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ACTIVITEITEN 21 FEBRUARI T/M 6 MAART
DATA

ACTIVITEITEN

BLZ

20 t/m 25 februari
Zaterdag 22 februari
Zaterdag 22 februari
Zondag 23 februari
Maandag 24 februari
Woensdag 4 maart
Tot vrijdag 6 maart
Vrijdag 6 maart

Programma carnaval De Zelfkant
Jeugdcarnaval Haps
Carnavalsmis
Reundje Hops
Bonte Brulluft – Zelfkanter 2020 – Dj Top Drop
Eat & Meet
Opgave busreis Passiespelen Tegelen
Caboose

20 – 21
22
4
24 – 25
15
38
6
31

CARNAVAL 21 FEBRUARI BASISSCHOOL DE BONGERD
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 het thema: “DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN!”
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 en terug naar school.

DE SCHAKEL NUMMER 5 – 2020
Komt over 2 weken uit op vrijdag 6 maart 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

uiterlijk vrijdag 28 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.

De Schakel niet betaald voor 28 februari,
dan ontvangt u geen Schakel meer na nummer 4.
Meer informatie volgende pagina: abonnement De Schakel.
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HOPSE CARNAVALSMIS ZATERDAGAVOND 22 FEBRUARI
Dit jaar is het groot feest in de Hopse
Kiepekoi. Carnavalsvereniging
De Zelfkant bestaat 66 jaar.
Dat is een goede reden voor Viva Musica
om een extra feestelijk tintje aan de traditionele carnavalsmis te geven.
Samen met de hofkapel maken we er een leuke, gezellige maar toch waardige
viering van. Daarnaast
zingen Lianne Robben
en Marliene Thijssen
een heel mooi lied.
De afgelopen jaren is
het steeds drukker
geworden in de
carnavalsmis. Dus kom
op tijd als je een goede
plek wilt hebben.
Met onze dirigent Geert Claessens en met Linda Verweij aan de piano wordt het een
mooie start van een daverend jubileumcarnaval in de Kiepekoi.
Vorig jaar zat de kerk al aardig vol, maar er kunnen nog meer mensen bij.
Dus zet in de agenda: “Zaterdag 22 februari 19.00 uur, dan ben ik er bij”.

DANKBETUIGING
Graag wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende steun, de vele,
vele kaarten, bloemen en lieve woorden bij het overlijden van mijn lieve man.

Piet Custers
Het heeft mij erg goed gedaan.
Dank jullie allen.
Ria Custers-Thoonen
en familie
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS
Zaterdag 22 februari 19.00 uur Carnavalsmis.
Zang: Viva Musica.
Misintenties:
Mgd. Jan Cöp
Mgd. Fien Verheul-Verhoeven
Mgd. Nelly Daanen-Lange
Mgd. Tien van Munsteren
Piet Selten vanwege verjaardag
Woensdag 26 februari 15.00 uur Eucharistieviering in steunpunt
Mariagaarde met zang van het ouderenkoor vanwege Aswoensdag.
Zaterdag 29 februari 19.00 uur Woord- en communiedienst.
Zang: Gemengd koor Licenza.
Misintenties:
Overleden ouders, broer en zus Gijsbers
Clémon van Lankveld vanwege verjaardag
Marietje van Lankveld-Thissen
Overleden familie Adriaans-v.d. Cruijsen
R.K. Parochie De Goede Herder omvat de geloofsgemeenschappen:
H. Nicolaas
- Haps
H. H. Hubertus en Barbara
- Sint Hubert
H. Familie
- Langenboom
H. Willibrordus
- Mill
St. Joseph
- Wilbertoord

OPGAVE MISINTENTIES
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Th. Bens, Burg. Moorenstraat
47 Haps. Hier kunt u ook een envelop in de bus stoppen met een berichtje
welke intentie u wilt opgeven.
De kosten van een misintentie bedragen € 10,-.
Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus stoppen aan de kerk. Als
u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk dat u de
intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum
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AANMELDING REIS PASSIESPELEN 2020 IN TEGELEN
Op zondag 14 juni organiseert het bestuur van Parochie de Goede Herder een reis
naar de Passiespelen in Tegelen.
We vertrekken om ongeveer 12.30 uur vanaf de
opstapplaatsen.
Hierover wordt u later nog geïnformeerd.
Aanvang van de Passiespelen is 14.30 uur en we vertrekken
rond 18.30 uur weer naar huis.
De kosten voor de bus en entree (inclusief een pauzedrankje)
zijn € 47,50 per persoon.
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 05 RABO 0134301897 t.n.v.
Parochie de Goede Herder onder vermelding van: Passiespelen 2020.
Het programmaboekje kunt u eventueel zelf aanschaffen bij aankomst in Tegelen.
Als u belangstelling heeft om deel te nemen kunt u zich aanmelden door
onderstaand strookje in te vullen.
Dit strookje kunt u inleveren bij Th. Bens, Burgemeester Moorenstraat 47 en u kunt
het ook deponeren in de brievenbus die links aan de kerk hangt.
U kunt zich ook aanmelden middels een e-mailbericht aan Th. Bens:
thbens@ziggo.nl
U dient zich op te geven voor vrijdag 6 maart a.s.
Er komen ook aanmeldformulieren achter in de kerk te liggen.
-----------------------------------------------------------------------------------------

OPGAVE BUSREIS PASSIESPELEN TEGELEN 14 JUNI 2020
Naam: ---------------------------------------------------------------------Adres: ---------------------------------------------------------------------Telefoonnummer: --------------------------------------------------------E-mailadres: ----------------------------------------------------------------De bijdrage van € 47,50 p.p. is overgemaakt op NL 05 RABO 0134301897 t.n.v.
parochie De Goede Herder.
Handtekening--------------------------
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CARNAVAL 2020
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN PRIKPOSTEN
Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste openingstijden op
maandag 24 februari.
Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 uur per
dag bereikbaar.
Carnavalsmaandag
Maandag 24 februari geldt in het Maasziekenhuis een
zondagsdienst. Dit betekent dat deze dag de poliklinieken,
de röntgenafdeling en de bloedafname in het
Maasziekenhuis gesloten zijn. Ook de bloedafnameposten
van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en NoordLimburg zijn gesloten.
De Sint Maartens Kinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie,
Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie
Beugen zijn eveneens gesloten.
Carnavalsdinsdag 25 februari
Op dinsdag 25 februari zijn de bloedafnameposten in Cuijk, Wanssum, Bergen, Sint
Hubert en Wilbertoord nog gesloten.
Het Maasziekenhuis en de overige bloedafnameposten in de regio zijn 25 februari
weer als gebruikelijk geopend. Dit geldt ook voor de diensten van de
Sint Maartenskliniek in het Maasziekenhuis.
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HALLO! IK BEN……..
Kitty van Buul, wijkconsultent bij Mooiland voor Haps
Tel. 088 4501425
E-mail: kvanbuul@mooiland.nl
Bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en oneven
weken ook op maandag.
Reparatie melden?
Bel 088 4501010 of via
www.mooiland.nl/reparatiemelden.
Informatie en vragen?
www.mooiland.nl
WIJ GEVEN THUIS!
Wie ben ik?
Ik ben wijkconsulent voor Haps bij Mooiland en werk aan
leefbare buurten.
Wat kan ik voor u betekenen?
Graag ga ik met u in gesprek over prettig wonen in de wijk.
Bijvoorbeeld wat vindt u van uw straat?
Voelt u zich er thuis?
Kent u uw buren?
Wat gaat goed en wat kan beter?
Wat kunt u zelf doen en hoe kan ik u helpen?
Samen kijken we naar mogelijkheden.
U kunt ook met mij praten over persoonlijke zaken zoals een huurachterstand,
overlast of een bijzondere verhuiswens. Wilt u iets bespreken? Neem dan gerust
contact met mij op, dan maken we een afspraak.
Met vriendelijke groet,
Kitty van Buul
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GEMEENTEHUIS GESLOTEN TIJDENS CARNAVAL
Het gemeentehuis is op maandag 24 en dinsdag
25 februari 2020 gesloten in verband met Carnaval.
Ook telefonisch zijn wij op deze dagen niet bereikbaar.
Uitsluitend voor het doen van geboorte- en overlijdensaangifte is de Burgerlijke
Stand op maandag en dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur geopend.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Help mee met de Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020
•
•
•
•
•
•
•

Doe je mee?
Je krijgt opschoonmaterialen
Extra voor verenigingen
Opschoondagen voor scholen: 24 en 26 maart
Geef je op
Meld je aan via www.afvalaanbieden.nl/landelijke-opschoondag.
Dat kan tot 9 maart 2020.
Voor alle kinderen die meedoen is er een leuke attentie.

Neem de tijd om van simpele dingen in het leven te genieten.
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ALAAF VOOR HAPS
Ontwikkelingen in Haps
Raadvergadering 3 februari 2020
In de laatste raadsvergadering op 3 februari heeft het
CDA een belangrijk aandeel geleverd in TWEE successen
voor onze Hapse gemeenschap.
Lokkantseweg
Ik heb u beloofd terug te komen op onze aandacht voor de Lokkantseweg. Nou, dat
is gebeurd! Samen met Liberaal Land van Cuijk en ABC hebben wij een
amendement ingediend dat door de raad is aangenomen. Hiermee hebben wij
bereikt dat: in plaats van 30.000 euro voor “Onderzoek verbeteren verkeersveiligheid fietsverkeer”, er 220.000 euro wordt opgenomen ten behoeve van
“Onderzoek en uitvoeren verbeteren verkeersveiligheid fietsverkeer”. Dit bedrag
wordt opgenomen in het verkeers- en vervoersplan en in 2020 zal de gemeente
samen met de aanwonenden van de Lokkantseweg actief aan de slag gaan om van
deze weg een veilige weg te maken voor jong en oud.
Herinrichting Kerkstraat
Natuurlijk stemt het CDA in met uitvoering fase 1 en 2. Hiervoor ligt al jaren geld
op de plank en het totaalbedrag van € 2.660.000 is geen extra belasting op de
begroting. Maar wat met fase 3 en 4. Nieuw beleid? Wanneer? Uit algemene
reserves? Na de herindeling? Nee, het CDA vindt dat alle fases (1 t/m 4) moeten
kunnen worden uitgevoerd vanaf 2020. Pas dan ontstaat een bij elkaar passende
inrichting en uitstraling.
Om gelijktijdig fase 3 en 4 uit te kunnen voeren hebben wij in 2019 tijdens de
begrotingsbehandeling ook al een motie ingediend met het verzoek om hiervoor
financiële middelen te vinden. Deze motie is toen aangehouden. Om spijkers met
koppen te slaan hebben wij ook nu weer samen met ABC het college verzocht om
een concreet bedrag op te nemen in de kadernota en in de begroting van 2021 om
de hele herinrichting van de Kerkstraat zo spoedig mogelijk te realiseren. Vooral in
één geheel! Ook deze motie is door de raad aangenomen.
Overige punten
Homburgterrein
Er is hoop voor het Homburgterrein. Het CDA vindt dat er nu eindelijk voor een
richting wordt gekozen waardoor dit gebied weer in gebruik genomen wordt”.
Volgens de wethouder zijn er 4 serieuze gegadigden die naar verwachting dit jaar
grond kopen om daar hun bedrijf te vestigen. Door het parkachtig inrichten van de
rand van het Homburgterrein verbetert de uitstraling wat de verkoopbaarheid ten
goede zal komen.
Verdeliet
Bovendien draagt het CDA wereldtuin Verdeliet een warm hart toe. Het is een
ambitieuze stichting waar veel; ook Hapse vrijwilligers succesvol aan het werk zijn.
Er wordt in 2020 een pilot gestart met als doel om bij ten minste 5 inwoners van de
gemeente Cuijk te voorkomen dat zij gebruik moeten maken van de Wmo
maatwerkvoorziening. Daarvoor kan Verdeliet uitbreiden met 1400 m2 en kan deze
wereldtuin voortvarend vooruit!
Ans van Zeeland
Raadslid fractie CDA
06 - 11118072
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EINDELIJK HOBBYCENTRUM IN GEMEENTE CUIJK
Enkele maanden geleden is een initiatiefgroep gestart met het oprichten van een
Hobbycentrum voor de gemeente Cuijk. De inwoners zijn aangewezen op hobbycentra
in omliggende gemeenten, zoals Mill, Gennep en Boxmeer. Om uiteenlopende redenen
zetten veel mensen die stap niet om daar naar toe te gaan, maar hebben wél behoefte
aan een hobbycentrum dichter bij huis. Vandaar het plan, om ook in de gemeente Cuijk,
een hobbycentrum op te richten. Daartoe is een initiatiefgroep gevormd die het plan
gaat uitwerken. De bedoeling is dat je in zo’n hobbycentrum terecht kunt voor o.a.
hout- en metaalbewerking, boetseren, sieraden maken, schilderen, e.d.
Wat het precies zal gaan worden hangt natuurlijk mede af van de
wensen onder de belangstellenden. Maar….. vóór het zover is moet
de initiatiefgroep nog veel doen zoals het vinden van een geschikte
ruimte, het verwerven van financiële middelen, enz.
Op 27 januari was in MFA De Valuwe, een informatieve bijeenkomst over het
hobbycentrum in oprichting. De interesse was enorm. Ruim 80 belangstellenden
woonden de bijeenkomst bij!!! Hieruit blijkt wel, dat er wel degelijk behoefte is aan een
hobbyruimte in onze gemeente. Men kreeg informatie over de stand van zaken tot nu
toe. Tevens werd nagegaan naar welke hobby’s de belangstelling vooral ging. Tenslotte
werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om zich zonder enige verplichting als
deelnemer aan te melden (zowel voor een hobby als ook voor wat vrijwilligerswerk
binnen het hobbycentrum). Het belangrijkste punt is nu, om een geschikte locatie te
vinden. Her en der zijn al gesprekken gevoerd en panden bekeken. Maar helaas, een
pand is nog niet gevonden. Misschien kunt u ons hier verder mee helpen, elke tip is
welkom. Voor nadere informatie: info.hccuijk@gmail.com
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NIEUW GREENPOINT TANKSTATION
MET DUURZAME BRANDSTOFFEN IN HAPS
In Haps nabij de afslag van de A73 kunnen met ingang van 10 februari 2020 duurzame
brandstoffen worden getankt bij het nieuwe Greenpoint tankstation. Naast
conventionele diesel en benzine biedt Greenpoint ook 2 CO2-neutrale alternatieven aan,
zoals TRAXX Zero en de fossielvrije HVO diesel. Greenpoint is een tankconcept van Van
Kessel Olie, een Brabants familiebedrijf uit Milheeze dat fors inzet op het beschikbaar
maken van duurzame brandstoffen binnen de huidige energietransitie.
Duurzame dieselalternatieven
Het nieuwe Greenpoint tankstation onderscheidt zich door maar liefst 2 CO2-neutrale
dieselsoorten aan te bieden. Zo kan er HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) worden
getankt, dit is een fossielvrije diesel op basis van afgewerkte plantaardige oliën en
restafval zoals dierlijke vetten. Het resultaat is een hele zuivere dieselkwaliteit die
CO2-neutraal is en ook veel minder fijnstof en stikstof veroorzaakt. Daarnaast is er ook
TRAXX Zero, deze dieselbrandstof reduceert door een efficiëntere verbranding de
CO2-uitstoot. Alle resterende CO2-emissies worden volledig gecompenseerd middels
duurzame energieprojecten waardoor het volledig CO2-neutraal is.
Voorsorteren op waterstof en biogas
Op termijn wil Greenpoint het aanbod aan alternatieven graag verder uitbreiden.
Het terrein in Haps is zodanig
ingericht dat er in de nabije
toekomst bij voldoende vraag
ook waterstof, elektrisch laden
en of bio-LNG (vloeibaar biogas
voor trucks) kan worden
aangeboden. Initiatiefnemer
Van Kessel Olie is hierover met
diverse partijen in gesprek.
Hiervoor zijn ‘onder de grond’ al
technische voorzieningen
getroffen en de benodigde
vergunningen zijn aangevraagd.
Toegankelijk voor nagenoeg
alle tankpassen
Haps is het negende multi-fuel tankstation in de Greenpoint kleuren. Zowel auto’s als
(LZV) vrachtwagens kunnen er tanken. Voor deze laatste zijn highspeed pompen en
AdBlue aanwezig. Er kan getankt worden met bankpassen (pinnen), creditcards en met
de zakelijke tankpassen van BP Routex, Total, Argos, Lukoil, DKV, Multi Tank Card,
Travelcard, Tanx, EDC en Van Kessel Olie.
Koploper in de energietransitie
Veel bedrijven willen en moeten de CO2 voetafdruk van hun wagenpark verkleinen.
Door het toegankelijk maken van duurzame en schone alternatieven voor diesel wil Van
Kessel Olie de stap naar een CO2 neutraal wagenpark verkleinen. Daarnaast weten
steeds meer bedrijven de weg naar de brandstofspecialist te vinden voor advies omtrent
verduurzaming. Wat zijn de verschillen tussen de schonere alternatieven voor diesel?
Welke voordelen bieden ze? En wat moet u als ondernemer doen om over te schakelen
op CO2 neutrale brandstoffen? Van Kessel Olie staat klaar als leverancier en
kennispartner in uw zoektocht naar de beste keuzes.
Meer info: www.greenpointfuels.nl en www.vankesselolie.nl
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FUTUREA FESTIVAL 2020
30-05-202 t/m 03-06-2020 Bosnië en Herzegovina
Het FutureA Festival in Bosnië komt alweer steeds dichterbij!
Na het succes van vorig jaar en het zien hoe deze kinderen
ervan genieten, zal ik, Patrick Ermers, dit jaar alweer voor de
3e keer gaan. Daarbij wil ik jullie weer om hulp vragen, zodat ik
weer duizenden kinderen kan laten stralen mede door jullie!
Dit jaar zal ik voor het eerst meehelpen met de workshop
Pimp My T-Shirt!
Ik heb er nu al onwijs veel zin in:
“Kinderen horen namelijk niet te lijden door de ruzies
en fouten van de grote mensen. Kinderen horen lol te
hebben, te dromen en uiteindelijk te kunnen uitkijken
naar een mooie toekomst!”
Tot die tijd gaan we net als vorig jaar naar vier steden
in Bosnië, om dit samen met Stichting Out of Area
werkelijk te maken. Dit jaar gaan we van 30 mei t/m
3 juni 2020 naar de plaatsen: Busavača, Travnik,
Jajce & Čapljina. Hier gaan we met man en macht, studenten en vele vrijwilligers uit Nederland en Duitsland, - heen om de kinderen te
vermaken met workshops, dans, music en een grote eindshow!
Om mee te gaan betaal ik mijn deelname uit eigen zak. Echter is het een flink bedrag
om de kosten van reis, verblijf, vele witte T-shirts, textielstiften, etc. te dekken.
Daarom ben ik op zoek naar mensen die mij zouden willen helpen.
U kunt op verschillende manieren een steentje bijdragen.
Door gewoon een bedrag te sponsoren, je auto te laten wassen
of een heitje voor karweitje. Alles kan en heb ik er voor over
om me in te zetten voor een mooie toekomst van deze
kinderen.
Wilt u een bedrag overmaken, dan kan dat op:
NL28 RBRB 0919 2630 97 t.n.v. P.A.H. Ermers o.v.v.
Sponsoring FutureA 2020. Indien u op een andere manier
wilt sponsoren, laat het me weten door te bellen naar
06 108 211 26 of mailen naar patrick_ermers@hotmail.com
Alvast bedankt voor het sponsoren of in ieder geval de tijd te
hebben genomen dit te lezen!
“Het verleden is hoe het is. Alleen samen kunnen we de toekomst mooier maken!”
Voor meer info en het volgen van ons, kunt u kijken op:
www.futurea.nl/nederlands of FB-pagina Pimp my T-shirt
-Patrick Ermers-
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LOS IN DE KIEPEKOJ EN HOPSE BONTE BRULLUFT
Zaterdag 8 februari vond de 5e editie plaats van “Los In De Kiepekoj”. Ditmaal
georganiseerd door de buurt “Bij ons in de Jordaan”, samen met CV De Zelfkant.
De avond werd traditioneel geopend door het onvolprezen Zelfkantkoor en dat wist
met haar muzikale klanken de stemming er goed in te brengen. Even later werden de
5 genomineerde verhalen in de strijd om de titel “Kiep Zonder Kop” aangehaald en
bracht het publiek een stem uit op zijn of haar favoriete verhaal.
Rond de klok van half elf begon het
hoogtepunt van de avond, de onthulling van
het Bonte Bruidspaar! De spanning steeg,
wie zouden het wezen? Wie zouden het zijn?
De onthulling was geheel in stijl van het door
de buurt gekozen ludieke thema… Bij ons in
de Jordaan! De gordijnen gingen open en
het publiek werd meegenomen in een scene
die zich afspeelde in de Rosse Buurt.
Verschillende boerenjongens uit de buurt
probeerden daar hun bruid te vinden, maar
dat lukte er slechts één… donder en bliksem…
en daar stonden ze dan… het Bonte
Bruidspaar van 2020: Pieter Loeffen en Angelique van Loon. Wat straalden ze,
een geweldig paar! Ook de andere hoofdrolspelers werden onthuld: ceremoniemeester
Johny Jordaan, trouwambtenaar Jade, getuigen Ezra en Kevin, handhaafsters Germien,
Christianne en Monique en majoor Goedhart René. Kortom alle ingrediënten voor een
grandioze bruiloft!
Aansluitend werd de winnaar van de eretitel
Kiep Zonder Kop 2020 bekend gemaakt. Met
een meerderheid van de stemmen werd het
verhaal “Gèn vuur mar zaag schaaj” van De
Hopse Brààndwèèr uitgeroepen tot ‘t moiste
verhaal van Hops. Hiermee wonnen deze
mannen de titel met bijbehorende trofee, de
eeuwige roem en 30 consumptiebonnen voor op
het Tuinfeest. Van harte proficiat mannen en
laat ze smaken!
Hierna volgde uiteraard een groot feest met DJ Joris. Het kersverse bruidspaar ging
voorop in het feestgedruis en de Kiepekoj bleef tot in de kleine uurtjes onrustig!

14

DE SCHAKEL 4-2020

Hopse Bonte Brulluft, carnavalsmaandag 24 februari 2020 in De Posthoorn.
Deze dag begint met een optocht door een gedeelte van Haps. In een prachtig
aangeklede feestzaal van De Posthoorn zal begin van de middag de huwelijksvoltrekking van het Hopse Bonte Bruidspaar plaatsvinden.
Hoe zal deze Amsterdamse bruiloft er uit zien…? Hoe zal de
feestzaal er uit zien…? De buurt heeft hier allerlei leuke ideeën
over en het belooft een prachtige en ludieke happening te worden
die je niet mag missen! Er volgt een receptie en het feest barst los
met DJ Henk van de Hark.
Later deze middag zal De Zelfkanter van het jaar bekend worden gemaakt! 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, een ludiek feest met voor ieder wat wils, dus noteer in jullie agenda’s en komt
dat zien!
De Hopse Bonte Brulluft-cie:
Eric, Wilfred, Martin, Bert, Nicky en Rob van CV De Zelfkant. www.dezelfkant.nl
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MUZIEKVERENIGING JULIANA HAPS
Oud ijzer aktie MV JUliana zaterdag 21 maart
Op zaterdagmorgen 21 maart a.s. is het weer zover! De oudijzer-aktie 2020 prijkt op de
agenda en dat betekent dat we vanaf 09.00 ‘s morgens met MV Juliana op pad gaan
om de nodige kilo’s in te zamelen voor
onze clubkas.
Net als vorig jaar werken we weer
samen met Kremers Metaalhandel.
Kremers Metaalhandel is een modern
ingericht verwerkingsbedrijf waardoor
alle materialen op een milieuvriendelijke
wijze worden gescheiden.
We beginnen vroeg dus zorg ervoor dat
u op tijd het ijzer voor MV Juliana aan
de straat heeft staan.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze oudijzercommissie: Joris van Elk,
telefoonnummer: 06-46801924 (na 17.00 uur) en dan zorgt onze commissie ervoor
dat alles naar wens verloopt!

Openluchtspektakel ‘eldorado”
met ondermeer MV Juliana
komt naar Haps
In het weekend van 5, 6 en 7 juni wordt er een
bijzondere voorstelling gegeven op de prachtige
landelijke locatie van zorgboerderij
“De Cinquant” in Haps onder de titel: Eldorado.
Eldorado is een opgewekt stuk over een boerenfamilie die de uitdagingen van het leven
op het platteland in 2020 ervaart. De organisatie van het toneelstuk is in handen van de
stichting POON die daartoe samenwerking heeft gezocht met het Zuidelijk toneel.
Samenwerking tussen 4 gemeentes in Brabant
De gemeenten Rucphen, Hilvarenbeek, Cuijk, Loon op Zand en Bernheze participeren in
de organisatie. In elk van deze gemeenten wordt in 2020 het spektakelstuk Eldorado
opgevoerd. De ZLTO is tevens een belangrijke partner.
Vele Brabantse artiesten en acteurs verschijnen ten tonele in een openluchttheater
hetgeen opgebouwd wordt op de Cinquant.
De cast ziet er ondermeer als volgt uit:
Björn van der Doelen, zanger/gitarist en ex PSV’er (eerder te zien in De Achterkant van
…. het Zuidelijk Toneel), tekent voor één van de hoofdrollen. Bart Klever, onder andere
bekend van Flikken Maastricht en Toneelgroep Amsterdam, neemt de rol van de vader
op zich. De moeder wordt gespeeld door Sarah Jonker; zij speelde in onder meer Van
God Los, Adam-E.V.A., Grenslanders en bij Het Toneel Speelt en de Toneelmakerij.
Ronald Jorritsma en Fay Verberk, beiden net afgestudeerd, maken de cast compleet.
Vanuit de gemeente Cuijk zorgt Muziekvereniging Juliana mede, voor de muzikale
begeleiding van het toneelstuk, samen met ondermeer harmonie Gaudete in Domino uit
Cuijk en een aantal koren.
Meer info over “Eldorado” is alvast te lezen op onze website www.mvjuliana.nl
In de komende maanden praten we jullie natuurlijk helemaal bij!
Noteer dus alvast op jullie kalender het weekend van 5,6,7 juni op de Cinquant in Haps.
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Tickets We Want you 2020

Zoals iedereen ondertussen weet vindt op 4 april de derde uitvoering plaats van We
Want You! Toegangstickets zijn snel en eenvoudig te bestellen op www.mvjuliana.nl en
verkrijgbaar bij fam. Weerts (Parallelstraat 36) en bij fam. Robben (Bogaersstraat 2d).
Wees er als de kippetjes bij want… ze gaan wederom als zoete broodjes over de
toonbank! Het laatste leuke nieuws over We Want You vind je op onze facebookpagina
www.facebook.com/muziekverenigingjuliana en www.mvjuliana.nl

Carnaval 2020

Muziekvereniging Juliana wenst alle Hanen, Hennen en Kuukes uut
Hops en umstréke een fantastische Carnaval! In het bijzonder
natuurlijk de jubilerende CV De Zelfkant met hun mooie jubileumpaar
Harm en Lynn, het jeugdprinsenpaar Finn en Coby en natuurlijk het
Bonte Bruidspaar Pieter en Angelique (uit onze trombonesectie)!
Geniet ervan!!
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PROGRAMMA CARNAVAL DE ZELFKANT
Donderdag 20 fibberwari
Vanaf 16.00 uur

ZIEKEBEZUUK
Bezuukt de Hofhouding de zieke in de ziekehuuze en
inkele bejaarde- en verzörgingshuuze.

Vréjdag 21 fibberwari
Um 9.00 uur

JEUGD- EN ZIEKEBEZUUK
Bezuukt de Hofhouding de Bongerdschôlkiender
op “De Bongerd”.
Bezuukt de Hofhouding inkele zieke tuus en de Hopse
zieke en bejaarde in de tehuuze.
Tussendùr opene wej de carnaval in Kuuk béj
café Kansas.

Vanaf 10.00 uur

Zaoterdag 22 fibberwari
Van 10.00 - 17.00 uur
Van 10.00 - 12.00 uur

CARNAVAL
Ziekebezuuk dur de Hofhouding.
Grooët carnavalsbal vur klèèn Kuukes van
groep 1-2-3, (4) in zaal "De Posthoorn".

Van 11.00 - 13.00 uur
um 11.40
Van 14.00 - 16.30 uur

Tusse ‘t ziekebezuuk dùr gùt onze Prins mit zien gevolg,
nor de Sleutelòverdracht in ‘t gemèntehuus van Kuuk.
Grooët carnavalsbal vur de iets grùttere Kuukes van
groep (4), 5 t/m 8. Hier zal de jeugdprins ziene collega
de grooëte Prins, ontvange.
Carnavalsmis as start van netuurluk wèr unne
knalcarnaval.
Opening van de carnaval béj ’t Hane en kiepe
kunstwèrk, wor de Prins benoemd zal worre tot
Opperhaan van de kommende carnaval en wördt de
Jeugdprins benoemd tot Opperkuuke van de
Jeugdcarnaval. Hier wördt ow 'n glèèske gloewein
ângebooje dur de uutbaters Henk en Tiny van ons
clubhuus café "De De Mölder".
Dornao gôn we nor 't clubhuus van De Zelfkant, wor de
carnaval zal losbarste tot in de klèène uurkes

Um 19.00 uur
Um 20.00 uur

Zondag 23 fibberwari
Um 06.15 uur
Um 10.45 uur
Um 12.00 uur
Um 12.15 uur
Um 14.00 uur
Um 15.45 uur
Um 19.15 uur
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REUNDJE HOPS
De Heraute gôn Hopse minse wakker blaoze um
carnaval te komme viere.
Gôn we onze Prins en Prinses tuus ophale en wördt hun
huus umgedöpt in ’n Prinsendomein.
Start van “Reundje Hops”, wôrbéj onze Prins same mit
de Jeugdprins ‘t startschot zal losse vanaf ’t Kerkplein.
Bezuuk ân café "De Mölder”.
Bezuuk ân café "De Egelantier”.
Bezuuk ân èètcafé "t Hops Kwartierke".
Nao aflooëp van Reundje Hops gùt de Prins prieze
uutreike ân de winnaars.
Gôn we nor “De Posthoorn” wor ‘t grooët bal is vur
verstandeluk beperkte uut ’t hieële Làànd van Kuuk.
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Mondag 24 fibberwari
Um 10.30 uur
Um 10.49 uur

Um 12.11 uur
Um 13.30 uur
Um 15.30 uur

Um 17.25 uur
Van 17.25 tot 19.15 uur
Um 19.30 uur
Um 20.00 uur
Dinsdag 25 fibberwari
Um 13.00 uur

Um 21.30 uur
Um 23.45 uur

HOPSE BONTE BRULLOFT
Raod van Elf en muziekvereniging Juliana komme béj
“De Posthoorn” béj mekaar.
Vertrek noar Raodhuusplein, de Burg.van Hulltenstraot,
Past.Hermans- en Past.Pompestraot, Ronduutsestraot,
Margrietstraot, Irenestraot, Beatrixloan, Vivellihof en de
Mariagaarde wèr terug naor de kiepekoj.
Huweluksvoltrekking in de brulluftszaal van ”De Posthoorn”
Er zal un lekker drenkske geservieërd worre, die
(in)geschonke is dùr de uutbaters van “De Posthoorn”.
Dornoa gelègenheid tot fillisitieëre en grooët feest.
Wördt de Zelfkanter van ’t joar bekendgemakt .
Dornao is ’t un nog grooëter feest, wor ge op fijne
dansmuziek kunt danse en hosse.
Ènd van ‘t ùrste gedèlte en goan we ekkus noar buute um
te bikken.
Kan iedereën in Hops un hèpke ète op het pleintje langs de
Mölder.
Béjènkomme béj ”De Posthoorn”, vur de ontbiending van
’t huwelijk.
Begint ‘t ultieme feest mit un par feestenterteeners en
deejee Topdrop.
OPTOCHT
Start van d’n grôtsten optocht in ’t Làànd van Maas en
Pieël.
D’n Optocht begint op de Kalkhofseweg en gùt dan via de
Wildsestraot, nor d’n Bèèrseweg, Raodhuusplein,
Burgemeister van Hultestraot, Beatrixlaan,
Zoetendaalstraot; Sint Hubertseweg; Kerkstraot wor
bej ut Hops Kwartierke ‘t ènd van d’n optocht is.
In de Sporthal viendt lâtter diejen dag de priesuutreiking
plâts.
Bezuuke we èfkes café “D’n Egelantier”, wor we tot 23.56
uur zulle blieve.
Gùt onze Prins ziene sleutel trugbrenge nor Beers
(ja Bèers) en sluute we de carnaval af béj ’t kunstwèèrk en
dan is ’t wèr:
Un heppie end an alles.

Zaoterdag 21 mèrt

KELSZITTING
De kèls van Hops hebbe een klein uitje in de Kiepkoj.

Zondag 22 mèrt

KEDO AFLEVERE
De Prins mit zien gevolg gùt d'n ursten pries van ut
Prinsraoje aflevere ân de gelukkige prieswinnaar.

Wa is 't lève toch moj,
66 jaor Kiepekoj!
DE SCHAKEL 4-2020
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JEUGDCARNAVAL HAPS 22 FEBRUARI
We zijn er helemaal klaar voor!! Carnaval 2020 kan
beginnen! Samen met Prins Finn d’n Urste, Prinses Coby en
de hele hofhouding gaan we er een knalfeest van maken.
Tijden de carnaval hebben we met de jeugdcarnaval een
mooi programma.
Carnavalszaterdag: 22 februari
Om 10.00 uur beginnen we met het GROOT Piepkuukebal
voor de kleinste carnavalsvierders groep 1,2,3 ( groep 4 mag
kiezen). We gaan met zijn allen lekker hossen en springen.
Deze ochtend zal door de jeugdcarnaval ranja en iets lekkers
uitgedeeld worden.
De ochtend eindigt om 11.30 uur. De entree is € 2,00 (ook voor ouders).
Om 14.00 uur kan de oudere jeugd groep (4) 5,6,7,8, klas 1 en 2 middelbare school
feest vieren op het Kuukebal Nieuwe Stijl! Deze middag een variërend programma
voor ieder wat wils. Van dansen tot chillen het kan deze middag. Allerlei leuke spellen
en super coole muziek zal door de speakers bij de Posthoorn knallen. Kortom dat
beloofd een leuk feest te worden!! De middag eindigt om 16.30 uur.
De entree is € 2,00. Consumptie kosten € 1,40 en ranja € 0,50
Hopelijk tot dan, de jeugdprins Finn d’n Urste en
prinses Coby de hofhouding is bij alle bals aanwezig!
Commissie Jeugdcarnaval Haps
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REUNDJE HOPS 2020 - 25STE EDITIE - ROET 66
Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar
weer op zondag 23 FEBRUARI
(carnavalszondag) Reundje Hops
georganiseerd door de gezamenlijke natte
horeca. Met intelligentie, tactiek,
doorzettingsvermogen, discipline en een
flinke dosis lol moeten de deelnemers weer
de deelnemende horecabedrijven bezoeken
en via ludieke sport- en spelactiviteiten
proberen de gekoesterde speciale Horeca
Bonnen en de felbegeerde “ROET 66 TSHIRTS” zien te winnen.
Een deskundige jury beoordeeld de
voertuigen en groepen op uitzonderlijke
eigenschappen, thema, originaliteit en vele andere
karakteristieken en leggen de deelnemerskaarten
van de spellen onder het vergrootglas op evt.
“corruptie”. Reundje Hops staat garant voor een
geweldig middagje “KARnavallen’ en hoopt dan ook
op weer een groot aantal deelnemers.
Ook meedoen, maar je weet niet hoe of wat?
Voor vragen en info kun je altijd terecht bij de
deelnemende cafés. Natuurlijk ontbreekt bij een
dergelijk evenement zeker geen reglement
derhalve gelieve onderstaande goed te lezen.
VUR DEN 25STE KIER,
DOR MOTTE DI JOAR
EGT AN MIH DOEN!!

REGLEMENT REUNDJE HOPS ROET 66 2020
De organisatie is in handen van ’t Hops
Kwartierke, D’ n Egelantier, de Posthoorn, De
Molen, De Manege en Sportcafé de Stappert.
Er wordt deelgenomen door teams bestaande uit
minimaal 6 personen.
Ieder team is verplicht een voertuig mee te nemen.
Ben je als laatste ingedeeld bij manege de Kamp dan hoef je de kar NIET mee
te nemen. Dit i.v.m.. duisternis en veiligheid. LET WEL: alleen als je als laatste
bij de manege ingedeeld bent!!
Er mogen geen gemotoriseerde of door dieren voortgetrokken voertuigen deelnemen en
ieder team is verantwoordelijk voor hun eigen voertuig.
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Wil men voor een prijs in aanmerking komen moet men in iedere horeca gelegenheid
deelgenomen hebben aan het lokale spel.
❖ De café-spellen worden gespeeld door dezelfde 6 personen van ieder team.
❖ Elk spel wordt gespeeld onder toezicht van 2 onafhankelijke scheidsrechters/jury.
❖ Elk team dient zich neer te leggen bij de beslissingen van de organisatie of juryleden.
Protesten worden niet getolereerd!!
De organisatie is NIET aansprakelijk voor ongelukken,
schade en/of vernielingen.
De spelen beginnen om 12.00 en eindigen exact om 17.11
uur. Start is op het Kerkplein. Inschrijven vanaf 11.30 tot
12.00 uur op het Kerkplein.
Bij inschrijving ontvangt men een deelnemerskaart.
De volgorde dient men te volgen anders wordt de kaart
ongeldig verklaart.
De op het deelnemersformulier aangegeven route MOET je volgen op volgorde.
De spelleiding heeft opdracht om teams die een spel willen spelen welke niet
op volgorde is door te sturen naar dat betreffende etablissement en er wordt
hiervan een aantekening gemaakt op het formulier van betreffende team.
Kortom: tijdverlies voor het team en strafpunten.
Inschrijfgeld is € 15,= per team (6 PERSONEN).
Tijd van spel is maximaal 4 minuten.
Heeft je team prijs dan kan deze alleen in
ontvangst genomen worden in het horecabedrijf
waar je je laatste spel hebt gespeeld. Is je team
niet aanwezig met minimaal 6 personen dan
vervalt deze prijs.
Indien team ziet dat het 6de spel (op de plaats waar je moet zijn om de evt. prijs in
ontvangst te nemen) niet gehaald kan worden moeten deze toch naar het laatste adres!
Dit om evt. prijzengeld toch in ontvangst te kunnen nemen! Prijzen worden uitgekeerd
in “consumptie bonnen”. Deze zijn geldig in alle deelnemende horeca gelegenheden. De
scheidsrechters of organisatie heeft het recht een team uit te sluiten bij het niet volgen
van dit reglement. Horeca Haps is gebonden aan het nieuwe Horeca beleid 2017.
HET IS VERBODEN EIGEN DRANKEN TE GEBRUIKEN OP OF ROND DE OPENBARE WEG EN IN
DE DEELNEMENDE HORECA-GELEGENHEDEN.
HANDHAVING GEMEENTE CUIJK EN POLITIE GAAN HIER STRENG OP CONTROLEREN.
“VERPEST EEN LEUK FEESTJE NIET DOOR EEN VETTE BOETE VOOR JEZELF EN/OF VOOR JE
HORECA ONDERNEMER!!” TEVENS SCHENKEN WIJ GEEN ALCOHOL ONDER
18 JAAR EN IS LEGITIMATIE VERPLICHT!

DE SCHAKEL 4-2020
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URSTE KÈLSZITTING
AL 80% KAARTEN VERKOCHT! VOL=VOL
REMINDER , DUS NIET VERGETEN!!
Als carnaval voorbij is, dan mogen we nog 1 keer flink feesten, dus zorg dat je het
niet mist!! ONGECENCUREERD!!!
+

Aan deze avond is een leeftijdsgrens gesteld van 18 ; legitimatie is
verplicht bij binnenkomst!
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

Tip.
Bruine aanslag in theeglazen kunt u verwijderen door er zout in te strooien.
Even een schuursponsje erdoor en weg is de aanslag.
Of zet de theeglazen / theekan een nachtje in de wasbak met verdund
chloorwater of een opgelost steradent tablet.
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HAVOC WEDSTRIJDPROGRAMMA
De aankomende wedstrijden
Zondag 1 maart
Tijd
Thuis team
Uit team
14.00
MVC’64 N4 1
Havoc N4 1
15.00
TFC N4 2
Havoc N4 1
Vrijdag 6 maart
20.00
VCP DS1
Havoc DS4

Gespeelde wedstrijden
Zaterdag
Thuis team
Havoc DS4
Havoc DS3
Havoc JA1
Havoc MB1
Havoc DS2
Havoc HS2
Flamingo’s’56 DS4
Havoc DS1
Havoc HS1
Havoc HS3
Zondag
Havoc N6 1
Havoc N6 1
Zaterdag
Nuvo’68 JA1
Nuvo’68 HS4
SOMAS/Activia MB2
AV Flash DS2
VC Olympia DS3
VC Volt HS4
VC Athos ’70 HS2
Peter Peters/TSR DS1
VollinGo DS1
Zondag
VC Montagnards N3 1
Havoc N3 3
Havoc N3 1
Havoc N3 2
VC Montagnards N3 1
Havoc N3 2
VC Volt N3 1
Havoc N3 3
Havoc N3 1
Apollo/Vollan’65 N3 1
28

Locatie
Den Asseldonck, Bergen
Den Asseldonck, Bergen
D’n Oploop, oploo

1 februari
Uit team
Vollan ’65 DS2
Grashoek DS1
VVC Best JA1
VC Volt MB2
VC Volt DS3
VC Trivia HS1
Havoc DS5
Bende Services Thor DS1
VC Athos ‘70/VC Trivia HS1
Nuvo’68 HS4
2 februari
Flamingo’s N6 2
VC Volt N6 1
8 februari
Havoc JA1
Havoc HS3
Havoc MB1
Havoc DS4
Havoc DS3
Havoc HS1
Havoc HS2
Havoc DS2
Havoc DS1
9 februari
Havoc N3 1
TFC N3 1
Havoc N3 3
Saturnus/Hendriks Coppelmands N3 1
Havoc N3 3
Detac N3 1
Havoc N3 1
VC Volt N3 1
TFC N3 1
Havoc N3 2
DE SCHAKEL 4-2020

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

HAPSE BOYS
Met een weekje vertraging is de voorjaarsreeks voor de
jeugdteams op 8 februari 2020 toch van start gegaan.
Nog wel op behoorlijk natte velden, maar dat is in deze
tijd van het jaar bijna niet te voorkomen.
De dag erna werd er door een algehele afgelasting
vanuit de KNVB door de
senioren niet gevoetbald. Reden was de weercode
oranje door de storm Ciara.
Ook in de week voor Carnaval moest het grootste deel
van het voetbal worden geannuleerd. Vervelender is
wellicht nog wel dat door de natte veldomstandigheden al 2 weken achter elkaar
niet kan worden getraind.
Hapse Boys 1 probeert het ritme er een beetje in te houden door oefenwedstrijden
te spelen op kunstgras in Zeeland en Cuijk.
We hopen na de Carnaval weer volop te kunnen gaan voetballen, maar dat moet
het weer dat wel toelaten.
Op 15 maart 2020 gaan we feesten, met vanaf een uur of
half 1 een Hollandse Party in onze kantine.
Hapse Boys 1 speelt die middag thuis tegen
Groesbeekse Boys 1.
8 februari 2020
Hapse Boys JO17-1
Hapse Boys JO15-1
Volkel JO12-1
Hapse Boys JO12-2
SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 Hapse Boys JO10-1
Hapse Boys JO9-1
Odiliapeel/Braks Groep JO9-1 SES JO8-1
Hapse Boys JO7-1/2
Venhorst JO7-1
Hapse Boys MO17-1
11 februari 2020
Festilent 1
15 februari 2020
JVC Cuijk 1
Union veteranen
ST SV United/BVV ’27 JO17-2 ST SV United/BVV ‘27 JO15-2 Leunen JO11-2
De Zwaluw JO10-2
Olympia ’18 JO9-2G
16 februari 2020
SES VR1
-

DSV JO17-2
ST SSS ’18/VV Holthees-Smakt JO15-2
Hapse Boys JO12-1
JVC Cuijk JO12-3
Hapse Boys JO11-1
Olympia ’18 JO10-3
SES JO9-1
Hapse Boys JO9-2
Hapse Boys JO8-1
Achates JO7-1/2
Hapse Boys JO7-3
SV DWSH ’18 MO17-1

1
4
0
2
6
7
2
15
4

-

1
2
2
9
1
5
4
3
3

0

-

2

Hapse Boys 1 (oefen)

1

-

1

Hapse Boys 1 (oefen)
Hape Boys veteranen
Hapse Boys JO17-1
Hapse Boys JO15-1
Hapse Boys JO11-1G
Hapse Boys JO10-1G
Hapse Boys JO9-1

3
3
3
4
3
12
5

-

2
3
0
1
1
2
8

Hapse Boys VR2

10 -

2
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Zoek de
10 verschillen
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CABOOSE
Knutsel
Op 7 februari stond er een marionet figuur op het programma.
Met wc rolletjes, papier, veertjes en van allerlei andere materialen
kon ieder zijn eigen idee er op los laten.
Met kartonnen sjablonen en wol konden er pompons gemaakt
worden. Dit was wel een heel intensief werkje.
Ondanks het harde werken waren helaas niet alle marionetten af
op het einde van de avond. Maar met de benodigde
Spullen mee naar huis zou dat geen probleem moeten zijn. We
hebben zelfs enkele ouders een foto van de voorbeelden laten
maken zodat ze precies wisten wat te doen.
Op 20 maart is de volgende knutselavond en dan hebben we
weer een leuke knutsel in gedachten.
Team Knutsel
Data Knutsel: 20 maart, 17 april, 19 juni.
Yolo
Op vrijdag 24 januari ging onze YOLO groep bowlen. Op de fiets
door weer en vooral wind naar St. Hubert. De kids waren
gelukkig snel opgewarmd en gingen enthousiast aan de slag. Wat
een talenten en wat een gezelligheid. De avond vloog voorbij!
Nadat alle punten geteld waren, was onze jury er al snel uit.
De “Queen of the falling pins” was Britt.
En “King of de bowling” was Daan.
Op vrijdag 14 februari hadden we een skeeler/chill avond in de
kuip. Wow, wat een energie hadden de kids.Er is heerlijk
geskeelerd en gedanst. Er werden mooie potjes tafelvoetbal
gespeelt. Er was ruimte om te gamen. En een aantal meiden zijn
bloemen gaan knutselen voor de carnavalsoptocht. Iedereen
heeft zich reuze goed vermaakt, de tijd vloog voorbij! Al met al
weer een top avond.
Tot de volgende YOLO op vrijdag 6 maart (jongens en
meidenavond) Data Yolo: 6 maart, 3 april, 8 mei, 12 juni.
Groetjes team YOLO
Matthijn – Martijn – Lucie – Martina – Claudia
Nexxt
Met de jeugd van Nexxt zijn we op 14 februari naar het
Heijderbos in Heijen geweest. Alle 28 kids hebben zich prima
vermaakt in het zwembad. Sommigen hadden zelfs nog een
extraatje aan het einde op de draaimolen…
Volgende keer (13 maart) gaan we ‘Wie is de Mol?' spelen, dus
houd de mail in de gaten om je meteen op te geven als de mail
binnenkomt!
Groetjes, Team NEXXT
Data Nexxt: 13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni.
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VOORTREKKERS JEUGDCARNAVAL 2020
Nog maar net staan ze er, de nieuwe voortrekkers van de
jeugdcarnaval. Een goede reden om de hoofdrolspelers eens in de
“Spotlight” te zetten.
JEUGDPRINS &
HOFHOUDING

Hebben jullie de avond dat jullie door de jeugdcommissie gevraagd
zijn nog kunnen slapen?
Prins Finn d’n Urste: “Jazeker, ik heb zelfs
prinsheerlijk kunnen slapen. Zoals je in de
carnavalskrant kunt lezen was ik aan het logeren bij
Rik, een goede vriend van school. We hebben
daarna nog wel even na kunnen genieten, maar
ondanks dat het een geweldige verrassing was, ben
ik vrij snel in slaap gevallen. Ik werd met een
heerlijk gevoel wakker, en dat fijne gevoel heb ik
nu nog steeds.”
Adjudant Giel: “Ja, dat wel, want ik was erg moe,
maar wel met een lekker gevoel in mijn buik en ……
dromend over een mega gave Carnaval.”

V.L.N.R. Nar Merlijn (de Haas), Prins
Finn d’n Urste (Venbrux), Prinses
Coby (Peters),Adjudant Giel
(Ingenbleek), Page Esmée
(Lemmers), Page Diede (Geurts)

Page Dide: “Ja, ik ging met een heerlijk gevoel
slapen. Blij van binnen.”
Page Esmée: “Ik had die avond nog wel kunnen
slapen, maar had er veel zin in.”
Prinses Coby: “Ja, ik heb eigenlijk best wel goed
geslapen die nacht. De volgende dag besefte ik pas
echt goed dat ik Prinses van de jeugd ging
worden!!”

Nar Merlijn: “Ja en Nee, ik zat de hele tijd te denken hoe ik het geheim ging houden en
hoe mijn houding op het podium moest. Maar het meeste dacht ik erover na hoe leuk
het is om nar te zijn en wat we allemaal gaan beleven.”
Prins Finn, was het lastig om het geheim te houden; wat waren de moeilijke momenten?
Prins Finn d’n Urste: “Ja, soms wel, vooral als ik bij Mooren aan het werk was. Daar
werd ik flink ondervraagd, vooral door Coen zelf. Maar natuurlijk bleef ik volhouden
zodat ze niet te weten kwamen wat mij overkomen was. Gelukkig werkt Giel daar ook,
die hebben ze het moeilijker gemaakt dan voor mij. Ik vind dat we daar allebei goed
ons mannetje hebben gestaan; ze wisten helemaal niets.”
Adjudant Giel: Kun je iets vertellen over hoe je gevraagd werd
om adjudant te worden? (lag je al te slapen, wie kwamen er,
hoe ging dat)?
“Ik lag inderdaad al wel in bed en bijna te slapen totdat ik ons
poortje buiten hoorde, die maakt flink veel lawaai. En toen
dacht ik: ‘komen ze mij nu vragen of komt er iemand gewoon
op bezoek? ’En jawel hoor, daar stond ons mam naast m’n bed.
Of ik m’n eigen even aan wilde kleden en naar beneden wilde
komen. Daar op de bank zaten Gideon en Gijs. Ze hadden de
prinsensteek, adjudantenhoed en narrenmuts bij zich. De spanning steeg…. want ik wist
dus niet wat ze me kwamen vragen?! Alle drie die dingen op mijn hoofd gehad en toen
waren ze er over uit…. Die Adjudantenhoed die zat het beste. Al snel vertelden ze –
gelukkig- dat (Prins) Finn wilde worden en dat ik deze carnaval zijn adjudant zou zijn.
Ik voelde me super vereerd, trots en blij! En ja natuurlijk wilde ik dat!”
DE SCHAKEL 4-2020
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Page Diede en Esmée, kunnen jullie iets vertellen over jullie gevraagd werden om page
te worden?
Page Diede: “Ik was mijn tanden aan het poetsen en ik hoorde dat Petra, Anke en
Erlinde binnen kwamen. Ik dacht al meteen dat ze voor mij kwamen. Toen werd ik naar
beneden gehaald. Ik mocht de pagehoed en het kroontje passen, om de beurt. Ze
vonden dat mij de pagehoed het beste stond. Toen ze mij vroegen of ik page wilde
worden, zei ik meteen ja!!”
Page Esmée: “Ik was thuis en ik hoorde stemmen beneden die ik herkende maar wst
niet van wie. Toen kwam mijn moeder naar boven en vroeg of ik naar beneden wou
komen. Daar zaten Anke, Petra en Erlinde aan de tafel. Ze kregen wat wijn en ik
dubbelfris en toen zeiden ze: Hiervoor zijn we niet gekomen, pakten een doos en
vervolgens mocht ik de pagehoed en het kroontje op passen. De pagehoed vonden ze
het beste bij mij passen. Toen vroegen ze of ik page van 2020 wilde zijn! Ik zei ja en we
gingen meteen proosten.”
Nar Merlijn: Kun je ook iets vertellen over hoe je gevraagd werd om nar te worden
(waar was je, wie kwamen er, hoe ging dat)?
Nou, ik zat dus lekker thuis achter de PlayStation een spel te
spelen met een vriend en mijn moeder word opeens gebeld door
Gideon en vroeg of ze even tijd had. 10 seconden later ongeveer
stonden Gijs en Gideon ineens in de kamer. Ik sloot mijn
PlayStation af want ik dacht dat er iets was met voetbal. Maar in
de tas lag een steek, hoed en een narrenmuts. Ze gingen alles
passen en als laatste de muts. Op dat moment vroegen ze of ik
nar wou worden.
Ik dacht even huh? Is dit een droom of is dit echt?? Maar het was gelukkig echt.
Wat is het leukste aan nar zijn?
Het leukste was dat ze allemaal zeiden dat ik nar moest worden want ze vonden mij wel
passend en “grappig” maar zo grappig vind ik mezelf nou weer ook niet want zoveel
grapjes maak ik toch niet???
Hoe zit het met die belletjes, bevallen ze goed?
Nou in het begin is het wel vervelend, maar je went er wel aan. Niek zei dat ik ze beter
kon dicht lijmen met seconde lijm, maar dat zullen we maar even niet doen!
Hoe is het met het Jeugdprinsenbal gegaan, hoe voelde je je die zaterdag?
Die zaterdag was spannend, want voor de onthulling werd ik ook al ondervraagd door
iedereen! Dus toen ik werd geroepen werd het pas echt spannend. Hopen dat er
niemand binnenkwam en eenmaal achter het doek werd het pas zweten! Het was maar
goed dat ik extra veel deo op had gedaan. Toen het doek omlaag ging juichten we volop
met z’n allen en werd de spanning iets minder. Dat betekende dat ik niks meer geheim
moest houden. Die avond verliep heel gezellig!
Wil jij als nar nog iets zeggen tegen de lezers van de Schakel?
Ik wil jullie een hele leuke en prettige carnaval wensen en blijf heel veel lachen!
Prins Finn: Papa, mama en Sven zullen wel trots op jou zijn, heb je nu als prins ook
meer te zeggen thuis (bijvoorbeeld wat jullie eten of hoe laat je naar bed mag)?
Ja, ze zijn allemaal supertrots op mij. Ze vinden ook dat we het met de hele hofhouding
keigoed doen. Alleen helaas heb ik niks meer te zeggen dan normaal, maar dat is ook
niet zo erg. Met al die bals en logeerpartijtjes wordt het vaak toch al gezellig laat. Over
het eten heb ik thuis echt niet te klagen, ons mam kan ummundig goed koken!
Heb je al om verhoging van jouw zakgeld gevraagd opmerking: Giel krijgt inmiddels
2x zo veel, zou je toch zo meteen niet even Henk of Astrid aanspreken?
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Ik heb nog geen verhoging gevraagd, maar deze vraag zet me wel aan het denken.
Krijg nu per maand € 1 per levensjaar, dus 13 euro’s iedere maand. Denk niet dat ik
meer ga krijgen, maar ik kan het gewoon proberen.
Heb het inmiddels 3 keer gevraagd, maar ons pap
zegt dat als ik het nog één keer vraag dat er dan een
euro per levensjaar af gaat. Dat gaat het dus echt
niet worden, helaas.
Ik neem aan dat je bij Mooren nu alleen nog maar
de leuke klusjes hoeft te doen, of kom je nog steeds
onder de koeienpoep thuis?
Ik heb altijd leuke klusjes. Tis gewoon moj werk,
wat je ook moet doen. Altijd kom ik inderdaad onder
de koeienpoep thuis, als Prins is dat echt niet anders geworden. Van ons mam moet ik
echter alles meteen in de wasmand doen, anders krijg ik op mijn todden. Ik douche al
het vuil er zo af!
Wat vindt je van het niveau van de optredens op het Kakelspektakel?
Dat was prachtig om te zien. Niet normaal zoveel talent hier in Haps. Wat mij betreft
zijn het allemaal kanjers, het enthousiasme straalt er gewoon van af. Vooral ook de
papa’s en mama’s zijn altijd zeer enthousiast als hun kinderen meedoen. Petje af voor
alle deelnemers, maar ook voor al diegenen die komen genieten.
Waar zie je het meeste naar uit deze carnaval?
Naar alles, want carnaval is kei moj. We hebben een geweldige hofhouding, maar zeker
ook een grote en gezellige groep raadsleden. Op vrijdag beginnen we al met het bezoek
aan de Bongerd, de SchitteRing en de kinderopvang in Haps. Lijkt mij vooral leuk om op
zaterdag met alle (piep)kuukes de dansvloer op
te gaan, dat was met het Kakelspektakel ook
geweldig, iedereen danst en springt mee.
Wil jij als prins nog iets zeggen tegen de lezers
van de Schakel?
We gaan er een geweldig feest van maken, maar
dan moet je wel komen! Want denk eraan:
“Carnaval mit jeugdprins Finn, altied goej zin!!!”.
Prinses Coby: Kun je iets vertellen over hoe je
gevraagd werd om prinses te worden?
Ik was net van huis met ons pap, toen belde
mam op. Er zijn mensen voor jou ! Ik had natuurlijk wel een vermoeden maar wist het
niet helemaal zeker. We zijn toen snel naar huis gereden. Toen ik thuis kwam zaten
Anke, Erlinde en Petra in de keuken op mij te wachten. Toen ik ze zag zitten wist ik het
bijna zeker maar zou het prinses of page zijn!
Toen gingen we de pagehoed passen. Die stond mij wel goed zeiden ze, maar ja, dat
kroontje moest ook nog even gepast worden. Nou dat stond mij wel heel mooi zeiden
ze. Al snel vroegen ze of ik prinses wilde worden. Mijn antwoord was natuurlijk: Ja!
Hoe verliep het prinsenbal?
“Op de dag van de onthulling was ik best wel relaxt. Tegen de tijd van de onthulling
werd ik toch wel zenuwachtig. We werden uit de zaal gehaald, gingen onszelf omkleden
en mochten achter het doek gaan staan. Wat was het spannend! Als we de bliksem
zouden horen, en moesten we elkaars handen vastpakken. Dan zou het doek bijna gaan
vallen werd ons verteld. Het duurde lang voordat het doek viel. Toen het doek viel
stapte we naar voren en begonnen te klappen.
Wat vind je leuk aan prinses zijn?
“Eigenlijk is alles wel leuk aan prinses zijn vooral als je het podium op mag.”
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Heb je de jurk met jullie pap gekocht?
“Ik met ons pap een jurk kopen……. Wat denken jullie zelf? Dan had ik met een overall
aan langs de prins gestaan! Ons pap heeft niet zo veel verstand van jurken kopen.”
Waar kijk je naar uit?
“Ik kijk toch wel het meeste uit naar de receptie maar de rest vind ik ook helemaal
geweldig.”
Wat wil je nog tegen de lezers
van de Schakel zeggen?
“Ik ben heel blij dat ik dit jaar
de prinses van de
Jeugdcarnaval mag zijn
samen met Finn, Giel, Merlijn,
Esmée en Diede. We gaan er
dit jaar een hele mooie
carnaval van maken!”
Page Diede: Wat is het leukste aan Page zijn?
“Ik vind het vooral heel leuk dat de kinderen zo vrolijk zijn en ik vind het heel leuk om
met de kids te dansen.
Is mama niet een beetje jaloers (wij weten namelijk dat ze vroeger zelf ook heel graag
page wilde zijn)?
“Eeeeeehhh……… haha mijn moeder echt niet, maar me zussen zijn wel een beetje
jaloers. Ik ben op school ook al prinses geweest en nu page en zij niks.”
Waar hangen jouw pagekleren als je die niet aan hebt?
“Op mijn kamer zodat als ik ga slapen ik er mooi van kan genieten.“
Zorg je ervoor dat mama er echt niet bij kan?
“Ja hoor, komt goed! Zij past er echt niet meer in ha ha.”
Waar zie je het meeste naar uit deze carnaval?
“Ik denk dat de optocht heel erg leuk gaat worden!”
Wil jij als page nog iets zeggen tegen de lezers van de Schakel?
“Ik hoop jullie op de receptie te zien en lekker genieten met de carnaval!”
Page Esmée: Hoe verliep het jeugdprinsenbal?
“Toen het jeugdprinsenbal was, was ik heel zenuwachtig maar ik was ook heel blij.
Het is heel goed gegaan en een groot succes geworden.”
Wat vind je leuk aan page zijn?
“Ik heb niet echt een ding wat
het leukst is aan page zijn want
alles is leuk!
Ik heb ook al erg veel zin in de
receptie”
Wil jij als page nog iets zeggen
tegen de lezers van de
Schakel?
“Ik vind het heel leuk en heb er
zin in”.
Adjudant Giel: Was het lastig
om het geheim te houden, wat waren de moeilijke momenten?
Ja, dat was soms wel lastig, maar ik had geluk: de meesten vroegen of ik de prins werd.
Soms noemde ik een andere naam, maar heb ook tegen iemand gezegd: “Ja, niet
verder vertellen oké?” En hij geloofde dat.
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Papa, mama en jouw zusjes zullen wel trots op jou zijn, heb je
nu als adjudant ook meer te zeggen thuis (bijvoorbeeld wat
jullie eten of hoe laat je naar bed mag)?
Nee helaas, was het maar zo’n feest! Alles is gewoon
hetzelfde gebleven. Maar… trots zijn ze wel!!!
Heb je al om verhoging van jouw zakgeld gevraagd
(opmerking: Finn krijgt inmiddels
2x zo veel, zou je toch zo meteen niet even Joris of Claudia
aanspreken)? Ha, ha, Goed idee! Daar had ik nog niet over
nagedacht. Die ga ik zeker uitproberen.
Wat is jouw grootste hobby?
Mijn grote hobby’s zijn: Lekker een potje voetballen, over het
land heen jaagen met m’n quad; dat ding loopt lekker hard.
Heerlijk is dat. Ja ik probeer daar zeker liefst dagelijks even
tijd voor vrij te maken. En verder natuurlijk chillen met de
hofhouding en vrienden.
Waar zie je het meeste naar uit deze carnaval?
Waar ik het meest naar uit kijk deze carnaval is wel lastig want echt alles is leuk, maar
als ik moest kiezen dan toch het piepkuukenbal met al die lachende gezichtjes van die
kinderen. Geweldig!
Wil jij als adjudant nog iets zeggen tegen de lezers van de Schakel?
Mensen, maak er deze carnaval een mooi feest van met z’n allen!

Carnaval mit Jeugdprins Finn,
altied goej zin!!

Iedere dag is een nieuw begin.
Laat wat had kunnen zijn los en richt je aandacht op wat kan zijn.
Alles wat je aandacht geeft, groeit.
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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
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 3 februari bij
Cas Arts, tel. 06-46135670 of briefje in de brievenbus.
(Bij de garage).
De KBO Haps wil carnavalsclub “de Zelfkant” en iedereen die meegewerkt
heeft aan de carnavalsmiddag voor ouderen die in zaal de Posthoorn werd
georganiseerd, heel hartelijk bedanken voor hun inzet.
Het was weer een geweldige, gezellige middag.
Wij zien al weer uit naar het volgende jaar.
Donderdag 12 maart Modeshow.
In Steunpunt Mariagaarde van 14.00-16.00 uur.
Deelname en koffie zijn gratis. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Donderdag 19 maart Informatiemiddag.
Steunpunt Mariagaarde van 14.00-16.00uur.
Lezing door M. van Duinhoven:
“Senior zijn: Groeien in ouder worden”.
Ouder worden is een gunst,
Ouder zijn echter een kunst.
De KBO wenst alle inwoners van Haps een fijne Carnaval
met Prins Harm d’n Urste en zijn prinses
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag 9 maart
Woensdag 18 maart
Vrijdag

6 maart

Zaterdag 21 maart
Zaterdag 7 maart
Zaterdag 29 februari

Maandag 24 februari
Maandag
4 2 maart

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’.
GEEN afvalinzameling
GFT- container en plastic/ blik/ drankkartons afval

Wie vertrouwen heeft in zichzelf, wint het vertrouwen van anderen.
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CARNAVAL OP ‘DE BONGERD’
Na een spannende onthulling door
meester Harrie was het eindelijk zover.
Alaaf! Alaaf! Hier zijn ze dan:
Prins Delano en Prinses Denise!!!
En bij de kleuters: Prins Sem en Prinses
Evy!!!
Wat een geweldige prinsenparen en hoe
fantastisch hebben ze het gedaan.
Super!
Met carnaval vieren kan je niet vroeg
genoeg beginnen en dat hebben we
maar weer bewezen op school.
Prins Delano en Prinses Denise werden
traditiegetrouw door de hele klas thuis
opgehaald. Daarna kregen ze van juf
Linda de sleutel van school en waren zij
voor heel even de heersers van `De
Bongerd’. En dat hebben we geweten;
het was weer één groot feest. Samen
met hun hofmaarschalk, nar, pages,
hofdames, dansmariekes en raad,
maakten ze er één groot feest van.

Maar we mogen zeker de kleuterprins
en prinses met hun nar en pages niet
vergeten. Prins Sem en Prinses Evy
liepen voorop te hossen en te springen
alsof ze nooit anders gedaan hadden.
En tijdens de optocht werden alle
bloemetjes flink buitengezet.
Gefeliciteerd voor beide prinsenparen
en geniet er maar lekker van!
Namens de carnavalskommissie
gruwelijk bedankt!!!
Wij wensen alle hanen en hennen en
iedereen in de Kiepekoj een geweldige
carnaval!!
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