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UITNODIGING PRINSENRECEPTIE
Zondag 9 februari
van 11.11 tot 14.30 uur houdt
Prins Harm d’n Urste samen met zijn
Prinses Lynn, Pages Iris en Lieke,
Nar Hendrik én Hofmaarschalk Teun
een grootse receptie in de Kiepekôj (De Posthoorn).
Vanaf 14.45 uur zijn de buitendorpse collega-verenigingen met hun dansgardes en
kapellen uitgenodigd. Het feest gaat voor heel Haps echt de gehele dag door en
onze collega carnavalsverenigingen zullen wel mooie anekdotes over de Prins of
over andere leden van de Hofhouding te vertellen hebben.
Iedereen is welkom om de hofhouding van De Zelfkant te feliciteren met hun
uitverkiezing. Tot zondag 9 februari in de Kiepekôj!. Gewoon gezellig!
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ACTIVITEITEN 7 T/M 21 FEBRUARI 2020
DATA

ACTIVITEITEN

BLZ

Vrijdag 7 februari
Zaterdag 8 februari
Zaterdag 8 februari
Zaterdag 8 februari
Zondag 9 februari
Zondag 9 februari
Woensdag 12 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Vrijdag 14 februari
Zondag 16 februari
Donderdag 20 februari

Caboose
Ouderenzitting ‘De Zelfkant’
Lezing Historische Kring Land van Cuijk
Los in de Kiepekoj
Huistheater De Steenakker “Inkt”
Prinsenreceptie
Lezing Hans Smets over Nepal
Kienen KBO
Onthulling prinsen en prinsessen ‘De Bongerd’
Theatergroep Kunakra speelt in Mariagaarde
Jubileumreceptie ‘66 jaar De Zelfkant’
Jaarvergadering KBO

29
21
10
22 – 23
18
1 – 21
9
38
28
3 – 36
40
38

DE SCHAKEL NUMMER 4 – 2020
Komt over 2 weken uit op vrijdag 21 februari 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

uiterlijk vrijdag 14 februari
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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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 8 februari 19.00 uur Eucharistieviering.
Zang: Gemengd koor Licenza.
Misintenties:
Jrgt. Nell Kroef
Jrgt. Jan Thoonen
Mgd. Maria Graat-van Dommelen.
Zaterdag 15 februari is er geen dienst in de Nicolaaskerk.
De misintenties die voor deze zaterdag zijn opgegeven zijn
doorgeschoven naar zaterdag 22 februari.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die
wij ontvangen hebben rond het overlijden van “ons mam” en oma

Maria Graat - van Dommelen
De vele kaarten, berichten en uw aanwezigheid hebben ons goed gedaan.
Wim Graat, kinderen en kleinkinderen
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WAT TE DOEN BIJ EEN BEROERTE
Een beroerte wordt ook wel een hersenbloeding of herseninfarct
Genoemd. Eigenlijk kom je het best vaak tegen: posters waarop
staat aangegeven hoe je een beroerte herkent. De symptomen zijn
gelukkig duidelijk, zodat je snel kunt ingrijpen. Weten wat je moet
doen als iemand een beroerte krijgt, kan alle verschil maken.
Wat stel je vast bij een beroerte?
•
•
•
•

Het slachtoffer heeft acute hevige hoofdpijn.
Het slachtoffer is verward of heeft moeite met spreken.
Gezicht, arm of been is slap of gevoelloos.
Het slachtoffer kan niet goed zien, goed lopen of zijn evenwicht bewaren.

Wat doe je bij een beroerte?
•
•
•
•
•

Als het slachtoffer minder goed aanspreekbaar is, dus bij stoornis in
bewustzijn: bel of laat 1-1-2 bellen en leg slachtoffer op de zij.
Als het slachtoffer aanspreekbaar is:
herken signalen van een beroerte en bel of laat 1-1-2 bellen.
Mond: let op of de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt.
Hulpmiddel: vraag de persoon om zijn tanden te laten zien.
Arm: let op of een arm of been verlamd is. Hulpmiddel: laat de persoon
beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar
boven draaien. Kijk of een arm wegzakt.
Spraak: de persoon spreekt wartaal of komt niet meer uit zijn woorden.
Hulpmiddel: laat de persoon een zin uitspreken.
Bel of laat het spoednummer
van de huisarts bellen bij
zeer plotselinge, heftige
hoofdpijn, zeker in
combinatie met koorts,
misselijkheid en braken.
Laat het slachtoffer zitten in
een zelfgekozen houding en
laat diegene niet eten of
drinken. Controleer
regelmatig het bewustzijn.
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STATIEGELD- EN KLEDINGACTIE UNICEF
Namens Unicef wil ik zowel de Spar als alle inwoners
bedanken voor de bijdrage voor de statiegeldactie in
Haps. De opbrengst was dit jaar € 158,70
Ten behoeve van de kledingactie voor Unicef kunt u nog tot
minimaal eind april oude kleding inleveren bij de Spar.
Informatie waar precies af te geven, is te verkrijgen bij de kassa.
m.vr.gr. Anny Jansen

OOST-BRABANT SLAAT HANDEN IN ELKAAR
TEGEN DRUGSGEBRUIK
In 2020 slaat de gemeente Cuijk samen met
37 andere Brabantse gemeenten, Novadic-Kentron,
GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, politie en regiobureau
Integrale Veiligheid de handen ineen om het steeds normaler worden
van drugsgebruik tegen te gaan.
Steeds meer mensen spreken openlijk over hun drugsgebruik en een
steeds bredere groep mensen vindt drugsgebruik ‘normaal’. Het doel van de
regionale aanpak is deze ‘normalisering’ te doorbreken en om te buigen.
We richten ons daarbij niet alleen op jongeren maar ook op (jong-) volwassenen
die een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om middelengebruik.
Info: www.cuijk.nl

DE SCHAKEL 3-2020

7

KINDEREN HOLLEN IN HAPS
TUSSEN DE HONDENDROLLEN
Woensdag 8 januari heeft dit artikel over de hondendrollen op het speelveld tussen
de Willen Alexanderlaan, Johan Frisolaan en Asterstraat in De Gelderlander
gestaan. Dit artikel kwam naar
aanleiding van een ludieke actie van
een buurtbewoner. Hij had bordjes
gemaakt met daarop teksten zoals:
‘dit speelveld is niet op drollen
gesteld’, ‘hond ben pleite en ga
ergens anders schijten’ , enz.
We willen dit ook nog eens graag
toelichten in de Schakel.
We hebben hier een heel mooi
speelveld, waar de kinderen naar
hartenlust ravotten, ook met de
buurthonden. Het is gewoon prachtig
om te zien hoe dit samen gaat.
Je ziet ook inwoners uit Haps langs of over ons veldje lopen en laat dan een hond
iets vallen dan wordt het netjes opgedaan.
Hoe is het dan mogelijk dat een buurtbewoner een aantal weken terug dan toch
nog een emmer hondenpoep van het veld afhaalt?
We vermoeden dan ook dat het vooral ‘s avonds en ‘s morgens in het donker
gebeurt.
Na deze actie is het op het veldje zelf gelukkig
minder geworden, maar voor en achter de heg in
de Willem Alexanderlaan/Asterstraat liggen nog
steeds de nodige drollen.
Dit zijn natuurlijk ook voor kinderen geliefde
verstopplaatsen, zodat ze toch nog regelmatig met
drollen aan hun schoenen thuiskomen.
Dus bij deze aan alle hondenbezitters:
We willen niet zeiken, maar wilt u goed naar de
uitwerpselen van uw hond kijken?
Mocht u iets zien liggen, dan zou opruimen heel veel schelen.
Dan kunnen onze kleine drolletjes in de buurt hier lekker spelen.
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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 over zijn
ervaringen in Nepal.
In november 2019 is Hans weer voor een paar
weken afgereisd naar Nepal in gezelschap van zijn
broer Twan en dokter Titus van Summeren,
gepensioneerd huisarts uit Grave.
Hans wil graag vertellen over o.a. hoe het staat met
de bouw van de kraamkliniek/gezondheidscentrum in
Bobok, een ver afgelegen gebied. Voor deze en nog
meer projecten hebben veel dorpsgenoten en
anderen geld gedoneerd. Aan de hand van zijn
prachtige foto’s zal Hans vertellen waar al dat geld
aan besteed is en daarmee de ontwikkeling en
vooruitgang in dat gebied laten zien.
(handmatig uithakken van de paalgaten voor het gezondheidscentrum)

Hans laat ook wat zien over nieuwe projecten o.a. de bijenhouderij (beefarming)
en de biologische landbouw. Biologische landbouw Bijenhouderij (Bee-farming)
Dokter Titus van Summeren vertelt over de opleiding van 2 verpleegkundigen.
De lezing is in ‘de Kuip’ gelegen achter basisschool De Bongerd, Kerkstraat 7 Haps.
Ingang oprit tussen de speelplaats en de parkeerplaatsen van ‘De Posthoorn’.
Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis en er wordt ook geen sponsoring
verwacht.
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MOORD EN DOODSLAG OP DE MOOKERHEI
De Historische Kring Land van Cuijk organiseert samen
met de Genealogische Vereniging op zaterdag
8 februari een lezing om 14.00 uur in zaal “’t Vertrek”,
Stationsstraat 12 in Boxmeer (tegenover het station).
“Moord en doodslag op de Mookerhei” is de spannende
titel van deze lezing over de regionale geschiedenis en legendes van de
Tachtigjarige Oorlog, een lezing verzorgd door Theo van Brunschot.
De Slag op de Mookerheide is bij velen als naam wel bekend, maar wie daar tegen
elkaar gevochten hebben, wanneer deze slag heeft plaatsgevonden en vooral
wáárom juist bij Mook zo'n belangrijke veldslag werd uitgevochten, dat is
waarschijnlijk minder bekend. Ook zal het niet bij iedereen bekend zijn wat er in die
twee dagen van de Slag op de Mookerheide, op 13 en 14 april van het jaar 1574,
zich hier precies heeft voltrokken.
Dit alles wordt uit de doeken gedaan in deze interessante lezing.
En dan nog de volksverhalen, de legendes die eeuwenlang in de donkere maanden
bij het haardvuur doorverteld zijn, wat weten we daar nog van? Typische
streeklegendes die voor een deel nog de identiteit bepalen van de kop van Limburg.
Theo van Brunschot is auteur van de historische roman 'Noodweer', waarvan het
verhaal zich afspeelt in Noord-Limburg en haar regio. Een roman die u kunt lenen
in de bibliotheek.
De lezing is gratis toegankelijk.
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VERSLAG DORPSRAADVERGADERING 26-11-2019
Budget sociale vernieuwing
De 4 projecten die ingediend zijn voor het budget
sociale vernieuwing.
De volgende projecten zijn beoordeeld door de buurten:
- Caboose, voor een techniekhoek
- De Schakel, bijdrage voor “De Schakel 50 jaar”
- Havoc, voor aanschaf ballenkarren
- De Zelfkant, voor jubileum “66 jaar Zelfkant”
De bedragen zijn verdeeld op basis van stemmen vanuit de buurten met als uitkomst:
€ 1.075 Caboose
€ 858 De Schakel
€ 393 Havoc
€ 674 De Zelfkant
Herinrichting kom Haps.
Donderdag 21 november was er een voorlichtingsbijeenkomst over de rotonde en de
herinrichting van de kom.
Voor fase 1 en 2 is budget beschikbaar en moet de gemeenteraad een besluit nemen.
Voor fase 3 en 4 wordt mogelijk budget toegewezen in juni 2020 in de volgende
budgetronde.
Verder is in de commissie gesproken over de rotonde Kalkhofseweg – Kerkstraat.
De werkgroep vanuit de DR is nauw betrokken geweest en heeft een voorkeur voor de
veiligste oplossing zijnde een rotonde. Uit de zaal wordt opgemerkt dat de rotonde
minder nodig is en wellicht weggegooid geld omdat het verkeer een stuk rustiger is
geworden. De voorzitter geeft aan dat remmen van de
snelheid van autoverkeer en veiligheid voor overstekende
fietsers bevorderd wordt door een rotonde. Verder zijn de
kosten voor een rotonde niet persé hoger dan een andere
oplossing. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad onlangs een
besluit genomen en gekozen voor een rotonde.
RBL:
RBL Noord West zou nu ontwikkeld moeten gaan worden.
Dit is het gebied in de buurt van de molen. De voorzitter twijfelt of dit gebied
ontwikkeld moet worden in het licht van: Er is voldoende aanbod van cat. 3
bedrijventerreinen. Elders in de gemeenten en in omliggende gemeentes is ook nog
voldoende aanbod. Zijn voorstel is om nut en noodzaak met de gemeente en wethouder
te bespreken. Uit de zaal wordt opgemerkt dat er destijds afspraken zijn gemaakt over
werkgelegenheid. Er zijn destijds suggesties gedaan voor 15 arbeidsplaatsen per
hectare. Ook 50 medewerkers per hectare zijn ooit genoemd. Voor ontwikkeling van
categorie 3 bedrijvigheid zou een dergelijke doelstelling een heel goede overweging
kunnen zijn om de ontwikkeling van het RBL daarmee een economische impuls voor het
Land van Cuijk te laten geven.
Vanuit een aantal vertegenwoordigers vanuit de politiek wordt bevestigd dat men het
thema weer meeneemt in de discussie over de ontwikkeling van het RBL.
Werkgroep Haps Huis.
De werkgroep is gestopt omdat men het niet eens is met het voorstel van RBL over de
locatie op het evenemententerrein of aan de rijksweg en de beschikbare middelen.
Gerrit Graat, als lid van de werkgroep: Er is zijn verschillende suggesties voor locaties
gedaan door de werkgroep. RBL Laarakker heeft echter een andere locatie in gedachten
in de buurt van de boerderij van Van Munsteren. De Werkgroep is bereid zelf werk te
verrichten.De werkgroep is van mening dat het voor de Hapse gemeenschap is. RBL BV
vindt dat het Haps Huis er voor het bedrijventerrein is.
4 Glasvezel.
De aanleg van glasvezel verloopt voorspoedig. Er is nog geen infoavond gepland.
Wordt in maart 2020 verwacht.
DE SCHAKEL 3-2020
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Woningbouw in Haps.
De wethouder licht toe, dat er begin volgend jaar een infoavond komt die de aanzet
moet gaan vormen voor een masterplan. Alle plannen en ideeën kunnen daar in worden
ingebracht. Jongeren moeten zich wel melden als er behoefte is aan goedkopere
woningen.
Wat verder ter tafel komt.
In de raadsstukken stond een bericht over een hotel voor 250
plaatsen voor buitenlandse arbeiders ter plaatse van Jachtlust. Dit is
voor aanwonenden een complete verrassing. Er is geen overleg
geweest. Er wordt bevestigd vanuit de politiek dat er vooraf overleg
met aanwonenden zou zijn. Verder wordt toegelicht dat er in de
gemeente een heroriëntatie is op het netjes huisvesten van buitenlandse
arbeidskrachten. Omdat draagvlak als belangrijk wordt gezien, heeft de raad de
wethouder gevraagd om eventuele locaties en plannen eerst met de Dorpsraad en
omwonenden te bespreken. Opgemerkt wordt dat een aantal ondernemers al plannen
en locaties hebben genoemd naar de wethouder. De Raad lijkt hierover niet
geïnformeerd te zijn. De voorzitter vat samen dat zorg uit de buurt duidelijk is. De
zojuist opgerichte werkgroep kan namens de DR met de wethouder in gesprek. Maria
wil als aanspreekpunt fungeren om mensen en reacties te verzamelen.
Punten van de vorige bijeenkomst:
Status De herindeling van de drie gemeenten. Proces loopt. Mill heeft ondertussen
besloten om aan te sluiten. Grave moeten binnenkort met een standpunt komen of ze
meedoen.
De wethouder: Sluipwespen en mezen zouden de rupsen aanvallen. Vanuit de gemeente
wordt een werkgroep opgezet met bedrijven en inwoners met ideeën. Verder wordt er
met biologische middelen bestreden op onder meer speelplaatsen. Later in het jaar op
overlastsituaties eventueel opzuigen. Eiken worden er in elk geval niet meer geplant.
Moet er iets gebeuren aan de weg tussen Haps en St. Hubert vraagt de gemeente?
Op de vergadering zijn er geen wensen.
Snelheid Kalkhofseweg. Met name tussen 5 en 7 uur. Toegezegd was dat er metingen
zouden komen. De wethouder: Handhaving kost tijd en werkt maar beperkt, maar er
komen metingen met lussen in het voorjaar 2020. En de smiley komt terug. Er is een
beloningssnelheidsmeter die eerst in de wijk Padbroek komt te hangen. De opbrengst
komt ten goede aan de wijk.
De Lokkantseweg. Ook daar komen weer metingen omdat er veel te hard gereden
wordt.
Worden de bermen binnenkort een keer hersteld? Dit thema staat al langere tijd
(3 jaar!!) op de agenda. Er gaan veel fietsende scholieren langs deze route. De berm
levert onnodig risico op. Verslag speelplekkenbeleid is bijgevoegd namens Joep Arts.
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Rondvraag:
• Komt er ander asfalt op de rondweg? Is niets van bekend.
• Een soortgelijke vraag over de teststrook langs de Rondweg. De wethouder licht toe
dat de proef weinig heeft opgeleverd.
• De Japanse duizendknoop plaag. Wat doet de gemeente hier aan? De wethouder:
Aangevoerde grond wordt gecontroleerd maar dit biedt geen garantie. Bij de
landbouwsluis langs het RBL staan er al verschillende.
• De vogelkastjes zoals gemeld op Hapsinfo. De initiatiefnemer is niet de buurt, maar
buurtbewoner Bert Ermers.
• Kunnen er afvalbakken op het RBL komen te staan? Het gebeurt geregeld dat
bestuurders van busjes hun afval er neergooien.
• Sinds kort komt er een nieuw tweewekelijks blad in de bus, de Cuijkse stier.
• Er komt een tankstation op het RBL. De wethouder geeft aan dat er wellicht ook
waterstof komt.
• In Haps is een werkgroep actief met wonen, zorg en welzijn voor
ouderen in Haps. Wordt ook onderdeel van het masterplan wonen
in Cuijk. Het oplossen van eenzaamheid en sociale contacten
worden als belangrijk gezien. Vraag is hoe zich dit verhoudt tot
bestaande organisaties als de Zonnebloem. Voorstel is om ‘elkaar
op te zoeken’ en samen te werken.

Feestdagen
Voor zover als de gemeente het kon overzien zijn er in Haps geen
vernielingen geweest tijdens de jaarwisseling. Dit positieve bericht plaatsen we dan ook
graag.
Verder hebben Roland Zonnenberg en Luc Arts dit jaar belangeloos de feestverlichting
opgehangen en verwijderd, waarvoor hartelijk dank!
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SINT NICOLAASGILDE: TIJD VOOR EEN FEESTJE
Zoals u inmiddels wellicht weet, 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’. In ons vorige bericht in de Schakel zijn we daarbij in 1604 gestart.
U heeft daarin onder andere kunnen lezen dat Pastoor Joan Jac. Van Veersen
(geboren in Nijmegen op 21 juni 1790 en pastoor van Haps tussen 1823 en 1873)
destijds een handgeschreven kopie
heeft gemaakt van het zielenboekje
van het gilde uit 1632.
Een dergelijke daad getuigt van een
goede verstandhouding tussen
pastoor en gilde.
Toch bestaat er een brief waaruit
blijkt dat de verstandhouding
tussen het Sint Nicolaasgilde en
Pastoor Van Veersen in 1842 een
dieptepunt had bereikt.
Of sprake was van een eenmalig incident of een langdurige moeizame relatie is niet
bekend. Pastoor Van Veersen is echter na deze brief nog 31 jaar Pastoor van Haps
geweest, dus er zal een oplossing voor de onenigheid gevonden zijn.
Of het schenken van een nieuwe preekstoel in 1855 door het Sint Nicolaasgilde aan
de kerk onderdeel van die oplossing was, daar kunnen we alleen naar gissen.
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Twee weken na Pasen in 1842 is de bewuste brief door een groep Hapsenaren
geschreven, waarschijnlijk aan de apostolisch vicaris, monseigneur Den Dubbelden
in Den Bosch.
Omdat katholiek kerkelijk bestuur tot 1853
verboden was in Nederland, was er geen
Ondertekening van de brief:
bisschop, maar een apostolisch vicaris, die als
Haps, den 14 April 1842
leider van het bisdom in wording optrad.
Implorerende
In de brief uitten de Hapsenaren hun onvrede
J. Teunissen
over Pastoor Van Veersen, die op 16 januari
Dit is het hand merk van
vanaf de preekstoel een ‘formeel verbod’
uitsprak aan alle ongehuwde dochters om niet
Antoon Verbeeten, P. Beelen,
in de herberg waar het Gilde zijn intrek had te
A. v.d. Lokkant, J. Selten
mogen verschijnen.
De bovenstaande allen leden van
Ook mocht ‘geene jongmans’ met een
de raad der gemeente Haps
getrouwde vrouw dansen. Blijkbaar hield niet
iedereen zich aan dit verbod. Volgens de brief
H. Arts, R. Kerstens,
H. Thoonen, G. Arts,
kwam een ‘ontelbaar getal ingezetenen’ in de
G. Keijzers, H.S.W. Arts,
problemen omdat de Pastoor de biecht en de
G.J. Smits, B. van Hooij,
communie weigerde aan de mensen die zijn
A. van Daal, J.W. van Daal,
verbod naast zich hadden neergelegd en aan
J.D. Bruin, F. van Abel,
de mensen die anderen daarbij geassisteerd
J. Zeegers, A. Teunissen,
hadden.
Engelbart …, W. Arts,
Uiteindelijk is een grote groep Hapsenaren op
J. Jans, ………, B. van Beckum
bezoek geweest bij de Paters Capucijnen om
aldaar te biechten. Maar zelfs de mensen die een ‘schriftelijk bewijs van gedane
biecht en verkregen absolutie’ hadden meegekregen van de Paters Capucijnen werd
door Pastoor Van Veerssen de Paascommunie geweigerd.
Opvallend is dat volgens de brief de Eerwaarde Heer Pastoor verder geen moeite
had met feesten. Immers met Kermis en Vastenavond werd ook gedanst en viool
gespeeld en daar had hij zich nooit tegen verzet.
Hoe het afgelopen is?
Volgens de gegevens van het Brabants
Historisch Informatie Centrum BHIC heeft
monseigneur Zwijsen in het najaar van 1842
Haps bezocht.
Hij is uiteindelijk in 1853 bisschop van het
bisdom Den Bosch geworden, maar was op
17 april 1842 al geïnstalleerd als toekomstig
opvolger van de apostolisch vicaris,
monseigneur Den Dubbelden.
Of monseigneur Zwijsen degene is geweest
die de rust in Haps heeft doen wederkeren,
dat zullen we waarschijnlijk nooit weten.
We hebben echter ons lesje geleerd en zullen
onze Hapse Gildefeesten 2020 keurig afstemmen met onze Pastoor om te zorgen
dat niet weer een ‘ontelbaar getal ingezetenen’ in de problemen komt.
De broeders van het Sint Nicolaasgilde
DE SCHAKEL 3-2020
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OPGELET: VOORVERKOOP VAN START
Voorverkoop We Want You 2020
is van de start gegaan
Goed nieuws: De voorverkoop voor de
3e uitvoering van We Want You! is van start
gegaan. Vanaf 1 februari is het mogelijk om
online toegangstickets te bestellen via de
website van muziekvereniging Juliana
(www.mvjuliana.nl). De prijs van de tickets
in de webshop is € 8.00 per stuk. Op 4 april
betaal je aan de kassa € 10.00 dus een
(bijna) extra carnavalspilske is verdiend als
er besteld wordt via www.mvjuliana.nl
Daarnaast bestaat uiteraard ook de mogelijkheid om “fysiek aan de deur” een ticket te
kopen. Dit is mogelijk bij: Fam. Weerts (Parallelstraat 36) en
Fam. Robben (Bogaersstraat 2d).
De tickets zijn niet genummerd en er is géén onderscheid tussen zit- en staanplaatsen.
Gelet op de enorme toeloop bij de vorige edities is er maar 1 tip: Wees er als de
kippetjes bij!
Natuurlijk ben jij straks als eigenaar van een ticket ook weer lid van onze
publieksjury!
Om het geheugen op te frissen: dit zijn de deelnemers aan WWY 2020!
(In willekeurige volgorde)
Patrick Ermers: Frank Sinatra met New York
Jan en Pierre Arts: BZN met Mon Amour (op accordeon)
Marina Cornelissen: Dolly Parton met Jolene
Lisanne van Mil: Helene Fischer met Atemlos durch die nacht
Luigi Nabuurs: Kings of Leon met Use Somebody
Otto Riemens: The Golden Earring met When the Lady Smiles
Lisette Weemen: Withney Houston met Amazing Grace
Dansgroep Joyce van der Locht: Theme from Schindlers List
Maurits Hendriks: René Schuurmans met Laat de zon in je hart
De Zelfkanthennekes: Happy Hardcore
Emiel Arts: Henk Poort met The Sound of Silence
Kim Rutten: The Base Balls met Umbrella
Zij allen gaan er samen met MV Juliana en heel veel vrijwilligers een fantastische avond
van maken in de Stappert waarbij geldt:
Meedoen is belangrijker dan winnen!
See you @4 april in sporthal de Stappert!

Lenny Egelmeers wint 4 kaartjes voor We Want You 2020
In de laatste- en eerste Schakel van resp. 2019 en 2020 werd de
jubileumpuzzel voor de Schakel van MV Juliana gepubliceerd!
Uit de vele inzendingen was er 1 persoon die de juiste activiteiten wist te
vermelden bij de gepubliceerde foto’s en dat was Lenny Egelmeers!
Lenny: van harte proficiat.
De VIER gratis toegangstickets voor WWY 2020 zijn onderweg naar jou!
Geniet ervan!
De volledige uitslag is te lezen op www.mvjuliana.nl Wij bedanken iedereen voor de
inzendingen en natuurlijk de redactie van de Schakel voor de dubbele plaatsing!
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ZIN IN MUZIEK
Sinds begin dit jaar hebben de vier muziekverenigingen in onze gemeente Cuijk zich
“verenigd” qua muziekopleiding in “de Nootendop”.
Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden en naar de tarieven?
Kijk alvast rond op www.denootendop.nl en meld je gerust aan.
Voorzitter Tiny Weemen van MV Juliana is tevens voorzitter van “de Nootendop”
Meer informatie over onze gezamenlijke muziekopleiding is natuurlijk bij ons op te
vragen via info@mvjuliana.nl
Wij zorgen ervoor dat jouw vraag op de juiste plek terecht komt!

DE SCHAKEL 3-2020
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INKT – ZONDAG 9 FEBRUARI 2020
Fotografie: Lisa Maatjens
levensliederen kleinkunst
INKT brengt je het nieuwe Nederlandse levenslied in
grote bezetting. Het orkest speelt romantische liedjes
over het leven en de liefde die gelijk bij je naar binnen
en onder je huid kruipen. Van up-tempo folknummers
tot melancholische arrangementen, pop, klassiek en jazz
gemixt in een symfonisch jasje. Een nieuwe kijk op
chansons in de traditie van Liesbeth List en Jacques
Brel.
INKT is moeilijk onder één noemer te vangen en dat is
precies hun kracht. Begin 2018 dook INKT de grote
studio van Kytopia in. Daar namen ze hun gelijknamige
debuutalbum in slechts twee dagen integraal live op. Een muzikale meesterproef die
getuigt van grote durf, vakmanschap en een compromisloos verlangen naar pure
muziekbeleving. Op 1 juni 2018 presenteerden ze hun debuutalbum in een uitverkocht
Cloud Nine, Tivoli Vredenburg.
INKT is een samenwerking tussen zangeres Frederike Palmen, gitarist Ward Reijmerink
en met orkest bestaande uit acht jonge, talentvolle musici van verschillende
achtergronden. Naar de Steenakker komt INKT met drie strijkers, zang en gitaar.
Kijk voor meer informatie op: www.wijzijninkt.nl
Na afloop nazit met zwarte linzensoep met levenslust
Datum: zondag 9 februari 2020
Vooraf wandeling Duits lijntje ‘Brabant Remembers’ 14.15 uur (gratis)
Aanvang: 15.30 uur
Toegangsprijs: € 19,50 (inclusief kop koffie/thee, garderobe en parkeren)
Meer informatie: www.desteenakker.nl Huistheater De Steenakker, Steenakkerstraat 5,
Haps. Tel. 0485 - 310 920.
De begroting is net als een deken in de winter:
als de één hem naar zich toe trekt, ligt de ander in de kou.
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ALLEEN EEN ONDERZOEK VOOR LOKKANTSEWEG
Tsja, ik schrok toch wel toen ik zag dat het College alleen dit
(dus nog geen uitvoering van veiligheidsmaatregelen)
voorstelt in de raadsvergadering van 3 februari.
Dit onderzoek mag trouwens maar liefst € 30.000,- gaan
kosten! En dan??? Moeten er wéér raadsvergaderingen
komen om geld vrij te maken voor het project om de
Lokkantseweg veiliger in te richten.
Dan ben je meteen weer jaren verder. Dat is zonde. We hebben het ergens over,
het gaat om de veiligheid van de verkeersdeelnemers en in dit geval de fietsende
jeugd die veelvuldig gebruik maakt van deze weg.
Daarom gaan we als Liberaal LVC een amendement indienen om NU meer budget
(€ 200.000,=) vrij te maken voor de aanpassing van de Lokkantseweg. We willen
niet het risico lopen dat er volgend jaar nog over gepraat moet worden en de
conclusie is dat er geen geld is. Ik hoop dat, als u dit leest , de meerderheid van de
gemeenteraad het amendement heeft ondersteund.
Onstuimig Land van Cuijk
Het zal u niet ontgaan zijn dat 75% van de inwoners van gemeente Mill (Mill,
St. Hubert, Langenboom, Wilbertoord) die naar de stembus zijn gegaan (61%) een
duidelijk signaal hebben afgegeven. Zij zijn vòòr herindeling. Ik ben er erg blij mee.
De gemeente Mill hoort gewoon bij het Land van Cuijk, heeft hetzelfde DNA en is
daardoor een prachtige aanwinst. Gemeente Mill heeft veel actieve inwoners die
veel voor elkaar krijgen. Ik heb er dus een goed gevoel bij: lekker samen verder,
van elkaar leren en onze inwoners in hun kracht zetten om het leven voor iedereen
aantrekkelijk te maken.
Gemeente Grave laat toch wat bestuurlijke
missers zien om maar eens met de deur in
huis te vallen. Maanden terug wilde de
meerderheid van de gemeenteraad van Grave
géén opiniepeiling.
Nu Mill gekozen heeft weer wél. De
meerderheid wil die opiniepeiling op een
datum dat het net te laat is om nog aan te
sluiten. U voelt ‘m al. Dan kunnen ze de
herindeling een jaar uitstellen met als gevolg
dat raadsleden en wethouders nog een jaar
langer op het pluche kunnen zitten.
Zijn de inwoners van Grave daarmee gebaat?
Nee! Zijn de inwoners van de toekomstige
gemeente Land van Cuijk daarmee gebaat?
Nee! In de gemeente Mill was er een
overduidelijke meerderheid voor herindeling.
Zouden de inwoners van gemeente Grave zoveel anders zijn?
Er moet nog een wonder gebeuren (een provincie die wat onderneemt?), anders
gaan we met 4 gemeenten verder en niet met 5.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
T: 06-23411107
www.liberaal-lvc.nl
DE SCHAKEL 3-2020

19

JUBILEUMPRINS HARM D’N URSTE
PRINS CARNAVAL 2020
In een bomvolle Kiepekôj “De Posthoorn” is
zaterdag 25 januari Prins Harm d’n Urste (Harm
van den Besselaar) tevoorschijn gekomen als de
66e heerser van de Zelfkant.
In het voorprogramma van het Prinsenbal werden
2 dansen gepresenteerd door de succesvolle
“Zelfkanthennekes”: Fem Panders en Motion
Podium leeg, buutton erop en het vervolg was voor
2-voudig winnaar van de Zilveren Narrenkap Rien
Bekkers. Met zijn buut “Rinuske de
wereldkampioen” was het een genot om naar hem
te luisteren. Hij voldeed volledig aan de hoge
verwachtingen van het inmiddels talrijk,
toegestroomde publiek.
Was de ene grap door het publiek nog niet geheel verwerkt dan kwam de volgende er al
aan. Geweldig. Bij het publiek waren de lachspieren inmiddels flink opgerekt en dan
moest het Hops Praotje nog komen. Het “Hops Praotje” werd dit jaar wederom
gebracht door de gebroeders Hans en Corné Tak. Zou Hans hoofdtrainer van de Boys
gaan worden? Door deze twee mannen werden verschillende anekdotes en hilariteiten
uit het dorp nog eens nabesproken en geëvalueerd. Het was een geweldig optreden
van deze twee toppers uit ons eigen durpke Hops.
Daarna werd afscheid genomen van Prins Rob d’n Twèdde en Prinses Jannie die
afgelopen jaar de voortrekkers waren van de carnaval. Rob keert weer terug in de Raad
van Elf. Definitief afscheid was er wel voor de pages Lynn en Lisa. Ohh wat jammer,
maar hun twee jaartjes zitten erop. Laurens gaat na 11 jaar hofmaarschalk de Raad
van Elf versterken.
In de pauze werd het toneel omgebouwd voor de onthulling. Sinterklaas en de
Kerstman waren nog niet verdwenen en hadden toch nog een cadeautje voor Haps.
Bliksemschichten, donderslagen, een plof en een knal en onder luid applaus
presenteerde Jubileumprins Harm d’n Urste zich voor de Hapse Hanen en Hennen als
de nieuwe Prins van De Zelfkant.
Ook hartstikke nieuw zijn de pages Iris
en Lieke. Oh Oh Oh wat zijn ze mooi!
Nieuwe hofmaarschalk Teun heeft de
hofhouding weer compleet gemaakt en
die rol is hem op het lijf geschreven.
Geliefde Lynn werd voorzien een
kroontje zodat wij komend jaar weer
een prachtige Prinses in ons midden
hebben.
Onder het genot van een glas
champagne, geserveerd door Kloek
Gréan van den Bergh-Van Hooij, werd
een toast uitgebracht op het nieuwe
Prinsenpaar met de complete
hofhouding 2020.
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Daarna kon het feest losbarsten in de bruisende Kiepekôj en grepen de Hanen en
Hennen de kans om Prins Harm, Prinses Lynn, de Pages Iris en Lieke, Hofmaarschalk
Teun en Nar Hendrik te feliciteren.
Het feest ging best nog wel wat uurtjes door.
Alle hanen, hennen, ander gevogelte, bekenden, kennissen die Prins Harm, Prinses
Lynn, de pages Iris en Lieke, Hofmaarschalk Teun en Nar Hendrik willen komen
feliciteren zijn welkom op de Prinsenreceptie op zondag 9 februari vanaf 11.11 uur
in zaal “De Posthoorn”.
De liefspreuk van Prins Harm d’n Urste:
“Wa is ’t lève toch moj, 66 jaor Kiepekoj!

OUDERENZITTING DE ZELFKANT
KBO afdeling Haps organiseert op zaterdag 8 februari
in samenwerking met Carnavalsvereniging e 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.
DE SCHAKEL 3-2020
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LOS IN DE KIEPEKOJ EN “BIJ ONS IN DE JORDAAN”
De organiserende buurt (Beatrixlaan, Margrietstraat,
Irenestraat, Mariagaarde, Burgemeester van Hultenstraat,
Raadhuisplein, Ronduitsestraat, Pastoor Pompestraat,
Pastoor Hermansstraat en Vivellihof) is samen met CV 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 weten te brengen. Vervolgens worden de
genomineerde verhalen in de strijd om de Hopse
eretitel Kiep Zonder Kop 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.
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Hopse Bonte Brulluft, carnavalsmaandag 24 februari 2020 in De Posthoorn
Deze dag begint met een optocht door een deel 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 met DJ Henk van de Hark.
Later deze middag wordt De Zelfkanter van het jaar onthuld!
Natuurlijk is er aansluitend de gelegenheid tot feliciteren. Met een
kersvers bruidspaar en een trotse Zelfkanter voorop kan het niet
anders dan dat de middag besloten wordt met een gigantisch mooi
feest waarbij iedereen naar hartenlust kan dansen en hossen! Net
als afgelopen jaren zal er begin van de avond weer een lekker
hapje eten verkrijgbaar zijn bij café De Mulder. Dit is niet alleen
bedoeld voor de buurt, maar voor iedereen! ’s Avonds zal het
huwelijk worden ontbonden, maar niet getreurd want er zal nog een
geweldige feestavond volgen!
We hebben DJ Top Drop weten vast te leggen, bekend in heel Nederland waar hij
gedraaid heeft op alle bekende feesten, 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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VLAG MAG UIT MET CARNAVAL
Het is altijd leuk om met carnaval de vlag uit te hangen. Het feit dat het feest der
feesten dit jaar in Hops al voor de 66e keer gevierd wordt is natuurlijk een extra reden
om de vlag buiten te hangen!
Er zijn al heel wat fel gele Zelfkantvlaggen in omloop, dus naast de vele vrolijke posters
van onze nieuwe Jubileumprins Harm d’n Urste
voor de ramen, zullen er ook vele vlaggen
wapperen in ons durpke. Kei mooi, Hops zal feest
uitstralen!
Er zijn nog vlaggen te koop en je hebt al een
exemplaar voor slechts 10 euro.
De vlaggen zijn verkrijgbaar bij:
• Laurens Elshuis, Beerseweg 6A
• Rob Meulepas, De Schans 34
CV De Zelfkant Hops

URSTE KÈLSZITTING: AL 75% KAARTEN VERKOCHT
We zijn alweer een editie van de Schakel verder en de kaartverkoop staat inmiddels op
75% en belofte maakt schuld! Dus hierbij al een gedeelte van het programma:
Daniels Schmitz: Bekend vanuit ‘s-Heerenberg verovert hij het land
Twan van de Camp: Wie kent dit talent niet; verovert vanuit Haps Brabant!
Dirk Kouwenberg: o.a. Zuid-Nederlands kampioen tonpraoten!
Vermaak voor het mannelijk oog!
Misschien maak je zelfs kans om ook op te mogen treden tijdens deze avond! Kortom
een avond waar nog lang over nagepraat zal worden!
Aan deze avond is een leeftijdsgrens gesteld van 18+; legitimatie is verplicht bij
binnenkomst! In het volgende nummer van De Schakel wederom 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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... na een kleine restauratie
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‘SAMEN OPENEN WE DEUREN’ - OPEN DAG

Onder het mom van ‘Samen openen we deuren’ nodigen basisschool de Bongerd,
Kinderopvang Koetje Boe en Boerkes&Co, Buitenschoolse Opvang de Klimboom,
Peuterspeelzaal K’nijntje en de Bibliotheek Servicepunt in Haps, iedereen van harte uit
om op vrijdag 27 maart naar de gezamenlijke open dag te komen.
Voor wie op zoek is naar geschikte opvang, een lekkere speelplek, een goede school,
fijne literatuur en (lees)activiteiten, is dit hét moment om even ongedwongen een kijkje
achter de schermen te nemen.
Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zich op de verschillende locaties laten rondleiden
en de aanwezige medewerkers, leerkrachten en kinderen spreken.
Op basisschool de Bongerd zijn op dit tijdstip de lessen in volle gang en ook bij Koetje
Boe en Boerkes&Co gaat de opvang gewoon door.
U kunt dus goed de sfeer proeven en gericht vragen stellen.
Interesse? We zien u graag op de 27e.
Basisschool de Bongerd,
Bibliotheek Servicepunt Haps,
BSO de Klimboom,
Kinderdagverblijf Boerkes&Co
Kinderdagverblijf Koetje Boe,
Peuterspeelzaal K’nijntje

www.debongerdhaps.nl
www.biblioplus.nl
www.bsodeklimboom.nl
www.boerkesenco.nl
www.koetjeboe-haps.nl
www.spring-kinderopvang.nl
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CARNAVAL OP BASISSCHOOL DE BONGERD
Het is alweer bijna zover: Carnaval komt eraan!
Ook op De Bongerd vieren we carnaval.
Het programma voor De Bongerd
is als volgt: op vrijdag 14 februari
vindt de onthulling van De Bongerd
prins en prinses en de kleuterprins
en prinses plaats.
Iedereen (ouders, familieleden en/of
kennissen) is dan welkom op onze
school om 08.30 uur.
Wie zijn de gelukkigen?
Spannend hoor!
Op vrijdag 21 februari starten we om 08.30 uur op school waarbij weer iedereen
van harte welkom is. Ook komen de grote prins en de jeugdprins met hun
hofhouding op bezoek.
Hierna gaan we om 10.15 uur een heuse
optocht lopen door het dorp.
Dit jaar geheel in thema namelijk:
DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN!
Oproep buurtbewoners
We zouden het erg leuk vinden voor de
kinderen, wanneer er veel belangstelling is
vanuit buurtbewoners, ouders, familieleden
en/of kennissen, langs deze route.
Ook is het leuk als de route mooi versierd is en
als er bij sommige huizen carnavalsmuziek te
horen is !
De route van de optocht is als volgt:
Schoolplein linksaf richting kerk, Beerseweg, Gladiolenstraat, Violenstraat,
Rozengaard, Violenstraat, Gladiolenstraat, Irenestraat, Ronduitsestraat,
Raadhuisplein, Burg. van Hultenstraat Langs de SchitteRing, Past. Hermansstraat,
Kampsestraat, terug naar school.
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CABOOSE
Knutsel
Data Knutsel: 7 februari, 20 maart, 17 april, 19 juni.
Yolo
Hallo YOLO kids,
Data Yolo: 14 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 12 juni.
Nexxt
Coming up NEXXT…
Op vrijdag 14 februari is de volgende
NEXXT avond. Dan zullen we naar een
werelds zwemparadijs gaan. Maak jullie je
borst maar nat voor ongekende
waterattracties!! Uitnodigingen hiervoor
zijn inmiddels al naar jullie gemaild.
We hopen dat jullie allemaal meegaan.
Groetjes, Team NEXXT
Data Nexxt: 14 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni.

SUBSIDIEFONDS VOOR INITIATIEVEN IN DE BUURT
Kijk voor meer informatie over subsidie fonds cultuur, natuur en water in de
buurt op de website van de provincie Noord Brabant of neem contact op met de
provincie Noord Brabant via 073-6812812.
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HAVOC WEDSTRIJDPROGRAMMA
De aankomende wedstrijden
Zaterdag 8 februari
Tijd
Thuis team
12.30
Nuvo’68 JA1
14.30
Nuvo’68 HS4
14.45
SOMAS/Activia MB2
15.00
AV Flash DS2
16.30
VC Olympia DS3
16.30
VC Volt HS4
17.00
VC Athos’70 HS2
18.45
Peter Peters/TSR DS1
19.00
VollinGo DS1
Zondag 9 februari
10.30
VC Montagnards N3 1
10.30
Havoc N3 3
10.45
Havoc N3 1
10.45
Havoc N3 2
11.00
VC Montagnards N3 1
11.00
Havoc N3 2
11.30
VC Volt N3 1
11.45
Havoc N3 3
11.45
Havoc N31
11.45
Apollo/Vollan’65 N3`1
Zaterdag 15 februari
14.30
Havoc DS2
14.30
Havoc DS5
14.30
Havoc JA1
14.45
SOMAS/Activia HS2
16.30
Havoc DS3

30

Uit team
Havoc JA1
Havoc HS3
Havoc MB1
Havoc DS4
Havoc DS3
Havoc HS1
Havoc HS2
Havoc DS2
Havoc DS1

Locatie
De Hongerman, Nuenen
De Hongerman, Nuenen
Activiahal, Sint Anthonis
MFA De Schans, Arcen
Piushof, Panningen
De Kloosterhof, Beers
De Kruisweide, Sevenum
De Eeght, Schaijk
De Zebra, Gouda

Havoc N3 1
TFC N3 1
Havoc N3 3
CMV Niveau 3.1 N3 1
Havoc N3 3
Detac N3 1
Havoc N3 1
VC Volt N3 1
TFC N3 1
Havoc N3 2

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Bladel DS1
Flamingo’s’56 DS4
VC Polaris1
Havoc HS3
VC Velden DS3

De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
Activiahal, StAnthonis
De Stappert, Haps
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Stappert,
Stappert,
Stappert,
Stappert,
Stappert,
Stappert,
Stappert,
Stappert,
Stappert,
Stappert,

Haps
Haps
Haps
Haps
Haps
Haps
Haps
Haps
Haps
Haps

De gespeelde wedstrijden
Zaterdag 18 januari
Thuis team
Havoc DS4
Havoc DS3
Havoc MB1
Hovoc DS5
Havoc DS2
Havoc HS2
DKJO JA1
Havoc DS1
Havoc HS1
Havoc HS3
Zondag 19 januari
Havoc N3 1
Havoc N3 3
Havoc N3 2
Apollo/Vollan’65 N3 1
Havoc N3 3
Havoc N3 2
SOMAS/Activia N3 2
MVC’64 N3 1
Avance N3 2
VC Volt N3 1
VC Montagnards N3 1
Avance N6 1
Havoc N5 1
Havoc N6 1
Havoc N51
Maandag 20 januari
Havoc DS4
Zaterdag 25 januari
Hajraa DS4
VC Volt MB2
VC Trivia DS2
Livoc Liessel HS3
VC Trivia DS1
Livoc Liessel HS1
SOMAS/Activia DS1
Hovoc HS5
Zondag 26 januari
Flamingo’s’56 N63
Flamingo’s’56 N6 3
SOMAS/Activia N4 1
Havoc N6 1
Havoc N4 1
Havoc N5 1
Havoc N6 1
Havoc N5 1

Uit team
SOMAS/Activia DS6
Livoc Liessel DS2
SOMAS/Activia MB2
Havoc DS5
SOMAS/Activia DS5
ActiveRooy HS1
Havoc JA1
Volley Tilburg DS1
Hovoc HS2
Livoc Liessel HS3

Uitslag
0-4
4-0
3-1
4-0
4-0
4-0
4-0
0-4
0-4
4-0

SOMAS/Activia N3 4
SOMAS/Activia N3 2
MVC’64 N3 1
Havoc N3 1
VC Volt N3 1
VC Montagnards N3 1
Havoc N3 3
Havoc N3 2
Havoc N3 1
Havoc N3 3
Havoc N3 2
Havoc N6 1
Avance N5 2
VC Montagnards N6 1
VC Montagnards N5 1

0-2
1-1
2-0
2-0
0-2
0-2
2-0
0-2
0-2
2-0
2-0
4-0
2-2
4-0
4-0

VCP DS1

0-4

Havoc
Havoc
Havoc
Havoc
Havoc
Havoc
Havoc
Havoc

0-4
2-3
4-0
0-4
3-2
3-2
4-0
2-3

DS2
MB1
DS4
HS3
DS3
HS1
DS1
HS2

Havoc N4 1
Havoc N6 1
Havoc N4 1
Saturnus/Hendriks Coppelmans N6 2
Saturnus/Hendriks Coppelmans N4 1
VC Volt N5 1
Flamingo’s’56 N6 3
Vocala N5 3

4-0
0-4
1-3
0-4
4-0
4-0
2-2
0-4

Als je fouten zoekt, pak dan een spiegel en geen vergrootglas.
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HAPSE BOYS
Zeiknatte velden in het eerste weekeinde van februari zorgen voor een verlengde
winterstop bij de meeste van onze jeugdteams. Slechts 4 uitwedstrijden zijn op 1
februari gespeeld. De uitslagen staan hieronder.
Ook Hapse Boys 1 is op de eerste zondag van februari niet in actie gekomen. De
geplande wedstrijd tegen DVOL is afgelast (waarschijnlijk wordt deze wedstrijd
ingehaald op de zondag na Carnaval; 29 februari 2020).
De Boys hadden daardoor helaas niet de gelegenheid om de volledig onnodig in
Groesbeek van Germania 1 verloren wedstrijd recht te zetten.
Op 9 februari staat de uitwedstrijd in Nijmegen tegen Blauw Wit 1 op het programma.
Fans LET OP: aftrap om 14:00 uur.
Op 16 februari is Hapse Boys 1 het dertiende team in de klasse, waardoor dit een vrije
zondag is. De week erna vieren we Carnaval.
25 januari 2020
Volharding/Sambeek veteranen
JVC Cuijk MO19-1
26 januari 2020
Germania 1
Hapse Boys 2
Hapse Boys 4
Hapse Boys 5
Hapse Boys VR1
Hapse Boys VR2
1 februari 2020
SVS veteranen
Venhorst JO17-2
Berghem Sport JO12-4
JVC Cuijk JO10-2
Achilles Reek MO17-1
2 februari 2020
WEC 35+1

- Hapse Boys veteranen
- Hapse Boys MO19-1 (beker)

3
5

-

0
0

-

Hapse Boys 1
Excellent 2
Achilles Reek 3
Juliana Mill 4
Prinses Irene VR2
Volkel VR1

2
1
4
2
5
1

-

1
1
3
4
4
1

Hapse
Hapse
Hapse
Hapse
Hapse

2
5
0
6
5

-

3
1
13
3
1

5

-

3

Boys
Boys
Boys
Boys
Boys

veteranen
JO17-1
JO12-2
JO10-1
MO17-1

- Hapse Boys 35+1

Onderwijzen is niet het vullen van een vat,
maar het ontsteken van een vlam.
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66 JAAR CARNAVAL VIEREN
MET PRINS HARM I & PRINSES LYNN

PRINS HARM I &
PRINSES LYNN

Hoogheid, een verrassing dat je Prins Carnaval
2020 mocht worden?
We werden wel veel genoemd, maar we hadden
het nog niet echt verwacht. We zijn allebei wel
echte Hapsenaren, maar ook nog vrij jong.
Het geheimhouden was wel lastig, want je moet
vaak leugentjes vertellen en geheimen bewaren.
Toen je tijdens het Prinsenbal tevoorschijn kwam
glunderde en straalde je van oor tot oor en spatte
het enthousiasme er van af! Het leek wel of je wou
zeggen: ‘Dit is het helemaal! Eindelijk ben ik Prins
van De Zelfkant!?
Inderdaad. Zeven jaar nar geweest en 3 jaar bij de
Raad van Elf. Dan is Prins Carnaval toch wel het
hoogst haalbare en een hele eer om dit te mogen
worden, zeker in dit jubileumjaar.
Ik vond het geweldig!

Liefspreuk: “Wa is ’t lève toch moj, 66 jaor
Kiepekoj!” Hoe kom je aan zo’n liefspreuk?
Lastig om er eentje te bedenken. We hebben er
verschillende de revue laten passeren. Corné Tak
werd ’s nachts wakker en had een paar ideeën. Die kreeg ik ’s morgens te horen en een
van die ideeën leek ons de allerbeste liefspreuk voor dit jubileumjaar.
Hoe hebben jullie carnaval bij de Zelfkant tot nu toe ervaren?
Alleen het Prinsenbal meegemaakt bij dit interview. We zijn vooraf wel meerdere keren
op weg geweest om van alles te bespreken onder het genot van een glaasje.
De onthulling voor de Raad van Elf op vrijdag was lastig, want je moet gewoon je pilsje
meedrinken om je niet te vroeg te verraden! We hebben de krant in elkaar gezet en dat
was met de redactieleden meteen ook weer een klein feestje.
Al met al zijn wij nog maar een paar dagen Prins en Prinses, maar we hebben nu al
ontzettend genoten.
Prins Harm, kun je nog eens in het kort vertellen hoe en wanneer je gevraagd werd.
De prinsencommissie probeert je altijd op een ludieke manier te vragen en dat was nu
ook het geval. Samen met voorzitter Peter Selten ging ik advertenties ophalen voor de
Zelfk®ant, zoals elk jaar ook bij Club Noblesse. Daar vroeg Peter aan het barmeisje of
we boven eens een keer een kijkje
mochten nemen en dat mocht zowaar.
Boven aangekomen maakten de dame
eerst de Mexicaanse kamer open en
daarna de Zuid-Afrikaanse kamer. De
deur ging op een kier open en daar zag
ik een man op bed liggen. Ik dacht dat
het een klant was en schrok erg.
Vervolgens ging de deur wagenwijd
open en zag ik de andere leden van de
Prinsencommissie en een donkere, bijna
naakte dame, en die had de goudgele
Prinsensteek op.
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Toen wist ik genoeg en werd me de vraag gesteld of ik Prins Carnaval 2020 wilde
worden. Ooit had ik weleens nagedacht als die vraag zou komen, dus ik kon meteen
volmondig ja zeggen!
Voorzitter Peter Selten is schijnbaar wel een bekende verschijning in Club Noblesse?
Nou ja, dat valt wel mee. Wij komen er samen elk jaar om een advertentie voor de
Zelfk®ant op te halen, dus helemaal onbekend is hij er niet! Je moet wel relaties
hebben om op deze manier Prins Carnaval te vragen!
Hebben jullie veel kapriolen uit moeten halen om niet opgemerkt te worden dat jullie
het prinsenpaar 2020 zouden worden?
Lynn: “Ik moest een keer tennissen en die avond afzeggen met de smoes dat Harm en
ik samen uit gingen eten omdat we elkaar al zolang kenden!”
Harm: “Bij het maken van de prinsenfoto’s kregen we in de gaten dat er kapers op de
kust waren en we zijn toen maar doorgereden! Na een glaasje champagne gedronken te
hebben zijn er alsnog foto’s gemaakt en dat glaasje champagne is weer een traditie.”
Prinses, je was tijdens het Prinsenbal gekleed in een fraaie jurk, een prinses waardig.
Hoe doe je nou zoiets?
Met Jessica ben ik samen met de trein naar Arnhem gegaan naar een galawinkel. Heel
veel jurken gepast. Vervolgens kwamen Eric en Harm om hun goedkeuring te geven
voor de aankoop en hebben we er een gezellige middag van gemaakt.
Hoogheid, je hebt wel geluk met je nieuwe lieftallige pages
Lieke (Thijssen) en (Iris) Janssen Samen met Prinses Lynn
heb je genoeg ervaring hoe je de pages kunt inwijden in de
wereld van De Zelfkant…
Zeker! Na zelf 7 jaar nar te zijn geweest en Lynn 2 jaar page,
hebben we genoeg ervaring, maar deze pages hoeven we
niet veel uit te leggen: 2 toppertjes die heel enthousiast zijn
en weten wat er van hen verwacht wordt. Dat komt helemaal
goed!
Wat heeft jullie tot nu toe het meest verrast?
Daags na het Prinsenbal hadden we nog wat mensen
uitgenodigd. Er bleken die zondagmiddag echter zoveel
mensen in ‘De Posthoorn’ te zijn dat het weer één groot en
gezellig feest werd. Heel veel appjes ontvangen en die
moesten we natuurlijk allemaal beantwoorden.
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En ….. waren jullie ouders en schoonouders verrast?
Ze wisten van niets. De hele familie trouwens niet. Ooit
hebben we wel geroepen dat we graag prinsenpaar wilden
worden, maar ze wisten werkelijk van niets. Onze ouders
komen altijd op het Prinsenbal dus het was niet moeilijk om
het geheim te houden en hen te verrassen. Toen we op het
podium stonden waren ze wel ontzettend blij en verrast.
Kun je al een leuke anekdote of ervaring vertellen?
Toen ik 3 jaar geleden stopte als nar en bij de Raad van Elf
kwam, moest er ook een nieuwe nar komen. Hendrik was
de gelukkige die het van mij overnam, en wat een succes!
Hij doet het echt geweldig! We mogen hopen dat hij nog lang
niet stopt.
Dit jaar stopte onze hofmaarschalk Leo. Vooral toen ik
gevraagd was als prins, dacht ik: ‘Hoe moet dat nu zonder
he?’. Maar we hebben Tontje ervoor terug gekregen;
fantastisch hoe hij meteen de rol van Leo overneemt. Daar
gaan we nog heel veel plezier mee beleven!
Hebben jullie nu nog tijd om te werken?
Lynn: “Ik ben productontwikkelaar bij gebroeders van Rooy in Mill. Wij maken pasteitjes
op grote schaal en ik probeer nieuwe producten te ontwikkelen. Ons bedrijf maakt het
bladerdeeg en daarna gaan de pasteitjes, groot en klein, de hele wereld over.
Harm: “Ik ben broodbakker bij Bakkerij D’n Bekker en heb het daar reuze naar mijn zin.
Voor Kerstmis heb ik veel extra uren opgebouwd en die extra uren kan ik de komende
tijd goed gebruiken. ’s Avonds om 10 uur beginnen we met het bakken en ’s morgens
liggen de broden vers in de 6 winkels.”
Krijgen we tijdens carnaval speciale gebakjes?
Dat is voor mij ook nog een speciale verrassing.
We wachten maar af. Gebak is wel altijd erg lekker……..
Hebben jullie naast carnaval vieren nog andere hobby’s?
Lynn: “Ik volleybal in HAVOC 1 en zit in het bestuur en
tennis, dus veel sporten. Daarnaast veel leuke dingen
doen met vriendinnen.”
Harm: “Ik mag graag met vrienden Bourgondisch koken én eten. Verder heb ik samen
met mijn broer Gijs, mama Sjan en papa Teun een moestuin aan de Beerseweg. We
eten bijna elke dag vers uit onze eigen moestuin, zeker in de zomerdag. Een aanrader!”
Wat verwachten jullie samen van Carnaval 2020?
Dat moet een topjaar worden. We gaan samen met de
hofhouding, Raad van Elf en heel veel Hapsenaren, jong en
oud, er een geweldig feest van maken.
Voor en na iedere activiteit nemen we een borrel en dat hoort
er traditioneel helemaal bij!
Gezelligheid kent geen tijd, zeker niet bij de Zelfkant.

“Wa is ’t lève toch moj, 66 jaor Kiepekoj!”
En met die liefspreuk hopen Prinses Lynn en ik samen met heel
veel hanen, hennen, kuukes en natuurlijk onze hofhouding en
Raad van Elf er weer een super gezellig carnavalsfeest van te
maken!
Iedereen is welkom. Vier het leven!
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AANTAL 90-JARIGE INWONERS IN HAPS
VERDUBBELT IN 2020

Oudste inwoners thans 98 jaar oud.
Op dit moment (15 december 2019) kent Haps 16 personen die de leeftijd van 90
jaar hebben bereikt of ouder zijn.
De oudsten hiervan hebben zelfs de respectabele leeftijd van 98 jaar bereikt. Het
betreft een man en een vrouw. De verdeling naar mannen en vrouwen is wat
scheef; namelijk van deze 16 personen zijn 13 vrouwen en 3 mannen.
In het jaar 2020 zal het aantal 90-plussers bijna verdubbelen!
Dan zullen 4 mannen en 6 vrouwen eveneens de leeftijd van 90 jaar hebben
bereikt. Allen hebben als geboortejaar 1930. Daarmee komt het totaal aantal 90plussers dus op 26 personen.
Bron: De Zonnebloem, afdeling Haps.

THEATERGROEP ‘KUNAKRA’ SPEELT VOOR U
Vrijdag 14 februari wordt bij dagbesteding ‘Mariagaarde’ in
de Irenestraat een toneelstuk opgevoerd door theatergroep
Kunakra uit Haps.
Bij deze worden ook onze gasten van De Zonnebloem van harte
uitgenodigd. De entreeprijs is € 3,00 inclusief 2x koffie en/of thee
met iets lekkers.
Vanaf 14.00 uur is de huiskamer geopend.
De uitvoering van het toneelstuk is van 14.30-15.30 uur.
In verband met het klaarzetten van de benodigde stoelen willen
we graag dat u zich even aanmeldt bij Ria Weemen,
tel. 06 23 81 77 77 of bij Elly Gerrits tel. 06 25 57 13 97.
Aanmelding graag voor dinsdag 11 februari a.s.
We zien u graag op vrijdag 14 februari.
De Zonnebloem afd. Haps.
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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 FEBRUARI EN MAART
Zaterdag 8 februari CARNAVALSMIDDAG VOOR OUDEREN
Dit in samenwerking met Carnavalsclub de ZELFKANT.
Aanvang 14.00 uur tot !7.00 uur.
Zaal open 13.30 uur.
Het belooft weer een geweldige middag te worden.
Deze middag is ook voor niet-leden 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).
Zoals gevraagd in ons informatieblad om jullie mailadres toe te sturen
naar: casarts@ziggo.nl of naar kbo-haps@hotmail.com is door velen gehoor
gegeven. Voor de personen die het door omstandigheden nog niet gedaan hebben
zien wij het mailadres met belangstelling alsnog tegemoet.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Prijsverhoging Eat & Meet
Doordat vele prijzen verhoogd zijn is ons huisrestaurant genoodzaakt om het eten
met 1 euro te verhogen. Hopende op u begrip gaan wij er toch vanuit dat u steeds
in grote getale aanwezig zult zijn. Ook voor personen die er nog geen gebruik van
gemaakt hebben; zij 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 4 maart.
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 2 maart bij Cas Arts, tel. 06-46135670 of briefje
in de brievenbus. (Bij de garage).
Liefhebbers voor Yoga-activiteit graag melden bij ondergetekende.
Dag en tijd: Donderdag 09.00-12.00 uur.
Graag melden bij Wilma Weemen, Willem Alexanderlaan 37,
tel. 0485-316719/ Mobiel 06-13993351.
Modeshow
Opmerking: bestemd voor alle ouderen, ook niet-leden.
Donderdag 12 maart. MODESHOW
Steunpunt Mariagaarde van 14.00 tot 16.00 uur.
Deelname en koffie gratis.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag 17 februari
Woensdag 12 februari
Vrijdag

7 februari

Zaterdag 15 februari
Zaterdag 7 maart
Zaterdag 29 februari

Maandag 10 februari
Maandag
4 17 februari

Buurtvereniging de Groes
Er staat een papiercontainer bij het Marijkeplein.
Buurtvereniging Beatrixlaan
Vrijwilligers halen het oud papier op tussen 09.00-12.00 uur.
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Buurtvereniging de Kampakker
Van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij de
papiercontainer op de hoek De Aalsvoorten/Bogaersstraat.
Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
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’.
Restafval
GFT- container en plastic/ blik/ drankkartons afval
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UITNODIGING AAN ALLE HAPSE HANE & HENNE
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