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PRINS FINN 1 D’N URSTE - JEUGDPRINS HOPS
In een kolkende Kiepekoi is afgelopen zaterdag de nieuwe heerser
van de jeugdcarnaval te voorschijn gekomen, niemand minder dan
Prins Finn d’n Urste!!
De avond begon met een optreden van de Zelfkanthennekes.
Daarna werd er afscheid genomen van oud-prins Juul d’n Urste,
prinses Bo en hun hofhouding. Met DJ Sam from the Hill gingen de
voetjes al even van de vloer, waarna de onthulling kon beginnen.
De spanning werd opgebouwd door een spannende onthulling, waarbij het
programma “Checkpoint” op het podium verscheen. De jongens tegen de
meisjes moesten battelen waarna het grote zwarte doek viel. De zaal ging
uit zijn dak en daar stond dan de nieuwe hofhouding met voorop Prins Finn
d’n Urste met zijn liefspreuk: “Carnaval mit jeugdprins Finn, altied goej zin!”
Samen met zijn prinses Coby, adjudant Giel, nar Merlijn en pages Esmée en
Diede gaan zij dit carnavalsjaar voorop tijdens de jeugdcarnaval. Na de onthulling werd
er nog even volop gefeest; dat belooft weer een mooie carnaval te worden!
JEUGDPRINSENRECEPTIE
Om prins Finn d’n Urste (Venbrux),
prinses Coby (Peters),
adjudant Giel (Ingenbleek),
nar Merlijn (de Haas),
page Esmée (Lemmers)
page Diede (Geurts)
te feliciteren, houden we in de
Posthoorn een receptie op
vrijdag 7 februari van
19.00 tot 21.30 uur.
Iedereen is van harte welkom en de
entree is gratis!
Graag zien wij jullie dan allemaal in de Posthoorn!
Commissie Jeugdcarnaval Haps
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ACTIVITEITEN 24 JANUARI T/M 7 FEBRUARI
DATA

ACTIVITEITEN

BLZ

Zaterdag 25 januari
Woensdag 29 januari
Vrijdag 31 januari
Zaterdag 1 februari
Woensdag 5 februari
Vrijdag 7 februari
Vrijdag 7 februari
Vrijdag 7 februari

Prinsenbal
Voorleesdagen bieb Haps
Kakelspektakel
Opendag Merletcollege
Eat & meet
Caboose
Open dag Metameer
Jeugdprinsenreceptie

20
8
17
30
37
16
10
1 + 18

GEVRAAGD
PER DIRECT

ERVAREN
TUINMAN

Trees Lamers Tel. 0485-322134
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Komt over 2 weken uit op vrijdag 7 februari 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

uiterlijk vrijdag 31 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: nfo@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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FIETSPAD BEDRIJVENPARK LAARAKKER
Momenteel wordt er gewerkt aan het fietspad op het
zuidelijke deel van Bedrijvenpark Laarakker.
Dit nieuwe fietspad is in week 6 (begin februari) klaar.
Omleidingsroute
In verband met de werkzaamheden is er voor de
fietsers momenteel een omleidingsroute ingesteld
omdat de Bengels en de Stokvoortsestraat door de
werkzaamheden zijn afgesloten.
Deze omleidingsroute wordt aangegeven met borden.
Begin februari is de nieuwe fietsroute klaar. Het nieuw pad loopt dan om het
zuidelijke deel van het bedrijvenpark, langs de Klopsteen en de Oeffeltseweg, naar
het tunneltje onder de Oeffeltseweg.

DANKBETUIGING
Hierbij willen we iedereen bedanken voor de steun
en het medeleven in de moeilijke periode voor en
na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze (schoon)moeder en allerliefste oma

GONNIE LEMMERS-FRANSEN
Uw aanwezigheid tijdens de avondwake en de
crematieplechtigheid en de vele kaarten die wij mochten ontvangen tijdens
haar verblijf in het ziekenhuis en na haar overlijden hebben ons goed gedaan.
Piet Lemmers, kinderen en kleinkinderen
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 25 januari 19.00 uur Eucharistieviering.
Zang: Avondwakekoor.
Misintenties:
Jrgt. Henk Weren
Mgd. Jan Cöp
Toon Arts
Jrgt. Tien Geurts en vanwege verjaardag
Mgd. Riet Thijssen-Verbeeten
Overleden ouders, broer en zus Gijsbers
Koos Robben vanwege verjaardag
Voor een bijzondere intentie
Mgd. Tien van Munsteren
Mgd. Fien Verhoeven
Mgd. Nel Daanen-Lange
Zaterdag 1 februari 19.00 uur Woord- en communiedienst
Zang: Gemengd koor Licenza.
Misintenties:
Mgd. Riet Thijssen-Verbeeten
Voor een bijzondere intentie
Donderdag 30 januari 10.30 uur Viering door en voor de SchitteRing

R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
omvat de geloofsgemeenschappen:

H.Nicolaas
H.H.Hubertus en Barbara
H.Familie
H.Willibrordus
St.Joseph

- Haps
- Sint Hubert
- Langenboom
– Mill
- Wilbertoord

Passiespelen 2020
Het bestuur van Parochie De Goede Herder organiseert deze zomer voor de
inwoners van de vijf geloofsgemeenschappen een reis naar de Passiespelen in
Tegelen.
Deze reis zal zijn op zondag 14 juni en de voorstelling begint om 14.30 uur.
Binnenkort zal er verdere informatie volgen en start de inschrijving.
De organisatie kiest voor dezelfde werkwijze als
vorig jaar toen er een gezamenlijk bezoek gebracht
werd aan de St. Jan in Den Bosch; dus in elke dorp
is een opstapplaats.
De bedoeling is dat er in Tegelen plaatsen
gereserveerd worden, zodat de deelnemers uit
PDGH bij elkaar komen te zitten.
Daarom zullen wij u bij de inschrijving vragen snel
te reageren zodat er wij het aantal deelnemers in
een vroeg stadium door kunnen geven.
Namens bestuur PDGH.
José Reutelingsperger
Theo Bens
DE SCHAKEL 2-2020
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MEET EN GREET KUNSTENARES BABETTE PETERS
IN BIBLIOTHEEK SINT ANTHONIS
Zaterdag 25 januari van 10.30-13.00 uur is Babette Peters
uit Haps aanwezig in de bibliotheek in Sint Anthonis.
Deze ochtend demonstreert en vertelt zij over diverse
handwerktechnieken op leer.
Babette ontwerpt en maakt unieke accessoires van gerecycled en/of duurzaam
materiaal met een persoonlijk verhaal. Voor haar is een tas of portemonnee veel
meer dan alleen een gebruiksvoorwerp. Ze horen bij je identiteit.
Het is haar droom om schoonheid en functie met elkaar te verbinden in een uniek
accessoire dat past bij de persoonlijkheid van de drager.
Voor een nog persoonlijker accessoire is er de mogelijkheid om een tastbare
herinnering van een dierbare in opdracht te laten maken. Je kunt haar deze
ochtend vragen naar de mogelijkheden en neem gerust het leren voorwerp mee.
Voor Babette is de natuur een oneindige bron van inspiratie, samen met het
materiaal en de diverse handwerktechnieken van vroeger.
Ze werkt graag zo duurzaam mogelijk en wil mensen inspireren en motiveren om te
kiezen voor kwaliteit en slow design.
De expositie is te zien t/m 29 februari in de vitrines van
de bibliotheek in Sint Anthonis. Kijk op: www.biblioplus.nl
of www.babettepeters.nl
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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Sint Anthonis, Remmensberg 29.
14.00 – 17.30 uur
14.00 – 17.30 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 17.30 uur
14.00 – 17.30 uur
14.00 – 20.00 uur
10.00 – 13.00 uur
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NIEUWE LEZING HANS SMETS OVER NEPAL
Woensdag 12 februari 20.00 uur in ’de Kuip’
Het is weer 2 jaar geleden dat de belangstellenden
de gelegenheid kregen om te luisteren naar een
boeiende en interessante lezing van Hans Smets
over zijn ervaringen in Nepal.
In november 2019 is Hans weer voor een paar
weken afgereisd naar Nepal.
Hans wil onder meer graag vertellen hoe het staat
met de bouw van de kraamkliniek annex
gezondheidscentrum in een ver afgelegen gebied,
de opbouw van de verwoeste huizen na de
aardbeving in april 2016.
Voor deze en nog meer projecten hebben veel
dorpsgenoten en anderen geld gedoneerd.
Aan de hand van prachtige foto’s zal Hans
vertellen waar al dat geld aan besteed is en
daarmee de ontwikkeling en vooruitgang in dat
gebied laten zien.
De lezing is in ‘de Kuip’ gelegen achter Basisschool ‘de Bongerd’, Kerkstraat 7.
Ingang oprit tussen de speelplaats en de parkeerplaatsen van De Posthoorn.
Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.
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NATIONALE VOORLEESDAGEN IN BIEB HAPS
Kom luisteren en meespelen met MOPPEREEND.
Wanneer? Woensdag 29 januari om 15.00 uur in de bibliotheek in Haps,
verzorgd door Bep de Man en Hennie Wijn.
Voor wie? Peuters en kleuters en hun ouders, opa’s en oma’s, enz.
Tijdens de Nationale
Voorleesdagen lezen Bep en
Hennie voor uit het prentenboek
“Moppereend”. Een prachtig
verhaal voor peuters en kleuters.
Eend loopt te mopperen. Ze heeft
niemand om mee te spelen.
Er verschijnt een grijze wolk
boven haar hoofd, die steeds
groter wordt, want alle dieren die
ze vraagt, willen spelletjes doen
die Eend niet leuk vindt.
Dan wordt de wolk zo groot en
zwart dat hij barst...
Ook als je nog geen lid bent van de bibliotheek ben je van harte welkom.
Wist je dat het lidmaatschap van 0-18 jaar GRATIS is.
Vanaf 22 jaar heb je al een abonnement voor slechts € 40,- per jaar! Vraag op de bieb
naar alle mogelijkheden of kijk op de website www.biblioplus.nl
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‘AMERIKAANSE PRINSES’ BIJ DE LEESCLUB
Het boek dat we op 13 februari met de leesclub gaan lezen is geschreven door Annejet
van der Zijl. Wie is zij? Annejet studeerde kunstgeschiedenis en massacommunicatie in
Amsterdam en International Journalism in Londen. Daarna werkte ze een aantal jaren in
de journalistiek, onder andere als misdaad-verslaggeefster. In 1998 debuteerde ze met
Jagtlust, een reconstructie van de gelijknamige, roemruchte kunstenaarskolonie in het
Gooi. Ze is schrijfster van non-fictieboeken te weten over prins Bernard, Annie M.G.
Schmidt, de liefdesgeschiedenis Sonny Boy.
We gaan nu De Amerikaanse Prinses lezen.
Korte samenvatting:
Op 13 april 1927 voer Allene Tew met de
Mauretania de haven van New York uit. Ze liet
een leven achter zich waarin ze alles had
bereikt waar ze als plattelandsmeisje van had
gedroomd – aanzien, fortuin, moederschap,
haar grote liefde. En ze was het ook bijna
allemaal weer kwijtgeraakt. ‘De rijkste en
verdrietigste weduwe van de stad’, zoals
Allene door societyrubrieken werd genoemd, had die dag echter ook nog veel vóór zich,
zoals een nieuw gezin en een toekomst als officiële prinses, als Russische gravin en als
peetmoeder van de latere koningin Beatrix.
De Amerikaanse prinses is een reconstructie van een weids en fascinerend leven, dat
zich afspeelt tegen het decor van Amerika en Europa, de Victoriaanse en de moderne
tijd, de industriële en Russische revolutie en de twee wereldoorlogen. Maar het is
bovenal het persoonlijke verhaal van een uitzonderlijke vrouw die de moed had om, tot
het bittere eind, haar eigen, onnavolgbare weg te gaan.
Heb je interesse om mee te lezen en te discussiëren meld je dan aan.
Contact (bij voorkeur via de mail): leesclubhaps@gmail.com
of eventueel telefonisch 350809.
Graag tot ziens bij de leesclub in de bibliotheek te Haps.
Groetjes,
Gerrie Oreel
Leesavond

Titel

Auteur

13-02-2020
19-03-2020
30-04-2020
04-06-2020

Amerikaanse Prinses
Vrouw achter de troon
Drift
Aan het eind van de dag

Annejet vd Zijl
W.H. Weenink
Bregje Hofstede
Nelleke Noordervliet
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DIPLOMA’S & CERTIFICATEN VOOR
BRANDWEERMANNEN – PROFICIAT!
Beste dorpsgenoten,
We hebben weer een redelijk druk jaar achter de rug voor de brandweerpost Haps.
Op 6 januari hebben we tijdens de jaarlijkse postavond met alle leden, partners en
oud-leden terug gekeken op 2019.
Ook de wethouder en de burgemeester waren hierbij aanwezig evenals de
waarnemend clustercommandant van Brandweer Brabant-Noord.
Het aantal uitrukken is opnieuw gestegen van
25 in 2017, 44 in 2018 naar 49 in 2019.
De verdeling van inzetten in 2019 was als volgt:
• 23 x uitgerukt voor brand
• 14 x voor hulpverlening
• 11 x voor een automatische melding
• 1 x voor dienstverlening
Door middel van een presentatie door de postcommandant zijn alle bijzondere
uitrukken en activiteiten van de post nogmaals doorlopen.
Tevens ontvingen een aantal postleden hun welverdiende diploma’s en certificaten.
Pieter de Haas
bevelvoerder
Harm van Duijnhoven
manschap
Robert Bergmans
chauffeur – pompbediener
Willem Arts
manschap
Tom Copier
bevelvoerder
Ook hadden we dit jaar
een jubilaris in ons
midden die samen met
zijn partner in het
zonnetje is gezet voor
jarenlange trouwe inzet.
Twan Vervoort
12½-jarig jubileum.
Nadat het formele
gedeelte was afgesloten
is er nog een gezellige
avond van gemaakt.

De uitrukken van afgelopen weken:
• 22 december N264, 43,7 Ongeval auto op kop in de sloot
•
7 januari
Gaslek
Havenlaan Cuijk
Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
DE SCHAKEL 2-2020
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BART VAESSEN ZAKELIJK DIRECTEUR SCHOUWBURG CUIJK
Bart Vaessen, mede-eigenaar van Huistheater “De Steenakker”, heeft
een nieuwe tijdelijk functie als mededirecteur en gaat zich met name
richten op de zakelijke en innovatie projecten van de Schouwburg.
Bart is geen onbekende in de culturele sector. Het afgelopen jaar heeft
hij een functie gehad als adviseur van het schouwburgbestuur.
Reeds eerder werkte hij samen met de huidige directeur Sjoerd Meijer
tijdens de verbouwing van de schouwburg en was hij betrokken bij de
oprichting van het Podiumfonds: speciaal voor cultureel talent uit het
Land van Cuijk.
Bart studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en werkte als
theatermaker en producent bij diverse gezelschappen.
Bart heeft ruim 40 jaar ervaring o.a. als
• Vrijwilliger en later acteur/regisseur bij Tejater Teneeter.
• Oprichter theatergroep KWATTA.
• Heeft zich ingezet landelijke profilering van de sector kunstzinnige vorming, als
vrijwilliger, kwartiermaker en adviseur.
• Cultureel Netwerk Nijmegen opgericht.
• Was een van de eersten in Nederland die de aanzet gaf tot wat heden ten dagen
Cultuureducatie is gaan heten – culturele activiteiten in het basisonderwijs met
name voor kinderen in achterstandssituaties.
• Directeur van “De Lindenberg” en Schouwburg in Nijmegen.
• Adviseur bij 4advies (organisatie, financiën en huisvesting in de wereld van
onderwijs, cultuur en welzijn).
• Interim-directeur Keizer Karel Podia, waarbij de Nijmeegse Stadsschouwburg en
concertgebouw De Vereeniging.
• Samen met zijn vrouw Elles van Loenen eigenaar van het Huistheater “De
Steenakker”.
Bart, wat ga je precies voor advieswerkzaamheden uitvoeren?
In de nieuwe Cultuurvisie van de gemeente Cuijk en in het bedrijfsplan van de
Schouwburg staat beschreven hoe de schouwburg zich nog verder kan ontwikkelen als
‘de huiskamer van Cuijk’. Daar vallen een aantal projecten onder, waarvoor ik
verantwoordelijk ben: een haalbaarheidsonderzoek naar de inhuizing van de
bibliotheek, het oprichten van een poppodium voor jongeren, een filmhuisfunctie, het
werken met een Cultuuraanjager, die partijen verbindt en nieuwe projecten organiseert
en ga zo maar door.
Ook ben ik verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de organisatie.
Wat zie je als je grootste uitdaging om de Cuijkse Schouwburg op de kaart te zetten?
Samen met collega directeur Sjoerd Meijer nog meer leven in de brouwerij brengen en
het gebouw nog meer dienstbaar maken aan de Cuijkse bevolking. Overdag
bijvoorbeeld wordt er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van het gebouw en dat is
zonde van zo’n prachtige accommodatie.
Je gaat je richten op de zakelijke kant, dus ook het financiële reilen en zeilen?
Wat is hierbij je doel, want de Schouwburg heeft jaarlijks een flink tekort?
Voor de nieuwe subsidie hebben we een bedrijfsplan gemaakt, met de beschrijving van
dat financiële traject. De subsidie is daarom ook enigszins verhoogd. De begroting komt
uit op NUL, dus geen tekorten meer. En dat moeten we gaan waarmaken, liefst zelfs
over een tijd met een positief saldo eindigen. De reserves van de Schouwburg zijn erg
klein en je wilt toch – als cultureel ondernemer- je eigen risico’s kunnen opvangen.
Voorbeelden waaraan we stevig gaan werken zijn bijvoorbeeld de horeca en de verhuur,
maar ook nieuwe projecten die de Schouwburg financieel gezonder moeten maken.
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Wat moeten we precies verstaan onder ‘innovatieve
projecten’? Kun je daar enkele voorbeelden van geven?
Een Schouwburg als die van Cuijk moet meer zijn, dan alleen
een huis waar je voorstellingen en concerten kan bezoeken.
Een combi met de bibliotheek bijvoorbeeld zou fantastisch
zijn. Kun je samen allerlei projecten organiseren, zoals
lezingen, workshops, cursussen op tal van gebieden voor een
brede doelgroep.
Ook de plannen voor een filmhuis en een poppodium vallen
daaronder. Daarnaast is het zaak goed de ogen open te
houden en kansen op te zoeken en te benutten, als die zich
aandienen.
En heb je op jouw leeftijd nog zoveel plezier in zo’n omvangrijke klus?
Hoezo...? Mijn leeftijd...? Ik heb nooit de vraag begrepen: “Hoe lang móet je nog voor
je pensioen?” Voor sommige beroepen kan ik me daar iets bij voorstellen, maar mijn
werk is zo uitdagend en midden in de gemeenschap, dat ik me niet kan voorstellen daar
ooit mee op te houden, zolang ik er nog fit genoeg voor ben.
Bovendien vind ik het erg plezierig om werkzaam te kunnen zijn voor de gemeenschap
waarin ik woon.
Maak je bij de programmering van Huistheater “De Steenakker”, samen met je vrouw
Elles, gebruik van je connecties in de theaterwereld en hoe werkt dat?
Bij de opbouw van het theater hebben we overal spullen opgekocht, waarmee we het
theater hebben ingericht: licht, geluid etc. Als je in die wereld zit, krijg je daar tips over.
Bij de programmering hebben we de eerste tijd ook samen gewerkt met Schouwburg
Cuijk toen die twee jaar dicht was.
Elles doet nu al jaren de programmering en ze is zeer goed bekend bij de landelijke
impresariaten en artiesten, die ons theater inmiddels volop ontdekt hebben. Ze boekt
nu spraakmakende artiesten. Het spelen in dit soort kleine theaters is naast het spelen
in schouwburgen voor veel artiesten een welkome afwisseling. Het mooie is: het ene
kan niet zonder het andere. En natuurlijk blijf je rondkijken naar mogelijkheden, als je
in deze wereld zit. Dat houdt nooit op, als je er al meer dan 40 jaar mee bezig bent.
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3 AVONDEN “10E EDITIE HOPSE
RIKKAMPIOENSCHAPPEN” OPNIEUW SUCCESVOL
Maar niet voor iedereen natuurlijk,
althans wat betreft het resultaat!
“Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers!”
Maar uiteindelijk gaat het toch om “het
plezier in het spelleke”, en dan kunnen
we zeker spreken van alleen maar
winnaars. Een klein algemeen verslag van
deze avonden is dan ook op zijn plaats!
Met bijna 80 deelnemers startten we op
de 1ste maandagavond met ronde 1. We rikken in 2 stijlen namelijk het originele
“Brabants Authentiek”, waar 52 kaarten het spelletje maken, en het originele “Hopse
wijze”, traditioneel met joker en dus 53 kaarten.
Nadat de deelnemers aan Brabant (24) door een ingenieus systeem gekoppeld werden
over 6 tafels en de Hopse over 15 tafels kon de strijd der titanen beginnen!
Op een avond worden er 3 rondes van minimaal 1 uur
gespeeld met daar tussenin 15 minuten pauze. Deze pauze
is vaak het toneel van het bij iedereen welbekende
fenomeen: het nakaarten!!! Vele malen wordt het gesprek
begonnen met “als ik dat” of “als ik dit”, dan ….. de rest is
vrij in te vullen.
Na een uur of iets langer volgt “het eindsignaal” gevolgd
door een wirwar aan mededelingen met betrekking tot
spelregels en tussenstanden. Soms krijg je het idee dat het
extra onverstaanbaar wordt gemaakt door de organisatie om
zo nog meer discussie te krijgen wat natuurlijk niet zo is!!
Nadat er 3 ronden op deze 1ste avond zijn gekaart volgen na een klein
half uurtje vaak al de uitslagen, keurig op rij gezet door de organisatie en in excel
gepresenteerd op de website. Dan zijn ook de eerste teleurstellingen, overwinnaarskreten, te vroeg gejuicht en andere oerkreten waarneembaar want …. inderdaad, er
komen nog 2 avonden!!!
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Kaartavond 2 is dit jaar op zondag, de agenda
van de organisatie en van de ruimtes noopten
tot deze “noodoplossing” waarna natuurlijk de
“finale-avond” direct er achter aan kwam. Ook
dit jaar waren de cijfers al van te voren
spreekpunt van belangstelling! Is het
uiteindelijke resultaat hetzelfde als die van de
eerste 2 avonden samen of vallen er nog
verrassingen te verwachten: Koning Toeval en
Prins Geluk zullen deze avond vaak genoemd
worden als de handlangers van de uiteindelijke
winnaars. Over winnaars gesproken: hieronder
volgt de eindklassering van de beste 5 en
natuurlijk mogen de “poedelprijswinnaars” zich
ook hierin terugvinden, niet om te
demotiveren maar juist om te motiveren want
het blijft toch een spelletje!!
We hopen iedereen
volgend jaar weer te
mogen begroeten.
2020 wordt voor ons
ook een carnavalesk
jubileum jaar want
dan wordt het
Pas op de Voorhand
rektoernooi voor de
11de x gehouden en
daarom willen we
afsluiten met onze
lijfspreuk dit jaar:

“Al winde of verliesde mit un spelleke rekken,
ut blieft un kwestie van de juiste kaart trekken!!”
Kaartclub “Pas op de Voorhand”
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CABOOSE
Op 17 januari was het weer de eerste knutselavond van 2020. Nog
niet zo heel lang hebben we er een kunstenaar bij in Haps. Colette
maakt sieraden en lampen van papier. Een ontzettend creatieve
dame die hiermee. Mooie dingen maakt.
Deze avond kwam Colette een workshop geven in het maken van
sieraden, sleutelhangers en pennen van golfkarton.
Na de uitleg gingen we enthousiast aan de slag met knippen, rollen
plakken en rijgen. Voor sommigen wat lastiger als voor de ander
maar met de hulp van de vrijwilligers gingen er weer leuke
werkstukken de deur uit.
Altijd weer leuk als de kinderen ook hun eigen ideeën
er op los laten.
Colette en vrijwilligers; bedankt voor deze superleuke
avond.
Data knutsel: 7 februari, 20 maart, 17 april, 19 juni.
Hee YOLO kids na ons schaatsavontuur vorige maand, is het op 24 januari weer tijd
om de bowlingbaan onveilig te maken. Met de hele YOLO groep maken we er weer een
super toffe avond van.
Wie oh wie wordt de king of de queen van de bowlingbaan?!
Wie gooit de ene strike na de andere?!
Groetjes team YOLO, Matthijn – Martijn – Lucie – Martina - Claudia
Data YOLO: 14 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 12 juni.
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Game avond NEXXT
Op 10 januari hebben we een competitie gamen gehouden in de
Kuip. Nu denk je misschien alleen aan computers maar
tafeltennis, tafelvoetbal en airhockey horen daar ook gewoon bij.
Iedereen moest het gedurende 7 verschillende spellen tegen
iemand anders opnemen. Just Dance was het favoriete spel van
iedereen, maar FIFA, WII Sports en het Ridge autoracespel
werden ook fanatiek gespeeld.
Finn Venbrux heeft de meeste punten gehaald en de gelukkige
winnaar van een “vette” kadobon, in te wisselen bij AnyTime.
Vrijdag 14 februari gaan we naar
een zwemparadijs. Maak jullie
borst maar nat voor ongekende
waterattracties. We hopen dat
jullie allemaal meegaan.
NEXXT data: 14 februari,
13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni.

KAKELSPEKTAKEL - JEUGDPRONKZITTING
JEUGDCARNAVAL HAPS
Heb je nog niet aangemeld!
Niet getreurd, het kan nog steeds en geef je op
voor het enige echte kakelspektakel van Haps en ga
het podium op als je grote idool!! Het kan allemaal
op het kakelspektakel tijdens het jeugdcarnaval.
Samen met de jeugdprins, zijn hofhouding en
geweldige raad gaan we er een mega feest 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: 06-44881570.
Commissie Jeugdcarnaval Haps

DE SCHAKEL 2-2020
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OUDERENZITTING DE ZELFKANT
KBO afdeling Haps organiseert op zaterdag 8 februari in samenwerking met
Carnavalsvereniging de Zelfkant een ouderenzitting, waarin
verscheidene artiesten zullen optreden die ook te zien en te
horen waren tijdens de zittingsavonden in de sporthal.
Leden zijn daarbij van harte welkom en voor een entree van
€ 8,00 per persoon beleven ze een fantastisch optreden en
ontvangen ze een kopje koffie/thee, 2 consumptiebonnen en
tweemaal een kleine snack. De middag is ook toegankelijk voor
niet-leden; zij betalen € 10,00 per persoon.
Aanvang van deze middag is 14.00 uur; zaal open vanaf 13.15 uur.
.
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ZITTINGSAVONDEN EN OUDERENZITTING
Haps beleefde weer twee geweldig mooie Zittingsavonden!
In het weekend van 10 en 11 januari hebben vele bezoekers weer met volle teugen
mogen genieten van een gevarieerd programma, geheel uitgevoerd door Hapse
artiesten.

Zelfkanthennekes Reflex

Niets is wat het lijkt

Slieps en Striekske

Spuitje BV

The Selfsidechickies

Zelfkanthennekes Desire

Jan Hendrik Jan Jacob d’n Brieder

PHEEJTR

Tom Abels 11 jaar!

Hendrik Jan Jacob d’n Brieder

H.O.P.S.

H.O.P.S. 33 jaar!

Medewerkers bedankt! Artiesten bedankt! Publiek bedankt! Jullie waren geweldig!!
Op zaterdagmiddag 8 februari
2020 tussen 14.00 en 17.00 uur zal
een deel van deze artiesten nogmaals
optreden tijdens de Ouderenzitting
in de Posthoorn.
De entree hiervoor verloopt via de KBO; zie elders in deze editie van De Schakel.
Ook niet KBO-leden zijn van harte welkom. Een zeer gezellige middag; komt dat zien!
Een zeer trotse Zittingsavondcommissie van CV De Zelfkant
Teun, Peter, Mike, Harm en Rob
DE SCHAKEL 2-2020
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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 gaan we 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 je 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, een onthulling
die dit jaar wederom live ten tonele gebracht wordt.
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”.

20

DE SCHAKEL 2-2020

UITNODIGING AAN ALLE HAPSE HANE & HENNE
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PROGRAMMA DE ZELFKANT HOPS
Prinsenbal
Jeugdpronkzitting
Reünie oud-leden
Jeugd Prinsenreceptie
Ouderenzitting / Los in de kiepekoj
Prinsenreceptie
Jubileumreceptie verenigingen
Ziekenbezoek
Ziekenbezoek
Sleuteloverdracht / Mis / Zaterdagavondbal
Karnaval Reundje hops
Karnaval Bonte Brulloft
Karnaval optocht / Sluiting

Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

Kèls zitting
Cadeau afleveren Prinsraoje
Tuinfeest Dirty Daddies en DJ Maurice
Tuinfeest

Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag

25 januari
31 januari
1 februari
7 februari
8 februari
9 februari
16 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari

-

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

21 maart
22 maart
27 juni
28 juni

-

2020
2020
2020
2020

Je kunt pas een meesterwerk van je leven maken
als je zelf de kwast in je hand hebt.
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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 2 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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LOS IN DE KIEPEKOJ
De organiserende buurt (Beatrixlaan, Margrietstraat,
Irenestraat, Mariagaarde, Burg. van Hultenstraat,
Raadhuisplein, Ronduitsestraat, Pastoor Pompestraat,
Pastoor Hermansstraat en Vivellihof) 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.
De avond wordt geopend door het gezellige Zelfkantkoor, dat met haar muzikale
klanken de stemming er altijd in weet 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…. 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 met DJ Joris! 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.
De Hopse Bonte Brulluft-cie van CV De Zelfkant
Eric, Wilfred, Martin, Bert, Nicky en Rob
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URSTE KELSZITTING
Zoals in de vorige Schakel aangegeven zouden we deze Schakel meer info geven over
de “Urste Kèlszitting”. We zijn als commissie volop bezig om er een top avond van te
maken die de mannen nog lang zal heugen! De eerste artiesten hebben al toegezegd te
komen. Zonder enige vorm van censuur zullen de lachspieren op de
proef worden gesteld, maar niet alleen de lachspieren!
Meer willen we nog niet onthullen.
Zoals al gezegd is deze avond alleen toegankelijk
voor de mannelijke Hapsenaar! Verkleed als man,
daar trappen wij niet in! De kaartverkoop is
inmiddels gestart. Bij de Posthoorn kunnen de
kaarten in het café gekocht worden. Ben er snel
bij, de kaartverkoop gaat zoals ze zeggen
“als een dolle” en vol is vol!
Aan deze avond is een leeftijdsgrens gesteld van
18+; legitimatie is verplicht bij binnenkomst!
In het volgende nummer van De Schakel opnieuw meer info.
Locatie:
De Posthoorn
Kaarten
Voorverkoop: € 12,50
Kaarten
Aan de kassa: € 15,- (indien nog beschikbaar)
Datum:
Zaterdag 21 maart 2020
Namens de Commissie Kèlszitting
Jeroen Goossens, Jarno Nuijen, Harold Venbrux, Mike van Vlissingen
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HAVOC WEDSTRIJDPROGRAMMA
De aankomende wedstrijden

Gespeelde wedstrijden
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HAPSE BOYS NIEUWS
Halverwege januari is er al weer in competitieverband gevoetbald. Op 19 januari is een
aantal inhaalwedstrijden afgewerkt. Hapse Boys 1 weet de belangrijke inhaalwedstrijd
tegen het lager geklasseerde Vitesse ’08 1 met 4-1 te winnen en vergroot zo de afstand
met de twee onderste ploegen in de stand.
Op zondag 26 januari speelt Hapse Boys 1 tegen de enige tegenstander waar nog niet
tegen is gespeeld. In Groesbeek is Germania 1 de tegenstander (aftrap: 14.00 uur).
De week erna staat de eerste wedstrijd van de return op het programma, om 14.30 uur
thuis tegen DVOL 1 uit Lent.
De jeugdteams beginnen, als het weer het toelaat, op zaterdag
1 februari aan de tweede helft van de competitie.
De programma’s zijn bekend. Je vindt ze op www.hapseboys.nl
Het spits zal, wat de jeugd betreft, in het nieuwe jaar worden
afgebeten door Hapse Boys MO19-1. Zij spelen op zaterdag 25
januari voor de beker in Cuijk tegen JVC Cuijk MO19-1.

Uitslagen:
11 januari 2020
Orion veteranen
12 januari 2020
Volharding 3
14 januari 2020
DAW 1
19 januari 2020
Hapse Boys 1
SVB 1
Hapse Boys 3
SCV ’58 4
Hapse Boys 5
Hapse Boys 35+1
Juliana Mill VR1

- Hapse Boys veteranen

2

-

2

- Hapse Boys 2 (oefenwedstrijd)

2

-

2

- Hapse Boys 1 (oefenwedstrijd)

2

-

3

-

4
1
1
6
1
3
1

-

1
2
1
3
4
5
1

Vitesse ’08 1
Hapse Boys 2 (oefenwedstrijd)
SV DWSH ’18 2
Hapse Boys 4
De Zwaluw 3
Vorstenbossche Boys 35+1
Hapse Boys VR1

Gelukkig is degene
die uit zijn hoofd zet
wat toch niet meer te veranderen is.
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PYROGRAFIE - IEDEREEN KAN HET LEREN

RONNY ETTEN

Onlangs was het jaarlijkse uitje van de redactie van “De
Schakel” en dan gaan we altijd op zoek naar een leuke
activiteit in Haps of de regio.
Deze keer gingen we onze artistieke kunsten beproeven bij
“Ronny’s Burning Art” aan de Steenakkerstraat om de kunst
van pyrografie onder de knie te krijgen, maar je doet het
wel met je handen.

Ronny, zou je je even kort willen voorstellen?
Ik ben Ronny Etten en woon samen met Wilfred van Mil en
onze 3 dochters aan de Steenakkerstraat in Haps. Na de
woning van binnen helemaal gerenoveerd te hebben, wonen
we daar nu 13 jaar. Ik ben in Westerbork in Drenthe geboren
en getogen en heb, voor ik in Haps ben komen wonen, van
jongsaf aan veel gedaan in de paardensport en ben in
verschillende takken van deze sport actief geweest. Ook
nationaal en internationaal gewerkt bij verschillende
bedrijven in deze branche. De laatste jaren werkte ik als
receptioniste. Hier in Haps heb ik in de catering gewerkt en ben gestopt toen onze
oudste dochter is geboren.
Ben je na zoveel jaren in Haps al gewend aan de Hapse en Brabantse mentaliteit?
Ik ben niet zo plaats gebonden wat dat betreft, maar vind Haps een fijne plek om te
wonen met gemoedelijke mensen en waar vaak iets te vieren valt. Zelf ben ik niet zo
van het feesten, maar het is fijn dat er zoveel activiteiten zijn in een dorp. Nadeel is dat
mijn familie niet naast de deur woont; een bezoek moet je echt gaan plannen.

Vertel eens wat meer over pyrografie..
Pyrografie is eigenlijk tekenen met een hete pen. Dit kan bijvoorbeeld op hout, leer of
papier. Ik ben zelf fan van hout. Hiervoor heb ik een speciale machine waar ik de
temperatuur mee kan regelen zodat ik verschillende sepiatinten krijg als ik het
apparaatje hoger of lager instel. Hoe hoger de temperatuur, hoe donkerder de
kleurafgifte.
Je maakt met pyrografie hele mooie dingen. Hoe ben je erop gekomen om dat te gaan
doen?
Ik had een tweedehands tafel gekocht om op te knappen en ben op internet gaan
zoeken naar ideeën en zo kwam ik het tegen. Ik was direct enthousiast en heb een
goedkope brander gekocht om uit te testen of ik het kon en leuk vond om daar de tafel
mee op te vrolijken. Sindsdien ben ik daar steeds verder mee gaan experimenteren met
als resultaat dat ik nu word gevraagd om bijvoorbeeld portretten of leuke persoonlijke
teksten of afbeeldingen op tapasplanken te maken.
DE SCHAKEL 2-2020
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Wat vind je zelf het leukste om te maken?
Dat varieert, maar als ik lang aan een opdracht heb gewerkt, en dat is gemiddeld al snel
50 uur aan een portret, dan vind ik het fijn om iets te maken wat minder inspanning en
concentratie vergt. Ik vind het leuk om op bijzondere objecten te werken. Nu ligt er een
skateboard dat ik ga gebruiken, daarnaast ben ik ideeën aan het opdoen voor een gitaar
die ik wil ‘versieren’.

Werk je ook in opdracht voor mensen?
Ja, ik word steeds vaker gevraagd voor opdrachten, veelal voor een portret van mens of
dier, maar ook voor een leuk geschenk met een persoonlijk tintje.
Ronny`s Burning Art gaat in januari verder onder de naam Burn Art Creations en dan
wil ik me meer gaan toeleggen op het maken van mijn eigen creaties en ontwerpen met
behulp van mijn lasergraveermachine in combinatie met het branden met de hand. Ik
blijf gewoon opdrachten aannemen alleen in mindere mate dan ik nu doe. Je kunt mijn
werk dan vinden op www.burnartcreations.com en op Facebook en Instagram.
Zoals aangegeven bezochten we een workshop bij je. Geef je die vaker?
Super gezellig dat jullie er zijn geweest met z’n allen! Ik heb er al een aantal meer
gegeven afgelopen jaar en ben van plan om in 2020 nog meer workshops te gaan
geven, niet alleen bij mij thuis, maar ook op locatie wil ik dit mogelijk maken.
Een workshop is al te boeken vanaf 4 personen tot maximaal 8 personen.
Kan iedereen pyrografie tijdens een workshop leren en neem je dan een mooi werkstuk
mee naar huis?
Bij een workshop maak je kennis met het medium en leer je de grondbeginselen van
het houtbranden. Het is niet zo dat je na een bezoek een gedetailleerd werkstuk heb
gemaakt, daar is het niet voor bedoeld en is de tijd te kort voor, maar je kunt al snel
iets leuks maken in een paar uurtjes en uiteraard mag je dit
mee naar huis nemen.
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Hoe lang duurt een workshop?
Een workshop duurt gemiddeld twee en een half uur, maar het is vaak gezellig met een
kopje koffie en iets lekkers erbij en dan loopt het vaak wel uit……
Heb je nog andere hobby’s en waar zoek je de uitdagingen in?
Op het moment steek ik al mijn tijd in het opzetten van Burn Art Creations en de
kinderen. Verder zijn we ook nog een ruimte aan het maken waar ik kan werken en
waar ook de workshops gehouden gaan worden. Ik mag graag in de tuin werken maar
het ontbreekt me aan tijd om een leuke tuin te onderhouden en met onze honden is
daar ook geen eer aan te behalen jammer genoeg!
Kun je enkele leuke anekdotes vertellen?
Ik werd gevraagd om een portret te maken van twee honden voor een kennel in België,
maar ik had maar een dikke week om het te maken en doorgaans maak ik liever geen
opdrachten met een tijdsdruk. Toch heb ik de opdracht aangenomen. Ook wilden de
opdrachtgevers graag de namen erbij geschreven. Prima. Je kunt wel raden wat er
gebeurd is natuurlijk………
Ik heb een aantal avonden tot laat zitten
branden om de opdracht af te krijgen en
gelukkig is het een prachtig portret geworden.
Alleen kwam ik er later achter dat ik een naam
verkeerd had geschreven. Gelukkig hebben ze
het goed opgevangen en na de huldiging heb ik
de naam kunnen aanpassen. Wel een van mijn
grootste nachtmerries die me is overkomen!
Het is heel lastig dan wel bijna onmogelijk om
diep gebrande lijnen onopvallend weg te
krijgen.
Ronny, hartelijk dank voor je medewerking en veel succes met je bedrijf.

LAND VAN CUIJKSE PAARDENDAGEN HAPS
Op 14 juni 2020 is er weer een aangespannen
wedstrijd met paarden op het evenemententerrein
in Haps. Op deze dag komen diverse rassen zoals
Hackney’s, Trekpaarden, Tuigpaarden en Friezen
naar Haps om een spannende wedstrijd te
verrijden.
De organisatie doet haar uiterste best om ook dit
jaar aangespannen pony’s te laten rijden.
Tussen de wedstrijden door zijn er mooie shows
en demonstraties te zien.
Gedurende de hele dag zijn er leuke activiteiten
voor de kinderen, zoals een springkussen,
schminken en misschien wel zelf rijden op een
echt pony.
Tussendoor is er in de tent altijd ruimte voor een
hapje en drankje. Kortom, een leuke dag voor
zowel jong als oud.
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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 daarna 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 uw vragen beantwoorden.

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
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps.
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670.
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Programma januari / februari - 2020
Prijsverhoging Eat & Meet.
Doordat vele prijzen verhoogd zijn is ons huisrestaurant genoodzaakt om het eten
met 1 euro te verhogen. Hopende op uw begrip. We gaan er toch vanuit dat u
steeds in grote getale aanwezig zult zijn.
Ook personen die er nog geen gebruik van gemaakt hebben, zijn van harte
welkom: Tijdens deze gezellige, ontspannen en smakelijke bijeenkomsten.
Dus kom smakelijk eten bij EAT & MEET.
Eat & Meet in de Posthoorn.
Op de eerste woensdag van de maand, nu dus op
woensdag 5 februari. De kosten zijn € 10,50 voor het
menu; de drankjes zijn voor eigen rekening. Zaal open
om 17.00 uur en het 3-gangen menu wordt om 17.30
uur uitgeserveerd. Uiterlijke opgave tot en met maandag 3 februari bij Cas Arts,
tel. 06-46135670 of briefje in de brievenbus. (Bij de garage).
Zaterdag 8 februari CARNAVALSMIDDAG VOOR OUDEREN in samenwerking
met carnavalsclub de Zelfkant. Programma: 14.00 tot 17.00 uur.
Zaal open 13.15 uur.
Het belooft weer een geweldige middag te worden. Deze middag is ook voor nietleden maar zij betalen dan 2 euro extra. Voor een drankje en hapje wordt gezorgd.
Info: Zie verder in dit nummer van De Schakel.
Donderdag 13 februari Kienen in Steunpunt Mariagaarde.
Van 14.00-17.00 uur. Deelname € 1,50 per kaart.
Donderdag 20 februari JAARVERGADERING in Steunpunt Mariagaarde.
Aanvang 14.00 uur (U ontvangt nog een uitnodiging).
Op onze vraag in ons informatieblad om jullie mailadres toe te sturen naar
casarts@ziggo.nl of naar kbo-haps@hotmail.com is door velen gehoor aangegeven:
Voor de personen die het door omstandigheden nog niet gedaan hebben zien wij uw
mailadres met belangstelling alsnog tegemoet. Bij voorbaat onze hartelijke dank
Liefhebbers voor Yoga-activiteit: graag melden bij ondergetekende.
Dag en tijd: Donderdag 09.00-12.00 uur.
Graag melden bij Wilma Weemen.
Wlillem Alexanderlaan 37 / tel. 0485-316719 / Mobiel 06-13993351.

LEVENSLIEDEREN KLEINKUNST
Vooraf wandeling Duits lijntje ‘Brabant Remembers’ 14.15 uur (gratis).
Zondag 9 februari 2020 “Inkt”
Aanvang: 15.30 uur . Toegangsprijs: € 19,50
(inclusief kop koffie/thee, garderobe en parkeren).
Huistheater De Steenakker, Steenakkerstraat 5, 5443 NK Haps
Tel. 0485-310 920.
DE SCHAKEL 2-2020
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

27 januari 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
7 februari 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 27 januari GEEN afvalinzameling
Maandag
4 3 februari GFT- container en plastic/ blik/ drankkartons afval
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