruik op via de productie van biogas uit
zuiveringsslib, zonnepanelen op daken en enkele waterkrachtcentrales bij stuwen.
Na realisatie van zonneweides is dit verdubbeld.
De resterende 20% moet komen uit aanvullende manieren om energie op te wekken of
te benutten, bijvoorbeeld via toepassing van warmte uit (afval)water, drijvende
zonnepanelen, zonnepanelen in combinatie met waterberging of windenergie.
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VOGELEXCURSIE KRAAIJENBERGSE PLASSEN
Wat weet jij over eenden? Wil je wel eens in de winter een Brilduiker, een Smient, een
Nonnetje of een Pijlstaart zien? Stap dan op zondag 19 januari op de fiets en ga op
ontdekkingstocht met IVN Cuijk De Groene Overlaat.
We organiseren op zondag 19 januari een vogelexcursie per fiets rondom de
Kraaijenbergse Plassen. We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats voor de kerk
van Beers. De excursie duurt tot 12.00 uur. De excursieleiders zijn Louis Geraets en
Stef Gosens, beiden lid van IVN Cuijk en vogelkenners bij uitstek.
Als je een verrekijker hebt, breng hem dan mee. Heb je die niet? Geen probleem, je kan
er voor deze excursie een lenen van IVN De
Groene Overlaat. Vergeet ook je fiets niet!
Meer informatie nodig? Mail naar
natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl
De Kraaijenbergse Plassen hebben zich in de
loop der jaren ontwikkeld tot een prachtig
vogelgebied. Het hele jaar door leven er veel
soorten vogels en in de wintertijd zitten er
veel doortrekkers en wintergasten. Welke
vogels je zult zien tijdens deze excursie is
vooraf moeilijk te zeggen, maar het is wel
zeker dat je een flik aantal eendensoorten
zult zien. De kans is heel groot dat je de grote zaagbek, brilduiker en nonnetje in je
kijker vangt. Ook het ijsvogeltje laat zich vaak zien. Je weet het nooit, laat je maar
verrassen.
Om ca. 12.00 uur kunnen we in het IVN-gebouw aan de Grotestraat 14 te Beers onder
het genot van koffie/thee en een koek lekker opwarmen en nog even napraten over wat
we allemaal gezien hebben.
De kosten bedragen € 2,00 per persoon, inclusief koffie/thee.

AVONDVLIEGOEFENINGEN VLIEGBASIS VOLKEL
Begin 2020 zetten de vliegers van vliegbasis Volkel in samenwerking met vliegbasis
Leeuwarden hun avondvliegoefeningen voort.
Oefenen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun
taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende
duisternis in de wintermaanden maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit
te voeren. Daadwerkelijke inzet van Nederlandse F-16 jachtvliegtuigen vindt vaak plaats
bij duisternis.
Het avondvliegprogramma vindt begin 2020 plaats in
week 2 - 6 t/m 9 januari.
week 3 - 13 t/m 16 januari.
week 5 - 27 t/m 30 januari,
week 6 - 3 t/m 6 februari.
week 7 - 10 t/m 13 februari.
week 8 - 17 t/m 20 februari.
Er wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk
23.00 uur. Vanwege operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden
kan van bovenstaand vliegprogramma worden afgeweken.
Kijk voor meer informatie over vliegbewegingen op
www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.
DE SCHAKEL 1-2020
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CABOOSE
Knutsel
Hallo allemaal!
Allereerst een gelukkig nieuwjaar gewenst.
Als knutselteam hebben we de goede voornemens om er weer
leuke knutselavonden van te maken in 2020. Wij zijn er klaar voor,
jullie ook? Zien we jullie 17 januari? Dan komt er een kunstenaar
uit Haps om met jullie weer een super knutsel te gaan maken.
Team knutsel Caboose
Data Knutsel: 17 januari, 7 februari, 20 maart, 17 april, 19 juni.
Yolo
Hallo YOLO kids, de eerste activiteit van het nieuwe decennium
staat alweer voor de deur.
We gaan bowlen op 24 januari!!
Schrijf je dus snel in als de uitnodiging gestuurd wordt.
Team YOLO heeft er in ieder geval weer zin in!!
Data Yolo:

Martina, Lucie, Claudia, Matthijn, Martijn
24 januari, 14 februari, 6 maart, 3 april,
8 mei, 12 juni.

Nexxt
Gelukkig Nieuwjaar!
Team Nexxt wenst jullie weer veel plezier in 2020. Op het moment
van verschijnen van deze Schakel is er op 10 januari weer de
jaarlijkse game avond gepland waar ongetwijfeld fanatiek tegen
elkaar gespeeld zal worden. Fijn om je weer in te spannen na
alle feestdagen. We beginnen om 19:30 uur in de Kuip –
bereid je voor op een leuke avond.
Groetjes, Team NEXXT
Data Nexxt: 10 januari, 14 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni.

DE SCHAKEL 1-2020
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INSCHRIJFAVONDEN IN HAPS EN CUIJK
De komende maanden worden de huizen in de gemeente
Cuijk voorzien van glasvezel. Dat roept nogal wat vragen
op bij de inwoners. Wat zijn de voordelen van glasvezel?
Wat kost het? Hoe werkt het?
Voor antwoord op al deze vragen kunt u terecht bij de
inschrijfavonden in:
Haps: Woensdag 15 januari, 18.30 - 20.30 uur. De Posthoorn, Kerkstraat 6.
Cuijk: Donderdag 23 januari, 18.30 - 20.30 uur. De Bond, Beversestraat 18.
Bespaar € 450,=
Tijdens de inschrijfavond van 18.30 tot 20.30 uur kunt u
specialisten spreken die alles weten over glasvezel en de
diensten telefoon, televisie en internet.
Ook over de aanleg worden de vragen beantwoord.
Gedurende de aanleg organiseren we in elk dorp één of
meerdere inschrijfavonden
Wanneer je tijdens de aanleg van het glasvezel in uw
woonplaats een abonnement bij een glasvezelprovider afsluit, bespaart u 450 euro
activatiekosten. Zodra de graafploegen uit de gemeente weg zijn is dat namelijk wel het
geval. Twijfelt u nog, kom dan naar een inschrijfavond. Samen zetten we de ‘voors en
tegens’ nog eens naast elkaar en helpen we u met uw keuze.

KIJK TERUG OP DE AVONTUURLIJKE WANDELINGEN
VAN RENÉ BASTIAANSE DOOR BRABANT
Komisch, druk gebarend, geestdriftig en met oog voor
detail. Tussen 1998 en 2005 zond Omroep Brabant het
programma De Wandeling uit. Wekelijks namen René
Bastiaanse en zijn cameraman Léon Hagedoorn zo’n
400.000 kijkers mee op sleeptouw door onze provincie.
De Wandeling was razend populair. Niet alleen omdat
René tv-kijkers voor zichzelf innam, maar ook voor het
Brabantse erfgoed.
De 240 afleveringen kun je nu terugzien op een nieuwe
website van het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC): www.dewandeling.tv
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ROTONDE BINNEN BEBOUWDE KOM
Misschien heeft u het al via andere media vernomen, maar de rotonde
(Kalkhofseweg/ Oeffeltseweg) van bijna € 600.000,- gaat er komen.
De meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten dat nut en
noodzaak er wél zijn. Misschien komt dat wel door een aantal
insprekers.
Inspreker 1 (namens de Dorpsraad): ‘Het
is nu een heel onoverzichtelijke situatie,
het is wachten wanneer het mis gaat. Met
een rotonde wordt de entree van Haps
fraaier.’
Inspreker 2: ‘Er zijn diverse malen bijnaongelukken en diverse aanrijdingen
geweest.’
Inspreker 3: Er zijn dagelijks gevaarlijke
situaties, regelmatig ongelukken, fietsers
worden heel vaak haast of helemaal
aangereden. Het is er hartstikke druk en
er staan regelmatig ’s morgens en
’s avonds files’.
Deze informatie staat haaks op de informatie die ik hierover uit het dorp krijg en staat
ook haaks op mijn eigen ervaring. Na het aanleggen van de randweg is een dergelijke
verkeersremmende maatregel overbodig geworden. Als Liberaal LVC (5) hebben we
samen met CDA (3) getracht het geldverslindende voorstel te annuleren. Dit is niet
gelukt (8-11).
Wat wel gelukt is, is aandacht te vragen voor de gevaarlijke Lokkantsweg. In ons
amendement (=wijziging van het voorstel) vroegen we om de gelden voor de rotonde
niet door te laten gaan, maar te bestemmen voor een veiligere inrichting van de
Lokkantseweg. Insprekers van de Lokkantsweg maakten duidelijk met foto’s en feiten
welke gevaarlijke situaties en ongelukken zich hebben voorgedaan, helaas ook met
dodelijke afloop. Op deze niet al te best onderhouden en minimaal verlichte sluipweg
razen de auto’s en proberen de vele fietsers (veelal schooljeugd) zich een weg te banen.
Als Liberaal LVC hebben we samen met het CDA een motie ingediend (amendement
haalde het niet) waarin we het College opdragen om per direct met aanwonenden een
plan te maken voor de Lokkantseweg en z.s.m. uit te voeren. Daar kregen we gelukkig
wél de handen voor op elkaar. Een compliment aan de bewoners van de Lokkantsweg is
wel op z’n plaats. Zij hebben zich verenigd en hebben insprekers naar voren geschoven
die op heldere wijze tekst en uitleg gaven. Inwoners maken zo het verschil. Hartstikke
goed.
Asbus (urn)
Dan iets van een geheel andere orde. In dezelfde vergadering hebben we het tarief voor
het bijzetten van een asbus drastisch kunnen verlagen. Dit bedrag stond op
€ 690,-. Dat wordt nu € 400,-. Dat is nog veel, maar het scheelt gelukkig.
Op een of andere manier stond dit enorme bedrag bij onze gemeentelijke
belastingtarieven. Vergelijk je dit met andere gemeenten, zelfs grote steden, dan
blijken wij helemaal uit de pas te lopen. We werden hierop geattendeerd door mensen
die ermee te maken hadden gekregen.
Gelukkig hebben we hier wat aan kunnen doen.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
T:06-23411107
www.liberaal-lvc.nl
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HET NIEUWE MV JULIANA MUZIEKJAAR 2020
Beste muziekvrienden,
Op de allereerste plaats de allerbeste wensen van Muziekvereniging Juliana Haps!
Het nieuwe jaar 2020 is gestart en het belooft een mooi verenigingsjaar te worden in
ons dorp. Vele jubilea en bijzondere activiteiten vanuit het mooie Hapse
verenigingsleven staan gepland en ook de agenda van MV Juliana herbergt vele
(muzikale) activiteiten in 2020.
In dit eerste artikel van 2020 alvast een overzicht van de activiteiten van Juliana over
de 1e helft van 2020 zodat de kalenders en agenda’s bijgewerkt kunnen worden.

18
1
8

Tot zover dit eerste overzicht. Ongetwijfeld komen er nog mooie optredens bij! Al het
nieuws vinden jullie ook dit jaar in de (51e!) jaaruitgave van de Schakel, op onze
website www.mvjuliana.nl en op onze facebookpagina
www.muziekverenigingjuliana
Tot ziens en tot horens in 2020!
Namens MV Juliana
Bart Robben (pr-commissie)
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DE JULIANA SCHAKEL JUBILEUMPUZZEL
Het jaar 2020 is van start gegaan maar we blikken nog even terug op
2019. Het jaar 2019 was het jaar van 50 jaar Schakel: een topprestatie
en een grote felicitatie is op z’n plaats! De Schakel hoort bij Haps en
Haps hoort bij de Schakel (en we hopen natuurlijk dat dit nog tot in de
lengte der jaren zal blijven voortduren).
Redactie: Namens Haps en Juliana: nogmaals gefeliciteerd.
Eind 2018 riep de redactie van de Schakel alle verenigingen op om n.a.v. het mooie
jubileum een leuke bijdrage te plaatsen om de Jubileum Schakels extra “cachet” te
geven. Na héél véél Juliana & Rozenbottels kopij in 2019 sloten wij af met een
leuke Schakeljubileumpuzzel.
Op verzoek plaatsen wij deze puzzel nog één keertje omdat
sommige foto’s ietwat klein uitvielen en om iedereen in de
gelegenheid te stellen om de puzzel op te kunnen lossen treffen
jullie deze fotopuzzel opnieuw aan.
U ziet een 15-tal foto’s uit 2019. Deze hebben op onze website, op onze
facebookpagina en uiteraard in de Schakel gestaan. Onze vraag aan jullie:
Ter gelegenheid van welke activiteit werd deze foto gemaakt?
Omschrijf zo exact mogelijk wat er te zien is op de foto en op welke datum deze
activiteit plaatsvond.
Uit de beste omschrijvingen verloten wij 3 gratis toegangskaarten voor We Want
You 2020!
Foto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Omschrijving

Datum activiteit

De oplossing van de puzzel kan digitaal verzonden worden naar pr@mvjuliana.nl of
op papier worden ingeleverd bij Jeroen Weerts, De Schans 10 of Bart Robben,
Bogaersstraat 2d.
De uiterlijke inzenddatum is 19 januari 2020.
18
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Auteur Emiel Laurant overhandigt 1e exemplaar aan burgemeester W. Hillenaar.
Fotograaf: Frans Laurant.

V.l.n.r.: Joost van den Besselaar Haps’ Heem, burgemeester W. Hillenaar,
Rieky Robben ‘De Schakel’, auteur Emiel Laurant en Pierre Arts redactie ‘De Schakel’.
Fotograaf: Frans Laurant.
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PRESENTATIE BOEK
OORLOG & BEVRIJDING 1939 - HAPS - 1945
Terugblik na 75 jaar
Heemkundevereniging Haps’ Heem en dorpsblad ‘De Schakel’ hebben de handen
ineengeslagen met als doel het uitgeven van een boek ter gelegenheid van ’75 jaar
na de bevrijding van Haps’.
Enkele jaren geleden ontving Emiel Laurant een mooie opdracht van Haps’ Heem
om een boek samen te stellen over Haps in de Tweede Wereldoorlog.
Emiel houdt zich al jaren intensief bezig met de historie van Haps en zorgde onder
meer voor de realisatie van enkele dvd’s met foto’s over Haps in vroegere jaren.
Ondernemend en enthousiast
ging hij aan de slag en dook in
archieven en raadpleegde vele
bronnen en families van
Nederlandse soldaten die in Haps
gediend hadden. Feitenmateriaal
en nieuwe foto’s, vooral over de
mobilisatie en begin van de
oorlog, wist hij boven water te
krijgen. Al die informatie is nu
opgeslagen en bewaard voor ons
nageslacht.
Deze keer is hij erin geslaagd
om, mede aan de hand van ruim
25 gesprekken met Hapsenaren en oud-Hapsenaren die de Tweede Wereldoorlog
nog bewust hebben meegemaakt, een prachtig boek samen te stellen.
Dorpsblad ‘De Schakel’ bestaat in 2019 maar liefst 50 jaar en de redactie werd
gevraagd om haar medewerking te verlenen, niet voor de inhoud, maar wel voor
samenstelling, lay-out en correcties. Dat overleg leidde al snel tot het idee om
‘De Schakel’ het boek te laten uitgeven en verspreiden als jubileumcadeau voor al
haar abonnees. De abonnees ontvingen op 20 december het fraaie jubileumboek,
met het laatste nummer van het dorpsblad in 2019, in hun brievenbus.
Voordat het echter zover was, werd donderdagmiddag 19 december in de raadszaal
van de gemeente Cuijk het 1e exemplaar door auteur Emiel Laurant aangeboden
aan burgemeester Wim Hillenaar, die het boek enthousiast in ontvangst nam en de
auteur, Haps’ Heem en de redactie van ‘De Schakel’ complimenteerde met de
uitgave van dit historisch waardevolle werk en kort bleef stil staan bij oorlog en
bevrijding en in het bijzonder het feit dat we dit als inwoners van Cuijk én
Nederland nooit mogen vergeten hoe uiteindelijk de geallieerden ons land bevrijd
hebben. Na zijn toespraak dook hij - nieuwsgierig! - in het boek en al snel werd dat
gevolgd door vragen aan auteur en samenstellers.
Het boek is voor geïnteresseerden te koop voor €10,- bij:
• Sjef Janssen, Wildsestraat 30, 5443 BK Haps.
E-mail: sjef.jansen30@gmail.com Tel. 06 52855862.
• Joost van den Besselaar, Zoetendaalstraat 10, 5443 AM Haps.
E-mail: ja.vd.besselaar@home.nl Tel. 06 27063958.
DE SCHAKEL 1-2020
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AANVULLING FOTOBOEK
In het boek “1939 Haps 1945, Oorlog en Bevrijding” hebben we op bladzijde 76 een
foto geplaatst van de familie Mooren tijdens het koeien melken.
De familie Jansen vulde aan,
dat de dame die de koe
melkt hun moeder,
Jo Jansen-Thoonen.
Zij werkte destijds als hulp
bij de familie Mooren.
Bij deze nogmaals de foto
met haar naam toegevoegd.
Wanneer iemand nog meer
over deze of andere foto’s in
het boek kan vertellen dan
horen we dit natuurlijk
graag. E-mail kan dan naar
Hapsheem4049@gmail.com

V.l.n.r.: Tiny Mooren, ?, moeder Maria Mooren-van den Brand, Tonnie Mooren,
Too Mooren,. Knielend: Jo Thoonen en Agnes Mooren.

Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt.
Het betekent dat je er niet alleen voor staat.
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ONTSTAAN SINT NICOLAASGILDE
Hoe het allemaal begon
Zoals in de vorige Schakel te lezen was, worden op 23 en 24 mei 2020 de Hapse
Gildefeesten georganiseerd. Op weg naar die data gunnen we jullie graag een kijkje in
‘de Gild’. Daarbij beginnen we graag vooraan, in 1604, het jaar waarin volgens de
overlevering het Sint Nicolaasgilde is opgericht.
Gelukkig zijn in Haps en het Land van Cuijk veel mensen enthousiast bezig met de
lokale historie, waardoor het een en ander bekend is uit de tijd dat het Hapse gilde is
opgericht. Met name het alom bekende boek van Rien van den Brand heeft ons
geholpen om een beeld te krijgen van het ontstaan van ons Sint Nicolaasgilde.
Schuttersgilden werden niet zomaar opgericht, daar was een reden voor. Nu zijn
schuttersgilden vooral gezelligheidsverenigingen, maar dat was 4 eeuwen geleden heel
anders. Dreiging van oorlog en geweld was de meest voor de hand liggende reden om
een gilde op te richten dat have en goed van kerk en inwoners kon beschermen.
Beschermen heette toen ‘beschutten’, vandaar de naam schutterij of schuttersgilde.
Geheel volgens de gewoontes van die tijd werd het schuttersgilde vernoemd naar een
heilige.
Sint Nicolaas is de patroonheilige van de Hapse parochie, een parochie die ergens rond
1600 zelfstandig is geworden. Er is echter enige onduidelijkheid over het exacte
moment, waardoor we niet weten of het gilde ter ere van het zelfstandig worden van de
parochie is opgericht, of misschien eerder of later is ontstaan, maar toen het gilde een
patroonheilige zocht, was Sint Nicolaas de meest voor de hand liggende kandidaat.
Hoe de Hapse parochie aan Sint Nicolaas als patroonheilige is gekomen is een mysterie.
Het zou kunnen zijn dat de goedheiligman, die vaak in verband wordt gebracht met
alles wat vaart, via de Hapse Maastol zijn plekje in Haps heeft gevonden. Ook al grenst
Haps niet aan de Maas, toch is eeuwenlang tol geheven ter hoogte van het huidige
Katwijk aan de ‘schuytevoerders’ die over de Maas voeren. Deze tol kwam ten goede
aan de Hapse Heer.
Als we even terug
gaan naar het
‘beschutten’ van have
en goed dan zien we
dat er rond 1604 in
Haps voldoende reden
was voor
ongerustheid.
Iedereen die vroeger
op school goed heeft
opgelet weet dat
tussen 1568 en 1648
de Tachtigjarige
Oorlog heerste, waar
ook Haps niet aan
ontkwam. Spaanse en
Staatse troepen
gingen regelmatig
met elkaar de strijd
aan in de regio en plunderen was de soldaten in die tijd niet vreemd, maar de chaos die
de oorlog met zich meebracht trok ook straatrovers en ander gespuis aan, waardoor het
leven in Haps enorm onder druk stond.
In die tijd is een groep Hapsenaren opgestaan om het Hapse have en goed te
beschermen.
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Ze noemden zich het ‘Sinte Nicolaes gilde
tot Haps’, zoals blijkt uit onze
negentiende-eeuwse handgeschreven
kopie (door pastoor Van Veersen, pastoor
van Haps tussen 1823 en 1873) van het
zielenboekje uit 1632. In het zielenboekje
werden de namen van ‘de afgestorven
broeders ende zusters van Sinte Nicolaes
Gilde tot Haps’ geschreven.
Van de term ‘anno 1632 opgericht’ wordt
aangenomen dat daarmee bedoeld wordt
dat het zielenboekje in dat jaar is
‘opgericht’. In 1904 is namelijk het 300jarig jubileum gevierd en op dat moment
was het oprichtingsjaar van 1604 duidelijk
bewezen op basis van gilde-archieven.
Archieven die helaas naderhand in de
oorlog verloren zijn gegaan.
Inmiddels is het 2020 en eren wij de
‘beschutters’ van Haps uit de Tachtigjarige
Oorlog door hun erfgoed met
dankbaarheid, waardering en respect te
behandelen.
Wij dragen de naam ‘Sint Nicolaasgilde’ na
ruim 4 eeuwen nog steeds vol TROTS!
De broeders van de Gild
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EINDEJAARSGEDICHT 2019
2019 was in Nederland het jaar van het staken
Veel verschillende beroepsgroepen wilden hun statement maken
Het onderwijs vraagt aandacht voor het grote tekort aan
personeel
En ook de ziekenhuizen waren een dag geheel niet operationeel
Kinderen die niet naar school kunnen omdat scholen sluiten
Het passend onderwijs lijkt alleen maar op problemen te stuiten
Dat ziekenhuispatiënten zich zorgen maken om medewerkers is de wereld op zijn kop
Na de landelijke manifestaties ligt nu de bal weer bij de ministers Bruins en Slob
Protesten kwamen er dit jaar ook uit de agrarische hoek
Duizenden tractoren brachten in colonne aan Den Haag een bezoek
Aanleiding hiervoor was het besluit om de veestapel te halveren
Dat de boeren de schuld krijgen voor milieuproblemen willen
ze niet accepteren
Landelijke discussies over het stikstofbeleid werden extreem
Ook voor de bouwsector werd dit een groot probleem
De aangescherpte PFAS-norm werd tevens voor de
bouwsector funest
Door het stil moeten leggen van veel bouwprojecten hielden ook zij een groot protest
Veel demonstraties waren er het afgelopen jaar op het gebied van het klimaat
Onder leiding van De Wever en Thunberg verzamelden veel scholieren zich op straat
De jaarlijks terugkomende demonstraties betreffende Zwarte Piet waren dit jaar ook
een feit
Sommige mensen voeren steeds grimmiger de strijd tegen zijn identiteit
De intochten in het land bracht veel politie op de been
Waar moet het met deze botsingen tussen voor- en tegenstanders heen?
Agressie, racisme, gevaarlijke situaties en mensen die voor gek worden verklaard
Is dit het nu allemaal met dit kinderfeestje waard?
Zou die lieve Sint nog wel komen voor dat jonge kind?
Nu hij het weer zo lelijk vindt, nu hij het wéér zo lelijk vindt…
Het nieuws van 2019 kende verschillende gevaren
Dit jaar is het grootste aantal bosbranden van de laatste 20 jaren
In het Amazonegebied, Siberië en zelfs binnen de Noordpoolcirkel
brandde hevig vuur
En ook in Californië en Australië brachten branden grote schade
aan mens en natuur
Doden en gewonden vielen in Nieuw-Zeeland door de hete lava uit de krater
Terwijl Frankrijk, Italië en Griekenland juist last hadden van te hoog water
Overstromingen kostten ook aan zeker zeventig mensen het
leven in het zuiden van Iran
Wat te denken van alle ellende die teweeggebracht werd
door orkanen Hagibis en Dorian
Zwaar getroffen werden Japan, de Bahama’s en de
Abaco-eilanden
Ontreddering en verdriet nu op de ooit zo idyllische,
mooie stranden
Cycloon Idai teisterde de Afrikaanse landen Malawi, Zimbabwe en Mozambique
De sterke winden en overstromingen zorgden daar voor de bevolking een grote tragiek
Extreem winterweer in Amerika en Canada zorgde ook voor menselijk lijden
Met -49 graden was de temperatuur om te snijden
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Vanwege het extreem lage grondwater door de droge zomer van vorig jaar
Dreigen 1 miljoen huizen in Nederland te verzakken, zegt de makelaar
Narigheid voor huiseigenaren door funderingsproblemen en flinke scheuren
Een probleem waar zeker iets aan moet gebeuren
Want ook dit jaar werd het op bepaalde momenten flink zweten
In Nederland werd er meer dan 40 graden gemeten
Die hitte blijkt niet het enige hete hangijzer te zijn
Een ontbreken van een warm onthaal van de Sint zorgt voor een steeds koeler festijn
Pro- en anti-Pieten gaan ijskoud hun gang en reageren veel te fel
Het afschaffen van een lange traditie gaat zo wel Ozosnel
Over de politiek viel er ook een hoop te praten
Zo bracht de Nederlander zijn stem uit tijdens de Provinciale Staten
Thierry Baudet won met zijn Forum van Democratie deze
stembusstrijd
Zijn overwinningsspeech was geheel aan de Uil van
Minerva gewijd
Velen begrepen niet wat deze metafoor had te betekenen
Hij leek hiermee op de gevestigde orde af te rekenen
Voor Rutte was de uitslag erg bitter
Door zijn black-out werd de hashtag #Carolien snel trending op Twitter
Rutte heeft klaarblijkelijk wel vaker last van zijn geheugen
Wist hij echt niets over burgerdoden in Irak of was dat een leugen?
Rotmaatregelen moesten ook door het kabinet gemaakt worden
Zo staat er straks nog maar 100 in plaats van 130 op de borden
De Belastingdienst komt met de toeslagenaffaire met een wazige uitleg
De verantwoordelijke minister mocht hierbij Snel weg
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De chaos bij het CBR leidt ook tot een schrijnende situatie
Nieuwe directeur Pechtold moet de weg weer zien te vinden in
de organisatie
Chaos ook in het Verenigd Koninkrijk met nog steeds de
Brexit-soap
Theresa stopte er May en nu is Johnson in bange dagen de hoop
In Venezuela riep oppositieleider Guaido op president Maduro
af te zetten
Maar de president van het land lijkt hem dat te beletten
Het land is onder zijn leiding in een humanitaire en economische crisis beland
Dat Amerika en het Europees parlement hem niet steunen lijkt niet relevant
Onder de naam Operatie Vredeslente begon Turkije in Syrië een militair offensief
Dat veel landen het afkeurden nam president Erdogan maar voor lief
Ook de aanschaf van een Russisch antiraketsysteem viel bij wereldleiders verkeerd
Of Trump sancties gaat uitvoeren, daarover wordt nog gespeculeerd
De Amerikaanse president behaalde eerder wel al een groot succes
Hij kondigde de dood aan van leider al-Baghdadi in strijd tegen IS
Politieke debatten, gekonkel en onderhandelingen achter de gesloten deur
Het gaat soms een beetje te ver, maar het geeft ook de nodige kleur
Kleur die de Pro-Pieten liever niet zien, want zij blijven strijden voor het zwarte gelaat
Maar dat maakt de tegenstanders ervan dan weer ontzettend kwaad
In 2019 moesten hulpverleners weer veel uitrukken
Voor diverse rampen, geweld en heftige ongelukken
Een leuke jaarwisseling was in Scheveningen maar van korte duur
Het werd een beangstigende nacht door een groot vonkenvuur
Vlammen zorgden tevens in Polen voor groot verdriet
Vijf tienermeisjes overleven een escaperoom niet
De lucht kleurde op diverse plekken door grote fikken grijs
Gelukkig geen doden bij de caravanstalling in Oeffelt en de
Notre Dame in Parijs
Wel slachtoffers in een Utrechtse tram door een schietpartij
Door toedoen van een verwarde man was het leven van
vier mensen voorbij
Nieuw-Zeeland werd opgeschrikt met geweld gevoed door waanideeën
Er vielen 51 doden door aanslagen op twee moskeeën
Door terreur vielen in Nairobi en Sri Lanka bij aanslagen op luxe hotels honderden
doden
Zijn die gevolgen nu echt de bedoeling van de bepaalde goden?
Een vliegtuigongeluk met een Boeing 737 in Ethiopië sloeg in als een bom
Alle 157 inzittenden kwamen bij deze tragedie om
Spanje rouwde ook, daar werd het leven van kleuter Julen noodlottig ontnomen
Het tweejarige jongetje was in een 110 meter diepe put terechtgekomen
In de put zitten, dat zit de Sint enigszins ook in deze tijden
Wil hij in de toekomst nog steeds stilletjes naar ons huisje rijden?
Sportieve momenten waren er dit jaar genoeg te vinden
Knappe prestaties waarmee we ons kunnen verbinden
Zo waren de voetbaldames erg succesvol op het WK
We waren zelfs de allerbeste, op Amerika na
Nederland leefde mee en over de leeuwinnen werd veel gepraat
Men vroeg zich af: Wie weet hoe het met de teen van Lieke Martens gaat?
Net naast een belangrijke titel grijpen, dat gebeurde ook bij de heren
Ajax liet zich nipt in de Championsleague tegen Tottenham elimineren
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De lovende woorden over het spel van de jonge ploeg was zeker wat waard
Het Nederlands voetbal komt steeds beter op de kaart
Koeman plaatste zich met de nationale ploeg weer voor een groot toernooi
Oranje doet op het komende EK naar de titel zeker een gooi
Op de fiets weet ons kikkerlandje ook fraai te presteren
Matthieu van der Poel wint de Amstel Gold door in de finale
heroïsch terug te keren
Ook Mollema hoorde zijn naam galmend door de speaker
Met de Ronde van Lombardije won hij sierlijk een klassieker
Mike Teunissen pakte de gele trui door het winnen van de eerste etappe
En Kruijswijk mocht na drie weken in de Tour het podium opstappen
Van Gerwen, Verstappen en Sifan Hassan stonden ook op het
ereschavot
En de poging van Maarten van der Weijden behaalde nu wel zijn
slot
In december gooiden de Nederlandse handbalsters op het WK
hoge ogen
In zinderende wedstrijden werd er naar de titel gevlogen
Mooie beelden in de sport, maar dat was helaas niet altijd het geval
Er waren ook onaangename gebeurtenissen in het voetbal
Zo ging het dak er bij AZ letterlijk af
En kreeg van Basten met zijn misplaatste opmerking straf
Racisme was er in verschillende landen op de velden
Spelers met een donkere huid moesten het flink ontgelden
Het is een onderwerp waar absoluut niet mee wordt gescoord
Een probleem dat Sinterklaas ook veel om zich heen hoort
In 2019 konden we voor veel jubilea klappen
Zo liggen Risk en Barbie al zestig jaar in de schappen
Sesamstraat en het Woodstockfestival vieren het 50-jarig bestaan
En Neil Armstrong zette toen als eerste mens een voet op de maan
30 jaar geleden viel de Berlijnse muur
En het fenomeen Radio zit al in een eeuw in onze cultuur
Frits Spits werd verkozen tot beste radiomaker van de afgelopen 100 jaar
Het meest memorabele programma vond men de show Dik Voormekaar
Dik voor mekaar, dat had Duncan Laurence het dit jaar zeker
Hij pakte met het Eurovisiesongfestival voor Nederland
overtuigend de beker
Na 44 jaar mag Nederland het songfestival weer gaan organiseren
Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley gaan dit dan presenteren
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De televizierring was voor Martien Meiland met zijn Chateau
De prijs voor beste presentator ging mooi naar Beau
In de entertainment lag de focus bij Bridget en André
Men wil alles van hen weten, maar zij houden het liever Privé
Wesley en Yolanthe gingen uit elkaar, maar zijn nog niet gescheiden
Vallen zij misschien toch weer terug in betere tijden?
Prins Harry en zijn Meghan zagen we bij de geboorte van hun zoon
stralen
Terwijl prins Andrew in dat land achtervolgt wordt door schandalen
2019, de mooiste foto was voor de vos samen met een marmot
Appen in het verkeer, daarvoor kwam dit jaar een verbod
Het boek Rinkeldekink won het afgelopen jaar de NS-publieksprijs
En tijdens de Kinderboekenweek waren we even allemaal Op Reis
Een bijzondere reis hebben wetenschappers dit jaar ook gehad
Zij maakten een foto van een supermassief zwart gat
In het zwarte gat daar bleek Piet Paulusma in te verdwijnen
Met zijn ontslag bij SBS 6 bleek de zon voor hem niet meer te
schijnen
Sommige mensen waren opgelucht, anderen vonden het juist slecht
Zo kwamen de mensen weer in een Pietendiscussie terecht
In het begin van het jaar overleed Paulien van Deutekom op jonge leeftijd
De schaatsster en hartsvriendin van WÜst verloor aan kanker de strijd
Het Belgische talent Bjorg Lambrecht raakten we ook op jonge leeftijd kwijt
Hij overleed tijdens een zware val in een wielerwedstrijd
Wielervedetten uit de geschiedenisboeken zijn dit jaar heengegaan
Raymond Poulidor, de Eeuwige Tweede, zal nooit meer op het podium staan
De opa van Matthieu van der Poel neemt Felice Gimondi in zijn slipstream mee
De Buizerd van Bergamo stierf aan een hartaanval tijdens het zwemmen in de zee
Ook op voetbalgebied werd er in 2019 diverse keren gerouwd
Fernando Ricksen werd door zijn fatale spierziekte helaas niet oud
Gordon Banks, keeper van Engeland uit een ver verleden
Heeft wel wat langer in zijn leven gestreden
Barry Hughes, oud-voetballer, trainer en zelfs zanger
Voor hem was het leven ook wat langer
Dit jaar konden we tevens om de Oostenrijker Niki Lauda
Wenen
De oud-coureur is definitief uit de autosport verdwenen
Met veel liquidaties in het criminele circuit kregen we een dodelijk optelsommetje
Peer Mascini had het nog zo gezegd: geen bommetje
De acteur, bekend van zijn reclamespotjes, ging voorgoed onder zeil
In hetzelfde vak ging ook Martine voor de Bijl
Na een hersenbloeding zagen we haar leven wegebben
We kunnen van haar de laatste groenten van Hak hebben
Van de Hak springen we naar buitenlandse tak
Want daar zien we bekende acteurs nooit meer op de tv
Zelfs geen film van Doris Day
De Amerikaanse actrice en zangeres verdween van het
toneel
Net als Luke Perry, bekend van Beverly Hills en Riverdale
Steracteur uit eigen land Rutger Hauer stierf dit jaar
eveneens
De Soldaat van Oranje zagen we in Turks Fruit regelmatig
wijdbeens
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Opgewonden werd ook het klokje dat bij Per Seconde Wijzer werd uitgedeeld
Niet meer door Kees Driehuis, met hem zijn we helaas uitgespeeld
Voor de man van de klok was de tijd gekomen
Net als prinses Christina, ook haar leven werd ontnomen
In het jaar 2019 was het ook Jules Deelder die aan zijn einde kwam
De schrijver en dichter stond bekend als nachtburgemeester van Rotterdam
In Frankrijk zorgde de dood van Jacques Chirac voor gedeelde smart
De Eiffeltoren ging hierbij voor even op zwart
De kleur die dit jaar veel stof doet opwaaien
Moeten we de donkere knecht van de Sint definitief uitzwaaien?
Komt hij volgend jaar nog wel? En zo ja, in welke kleuren?
Gaat hij nog uit fietsen en klopt hij nog op deuren?
Opmerkelijke berichten verschenen dit jaar in de krant
Voor de een was het onprettig en voor een ander juist plezant
Zo toonde een sportwinkel in Nieuw-Zeeland per ongeluk urenlang
porno
En vlogen Zwitserse straaljagers over de verkeerde stad voor een
vliegshow
In de Vuelta ontdekte een helikopter bij toeval op een dak een
wietplantage
En een witte dolfijn deed vermoedelijk dienst als spionage
Een kunstwerk werd opgegeten, een bezoeker trok een banaan van de muur
En een postbode uit Breda verborg 12000 poststukken in zijn eigen schuur
Een Oostenrijks echtpaar ontving duizenden xtc-pillen in plaats van kleren
En op een begrafenis in Wiethagen wist men per ongeluk spacecake te serveren
Plunderpuber en klimaatdrammer werden genomineerd tot
woorden van het jaar
Maar Boomer bleek met de meeste stemmen de grote
winnaar
Miljoenen gamers werden kwaad,
paniekerig en verward
Want het populaire spel Fortnite ging
plots op zwart
Met deze kleur gaat de gedachte weer uit naar Zwarte Piet
Blijven we hem nu zwartmaken of niet?
Het jaar 2019 waarin de wereld beeft, rouwt, protesteert
Er wordt gevlucht en helaas nog steeds geterroriseerd
Waarin grote zorgen worden gemaakt over het klimaat
Maar dat is het nieuws wat de Nederlander ontgaat
Want hoe staat het toch met de knecht van de Sint?
Wanneer zal hij weer door iedereen worden bemind?
Om in de toekomst het juiste te kunnen bereiken
Is het handig om niet alles zwart-wit te bekijken
Dus voor- en tegenstanders, sla
de handen ineen
En maak het weer tot een
gezellig feest voor iedereen
Het jaargedicht 2019, belicht in
vele facetten, is nu klaar
Ik wens iedereen een gelukkig
en gezond nieuwjaar!
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LOS IN DE KIEPEKOJ EN HOPSE BONTE BRULLUFT
De organiserende buurt (Beatrixlaan, Margrietstraat, Irenestraat,
Mariagaarde, Burgemeester van Hultenstraat, Raadhuisplein,
Ronduitsestraat, Pastoor Pompestraat en Pastoor Hermansstraat) is
samen met De Zelfkant 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 8 februari 2020
in De Posthoorn, aanvang 20.00 uur.
Op deze avond 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…. Bij ons in de Jordaan! 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.
Hopse Bonte Brulluft Carnavalsmaandag 24 februari 2020 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 Amsterdamse 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 bekend gemaakt worden!
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!
We hebben DJ Top Drop weten vast te leggen, bekend in heel Nederland waar hij
gedraaid heeft op alle bekende feesten. Hij weet als geen ander de juiste plaatjes op
het juiste moment te draaien, van skihut naar jaren ’90. Voor DJ Top Drop geen
probleem! Gegarandeerd een ultiem feest waarbij het dak eraf zal gaan!
Kortom, ludieke feesten met voor ieder wat wils, dus noteer in jullie agenda’s en komt
dat zien!
De Hopse Bonte Brulluft-cie en Special Events-cie van CV De Zelfkant.
www.dezelfkant.nl
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URSTE KELSZITTING
Ter ere van het 66-jarige jubileum van de Zelfkant zal er een extra activiteit
georganiseerd worden en wel de “Urste Kèlszitting” van Hops.
Deze avond is, zoals de naam al doet vermoeden, alleen toegankelijk voor de
mannelijke Hapsenaar! Verkleed als man, daar trappen wij niet in!
Een unieke avond met allerlei entertainment waarbij volop gelachen zal worden
zonder censuur. Met een speciale act, waar het mannelijk publiek oren en ogen te
kort zal komen!
De kaartverkoop start na de
zittingsavonden en er zijn slechts
250 zitplaatsen te vergeven en vol is vol!
Dus wees er snel bij.
In de volgende Schakel meer info.
Locatie: De Posthoorn
Datum: zaterdag 21 maart 2020
Namens de Commissie Kèlszitting
Jeroen Goossens
Jarno Nuijen
Harold Venbrux
Mike van Vlissingen
Vervang het woord ‘onmogelijk’ door ‘mogelijk’.
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ZELFK(R)ANT UITSLAAPSERVICE
JAWEL, JAWEL ook dit jaar mag ‘ie niet ontbreken en hebben we hem
weer geactiveerd: de Zelfkant Uitslaapservice.
In 2020 een nieuwe Prins, nieuwe pages, een nieuwe hofmaarschalk,
een nieuwe Zelfkrant en nieuwe kansen. Kansen voor onze
Krantenbezorgers om de kranten van de Uitslaapservice op zondag na
Prinsenbal allemaal vóór 11.11 uur bezorgd te hebben! Met een nieuw
bezorgsysteem moet dat gaan lukken. Voor deze service hoeft u niet
thuis te zijn of de deur open te doen en ontvangt u tóch de krant. Daarmee hopen we
nog meer mensen te bereiken en hopen we dat er nog meer mensen van de krant zullen
genieten.
Uitslaapservice aanbiedingsprijs is € 5,00 per adres per krant. Prijs is inclusief:
1 x de nieuwe Zelfkrant, de mooiste carnavalskrant in het Land van Maas en Peel.
1 x Poster van de nieuwe Prins.
1 x Poster van de nieuwe Jeugdprins.
1 x vernieuwde Bezorgservice, overal mogelijk in Haps.
Aanmelden en betalen en kan op 3 manieren:
- Via directe betaling van € 5,00 aan CV De Zelfkant op IBAN rekening nummer
NL60 RABO 0119 1950 97, mét vermelding van STRAATNAAM + HUISNUMMER.
- Via de site. Op internet navigeren naar: www.dezelfkant.nl dan onder kopje
“Activiteiten” naar “Prinsenbal”.
Ingeven van https://www.dezelfkant.nl/activiteit/prinsenbal-2/ Vanaf daar volgt
u de stappen en kunt u betalen en uw naam en factuur- oftewel bezorgadres
opgeven.
Voorwaarden Zelfk(r)ant Uitslaapservice:
Bezorging alleen in Haps (dorp en buitengebied).
Opgave en betaling moet uiterlijk woensdag 22 januari binnen zijn.
Ook reguliere verkoop aan deur.
Natuurlijk gaan wij op de zondag 26 januari ook weer met de jeugdleden
vanaf 11.15 uur op pad en lekker aanbellen of -kloppen bij de overige
Hapsenaren om de nieuwe Zelfkrant te verkopen. Bij deze enthousiaste
verkopers geldt de normale prijs van € 4,50 per krant.
Dat is inclusief posters. Na die zondag zal de krant gekocht kunnen
worden bij Bakkerij D’n Bekker of bij voorzitter Peter Selten.
Met carnavaleske groeten, namens CV De Zelfkant
Wilko Smits, de Cèntekèl
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REJUNIE 66 JOAR DE ZELFKANT HAPS
Omdat dit jaar “De Zelfkant” zesenzestig jaar bestaat wordt er een grote rejunie
gehouden op zaterdag 1 februari in onze Kiepekoi “De Posthoorn.”
Vanaf 20.30 uur zijn de genodigden van harte welkom en zullen ontvangen worden met
koffie en iets lekkers. Het zal een gezellige avond worden ondersteund met live muziek
en om 23.11 uur zal er een toast uitgebracht worden op het jubileumjaar.
Inmiddels hebben al er heel veel echte oud-leden aangemeld!!
Alle leden, oud leden of andere betrokkenen hebben inmiddels een officiële uitnodiging
ontvangen. Mochten er oud-leden onverhoopt nog geen uitnodiging ontvangen hebben,
dan is er nog de mogelijkheid om je aan te melden bij Corné Tak.
Graag dan een mailtje sturen naar: corne.tak@home.nl
Namens De Zelfkant, Rejuniecommissie,
Corne Tak, Peter Selten, Mike van Vlissingen
Bèèste Hane en lief Hennekes,
Umdè di jaor Stichting Karnaval “De Zelfkant” zesenzèèstig
jaor bestöt, hebbe we gemènd um ’n grooëte rejunie te motte
organisere. Durrum hebbe wéj ’t genoege um ollie mit ow levèsgezel
(of gezellin) uut te nooëdige vur dizzen aovend, die zal worre gehààuwe op zaoterdag
1 februari 2020 in onze Kiepekôj “De Posthoorn”, Kerkstraat 6, in Hops.
Iedereen is vanaf 20.30 uur van harte welkom in “De Posthoorn” Hier zulde gullie
ontvange worre mit koffie en iets lekkers. D’n aovend zal opgeleukt worre met een moi
stukske live muziek en om 23.11 uur oftewel 11 ovver 11 zullen we met z’n allen een
toast uutbrenge op ons geweldige jubilejumjaor.
De rest van d’n aovend is bedoeld um onder ’t genot van een lekker glèèske en ’n hèpke
béj te praote en te kövele ovver zesenzèèstig jaor karnaval in de Kiepekôj. Mocht iemus
zien èège geroepe vuule um ’n wooördje te zegge, danwel ’n stukske vùr te wille
draoge, dan hebbe we ger efkes ’n tillefooëntje of meeltje nor Corne Tak, zo dè we d’r
rèkening mi kunne hààuwe.
Zoas àltied béj ’n rejunie zien d’r wa kòòste ân verbonde. We hebbe gemèènd de
béjdrage zo goejekoop meugeluk te hààuwe en zien op € 15,- per persooën
uutgekomme. Dèt is naturluk gen geld vur zônne knoepgezellige aovend mit veul drinke
en veul schik. Um ’t ieën en àànder op tied te wieëte vùr wâ betreft ’t regele van dizzen
aovond, hân we gèr dèt ge het antwooërdformulierke onderân dizze brief invult en vur
11 novvèmber opstuurt naar Corne Tak of ge stuurt een email naar :
corne.tak@home.nl (liefst per mail reageren)
De béjdrage kunde overmaken op : NL60 RABO 0119 1950 97 tnv CV De Zelfkant.
Hòòpeluk komde allemaol nor dizze knoepgezellige aovend in de Kiepekôj. Wéj wense
ôllie béj vùrbaat al veul schik toe en zien ôllie gèr op d’n urste februari verschiene.
Names Stichting Karnaval “De Zelfkant”
De Rejuniekummissie
Corne Tak, Johan Frisolaan 4, 5443 BT Haps, Tillefoon 0485-317521

ANTWOOËRDBRIEFKE REJUNIE 66 JAOR DE ZELFKANT HAPS
Naam:……………………………………………Adres:……………………………………….……………………………………
Postcode: ……………………Plats: ……………………………Telefoon:…………………………….……………………
Komt wel / niet op de jubilejumrejunie 66jaar de Zelfkant, met ….. personen
DE SCHAKEL 1-2020
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HAPSE BOYS
Na de feestdagen gaat het voetbal al snel weer van start. Op 19 januari staat voor de
seniorenteams al het eerste inhaalprogramma in de planning (zie hieronder).
Op 26 januari start voor Hapse Boys 1 het vervolg van de geplande
competitiewedstrijden (met een uitwedstrijd in Groesbeek tegen
Germania 1; aanvang 14:00 uur). Ook voor VR1 wordt dan de competitie
voortgezet. Een aantal andere teams haalt op die zondag in.
Zoals elk jaar trekken onze jongste en oudste spelende leden zich van
deze planningen weinig aan. Zij hebben op zaterdag 4 januari al hun
eerste wedstrijden in 2020 gespeeld. De JO7-4-tallen in Sporthal De Stappert (van deze
wedstrijdjes worden geen uitslagen bijgehouden). En onze zaterdagveteranen in
Wanroij (zie hieronder).
Uitslag 4 januari 2020
Constantia veteranen

- Hapse Boys veteranen

Programma 19 januari 2020
Hapse Boys 1
- Vitesse ’08 1
SVB 1
- Hapse Boys 2
Hapse Boys 3
- SV DWSH ’18 2
SCV ’58 4
- Hapse Boys 4
Hapse Boys 5
- De Zwaluw 3
De Zwaluw 4
- Hapse Boys 6
Hapse Boys 35+1
- Vorstenbossche Boys 35+1
Juliana Mill VR1
- Hapse Boys VR1
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JUBILARISSEN HAPSE BOYS

Erelid, Paul Arts.

70-jarige jubilaris, Henk van Driel.
(v.l.n.r.): Achterste rij:
Frank van de Poel (25 jaar),
Cor Lamers (60),
Martin van den Bergh(25),
Tonnie Nabuurs (50),
Grad Lamers (50) en
Fons Nabuurs (50).
Voorste rij:
Marius Nabuurs (50),
Jason Cornelis (25) en
Sil Robben (50).
Niet op de foto (niet
aanwezig):
Kevin Hendriks (25) en
Chris van den Bergh (25).

TIP – SILICAGELZAKJES
Als je bloemen of planten droogt, hoef je maar een paar zakjes met
silicagelzakjes er bij te leggen.
Bij een stinkende sporttas/schoenen, een paar silicagelzakjes en
je tas en schoenen ruiken dan weer als nieuw.
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AUTEUR EMIEL LAURANT: BOEK 75 JAAR NA BEVRIJDING

EMIEL LAURANT

Bij het laatste nummer van ‘De Schakel’ in 2019
ontving elke abonnee het boek ’75 jaar na de
bevrijding van Haps’ van auteur Emiel Laurant.
Nu hij voorlopig zijn drukke werkzaamheden voor
dit boek erop heeft zitten, is het tijd om bij hem
op bezoek te gaan in Cuijk om wat meer te weten
te komen over de man achter dit boek en zijn
grote passie.

Emiel, kun je allereerst kort iets over jezelf
vertellen? Gezin, beroep, etc.)
Ik ben geboren in Wijchen in 1981 maar in 1983
verhuisden we naar Haps naar de Burgemeester
van Hultenstraat, waar ik heel mijn jeugd heb
gewoond. Ik heb elektronica gestudeerd, maar
mijn grote passie is altijd het maken van muziek.
Mijn vriendin leerde ik kennen op een festival in
het jaar 2000 en sinds die tijd zijn we samen.
Vanaf 2006 kon ik wat geld gaan verdienen als
gitarist in de band No Turning Back. Tot 2013
heb ik rond de 1500 optredens gedaan over heel
de wereld, zo hebben we ooit in 64 landen in één
jaar opgetreden. Erg intensief allemaal, maar het
was zeker een unieke ervaring.
In 2013 overleden onze tweelingzoons, nadat ze veel te vroeg geboren werden en vanaf
toen heb ik het qua muziek wat rustiger aan gedaan. Onze dochter Ella werd bijna een
jaar later geboren en onze zoon Jules in 2016.
Vandaag de dag heb ik een eigen bedrijf. Ik verhuur bussen aan vooral muzikanten,
maar bijvoorbeeld ook aan mensen die op vakantie gaan of verhuizen.
Hoe is je belangstelling voor historie ontstaan?
De belangstelling voor het verleden is er altijd wel geweest, maar ik vind de
persoonlijke verhalen achter een gebeurtenis het meest interessant.
Door het spelen in een band was ik vaak in de weekenden weg, doordeweeks had ik tijd
genoeg. Zo kreeg ik ooit een oude videoband met beelden van Haps in de jaren ’50.
Deze trok wel gelijk mijn aandacht en zo ben ik deze films met wat ouderen gaan
bekijken. Dit leverde naast veel informatie natuurlijk ook veel verhalen op. De stichting
Haps’ Heem vroeg me of ik twee dvd’s over Haps kon maken: deze heb ik gemaakt met
behulp van alle informatie die ik tijdens de gesprekken verzameld heb.
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Zijn er onderwerpen die je bijzonder aanspreken?
De lokale geschiedenis rondom de oorlogsjaren vind ik het meest interessant. Ik lees
hier graag over in de archieven en ik ben er wel redelijk fanatiek in om met deze
informatie de juiste personen te vinden die bijvoorbeeld nog foto’s of attributen zouden
kunnen hebben. Zo heb ik zo’n zes jaar lang redelijk intensief gezocht om vrijwel alle
familieleden te traceren van Nederlandse soldaten die in Haps gelegerd waren geweest.
De soldaten zelf waren inmiddels allemaal overleden, maar
in de fotoboeken die de families bewaarden, stonden vaak
veel unieke foto’s van Haps.
Wat heb je tot nu tot nu toe gerealiseerd voor Haps?
Nu was ik ook altijd een redelijke voetballer bij de Hapse
Boys, maar ik denk dat je daar niet op doelt ☺
Voor de stichting Haps’ Heem heb ik twee dvd’s gemaakt:
eentje over Haps in de jaren ’50 en de andere over de
jaren ’60. En nu dus het boek over 75 jaar na de bevrijding
van Haps.
Hoe ben je begonnen aan het boek ’75 jaar na de
bevrijding van Haps’?
In 2012 heb ik ooit Tina Verberk gevraagd of ik haar
herinneringen over de Tweede Wereldoorlog mocht
opnemen met een camera. Dat vond zij geen probleem en
dit gesprek verliep bijzonder goed. Van het een kwam het
ander: zo vond ik nog een groot aantal ouderen die een
binding hebben met Haps en me konden vertellen over de
oorlogstijd. Joost van den Besselaar is de voorzitter van
Haps’ Heem en hij vroeg me of ik een boekje kon schrijven
ter ere van de 75-jarige bevrijding. Dit boekje werd
uiteindelijk zo’n 120 bladzijden.
Hoe vond je het om zoveel oudere Hapsenaren die de
Tweede Wereldoorlog nog bewust hebben meegemaakt te
interviewen?
Erg bijzonder en indrukwekkend. De interviews gaven me
ook nieuwe inzichten waar ik vervolgens weer in de
archieven naar kon gaan zoeken. Een leuke bijkomstigheid
is natuurlijk ook dat de familieleden uniek beelden hebben
van hun vader of moeder. In totaal heb ik wel zo’n 50 uur
aan beeldmateriaal.
Heb je tijdens je onderzoek ook contact gehad met andere personen en instanties?
Ja, veel met museums die ook archieven bijhouden, maar ook met andere ‘amateuruitpluizers’. Tijdens het schrijven van het boek wilde ik wel enigszins de verhalen die
mensen vertelden gecontroleerd hebben.
Zo werd ik vaak gewaarschuwd, dat ouderen vaak verhalen over de jaren heen steeds
iets mooier zijn gaan vertellen. Gelukkig viel dit allemaal redelijk mee; er zijn maar
weinig verhalen die ik uit het boek heb moeten schrappen, omdat ze historisch gezien
niet klopten. Om je een voorbeeld te geven: zo’n vijf ouderen vertelden me, dat er in
Haps in 1940 een trein ontspoord is, doordat de brug gesprongen was bij de
St.Anthonisloop. Dit is echter nooit gebeurd.
Ooit gedacht: “Waar ben ik aan begonnen?”
Nee eigenlijk niet, ik verlies gelukkig ook niet zo snel het overzicht over iets.
Een paar dagen voor het aanleveren van het boek aan de drukker was het natuurlijk wel
even stressvol, maar samen met Rieky Robben heb ik alles op tijd af gekregen.
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Wat vond je zelf het meest interessante aan de oorlogshistorie van Haps?
Tussen de Maaslinie en Peel-Raamstelling is nergens geprobeerd de Duitsers tegen te
houden behalve in Haps; dat is natuurlijk best uniek. Deze gevechten in Haps waren
niet groots, maar ze waren er wel. Het uitzoeken hoe deze gevechten precies verliepen
was denk ik wel het meest interessant.
Heb je nog meer hobby’s?
Ik treed nog wel met regelmaat op mijn band No Turning Back. Zo doen we binnenkort
een tournee door Duitsland en spelen we 10 april op Paaspop in Schijndel. Vorige
maand is de band nog naar Mexico, Colombia, Ecuador, Chili en Brazilië geweest maar
toen ben ik niet mee gegaan. Verder probeer ik elke zondag ‘het urst’ van de Hapse
Boys te zien en doe ik graag online schaken.
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Heb je nog een onderwerp dat je de komende jaren
verder gaat uitwerken?
Ik ga rustig beginnen aan de film “Haps in de jaren
‘70”. Hiervoor hebben we al een gigantische
hoeveelheid aan materiaal, maar er kan er altijd
meer bij.
Ook zou ik het best interessant vinden om een
waargebeurd verhaal te schrijven over Lena van
den Hoogen. Dit was een Hapse dame, geboren in
1917, die vlak voor de oorlog verliefd werd op een
Duitse man. Haar vader verbood de relatie voor een
lange tijd en dit beschrijft ze in honderden brieven
die ik gekregen heb.
Voordat ik hier aan begin moet ik natuurlijk ook nog
een akkoord krijgen van haar familie.
Foto: Lena van den Hoogen en Heinrich

Emiel bedankt voor het interview en veel succes
met het maken van de film en het schrijven van
waargebeurde verhalen.

Bekijk het leven door de vooruit,
niet door de achteruitkijkspiegel.
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DAGBESTEDING MARIAGAARDE
Fotocomplicatie van aktiviteiten van dagbesteding Mariagaarde.
❖ “Kom in beweging dagen” van de Metameerschool uit Boxmeer.
❖ Oktober Mariamaand, samen met het mannenkoor uit Haps o.l.v. Els werd Maria
herdacht d.m.v. een bloemenhulde en een kaarsje.
❖ O.lv. Beppie Nabuurs heeft iedereen een onderdeel van een schilderij geschilderd
met als thema herfst. Beppie heeft dit samengevoegd tot één mooi geheel.
❖ Samenspel met leerlingen van de basisschool “De Bongerd”.
❖ Kinderdagverblijf Koetje Boe heeft weer een gezellige ochtend gehad, helemaal
in de sfeer van Sinterklaas.
❖ Vrijdag 6 december was er hoog bezoek van Sinterklaas en zijn Piet.
❖ Groep 7 en 8 van basisschool "de Bongerd" uit Haps hadden een mooi
kerstverhaal voorbereid. Ook werden er kerstliederen solo op gitaar gespeeld.
❖ Vrijdag 20 december een sfeervolle en goed verzorgde kerstviering/kerstdiner in
het “Hops Kwartierke”.
❖ Maandag 23 december een sfeervolle kerstmiddag met accordeon duo Ja-Pie.
❖ Maandag 30 december, zonnig uitstapje naar Agnes.
Wilt u graag een kijkje komen nemen en/of eens een kopje koffie komen drinken en
samen genieten van al het moois dat op dagbesteding Mariagaarde te beleven is,
dan bent u van harte welkom!
De koffie staat altijd klaar!
Heeft u vragen over hoe u zich kunt aanmelden of heeft u wat
tijd over om vrijwilligerswerk te doen, dan kunt u bellen naar
Sociom: via 0485-700500 of naar: Ankie Jacops,
welzijnsmedewerker Mariagaarde via 06-30640445.
Ankie is daar bereikbaar op:
maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.
Een e-mail kan ook. Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl
Zie ook onze facebookpagina: Dagbesteding Sociom Cuijk, Haps, Mill, Langenboom.
Met vriendelijke groet,
Welzijnsmedewerkers Ankie Jacops
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secr.{Tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Programma januari 2020
Liefhebbers voor Yoga-activiteit:
Dag en tijd: Donderdag 09.00-12.00 uur.
Graag aanmelden bij:
Wilma Weemen, Willem Alexanderlaan 37.
Tel. 0485-316719
Mobiel 06-13993351
Opmerking: Bestemd voor alle ouderen; ook niet-leden.
Bestuur KBO Haps
Wenst alle inwoners van Haps een Gezond,
Gelukkig en Liefdevol jaar 2020 toe.
Aanmelden lid KBO: voor degene die zich nu aanmelden om lid te worden van de
KBO Haps, jullie ontvangen gratis (per gezin) het jubileumboek KBO Haps 50 jaar
in vogelvlucht. (zolang de voorraad strekt Op = Op).
Contributie is per jaar minder dan € 20,- per persoon.
Vanaf 55 jaar kun je al lid worden. Opgave bij Cas Arts Kalkhofseweg 37 Haps.
Tel. 06 46135670 of via mail casarts@ziggo.nl

STICHTING HUURDERS BELANGEN CUIJK
De stichting Huurders Belangen Cuijk is nieuw leven ingeblazen met een nieuw
bestuur! De bestuursleden zijn allemaal huurder van woningcoöperatie Mooiland.
Het doel is om de rechten van de huurder ook daadwerkelijk recht te doen.
In 2015 is de nieuwe woningwet ingegaan. Dit betekent ook een eigen
verantwoordelijkheid voor de huurder. Mogelijke problemen op individueel niveau
met de verhuurder worden niet gezien als taak voor de Stichting Huurders
Belangen Cuijk. Zaken die spelen op gemeentelijk-, wijkniveau of bij
woningcomplexen kunnen bij de Stichting Huurders Belangen Cuijk worden
neergelegd. Op deze manier streeft de stichting naar een optimale samenwerking
van huurders en wordt dan ook door Mooiland gezien als de spreekbuis van haar
huurders!
De stichting zoekt nog nieuwe leden voor dit stichtingsbestuur en wel zo breed
mogelijk verspreid over de diverse wijken en kernen van onze gemeente.
De bestuursleden krijgen scholing en een vrijwilligersvergoeding om hun taak goed
uit te kunnen voeren. Begin januari 2020 kunt u hen vinden via
de website: Huurdersbelangencuijk.nl en een facebookpagina.
Het bestuur wordt nu gevormd door:
Esther Kersten:
Voorzitter (Valuwe)
Luc van Dreumel: Secretaris (Valuwe)
Peter Heiltjes:
Penningmeester (Valuwe)
Silvia Berends:
Actief lid (Heeswijkse Kampen)
Halima Aarey:
Actief lid (Padbroek)
Voor informatie:
esther_kersten@live.nl
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TAFELTJE DEKJE IETS VOOR U?
Senioren vanaf 65 jaar die woonachtig zijn in de
gemeente Cuijk kunnen een beroep doen op de warme
maaltijddienst van Tafeltje Dekje binnen de gemeente
Cuijk.
De maaltijden worden in speciaal daarvoor bestemde
warmhoud verpakkingen elke dag vers door Hofmans
Catering uit Malden bereid van maandag t/m zaterdag
en vervolgens tussen 12.00 – 13.00 uur bij u thuis
bezorgd door de vrijwilligers van Tafeltje Dekje.
In bijzondere gevallen kunnen mensen jonger dan 65 jaar een beroep doen op deze
service. Wilt u ook een maaltijd van Tafeltje Dekje aanvragen of meer informatie?
Neem dan contact op met SWOC/KBO op telefoonnummer 0485- 57 44 40 of met
één van de coördinatoren:
0485-31 53 53 Theo Zimmermans
0485-31 40 55 Nelly van den Broek
0485-32 17 72 Wilhelmien van den Heuvel

MAALTIJDEN BEZORGEN?
Stichting Welzijn Ouderen Cuijk levert bij senioren in Haps
kant-en-klare maaltijden.
Deze maaltijden worden elke werkdag thuis bezorgd.
Voor het rondbrengen hiervan zijn we op zoek naar
vrijwilligers in het bezit van een rijbewijs.
Het bezorgen neemt per dag ongeveer een uur in beslag.
De maaltijden worden door Hofmans Catering uit Malden
in Haps geleverd om 11.15 uur en opgehaald en
rondgebracht door twee vrijwilligers.
Er wordt verwacht dat je ongeveer één keer per drie
weken gaat bezorgen. De bezorger controleert ook of met
de oudere alles in orde is.
Heb je tijd en zin om hieraan mee te werken, dan kun je
je aanmelden bij Wilhelmien van den Heuvel, telefoon 321772.
Zij kan ook eventuele vragen beantwoorden.
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TIPS TEGEN WONINGINBRAAK
Een inbraak kan in tien minuten gepleegd zijn.
Een raam dat tien minuten open staat, biedt
een inbreker voldoende gelegenheid om uw
huis in en uit te gaan. Volg daarom
onderstaande tips ook op als u maar even van
huis bent.
Zorg dat uw huis er bewoond uitziet: Laat
licht branden, zet de radio aan, doe uw
gordijnen dicht als het donker is en hang geen
briefje op de deur dat u niet thuis bent. Als u
langere tijd weg gaat, laat dan de post uit de
brievenbuis halen, de planten verzorgen, de
verlichting aan gaan met behulp van een
tijdschakelaar en zet geen bericht op social
media dat u weg bent.
Beveilig uw woning: Doe altijd uw ramen en deuren op slot, ook als u maar even weg
bent. Denk hierbij ook aan de eerste etage. Zorg daarnaast voor goede verlichting en
berg ladders en tuingereedschap altijd op.
Bewaar sleutels op een veilige plaats: Leg geen sleutels onder de deurmat, in de
schuur of onder een plant. Inbrekers kennen deze plaatsen. Laat uw sleutels ook niet in
het slot zitten of bij een raam of deur liggen. Inbrekers kunnen door de brievenbus naar
uw bezittingen hengelen. Berg reservesleutels goed op en doe er geen label aan.
Zorg dat uw woning zichtbaar is: Een inbreker wil niet gezien worden en zoekt
daarom naar een beschutting rondom woningen waar anderen hem of haar niet kunnen
zien. Denk daarbij aan struiken, kapotte straatverlichting of een muur. Als uw woning
geen beschutting voor een inbreker biedt, is uw woning minder aantrekkelijk.
Ga zorgvuldig om met uw waardevolle bezittingen: Leg geen waardevolle spullen
voor het raam, bewaar geen grote hoeveelheden geld in huis, maak foto’s van
waardevolle spullen die u in huis heeft en bewaar deze in de kluis als dat mogelijk is.
Werk mee aan sociale controle in uw
buurt: Maak kennis met uw buren, vraag uw
buren of ze uw huis in de gaten willen houden
als u langer weg bent en meldt het direct bij de
politie als u een verdachte situatie ziet of hoort.
Meer tips en informatie vindt u
op www.politiekeurmerk.nl.

Heb je een bijzondere hobby of
weet je iemand met een interessante
hobby ?
Laat het de redactie weten!
info@deschakelhaps.nl
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

Buurtvereniging de Groes
Er staat een papiercontainer bij het Marijkeplein.
Woensdag 12 februari Buurtvereniging Beatrixlaan
Vrijwilligers halen het oud papier op tussen 09.00-12.00 uur.
Vrijdag
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Zaterdag 11 januari Buurtvereniging de Kampakker
Van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij de
papiercontainer op de hoek De Aalsvoorten/Bogaersstraat.
Zaterdag 1 februari Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
Zaterdag 25 januari Buurtvereniging Rondom de Kiekuut
Laatste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.

Maandag 13 januari Restafval
Maandag
4 20 januari GFT- container en plastic/ blik/ drankkartons afval
Het leven is als een scheurkalender:
niet elke dag kun je er even hard om lachen
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JUBILEUM PRINSENBAL 25 JANUARI IN DE KIEPEKÔJ
(Aanvang 20.00 uur)
Wie zal het wezen, wie zal het zijn !
De Prinsencommissie van de Zelfkant heeft opnieuw een topper in de startblokken
staan die al bijna niet meer te houden is om het komende jubileumcarnavalsjaar te
gaan schitteren in ons mooie dorpje Haps. Over een paar weken is het weer zover.
Zaterdag 25 januari wordt de nieuwe Jubileum Prins Carnaval 2020 onthuld.
“Zonne goeie hebben wij nog niet gehad…”
Maar daar blijft het niet bij, want we krijgen dit jaar een nieuwe Hofmaarschalk.
Hij zal de komende jaren de Prins overal bijstaan tijdens de activiteiten.
En alsof het nog niet genoeg is, zullen er ook 2 nieuwe Pages ten tonele verschijnen.
Wie zullen het wezen, wie zullen het zijn? Ben je benieuwd? Kom dan om 20.00 uur
naar de Kiepekôj (De Posthoorn). We hebben dit jaar een schitterend voorprogramma.
Dit voorprogramma begint met een solo-optreden van Fem Panders, uiteraard lid van
de Zelfkanthennekes. Na haar optreden kunnen we gaan genieten van buutreedner.
Rien Bekkers uit Olland. Hij is de enige kletser die tweemaal de Zilveren Narrenkap
heeft gewonnen en ook Kampioen van Zuid-Nederland is. Met zijn buut Rinuske de
wereldkampioen zal hij jr lachspieren op spanning zetten.
Na deze top buut kun je even bijkomen als we nogmaals gaan genieten van de
Zelfkanthennekes. Nu met de jongste garde groep: Motion.
Vervolgens het Hops Praotje van Hans en Corné waarbij menig voorval in ons dorp
kritisch onder de loep wordt genomen. Wat is er toch allemaal gebeurd in ons durpke
Hops? Verschillende Hapsenaren zullen in dit stukje ter sprake komen.
Na het Hops Praotje nemen we afscheid van Prins Rob d’n Twèdde en Prinses
Jannie. Deze twee hebben een fantastisch jaar achter de rug met vele hoogtepunten.
Rob zien we ‘gewoon’ weer terug in de Raad van Elf. Daarnaast gaan we ook afscheid
nemen van Hofmaarschalk Laurens. Na 11 jaar Hofmaarschalk gaat Laurens de Raad
van Elf versterken.
Ook voor onze lieftallige Pages Lynn en
Lisa zit het Hofhouding-tijdperk erop.
Um 11 vur 11 begint dan het voorspel voor
de Prinsonthulling 2020 die dit jaar
wederom live ten tonele gebracht zal
worden. De stoomboot is al lang weer weg,
maar niet iedereen is ingestapt... Intussen is
de zaal naar een kookpunt gebracht en
komen om stipt 23.11 uur onder luide
donderslagen en felle bliksemschichten de
nieuwe
Prins Carnaval 2020, de nieuwe
Hofmaarschalk en de nieuwe pages ten
tonele. Uiteraard is nar Hendrik ook van de
partij.
Nog vele vragen waarop 25 januari een
antwoord komt. Kom naar deze hilarische en
spannende avond.
Zaterdag 25 januari 20.00 uur: De Kiepekôj
(De Posthoorn); The place to be!
Veel plezier toegewenst door
“De Zelfkant”.
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