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OUD IJZER ACTIE MV JULIANA ZATERDAG 21 MAART
Op zaterdagmorgen 21 maart is het weer zover! De oud ijzeractie 2020 prijkt op de
agenda en dat betekent dat we vanaf 09.00 uur ‘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.
Net zoals in voorgaande jaren wordt er daarom tijdens de inzameling kritisch gekeken
wat er zoal door ons als Hapsenaren wordt aangeboden.
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 oud ijzer commissie: Joris van Elk,
tel.: 06-46801924 (na 17.00 uur) en dan zorgt onze commissie ervoor
dat alles naar wens verloopt!!!
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ACTIVITEITEN 6 MAART T/M 20 MAART
DATA

ACTIVITEITEN

BLZ

Vrijdag maart
Zondag 8 maart
Zondag 8 maart
Zondag 8 maart
Donderdag 12 maart
Zondag 15 maart
Zondag 15 maart
Maandag 16 maart
Maandag 16 maart

Caboose
Laatste dag opgeven van Passiespelen
Maasheggenvlechten
Judotoernooi Haju
Modeshow KBO
Toernooi Zelfkanthennekes
Lente in de Vilt
Alzheimer café
Start Libre toernooi

7
14
10
17
30
32
7
9
30

ZATERDAGHULP
GEZOCHT IN HAPS
Wij zoeken een jongen of meisje vanaf
ca. 15 jaar. Voor werkzaamheden rond
huis, tuin en paardenstal.
Ongeveer 4 uur per week,
tijden ook eventueel op andere dagen
in overleg.

Beste abonnees,
Bent u verhuisd of heeft u
verhuisplannen?
Wilt u ons uw nieuwe adres
doorgeven wanneer u verhuisd bent
i.v.m. administratie en bezorging
van de Schakel.

06-29 54 25 27

DE SCHAKEL NUMMER 6 – 2020
Komt over 2 weken uit op vrijdag 20 maart 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres:
info@deschakelhaps.nl

uiterlijk vrijdag 13 maart
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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DE GOEDE DOELEN WEEK
VAN 30 MAART T/M 4 APRIL
Aan alle inwoners van Haps
Enkele jaren geleden zijn we met elf goede doelen gestart met collectief
collecteren. Collectief collecteren houdt in dat er in één week per jaar geld
opgehaald wordt voor alle deelnemende goede doelen tegelijk.
We collecteren alleen voor de goede doelen waar al jaren in Haps voor wordt
gecollecteerd en die het CBF keurmerk hebben.
Een groot voordeel van het collectief collecteren is dat er maar één keer in het jaar
wordt gecollecteerd in plaats van diverse keren door elk fonds afzonderlijk.
De Goede Doelen Week staat in 2020 gepland van 30 maart t/m 4 april.
In de dagen voor de collecteweek worden er brieven
rondgebracht op ieder adres in Haps. Hierop staan alle
deelnemende goede doelen beschreven, met daar achter een
ruimte waar ingevuld kan worden hoeveel u dat goede doel
wilt schenken. Onderaan is er een ruimte waar het
totaalbedrag vermeld kan worden. Het is de bedoeling dat het
invulformulier samen met het totaalbedrag in de envelop wordt gedaan.
Op dinsdag 31 maart, woensdag 1 april en/of donderdag 2 april komen onze
collectanten uw envelop ophalen.
Plaatselijke verenigingen en fondsen die donateurs werven blijven hun eigen acties
voortzetten en kunt u gewoon aan uw deur verwachten.
Hebt u zin om u voor de goede doelen in te zetten, gezellig met een
medecollectant buiten te wandelen en na afloop samen koffie/thee
drinken, meld u dan aan als collectant. Wij kunnen u goed gebruiken.
In de volgende Schakel
Marieke Loeffen

Ellen van Kessel

Christel Kemperman 

volgt meer informatie.
0485-320794
06-12123264
0485-318452
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KERKBALANS 2020
In deze tijd van het jaar was u gewend de folder te
ontvangen van de actie Kerkbalans met daarin een
financieel overzicht van de parochie in het afgelopen
jaar. Vanaf dit jaar wordt die brochure niet meer huisaan-huis bezorgd.
We merkten dat veel brochures erg snel bij het oud papier terecht kwamen.
Nu ligt het jaaroverzicht achter in de kerk en kan door iedereen meegenomen
worden. Voor het bestuur een flinke kostenbesparing!
De brochure kan ook afgehaald worden bij Th. Bens, Burg. Moorenstraat 47.

BEZOEK PASSIESPELEN 2020 IN TEGELEN
In het vorige nummer van De Schakel hebt u kunnen lezen, dat Parochie De Goede
Herder een busreis organiseert naar de Passiespelen in Tegelen op zondag 14 juni.
De kosten voor een bezoek aan de Passiespelen en de bus reis zijn
€ 47,50 per persoon. Hierbij is inbegrepen een consumptie in de
pauze. Indien wenselijk kunt u zelf een programmaboekje
aanschaffen in Tegelen.
Via onderstaande strook kunt u zich aanmelden.
Het strookje kunt u deponeren in de brievenbus aan de kerk of
inleveren bij Th. Bens, Burg. Moorenstraat 47.
Dit moet dan gebeuren voor zondag 8 maart. Uw bijdrage moet overgemaakt
worden op rekening NL 05 RABO 0134 3018 97 t.n.v. Parochie de Goede Herder.
-------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier voor deelname reis naar Passiespelen
Naam -------------------------------------------------------------------------------------Aantal Personen --------------- Telefoonnummer --------------------------------------Adres -------------------------------------------------------------------------------------E-mailadres ------------------------------------------------------------------------------De bijdrage van € 47,50 per persoon is overgemaakt op rekeningnummer
NL 05 RABO NL 0134 3018 97
Handtekening…………………………………………….
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 7 maart Eucharistieviering.
Zang: Gemengd koor Licenza.
Misintenties:
Mgd. Riet Thijssen-Verbeeten
Mies en Grada Ermers-Daanen en zus Maria
Mgd. Henk van Driel
Zaterdag 14 maart Eucharistieviering.
Zang: Gemengd koor Licenza.
Misintenties:
Jrgt. Nelly Kerstens
Ouders van Dommelen-Janssen en overleden familieleden
Maria Graat-van Dommelen namens de buurt
Jrgt. Jo van Dijk-ten Haaf
Riet Thijssen-Verbeeten en Maria Graat-van Dommelen
namens de volksdansgroep
Mgd. Piet Custers
Mgd. Wim Peeters Weem
Mgd. Nelly Peeters Weem
Mgd. Nol Jans
Mgd. Gerrit Weren
Bart van Raay vanwege verjaardag
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DOOPVIERINGEN 2020
Voor de ouders die hun kindje willen laten dopen,
Iedere derde zondag van de maand is er de mogelijkheid tot een
doopviering in de parochiekerk H. Nicolaas in Haps.
De doopvieringen in 2020 staan gepland voor zondag 15 maart,
19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september,
18 oktober, 15 november en 20 december.
De doopviering vindt omstreeks 11.30 uur plaats. Er worden op de
doopzondag niet meer dan 2 kindjes gedoopt. Als er toevallig maar één kindje
wordt gedoopt komt dat doordat er slechts één kindje voor die zondag is
opgegeven.
Om aan te melden voor het dopen ontvangt de doopwerkgroep (p/a Kalkhofseweg
35, 5443 NB Haps) graag na de geboorte van uw kindje een geboortekaartje voor
de gegevens van uw kindje. De doopwerkgroep neemt daarna contact met u op
voor het inplannen van een doopgesprek. In overleg met u
wordt een doopgesprek gepland in de dagkapel of bij u thuis.
In het doopgesprek staan we wat bewuster stil bij het
bijzondere van een nieuw leven, wisselen we samen van
gedachten over de symbolen van het Heilige Doopsel en wordt
de voorbereiding van een doopviering doorgenomen.
In 2019 zijn de volgende kinderen gedoopt:
Jesse Stoffels (17 februari), Odyle Laurant en
Anne Peeters (17 maart), Liz van Duijnhoven
(15 september) en Jonathan Josephs (20 oktober).
Voor meer informatie en het aanmelden van dopelingen kunt u contact opnemen
met de doopwerkgroep Haps: @ doopwerkgroephaps@outlook.com
Annemieke Laurant  06-15096989
Loes van Summeren  06-13084497
Petra Peeters
 06-18127294
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GERARD STOFFELS LEGT WETHOUDERSCHAP NEER
Wethouder Gerard Stoffels heeft in
goed overleg met het partijbestuur van
Algemeen Belang Cuijk besloten om zijn wethouderschap
met ingang van 12 mei a.s. neer te leggen.
De heer David Solez gaat hem opvolgen. David is 38 jaar,
geboren en getogen in Cuijk en sinds 2017 betrokken bij
ABC. Naast zijn werk als ondernemer in met name de
juridische sector is hij bestuurslid (penningmeester) van de
partij en lid van de commissie Bestuur.
De heer Stoffels bereikt later dit jaar de
pensioengerechtigde leeftijd en had al eerder in zijn partij te kennen gegeven dan in elk
geval te willen stoppen. Nu, na 10 jaar wethouderschap, is het tijd voor een nieuwe
generatie. Voor de partij is het nu mogelijk om tijdig zijn opvolger in de gelegenheid te
stellen om mede vorm te kunnen geven aan de opbouw van de nieuwe gemeente Land
van Cuijk.
In de raadsvergadering van 11 mei zal de heer Stoffels afscheid nemen van de
gemeenteraad. Voor de inwoners, bedrijven en instanties zal een afscheidsreceptie nog
nader worden bekend gemaakt.

HET WORDT LENTE IN DE VILT
Ga op zondag 15 maart mee met IVN
afdeling De Groene Overlaat Cuijk naar
Natuurgebied De Vilt bij Beugen. De
wandeling start om 10.00 uur bij de
parkeerplaats aan de Moerbaan te
Beugen. Om ca. 12.00 uur zijn we hier
weer terug voor koffie/thee en koekjes.
IVN De Groene Overlaat vraagt € 2,00
voor de wandeling, dit is inclusief
koffie/thee. Meet weten? Stuur een
e-mail naar natuurwandelingen@ivncuijk.nl of bel 06-14641745.
De Vilt heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prachtig natuurgebied. In maart
laat de natuur de overgang van de winter naar de lente goed zien. De IVN-gidsen laten
je kennismaken met het voorjaar bij De Vilt.
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ALZHEIMER CAFÉ AFDELING LAND VAN CUIJK & GENNEP
Op maandag 16 maart van 19.30 tot 21.30uur (zaal open 19.00uur).
Attentie: voor één keer is het café
niet in MFC Oelbroeck maar in
Zorgcentrum Op
‘t Hoogveld, Paulusstraat 1, Sint
Anthonis.
Thema: het ‘niet pluis gevoel’
In de fase voor de diagnose maken
mensen zich vaak veel zorgen.
Ze merken dat ze dingen vergeten. Of
een partner of familielid ziet dat hun gedrag verandert. In deze periode speelt vooral
het ‘niet pluis gevoel’: er klopt iets niet maar ze kunnen of willen daar nog niet de
vinger op leggen. En dan?
Een verpleeghuisarts gaat hierover met u in gesprek.
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond! Het Alzheimer Café is bedoeld voor
mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en
andere belangstellenden.
Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Er staat een groene bus waarin u een
vrijwillige bijdrage kunt doen.
Initiatief: Alzheimer Nederland, afd. Land van Cuijk & Gennep i.s.m. Pantein.
Info: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/land-van-cuijk-en-gennep
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GERRIT GRAAT OP NAAR HET
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP MAASHEGGEN VLECHTEN
Gerrit veel succes
met je team
Kijk voor meer
informatie op
www.
maasheggen.nl
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AFSCHEID KADERINSTRUCTEUR ADRIE MUYRIS
Op donderdag 20 februari was de jaarvergadering van de EHBOvereniging Haps. De EHBO-vereniging bestaat uit
20 leden en de opkomst was hoog.
Tijdens de vergadering werden de activiteiten besproken van
afgelopen jaar, wat ging goed en wat kon beter.
En ondanks dat we met een klein clubje zijn kwamen we tot de
conclusie dat we het weer goed gedaan hebben afgelopen jaar.
Met weinig leden is het voor ons als vereniging lastig om in alle aanvragen voor
ondersteuning tijdens evenementen te voldoen, maar op een paar uitzonderingen
na is het ons toch weer gelukt.
Aan het eind van de jaarvergadering was er
aandacht voor het afscheid van onze
kaderinstructeur Adrie Muyris.
Adrie heeft aangegeven te gaan stoppen
met lesgeven en meer te gaan genieten van
zijn vrije tijd samen met Ria, de kinderen
en kleinkinderen.
Adrie heeft zich ruim 40 Jaar lang ingezet
voor diverse EHBO-verenigingen, waarvan
ruim 30 in Haps. Hij heeft nieuwe EHBOcursussen, reanimatielessen, jeugd-EHBO
en heel veel herhalingslessen verzorgd.
In Haps is hij begonnen met lesgeven in 1987 samen met dr. Bakker. Na zijn
overlijden in 1988 heeft Hans Smets dit overgenomen. In die tijd was het verplicht
dat een arts verbonden was aan de EHBO-vereniging en deze nam ook een deel
van de lessen op zich. Later is dit veranderd en werden de lessen alleen nog maar
verzorgd door een kaderinstructeur.
Adrie heeft al die jaren de nodige bijscholingen gevolgd en was dan ook altijd upto-date. Hij heeft vele veranderingen meegemaakt en ook vele drukken van de
EHBO-boekjes. Adrie heeft ons altijd
tijdens de lessen op de hoogte
gehouden en kon daarnaast boeiende
praktijk verhalen vertellen waar de
leden veel van konden leren.
De laatste jaren gaf Adrie in Haps al les
samen met Riny Janssen.
Zij zal (voor een deel) het stokje van
Adrie overnemen.
Hans Smets was als speciale gast
uitgenodigd tijdens deze vergadering
om een woordje te doen voor Adrie.
Door de leden was er een mooi herinneringsboek gemaakt en na het overhandigen
van de afscheidscadeaus was het tijd om na te borrelen.
Lieve Adrie, namens de EHBO-vereniging Haps nogmaals hartelijk bedankt voor je
altijd inspirerende en enthousiaste manier van lesgeven.
DE SCHAKEL 5-2020
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BLOG
• Lokkantseweg
Wat betreft het vrijmaken van gelden voor de Lokkantseweg
ben ik echt heel blij dat de voltallige coalitie meeging en er
daardoor een meerderheid was. Daarmee kunnen we vaart
zetten achter de veiligheidsmaatregelen. Mede doordat de
buurt ook door wil pakken, komt er schot in de zaak.
• Grave
In de gemeente Grave is besloten om een opiniepeiling te houden maar pas
nadat in ‘Land van Cuijk’ de beslissing genomen is om wel of niet te herindelen.
Vreemde zaak. Dat betekent dat de gemeente Grave niet actief bij gaat dragen
aan een herindeling richting één gemeente Land van Cuijk. Of een minister hier
nog wat van gaat vinden en actie hierop durft te ondernemen is nog maar de
vraag. Naar mijn mening: zonde voor de inwoners van Grave, Gassel, Escharen
en Velp.
• Commissievergaderingen
Binnenkort hebben we weer een raadsvergadering. Deze vergadering wordt twee
weken van tevoren voorafgegaan door commissievergaderingen.
Onderwerpen die nu bijvoorbeeld op de rol staan:
Voortgang centrumplan Cuijk.
Het voorstel is om voor een iets soberdere uitvoering te kiezen waardoor meer
aanloopstraten meegenomen kunnen worden in de herinrichting.
Ontwerpbestemmingsplan voor Kloosterlaan St. Agatha: aanpassing
kloostergebouw met 25 zelfstandige wooneenheden en de realisatie van de
natuurpoort voor het Unesco-Maasheggengebied.
Regionale woningbouwstrategie Deze strategie is opgesteld naar aanleiding van
het woonwensenonderzoek dat vooraf heeft plaatsgevonden. Een gevarieerd
woningaanbod blijft ons inziens van belang. Op de korte termijn is dit zeker nodig.
In de kernen worden gesprekken gevoerd om te komen tot ‘masterplannen’.
In de tweede helft van 2020 zal dat in Haps plaatsvinden.
• Bedrijfsbezoek Tiny Houses
In Mill staat een bedrijf dat de grootste Nederlandse producent is
van houten Tiny Houses. Als Liberaal LVC hebben we daar een
bedrijfsbezoek gehad voor leden en introducés. Tiny Houses, waarbij
er niet maandelijks voor gas of elektra betaald hoeft te worden
omdat er meer dan voldoende zonnepanelen op het dak liggen, zijn
behoorlijk in trek. Deze duurzame woningen
lijken vooral voor starters een uitkomst te zijn.
We rekenden uit dat (inclusief hypotheek) de grotere
woningen met twee slaapkamers zo’n 300 tot 400 euro per
maand kosten. Daar is de grondprijs niet bij inbegrepen. Blijft
interessant voor zo’n 0-op-de-meter-woning (geen
energiekosten).
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
T: 06-23411107
www.liberaal-lvc.nl
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PRINSENTOTO DE ZELFKANT
Enkele weken geleden is Prins Harm
uitgekomen als de nieuwe Prins van de
Zelfkant. Vanaf de kaartverkoop van de
zittingsavonden kon je meedoen met de
Prinsentoto. Als je het juiste lootje trekt dan
win je een Vip-arrangement op ons
jaarlijkse Tuinfeest in de zomer. En ook
deze keer hebben we weer een gelukkige
winnaar: Gerwin Arts kwam op de
Prinsenreceptie vol trots met het kaartje
aanlopen.
Hij wint dus het Tuinfeest VIParrangement voor 2 personen.
Maar wij zijn nog op zoek naar de andere winnaar. Ieder
kaartje heeft een uniek nummer. Uit alle kaartjes hebben wij
1 nummer getrokken en ook hij of zij wint een Viparrangement voor 2 personen op ons Tuinfeest.
Dus degene die het kaartje met nummer 5010 heeft, mag
zich met dit kaartje melden bij een van onze raadsleden voor
de prijs te innen.
Groeten van de Prinsentoto-commissie van de Zelfkant
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PRIJSWINNAARS OPTOCHT 2020
Beste Hapsenaren,
Carnavals dinsdag was er weer de wel bekende
carnavalsoptocht door ons mooie durpke Haps. Dit jaar
zijn wij als optochtcommissie zeker tevreden over hoe de
jeugd uit de regio een mooie optocht door Haps heeft
gelopen. Dit jaar waren er
een aantal aanpassingen
om de optocht nog beter
te laten verlopen. We
hebben besloten om van 90 naar 70 wagens te gaan. De
optocht duurde daarom minder lang en ook de kwaliteit
van de wagens is erop vooruit gegaan was het oordeel
van de jury. Dit was ons allen goed bevallen. Ook hebben
we dit jaar met borg en waarschuwingen gewerkt. Bij 2
waarschuwingen kregen de deelnemers de borg niet meer terug en bij een derde
waarschuwing werden ze 3 jaar uitgesloten voor deelname aan onze Hapse optocht.
Helaas hebben wij deze maatregel moeten gebruiken en mogen 8 wagens de komende
3 jaar niet meer meedoen. Dat kwam veelal door geregeld veel te harde muziek en niet
luisteren naar leden van de Raad van Elf. Waarschijnlijk hebben die 2 zaken wel een
verband met elkaar. Graag willen we ook alle vrijwilligers hartelijk bedanken die elk jaar
weer klaar staan om de optocht in goede banen te leiden. Onderstaand nog enkele
foto’s van de prijzenwinnaars.
Groeten,
De optochtcommissie
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ZELFKANTERS 2020 THIJS EN ANNEMARIE MOOREN

Onze gedreven organisators in Haps.
Voor Haps, Zelfkant en andere verenigingen zijn er diverse zaken waarom Thijs en
Annemarie bovenstaande eretitel krijgen.
Voor meerdere verenigingen : uitlenen van werkmaterieel tijdens diverse evenementen
in Haps (tuinfeest, muziek in de mais, paardenfokdag enz. enz.)
Thijs in 1996 urste boer.
Samen in 2010 boerenbruidspaar
Annemarie: 17 jaar jury bij optocht
Annemarie: jaarlijks tuinfeestaankleding tent en volop ideeën
Beide: altijd aanwezig op de carnavalsactiviteiten maar ook andere dorpsfeesten
Beide: lid zelfkantkoor
Thijs: lid St Nicolaasgilde
Thijs: ter opluistering een nummerke zingen. O.a. bij muziekvereniging Juliana , Viva
Musica of Zelfkant.
Beide: werkplek voor jeugd voor kennisdeling (natuur, structuur en beroep boer)
Beide: vrijwilliger Hapse Boys (bardiensten, projectwerk bijv. jubileum, zonnepanelen)
Beide: medeorganisator Maisfeest via Kiwani’s.
Annemarie : vrijwilliger Schittering (soepspecialist)
Thijs : medeorganisator Samenloop voor hoop, Geweldig.
Thijs en Annemarie: geniet van jullie uitverkiezing. Verdiend !

Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn
is wat je doet
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OPEN DAG ‘SAMEN OPENEN WE DEUREN’
Vrijdag 27 maart
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 in Haps, iedereen van harte uit om op
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 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 Haps,
BSO de Klimboom,
Kinderdagverblijf Boerkes&Co,
Kinderdagverblijf Koetje Boe,
Peuterspeelzaal K’nijntje,
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www.debongerdhaps.nl
www.biblioplus.nl
www.bsodeklimboom.nl
www.boerkesenco.nl
www.koetjeboe-haps.nl
www.spring-kinderopvang.nl
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CABOOSE
Knutsel
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
Heey Yolo jongens en meiden.
Komende vrijdag 6 maart is de jaarlijkse wel bekende mega gave jongens en
meiden avond! De jongens gaan op pad voor een coole activiteit.
De meiden blijven in de Kuip en gaan een super leuke avond tegemoet.
Verder verklappen we nog niks, maar het is zeker de moeite waard!
Geef je snel op.
Groetjes team YOLO
Matthijn – Martijn – Lucie – Martina – Claudia
Data Yolo: 6 maart, 3 april, 8 mei, 12 juni.
Nexxt
Wie is…. De Mol?
De volgende NEXXT avond zal in het teken staan van
Wie is de Mol! We gaan het bekende spel spelen waarin
een van jullie een tegenstander zal blijken te zijn, de
Mol. Wie verdenk jij?
Wie blijft er na de executie over en gaat met de prijs
naar huis?
Kom op vrijdag 13 maart om 19.30 uur naar De Kuip en speel dit spannende spel
mee. Zie voor meer informatie in de uitnodiging die per mail verstuurd is.
Groetjes, Team NEXXT
Data Nexxt: 13 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni.

JEUGDTOERNOOI HAJU
Op zondag 8 maart
organiseert Haju een
regionaal Jeugdtoernooi in
sporthal de Stappert.
Het toernooi begint om
9.30 uur en duurt tot
ongeveer 13.30 uur.
Wilt u onze judoka’s in
actie zien?
U bent van harte welkom!
DE SCHAKEL 5-2020
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MUZIEKVERENIGING JULIANA HAPS
MV Juliana en haar artiesten zijn bijna klaar voor WWY 2020!
De stembanden zijn bijna in optima forma, de instrumenten zijn alvast gepoetst en
gesmeerd, de techniek is er bijna klaar voor, de presentatie is er bijna klaar voor en
sporthal De Stappert is er bijna klaar voor. Kortom: Muziekvereniging Juliana, onder
leiding van dirigent John Derks, staat muzikaal in de startblokken om van het
evenement 'We Want You”, samen met
haar deelnemers, op zaterdag 4 april weer
een fantastisch muziekfeest te maken.
Voorverkoop: de voorverkoop voor de
3e uitvoering van We Want You! is op
1 februari van start gegaan en de
voorverkoop verloopt als vanouds weer
supergoed. Het is mogelijk om online
toegangskaarten te bestellen via de
website van onze muziekvereniging Juliana
(www.mvjuliana.nl). De prijs van de
tickets in de webshop is € 8.00 per stuk maar je kunt ook aan de deur terecht bij Annie
Weerts (Parallelstraat 36) of Bart Robben (Bogaersstraat 2d). De tickets zijn niet
genummerd en er is géén onderscheid tussen zit- en staanplaatsen.
Natuurlijk ben jij straks als eigenaar van een ticket ook weer lid van onze
publieksjury maar dan dien je wel voor 20.15 uur binnen te zijn.
De afgelopen maanden zijn alle muzieknummers door zowel de Muziekvereniging en de
deelnemende artiesten afzonderlijk ingestudeerd. De deelnemers ontvingen thuis de
mp3 opname van Juliana van het
desbetreffende muzieknummer en op de
repetities wordt er één mooi geheel van
gemaakt.
De muziekvereniging wordt op deze
avond weer versterkt met een combo en
voor het licht en geluid trekt Atlantic
Power uit Haps weer alles uit de kast.
In de komende nummers van De
Schakel uiteraard het laatste update nieuws over WWY 2020: Jezus, wat hebben we er
weer zin in!!! Voor een update van het nieuws kun je natuurlijk ook terecht op
www.mvjuliana.nl en op onze facebookpagina
www.facebook.com/muziekverenigingjuliana.
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Rommelmarktinzameling en alv mv Juliana

De jaarlijkse inzameling voor de rommelmarkt start dit jaar op
zaterdag 11 april.
Meer informatie binnenkort hierover in de Schakel en via onze
sociale mediakanalen (website en facebook).
De jaarlijkse ledenvergadering van Muziekvereniging Juliana vindt
plaats op zondag 15 maart.
Onze leden hebben een uitnodiging ontvangen via onze secretaris Jeroen Weerts.
De vergadering begint om 11.00 uur in ons Clubhuis “De Posthoorn”.

ROZENBOTTELS NIEUWS HET CULINAIRE FRÜHSCHOPPEN
Op zondag 29 maart vindt het Culinaire
Frühschoppen van blaaskapel De Rozenbottels
weer plaats. Het evenement is de afgelopen jaren
uitgegroeid toe een ontzettend gezellig culinair
muziekfeestje in Haps. Zorg daarom dat je het niet
mist!
Het Culinaire Frühschoppen wordt ook dit jaar weer
mede mogelijk gemaakt door diverse Hapse
bedrijven!
In de volgende Schakel (s) uiteraard meer nieuws
maar noteer alvast de datum:
29 maart blaaskapellenfestival Groesbeek 22
maart
En… voor wie zolang niet kan wachten: Op zondag
22 maart treden de Rozenbottels op in Groesbeek
tijdens het Blaaskapellenfestival aldaar. Op het
affiche staan naast de Rozenbottels om 12.00 uur,
12.30 uur Krajovanka uit Grashoek, 14.00 uur De
Pompzwengels uit Geffen en om 15.30 uur Freunde
Echo uit Overloon genoteerd.

Voor meer info: zie www.derozenbottels.nl
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HAVOC WEDSTRIJDPROGRAMMA
De aankomende wedstrijden
Zaterdag
Tijd
12.45
14.30
14.30
16.30
16.30
16.30
19.00
19.00
Zondag
10.30
11.30
12.00
12.30

7 maart
Thuis team
VC Polaris JA1
Havoc DS3
Havoc MB1
Havoc DS2
Havoc DS5
Havoc HS2
Havoc DS1
Havoc HS1
8 maart
Havoc N4 1
Havoc N4 1
SOMAS/Activia N5 1
Saturnus/Hendriks
Coppelmans N5 1
12.30
Saturnus/Hendriks
Coppelmans N4 1
Vrijdag 13 maart
21.00
HLB Van Daal/DS DS6
Zaterdag 14 maart
12.00
Olsredlem DS1

Uit team
Havoc JA1
Bedovo DS1
Flamingo’s’56 MB2
Nuvo’68 DS1
VCP DS3
AV Flash HS1
VC Olympia DS1
Peelpush HS2

Locatie
’t Hout, Helmond
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps

Flamingo’s’56 N4 2
SOMAS/Activia N4 1
Havoc N5 1
Havoc N5 1

Sportzaal
Sportzaal
Sportzaal
Sportzaal

Havoc N4 1

Sportzaal Muzerijk, Uden

Havoc DS2

De Misse, Den Dungen

Havoc DS3

MFC De Zwingel,
Melderslo
De Jachthoorn, St Hubert
De Reiger, Groot-Amers
Warandahal, Sambeek
Sport- en quashcentrum,
Nederweert
De Jachthoorn, St Hubert
Pica Mare, Gennep
D’n Ekker, Beek en Donk
De Jachthoorn, St Hubert

14.30
15.00
15.00
16.00

Havoc DS4
Set Up DS3
VC WIK Groot-Ammers DS1 Havoc DS1
Havoc JA1
VV Rooi JA1
VC Fortutas HS1
Havoc HS2

16.30
17.00
19.00
19.00

Havoc DS5
Flamingo’s’56 MB2
Bedovo HS1
Havoc HS3

Zondag
14.00
14.30
14.30
15.00
15.30

15 maart
VC Montagnards N6 1
Flamingo’s’56 N4 3
Havoc N6 1
Detac N4 2
Saturnus/Hendriks
Coppelmans N6 2
VC Montagnards N5 1
Flamingo’s’56 N4 1
Avance N5 2

16.00
16.00
16.30

Hovoc DS5
Havoc MB1
Havoc HS1
Saturnus/Hendriks
Coppelmans HS3

Muzerijk,
Muzerijk,
Muzerijk,
Muzerijk,

Havoc N6 1
Havoc N4 1
Avance N6 1
Havoc N4 1
Havoc N6 1

De
De
De
De
De

Looierij,
Looierij,
Looierij,
Looierij,
Looierij,

Havoc N5 1
Havoc N4 1
Havoc N5 1

De Looierij, Mill
De Looierij, Mill
De Looierij, Mill

Uden
Uden
Uden
Uden

Mill
Mill
Mill
Mill
Mill

De gespeelde wedstrijden
Zaterdag 15 februari
Thuis team
Havoc DS4
Havoc DS3
SOMAS/Activia HS2
Havoc DS5
Havoc DS2
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Uit team
Avance DS3
VC Velden DS3
Havoc HS3
Flamingo’s’56 DS4
Bladel DS1
DE SCHAKEL 5-2020

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

HAPSE BOYS
Het extreem natte weer zorgt er voor dat ons uitslagenlijstje opnieuw extreem kort is.
Uiteraard zou er in het Carnavalsweekeinde sowieso niet worden gevoetbald. In het
weekeinde erna zou worden ingehaald, maar werden de meeste inhaalwedstrijden
opnieuw afgelast. Wellicht nog vervelender is dat als gevolg van veel te natte velden
inmiddels vier aaneengesloten weken niet op de velden van Sportpark De Berkte
getraind kon worden.
Programma Hapse Boys 1
8 maart (14:00 uur)
Rood Wit 1 - Hapse Boys 1
15 maart (14:30 uur)
Hapse Boys 1 - Groesbeekse Boys 1
Vanaf 12:30 uur in de kantine:
Ik hou van Hollands, met een live optreden van Hans Meurs.
22 maart (14:30 uur)
Vitesse ’08 1 - Hapse Boys 1
29 maart (14:30 uur)
Hapse Boys 1 - Germania 1
Uitgelote obligaties. U heeft van ons nog tegoed de nummers van de obligaties, die
voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst zijn uitgeloot. De houders van deze
uitgelote obligaties kunnen zich tot en met 31 december 2020 melden bij onze
penningmeester (penningmeester@hapseboys.nl) om teruggave te vorderen van het
nominale bedrag. Voor 2020 zijn uitgeloot zijn de nummers 2, 3, 4, 23, 53, 56, 57, 74,
110 en 111. U vindt het nummer op de obligatie.
20 februari 2020
Volkel 1
- Hapse Boys 1 (oefen)
4 - 0
29 februari 2020
Vitesse ’08 JO7-1/2
- Hapse Boys JO7-1/2
SSS ’18 veteranen
- Hapse Boys veteranen
3 - 0
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TENNISVERENIGING DE ZOETSMEER
Voor alle jeugd van 6 t/m 17 jaar:
Maak vrijblijvend “Kennis met Tennis”
Hier onder kun je je opgeven voor de Open Dag
actie:
Woensdag 11 Maart van: 15.00 tot 17.00 uur
Op de tennisbanen van TV de Zoetsmeer
Zoetsmeerweg 14, Haps
Alle voordelen op een rij:
je maakt vrijblijvend kennis met tennis
je bent nog geen lid
je krijgt een racket te leen
je zit dus nergens aan vast
je krijgt les van een gediplomeerd tennisleraar
je beslist daarna zelf of je wel of niet lid wilt
worden
E-mail voor info: jcdezoetsmeer@live.nl
------------------------------------------------------------------------------------------Voornaam:

……………………………………

Achternaam: ……………………………………………….…

Straat:

…………………………………………………

Huisnummer: ………………………

Postcode:

………………

Telefoonnr.:

Woonplaats:………..…………..

Geboortedatum: ………………...…...……………………………..
E-mailadres*: …………………………………………………………….
* Dit wordt alleen gebruikt door TV de Zoetsmeer)

Gelieve dit invulstrookje inleveren voor 9 maart
Burgemeester van Hultenstraat 15, Haps.
Of aanmelden via email: jcdezoetsmeer@live.nl
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 man  vrouw

NIEUWE SPONSOROVEREENKOMST NABUURS OPEN
Op woensdag 19 februari hebben Tennisvereniging De Zoetsmeer en de 3 Nabuurs
bedrijven Automobielbedrijven Nabuurs vertegenwoordigd door Miranda Nabuurs,
Electro Technisch Buro Nabuurs vertegenwoordigd door Willy Simons en Nabuurs
Supply Chain Solutions vertegenwoordigd door Ard Nabuurs een nieuwe 5-jarige
sponsorovereenkomst getekend voor de sponsoring van het in de gehele regio
bekende Nabuurs Open Dubbeltoernooi.

Het Nabuurs Open wordt dit jaar gehouden vanaf zaterdag 14 maart met de finales
op zondag 29 maart.
Voorzitter Louis van de Groes
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ENTHOUSIASTE WENDY PETERS
BRENGT JONG EN OUD IN BEWEGING MET VOETJEBAL
Niet alleen mensen van
verschillende leeftijden
moeten sporten en bewegen.
Ook voor de jongste jeugd is
het erg gezond en bovendien
super gezellig om te bewegen.
WENDY PETERS Je kunt er niet vroeg genoeg
mee beginnen!
Wendy Peters uit Haps is elke zondagmorgen actief voor
Voetjebal Nederland in het kader van 'Bewegen zorgt voor
plezier'. Met haar bedrijf “Heppie Joy’ en ‘Voetjebal Cuijk’ probeert zij mensen in
beweging te krijgen, Dus maar eens op bezoek gegaan om te horen wat en wie zij zo
graag in beweging brengt!
Wendy, kun je allereerst eens wat over jezelf vertellen?
In 1995 ben ik geboren in Gassel waar ik tot 2018 heb gewoond met mijn ouders, broer
en zus. In 2018 heb ik mijn vertrouwde nest verlaten en ben ik verhuisd naar Haps. Na
het behalen van mijn MAVO diploma ben ik gaan leren voor pedagogisch medewerkster.
Tijdens mijn stages in de kinderopvang merkte ik al wat meer verdieping te willen. Ik
heb toen een kopjaar gespecialiseerd pedagogisch medewerkster gevolgd. In 2014 heb
ik de uitdaging opgezocht en heb ik stage gelopen bij Kentalis in Sint-Michielsgestel.
Hier leerde ik om te werken met gebarentaal. Het was een pittige maar zeer leerzame
en leuke stage.
Na het behalen van mijn diploma’s ben ik begonnen in de kinderopvang. Hier volgde ik
extra cursussen en bleef op zoek naar de uitdaging in het vak. Eind 2018 heb ik mijn
vaste baan opgezegd om voor mezelf te beginnen. De start van “Heppie Joy” werd toen
een feit.
Heb je vroeger - en ook nu nog - zelf ook veel aan sport en bewegen gedaan?
Ja, als kind had ik al veel beweging en hobby’s nodig. Als 3-jarige stond ik met mijn zus
mee te dansen voor het podium. Ik moest nog een
paar jaar wachten voordat ik bij de dansgarde mocht
in Gassel. Toen ik 6 jaar werd stond ik dan ook te
springen om eindelijk op dansles te mogen gaan. Tot
vorig jaar heb ik bij de dansgarde van Gassel gedanst.
Later werd er een dansschool gestart. Hier ben ik ook
direct gaan dansen. Ik begon met een uurtje
streetdance in de week.
In groep 8 ben ik gaan voetballen. Ook hier kon ik
mijn ei in kwijt. Twee avonden in de week speelde ik
nog bij muziekorkesten in het dorp. In het weekend
was het wedstrijden voetballen of met de carnaval op pad.
Later kwam het wedstrijdteam van dansen erbij. Mijn ouders vonden het wat veel
worden en ik moest een keuze maken tussen al mijn hobby’s. Na 4 jaar gevoetbald te
hebben, ben ik hier mee gestopt en ging ik dansen bij het wedstrijdteam.
Het bewegen heeft altijd een rol gespeeld in mijn leven. Stil zitten is niet mijn ding!
Nu dans ik zelf nog 4 uur in de week bij Peter deHing en heb ik een nieuwe passie in het
tapdance en jazzballet gevonden. Met “Heppie Joy” geef ik veel lessen waardoor ik
7 dagen in de week kan bewegen en met sport bezig kan zijn. Vanuit het Voetjebal geef
ik nu ook voetbaltraining aan de Jo7 van JVC Cuijk. De passie voor voetbal heb ik dus
gelukkig ook weer op kunnen pakken.
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Hoe ben je er toe gekomen om mensen in beweging te
krijgen en waarom speciaal de al hele jonge kinderen?
Zelf ben ik altijd al in beweging geweest, zoals verteld.
Wanneer een kind van jongsafaan (vanaf dat het kan
lopen) beweegt, is de kans groot dat hij/zij zijn/haar
hele leven zal blijven bewegen. Bij jonge kinderen vind
ik het mooi dat ze nog zo onbevangen zijn. Ze zijn erg
leergierig en staan vaak te stuiteren om nieuwe dingen
aan te leren. Ik vind het een mooi gegeven dat ik een
stukje mag bijdragen aan de ontwikkeling van een
kind.
Bij de jonge kinderen heeft de ouder (of opa, oma) een
grote rol tijdens de les. 45 tot 60 minuten alleen maar positiviteit tussen ouder en kind
draagt bij aan een goede binding. De ouder is de
persoonlijke coach van het kind bij ouderpeutergym en Voetjebal. Bij Voetjebal worden
de oefeningen samen uitgevoerd. De ouder
moedigt het kind aan en na iedere oefening
ontvangen de kinderen een applaus.
Je ziet ze stralen van trots wanneer ze een high
five of compliment krijgen. Ze groeien met de
week door alle positiviteit.
Beweging vind ik heel
belangrijk.
Het vermindert vaak lichamelijk klachten maar vergeet het
sociale aspect niet! Wekelijks elkaar ontmoeten en samen
genieten van bewegen en sociale contacten hebben, is iets waar
“Heppie Joy” graag aan bijdraagt. Bewegen en sociale contacten
dragen bij aan een gezonde mentale en lichamelijke conditie.
Vanaf welke leeftijd ga je met jonge kinderen aan de slag?
De ouder-peutergym is mogelijk vanaf dat het kindje kan lopen.
Samen met de ouder versterken we het vertrouwen in zichzelf.
Vrij zijn in de zaal, in de groep en met de toestellen is een doel
waar we naar toe werken.
Bij Voetjebal mag je vanaf 2 jaar deelnemen. Bij deze jonge
doelgroep is de ouder of opa/oma er wel bij tijdens de les.
Het jongste lid bij Heppie Joy is 1½ jaar oud. De oudste
deelnemer is 96.

DE SCHAKEL 5-2020

25

Ben je er de hele week druk mee?
Door mijn veelzijdigheid ben ik de hele week bezig met Heppie
Joy. De afwisseling vind ik erg leuk. Het wordt dan ook nooit
saai. Ik begin 3 dagen in de week als gastouder. Wanneer de
kinderen op school zijn ga ik door naar mijn lessen. De
kinderen haal ik weer uit school en ‘s avonds geef ik nog
lessen, volg ik zelf les of ga ik naar de muziekvereniging in
Haps of Gassel. Momenteel ga ik op zaterdag naar school om
meer te leren over Meer Bewegen voor Ouderen en hoop ik dit
jaar mijn diploma in ontvangst te nemen. In het weekend
staan de lessen Voetjebal gepland en geniet ik van de 45
minuten met kind, ouder en voetjebal. Donderdag en vrijdag staan in het teken van de
danslessen. Kids dans in Velp en Kids dans in Haps en Linedance in Grave.
Het leuke aan mijn vak vind ik de afwisseling. Het ene uur sta ik les te geven aan
senioren en het andere uur sta ik met de jongste kinderen in de sportzaal.
Buiten de vaste lesuren in de week werk ik voor projecten. Zo heb ik twee jaar de dans
mogen verzorgen bij het Vierdaagse Orkest en andere concerten van
muziekverenigingen. In november danste “Heppie Joy” nog tijdens het proms concert in
Sint Tunnis. In januari kreeg ik een aanvraag om tijdens een jubileumreceptie de
kinderen te vermaken. Het was de eerste keer maar ik voelde me wel thuis op het
podium en een microfoon in mijn hand. Heppie Joy is ook geen naam waar één activiteit
onder valt. Daar is de naam ook op uitgekozen. Er is veel mogelijk bij Heppie Joy.
Mijn lesrooster is ook te vinden op de website:
www.heppiejoy.nl onder het kopje aanmelden.
Bij Heppie Joy mag iedereen twee gratis proeflessen volgen.
Hiervoor mag u altijd contact opnemen via mail:
info@heppiejoy.nl of tel.: 06 55 58 64 97. Voor Voetjebal
geldt hetzelfde telefoonnummer; mailtjes kunt u richten aan
cuijk@voetjebal.com
Waar komt de naam Heppie Joy vandaan?
Ik krijg met regelmaat de vraag of Heppie Joy niet ‘Happy Joy’ moest zijn en of ik weet
dat het een pleonasme is. Toen ik wist dat ik voor mezelf wilde beginnen ben ik druk
gaan denken over de bedrijfsnaam. Als kind heb ik altijd al iets gehad met Stichting
Heppie. Mensen die zich inzetten om iedereen te kunnen laten genieten van gezelligheid
en ontspanning vind ik een verrijking voor deze wereld. Zo’n naam kun je niet kopiëren
dus moest ik hier iets mee. Veel namen zijn gepasseerd. Dance for Joy, move for joy.
Maar dat is allemaal eenduidend. Of bewegen of dansen. Ineens tijdens het ontbijt
kwam daar Heppie Joy. Dit is mijn hoofd niet meer uitgegaan. Ik ben een echte
Brabantse. Heppie ( Heb je vreugde) zo kan ik de vraag ook stellen, maar uiteindelijk is
het maar een naam.
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Wat vind jij zo belangrijk?
Ik vind het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en uitdagen. Nu volg ik dan de
opleiding MBVO. Maar alles wat je doet, moet je doen met
plezier. Ik hoef sinds 2018 niet meer te ‘werken’ maar ik
mag mijn passie overbrengen op anderen. Dat is toch het
mooiste wat er is?!
Plezier staat dan ook voorop bij Heppie Joy en Voetjebal
Cuijk. Al spelenderwijs en met plezier nieuwe dingen leren
en jezelf onwikkelen, daar draag ik graag aan bij.
De jongste kinderen geef ik vertrouwen in henzelf. De ouder
moedigt mee aan en ze ervaren dat het leuk is om te
bewegen en dat niets fout is. Zolang ze het proberen is het
goed. Daar leren ze van.
Bij de oudere kinderen vind ik het respect voor elkaar
belangrijk. Tijdens de danslessen wordt er veel gelachen.
Natuurlijk wordt er ook serieus en hard gewerkt en daag ik
de kinderen uit te groeien in dans. Ik geniet ervan wanneer
een groep echt een groep wordt. Wanneer er een nieuw lid komt kijken wordt deze aan
de hand meegenomen en door de les gewezen. Daar kan ik van genieten!
Bij volwassenen bewegen we op muziek. Samen ervaren we dat bewegen ook leuk kan
zijn. Sommige oefeningen zijn niet leuk om uit te voeren maar door en een grappig
liedje of wat humor doorheen te mixen merken we daar niets van. Je ziet hier wel dat
veel mensen voor zichzelf komen sporten. Dit
vraagt een andere werkwijze dan bij de
kinderen of de senioren. Gezellig samen zijn is
leuk maar ze willen ook nog hard werken. Je
ziet bijvoorbeeld vaste plaatsen in de ruimte.
Als docent accepteer en respecteer ik dit. Af en
toe probeer je ze met een oefening even samen
te brengen. Een van mijn groepen sport al heel
wat jaren samen. Je ziet dan voor en na de les
toch de sociale contacten naar voren komen.
Dat vind ik mooi om te zien.
Bij de senioren is het koffiemoment na de les
belangrijk. Er zijn zelfs lijstjes wie wanneer de
koekjes meeneemt. Even checken hoe het met iedereen gaat is belangrijk bij deze
doelgroep. Eenzaamheid komt voor in deze doelgroep. Deelnemers kunnen de hele
week uitkijken naar het uurtje sporten. Even samen zijn met anderen. Het sociale
aspect speelt hier dus een grote rol. Bij het MBVO worden er dan ook iedere les
oefeningen aangeboden waarbij deelnemers elkaar even ontmoeten.
Bij de dementerende ouderen speelt de muziek een grote rol. Ik kan er van genieten
wanneer een senior zijn kamertje uit komt om even bij de groep te zijn en te genieten
van de muziek. Wanneer er dan mee gedeind en gezongen wordt met de muziek uit hun
jeugd weet ik dat ik goed bezig ben.
Wendy bedankt voor je interview en we wensen je veel succes met je bedrijf Heppie Joy
en alle beweeglijke actieve-activiteiten.

Leven is als zeilen.
Je gebruikt de tegenwind om vooruit te komen
DE SCHAKEL 5-2020
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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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GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD
Het was goed vertoeven
op dagbesteding
Mariagaarde.
Wat hebben we met z’n
allen genoten!!
Iedereen die een bijdrage
heeft geleverd om dit alles
mogelijk te maken;
HARTELIJK DANK.
Wilt u een kijkje komen
nemen of heeft u
vragen hoe u zich kunt
aanmelden of heeft u wat
tijd over om
vrijwilligerswerk te doen,
dan kunt u bellen naar:
Sociom: via 0485-700500
of naar: Ankie Jacops,
welzijnsmedewerker
Mariagaarde via
06-30640445
Ankie is bereikbaar op:
maandag, woensdag
en vrijdag van
9.00 tot 16.30 uur.
Een e-mail kan ook.
Stuur deze dan naar:
ankiejacops@sociom.nl
De koffie staat altijd klaar!
Met vriendelijke groet,
Welzijnsmedewerker
Ankie Jacops
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps.
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670.
AGENDA EN MEDEDELINGEN
PROGRAMMA MAART
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 in Steunpunt Mariagaarde
van 14.00-16.00 uur.
Lezing door M v Duinhoven:
Senior zijn: Groeien in ouder worden.
Ouder worden is een gunst. Ouder zijn echter een kunst.
Donderdag 26 maart Kienen in Steunpunt Marigaarde.
van 14.00-17.00 uur. Deelname € 1,50 per kaart.
Eat & Meet in de Posthoorn.
Op de eerste woensdag van de maand, nu dus op 1 april.
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 30 maart bij Cas
Arts, tel. 06-46135670 of briefje in de brievenbus. (Bij de garage).

INSCHRIJVEN HAPSE LIBRE KAMPIOENSCHAPPEN
Beste biljartliefhebber,
Op maandag 16 maart gaan we beginnen met
het 37e biljarttoernooi.
Graag opgave voor 10 maart bij Café de Molen,
tel. 312687.
Graag even doorgeven wanneer je niet kunt.
Dit maakt het voor de organisatie gemakkelijker.
Tot ziens bij Café de Molen, Henk en Tiny.
E-mail: cafedemolen@home.nl
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

9 maart

Woensdag 18 maart
Vrijdag

6 maart

Zaterdag

21 maart

Zaterdag

7 maart

Zaterdag

28 maart

Maandag
9 maart
Maandag
4 16 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’.
Restafval
GFT- container en plastic/ blik/ drankkartons afval
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