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PRINSENBAL 26 JANUARI 2019 IN DE KIEPEKÔJ
(Aanvangstijd 20.00 uur)
Wie zal het wezen, wie zal het zijn!
De Prinsencommissie van de Zelfkant heeft opnieuw een topper in
de startblokken staan die komend carnavalsjaar de scepter gaat
zwaaien over het Zelfkantriek.
Bijna is het zover. Zaterdag 26 januari wordt Prins Carnaval 2019
onthuld. Wie zal het wezen, wie zal het zijn? Ben je benieuwd?
Kom dan om 20.00 uur naar de Kiepekôj (De Posthoorn). We hebben dit jaar echt een
schitterend programma voor deze avond. Dit programma wordt traditiegetrouw geopend
met een optreden van de Zelfkanthennekes. Na dit optreden gaan we genieten van de
Brabants kampioen tonpraoten 2018. De Zelfkant heeft kosten noch moeite gespaard
om deze kampioen in de buutton van de Kiepekôj te krijgen. Dit is gelukt; zorg dat je
erbij bent. Na deze topbuut krijgen de lachspieren even rust als we gaan genieten van
een dansoptreden van een van de leden van de Zelfkanthennekes.
Vervolgens het Hops Proatje van Hans en Corné waarbij menig voorval in ons dorp
kritisch onder de loep wordt genomen. Wat is er toch allemaal gebeurd in ons durpke
Hops? In de doofpot geraakte verhalen worden nog ‘even’ opgerakeld en breed
uitgemeten.
Na het Hops Proatje nemen we afscheid van Prins Tom d’n Urste en
Prinses Sandra. Deze twee hebben een fantastisch jaar achter de rug
met vele hoogtepunten. De blijvertjes uit de hofhouding zijn natuurlijk
pages Lynn en Lisa, nar Hendrik en hofmaarschalk Laurens.
Um 11 vur 11 begint dan het voorspel van de Prinsonthulling 2019, een
onthulling die dit jaar wederom live ten tonele gebracht zal worden.
Tijdens de onthulling zullen de ‘vondsten’ in Haps van diverse opgravingen
Centraal staan. Waar en wat is gevonden? Intussen is de zaal naar een kookpunt

gebracht en komt om stipt 23.11 uur onder luide donderslagen en felle
bliksemschichten de nieuwe Prins Carnaval ten tonele. Nog vele vragen en ???
waar 26 januari een antwoord op komt! Kom naar deze hilarische en spannende
avond. 26 januari 2019 20.00 uur De Kiepekôj (De Posthoorn). The place to be!
Veel plezier toegewenst door “De Zelfkant”.
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ACTIVITEITEN 25 JANUARI T/M 8 FEBRUARI
DATA

ACTIVITEITEN

BLZ

Zaterdag 26 januari

Prinsenbal

1

1 en 8 februari

Caboose

16

Woensdag 30 januari

F-16 piloot landt in bieb Cuijk

13

Vrijdag 1 februari

Feest 10 jaar BiblioPlus Haps

12-13

Zaterdag 2 februari

Kakelspektakel

17

Maandag 4 februari

Informatie gemeenschappelijk wonen

8

Woensdag 6 februari

Eat & meet

46

Vrijdag 8 februari

Opendag Metameer

4
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Graag de kopij inleveren via ons e-mailadres:

info@deschakelhaps.nl
UITERLIJK VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019
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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WIE WEET NOG VAN TOEN?
Deze mannen lopen in de Kerkstraat in de
richting van Oeffelt.
Wat natuurlijk direct opvalt, is het schoeisel
van beide mannen: de zondagse schoenen
van de man links en de klompen van de
ander.
Op de achtergrond zien we brouwerij “de
Prins” van Mooren & van Calker.
Deze foto is dus ongeveer genomen op de
plek waar vandaag de dag café “D’n
Egelantier” gevestigd is.
Wie herkent deze personen of kan ons meer
vertellen over deze foto?
Alle foto’s van deze rubriek komen ook op
www.hapsheem.nl te staan.
Mail uw antwoord naar:
hapsheem4049@gmail.com of schrijf de naam
op een briefje en deponeer dit in de
brievenbus van Zoetendaalstraat 10 in Haps.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 26 januari 19.00 uur: Eucharistieviering.
Zang: Ouderenkoor.
Misintenties:
Mgd. Gerard Verheul
Toon Arts vanwege verjaardag
Overleden familie Thijssen-Verhoeven
Koos Robben vanwege verjaardag
Overleden ouders, broer en zus Gijsbers
Donderdag 24 januari 10.30 uur viering door en voor De SchitteRing.
Zaterdag 2 februari 19.00 uur: Woord- en communiedienst.
Zang: Gemengd koor Licenza.
Misintentie:
Voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid
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VERSLIKKING BIJ KINDEREN
Zolang het kind stevig hoest, huilt en adem kan halen tussen
het hoesten: stimuleer zo mogelijk het kind te blijven hoesten
en houd het kind in de gaten.
Als het kind niet (meer) hoest en (bijna) geen adem kan
halen bel dan meteen 112.
- Laat het kind vooroverbuigen,
- Geef met de hiel van de hand stoten tussen de
schouderbladen, ondersteun daarbij de borstkas met de
andere hand.
Wanneer dit stoten niet helpt:
Ga achter het kind staan, sla uw armen rond de borstkas.
Plaats uw vuist met de duim in de hand tussen navel en onderkant borstbeen.
Omvat deze vuist met de andere hand en trek beide handen met een ruk schuin
omhoog naar u toe. Herhaal dit een aantal keren.
Kinderen moeten na deze handeling door een arts op inwendig letsel worden
onderzocht.
Wissel beide handelingen af.
Als het kind niet meer reageert: start zo mogelijk met reanimatie.
Kinderen mogen op dezelfde manier als volwassenen gereanimeerd worden.
Dus: 30 borstcompressies (hartmassage) afwisselen met 2 beademingen.
Kijk in de mond als de beademing niet lukt.
Probeer zichtbare voorwerpen met een lepelende beweging van de vingers te
verwijderen. Houd het bij 1 poging, ga dan weer snel verder met de
borstcompressies.

Verslikking bij volwassenen
Alleen wanneer de verslikking ernstig is, worden eerstehulp-handelingen verricht.
Wanneer het slachtoffer nog hoorbaar kan hoesten, hoeft
het hoesten alleen aangemoedigd te worden.
Kenmerken verslikking
Bij ernstige verslikking geeft het slachtoffer aan benauwd
te zijn. Hij grijpt mogelijk naar de keel, is in paniek, kan
niet praten of hoorbaar hoesten, probeert wanhopig adem
te halen, wat soms een gierend geluid geeft.
Wat te doen bij een ernstige verslikking
Stoot bij ernstige verslikking met de onderkant van uw
hand tussen de schouderbladen. Ondersteun de borstkas hierbij.
Heeft dit niet het gewenste effect
Ga achter het slachtoffer staan, sla uw armen rond de borstkas.
Plaats uw vuist met de duim in de hand tussen navel en onderkant
borstbeen. Omvat deze vuist met de andere hand en trek beide handen met een ruk
schuin omhoog naar u toe.
Wissel deze handelingen af.
Laat 112 bellen, wanneer dit niet helpt. Ga na deze handelingen met kinderen altijd
naar de (huis)arts.
6
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CURSUSSEN COMPUTERONDERSTEUNING
IN CUIJK OF HAPS IN ‘DE KUIP’
DOS Cuijk (Digitale Ouderen Steunpunt Cuijk) organiseert wederom enkele
cursussen op het gebied van computer ondersteuning voor
ouderen. Er is weer de mogelijkheid om u op te geven voor de
volgende cursussen:
Verkenner/mappen- en fotobeheer
4 lessen van 1½ uur. Kosten € 25,- incl. koffie/thee.
Onderdelen: Opslaan en terugvinden van documenten/foto’s,
bibliotheken/mappenstructuur, opslagmedia/capaciteit,
navigatie-/selectie-/ voorbeeldvensters, beeldinstellingen.
In Cuijk start deze cursus op maandag 28 januari van 10.00
tot 11.30 uur. Bij voldoende deelname vanuit Haps kan deze
ook in Haps gegeven worden.
Veilig onderweg op de digitale snelweg
2 lessen van 1½ uur. Kosten € 15,- incl. koffie/thee.
Deze cursus helpt u met enkele simpele basisregels hoe u zich veilig en vertrouwd op
de digitale snelweg kunt begeven.
In Cuijk start deze cursus op dinsdagavond 29 januari van 19.30 tot 21.00 uur.
Android Tablet en telefoon
2 lessen van 1½ uur. Kosten € 15,- incl. koffie/thee.
U leert onder andere het Google account, zelf apps installeren en het scherm
organiseren.
In Cuijk start deze cursus op woensdag 30 januari van 10.00 tot 11.30 uur.
Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact op met Kees van Benthum,
Telefoon 06 28 33 86 36 of via email: keesvanbenthum@gmail.com
DOS Cuijk is een leercentrum van Senior Web en we
zijn ook actief in Cuijk in samenwerking met de
bibliotheek.
Voor meer informatie: www.doscuijk.nl en
www.seniorweb.nl
In het puin van het verleden, liggen de parels van morgen
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INFORMATIEAVOND OVER EEN GEMEENSCHAPPELIJK
WONEN-PROJECT IN REGIO CUIJK/NIJMEGEN
Op maandag 4 februari houden wij, Initiatiefgroep ‘wonen voor gevorderden regio
Cuijk/Nijmegen’, een informatieavond.
Als initiatiefgroep willen wij een woonproject met
koopwoningen voor ‘jonge’ vitale ouderen ontwikkelen om
zolang als dat mogelijk is zelfstandig te wonen, maar toch
ook samen, in goed nabuurschap.
De meeste leden van onze initiatiefgroep zijn 50+.
Onze droom is om met een groep van ongeveer 10-20
huishoudens, een gezamenlijk wonen-project te
realiseren. Wij willen een woongemeenschap vormen en
elkaar kennen, elkaar ontmoeten en als goede buren naar
elkaar omzien.
Maar we willen ook van betekenis zijn voor de omliggende buurt.
Wij vinden het belangrijk om duurzaam en energieneutraal in collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO) te bouwen.
Wij zoeken een pand of bouwlocatie dichtbij ‘het leven en de levendigheid’ van het
centrum: vlakbij voorzieningen als winkels, theater en horeca en op loopafstand van
bushalte en station.
De informatieavond op maandag 4 februari in het Doehuis in Cuijk (20.00-22.00uur) is
bedoeld om geïnteresseerden te informeren en zo mogelijk nieuwe deelnemers aan ons
initiatief te binden.
Tijdens deze avond zullen wij onze woonwensen en woonvisie toelichten.
Bewoners van een bestaand soortgelijk woonproject groep zullen vertellen over hun
(gemeenschappelijk)woonervaringen. Ook zal Stichting KilimanjaroWonen uitgebreid
toelichting geven over hoe een dergelijk project kan gaan en wat hun ervaringen zijn, op
grond van het intussen flink aantal projecten dat zij, net als het onze, begeleiden of
begeleid hebben.
Natuurlijk zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en in gesprek te
gaan met de leden van de initiatiefgroep.
Kortom, we beloven een bijzondere boeiende avond, zeker voor mensen die willen
nadenken over hoe samen met medebewoners de regie over toekomstig wonen in eigen
hand te houden.
Bij deze alvast van harte welkom op maandag 4 februari in het Doehuis, Patrijzenveld
117 in Cuijk.
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EERSTE HAPSE BUURTVERENIGING BESTAAT 50 JAAR!
Buurtvereniging Beatrixlaan heeft onlangs liefst
haar 50-jarig bestaan bereikt, een gouden
jubileum. De oprichting van de eerste
buurtvereniging in Haps dateert namelijk
van januari 1969.
Een en ander kwam toendertijd tot stand door de carnaval.
De carnavalsvereniging had straten gevraagd om mee te doen aan de carnavalsoptocht.
Enkele mensen uit de Beatrixlaan namen
het initiatief voor een bijeenkomst. De
belangstelling was van dien aard dat
besloten werd tot het oprichten van een
buurtvereniging.
Deze betrof bij aanvang liefst 68
volwassenen en 43 kinderen.
In elk geval voldoende bewoners om
inhoud te geven aan het thema bij
deelname aan de carnavalsoptocht,
namelijk een kleuterschool op wielen,
naar suggestie van Theo Roelofsen.
Van het aantal volwassenen is overigens nog steeds een 21-tal leden actief lid.
Het eerste bestuur bestond uit:
Voorzitter Cor Reijnen
Secretaris Bert de Haas
Penningmeester Toon Derks
en de bestuursleden Bertha van Grinsven
en Lia van Elk.
In het begin lag de nadruk op de
saamhorigheid en het omzien naar
elkaar. Kinderen waren ook een
belangrijke verbindende factor. De
laatste jaren is er meer aandacht voor
het onderhouden van onderlinge contacten in een gemoedelijke en gezellige sfeer. Ook
het sociale gebeuren binnen de vereniging krijgt volop aandacht, ook via passende
attenties.
Mede door de papierinzameling is tot dusver de contributie laag gebleven en het
activiteitenaanbod divers en relatief hoog.
In het Hops Kwartierke is reeds door de leden getoast op het bereiken van deze mijlpaal
en werden tevens vele foto’s voorgeschoteld uit de afgelopen periode.
De feestcommissie heeft nog meer in petto voor dit jaar.
50 jaar buurtvereniging Beatrixlaan, deze mijlpaal wordt toch met enige trots gevierd!

WIT WASGOED
Tip
Tip
Tip
Tip

1*
2*
3*
4*

Een vaatwastablet toevoegen aan de wasmachine.
Beetje vlekkenzout
Gele strijkvlekken behandel je met azijn.
Keukenzout: bloed- en rode wijnvlekken verwijderen en het helpt
tegen harde, gekreukte lakens en handdoeken.

Volg het normale wasprogramma en je kleren zullen weer stralend wit zijn!
DE SCHAKEL 2-2019
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DEELNEMERS GEZOCHT
Voor 10 dagen ‘Linden groet Linden’ in Frankrijk!
Ben je tussen de 16 en 19 jaar, woon je in de gemeente Cuijk (of in Gassel) en heb
jij nog niks te doen van 19 t/m 28 juli 2019? Dan zijn we op zoek naar jou!
Van 19 tot en met 28 juli 2019 staat namelijk de jeugduitwisseling naar Lalinde Frankrijk gepland.
Het beloven 10 volle, afwisselende dagen met
veel gezelligheid te worden. De afgelopen jaren
bestond het programma uit onder andere uit
stadsbezoeken, spellen en sportieve activiteiten.
Kortom een hoop gezelligheid. We slapen met alle
deelnemers en begeleiders op een locatie. Het
avondeten vindt plaats in gastgezinnen.
Een ultieme kans om echt Frans eten te gaan
proeven.
Wil je graag mee of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar
mienvanhoek@gmail.com voor 1 april. De kosten bedragen € 130,=.
Lalinde is een mooie, typisch Franse plaats in de Dordogne, 140 km ten oosten van
Bordeaux, in de buurt van Bergerac en de wereldberoemde wijnstreek Saint Emilion.
De jeugdgroep bestaat uit ± 60 jongeren uit onze bevriende Europese gemeenten
van ‘Linden groet Linden’. Deze gemeenten zijn: Lubbeek in België, Linden-Holstein
in Duitsland, St. Georgen am Walde in Oostenrijk, Lalinde in Frankrijk en sinds 2004
ook Lalín in Spanje.
Jaarlijks wordt in een van deze plaatsen een
jongerenvakantie georganiseerd.
Er is een spannend, interessant programma
voorbereid met o.a. uitstapjes, sportieve activiteiten
en gezellige avonden.
De € 130,= zijn een bijdrage aan de reis- en
verblijfkosten, het programma en alle maaltijden.
De reis gaat zeer waarschijnlijk per vliegtuig naar en
van vlieghaven Bergerac.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail, kijk op Facebook en op de site van
www.lindengroetlinden.nl
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BRANDWEERMANNEN ONDERSCHEIDEN
Beste dorpsgenoten,
Het nieuwe jaar is voor de vrijwilligers in Boxmeer en omgeving meteen alweer
begonnen met een flinke inzet bij een grote brand in de Steenstraat in Boxmeer.
Meerdere korpsen waren daar aanwezig om het incident te bestrijden. Hierdoor
kreeg onze post een oproep om naar een woningbrand in Sint Anthonis te gaan.
Op 7 januari was de jaarlijkse postavond waarbij ook de burgemeester aanwezig
was. De oude tankautospuit die 17 jaren dienst heeft gedaan werd door iedereen
uitgezwaaid. Vervolgens kwam het nieuwe voertuig met veel toeters en bellen
aangereden.
Deze tankautospuit is voorzien van de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied
van voertuigtechniek, pompen, verlichting, camera’s, enz. Kortom: we zijn helemaal
klaar voor de toekomst. Nadat de nieuwe aanwinst door alle aanwezigen uitvoerig
was bekeken werd de avond verder binnen in de instructieruimte voortgezet.
Door de postcommandant werd aan de hand van een presentatie teruggekeken op
het jaar 2018. Afgelopen jaar hebben we uitzonderlijk veel inzetten gehad, 44 in
totaal. De verdeling was als volgt:
Daarna was het woord aan de burgemeester
om certificaten en diploma’s uit te reiken.
Hierna werden de jubilarissen toegesproken
en de oorkondes met bloemen overhandigd.
Martijn Gielens en Coen Mooren zijn
onderscheiden voor hun 12½-jarig jubileum.
Giso Jans is onderscheiden voor zijn 30-jarig
jubileum.
Mannen bedankt voor jullie inzet en we hopen nog lang van jullie diensten gebruik te
mogen maken.
Een vurige groet van de Brandweerkéls.

DE SCHAKEL 2-2019
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BIBLIOTHEEK HAPS 1 FEBRUARI 10 JAAR
EN DAT VIEREN WIJ
Bibliotheek Haps bestaat 10 jaar! Dat vieren we 4 weken lang
met gratis activiteiten voor jong en oud, leden en niet- leden!
Bij een feest horen cadeautjes:
Win een boekenpakket!
Bezoek de bieb in de maand februari en maak kans op een
boekenpakket met 3 toptitels! En onze trouwe leden maken
kans op een gratis lidmaatschap voor één jaar!
Wat moet je daarvoor doen?
Alleen maar een bezoek brengen aan de bieb en je naam en adres invullen en in een
grabbelton gooien! Nog geen lid van de bieb? Word in februari lid en ontvang 50%
korting. Elke bezoeker ontvangt in de maand februari een kleine attentie van de
bibliotheek- zolang de voorraad strekt.

FEESTPROGRAMMA
Vrijdag 1 februari 14.30-17.30 uur.
Pop- Up Tech Lab (8- 14 jaar) Wat kun je ontdekken in het TechLab?
Bouw en programmeer verschillende robots, ontwerp en print in 3D, ga aan de slag met
Lego Mindstorms en Lego Boost, maak je eigen film en foto’s met een Green Screen,
regisseer jouw stop motion filmpjes en ontdek nog veel meer technieken.
In het TechLab vind je niet alleen de materialen, maar ook de hulp bij het ontdekken.
Onze ‘Technauten’ zijn er om jou op weg te helpen en staan klaar om te helpen als je
even vast loopt in je ontdekkingstocht.
15.30 uur.
Welkom door Cyrill Crutz, directeur Biblioplus.
Kort woordje van twee leden van de werkgroep ”Wablief, de bieb blieft!!!!”: Liesbeth van
Heeswijk en Ad Laureys. Iedereen is welkom: jong, oud, leden en niet- leden.
16.00 uur.
Wethouder Joost Hendriks zal officieel de jubileummaand starten.
16.10 uur.
Informatiemarkt en gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Het uitlenen en innemen van boeken gaat ondertussen gewoon door!
17.30 uur: Afsluiting.
Vanaf maandag 4 februari tijdens de openingsuren in de hele maand februari:
Escaperoom in onze eigen Bibliotheek!!!
Vind de sleutel en scoor een cadeautje! Hoe leuk en spannend is dat!
Meedoen kan in groepjes. Voor kinderen van 10 t/m 12 en 13 t/m 15 jaar.
Je kunt je al vanaf vrijdag 25 januari aanmelden in de bieb en een tijd afspreken.
Wees er snel bij!!
Woensdag 6 februari 15.00 uur.
Voorleesfeest voor peuters en kleuters verzorgt door Hennie Wijn en Bep de Man.
Het is niet alleen voorlezen. Er wordt ook gezongen en misschien live muziek.
Kortom één groot feest. Kom je ook? Papa, mama, opa of oma zijn ook welkom!
Woensdag 13 februari 14.30-17.00 uur.
Schuif aan bij de Belevenis-Tafel speciaal voor ouderen.
Wat het is?
Kom zelf ervaren en genieten! Puzzelen, muziek luisteren, foto’s kijken: het kan allemaal.
Schuif gezellig aan, ontmoet andere mensen en doe mee.
Kom je graag, maar kun je zover niet lopen: bel even naar de bibliotheek: 0657285587.
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Woensdag 20 februari 14.30-17.00 uur.
Kom naar de Green screen fotostudio!
Op de foto samen met je favoriete held of op je droomplek?
Bijvoorbeeld altijd gedroomd om tussen de ijsberen op de Noordpool te staan?
Het kan in deze pop-up fotostudio!
Maandag 25 februari 20.00 uur.
Lezing: Het huis in je hoofd: Wat doet Alzheimer met het huis?
Hoe leg je eenvoudig uit wat het betekent als iemand de ziekte
van Alzheimer heeft?
Schrijfster/ psycholoog Susan Willems en vrijwilligers van
Alzheimer Nederland kunnen helpen en vertellen hierover.
Graag hiervoor aanmelden i.v.m. het aantal beschikbare
plaatsen.
Aanmelden kan aan de balie van elke bibliotheek, maar ook
telefonisch tijdens de openingstijden: 0657285587, of schrijf een
mailtje naar: servicepunthaps@biblioplus.nl
Deelname aan alle activiteiten is GRATIS.

F-16 PILOOT LANDT IN BIBLIOTHEEK CUIJK
Woensdagmiddag 30 januari staat F-16 piloot Nasveld klaar om kinderen te
vertellen over zijn bijzondere beroep tijdens het Kindercollege
‘de F-16 piloot’. Tijdens dit Kindercollege kunnen kinderen
komen luisteren naar de avonturen van Nasveld, wat hij als F-16
piloot allemaal doet en vertelt hij over dit bijzondere vliegtuig.
Vindt jouw zoon, dochter of kleinkind dit reuze interessant en wil
je ze de kans geven om al hun vragen te stellen over het werk als piloot, meldt ze
dan aan voor dit gratis Kindercollege via biblioplus.nl. Het Kindercollege is voor
kinderen van 8 t/m 12 jaar en begint op 30 januari om 15.00 uur.
Kindercolleges bij BiblioPlus
Wijze kinderen die alles willen weten over een bepaald onderwerp kennen we
allemaal. Ouders, leraren, vrienden, iedereen doet zijn best om zoveel mogelijk te
vertellen over die onderwerpen waar kinderen heel nieuwsgierig naar zijn. Soms is
dat niet genoeg en luisteren kinderen graag naar een echte expert.
Daarom organiseert BiblioPlus Kindercolleges in haar bibliotheken.
Kinderen kunnen komen luisteren naar die expert en hem/haar alles vragen.
Houd biblioplus.nl in de gaten voor meer Kindercolleges.
DE SCHAKEL 2-2019
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LEESCLUB MET “LIEFDE IN PANGA”
Inmiddels zijn er al weer een aantal avonden van dit seizoen
gepasseerd. Het volgende boek dat we gaan bespreken is van
de schrijfster Tessa de Loo. Zij debuteerde in 1983 met de
verhalenbundel De meisjes van de suikerwerkfabriek. Het
boek beleefde meer dan twintig drukken en werd bekroond
met twee debuutprijzen. In 1993 verscheen haar grote roman
De Tweeling. Het verhaal over twee zussen in de Tweede
Wereldoorlog werd in 24 talen vertaald en in 2002 verfilmd
door Ben Sombogaart . Haar nieuwste roman Liefde in
Pangea verscheen in 2017.
Korte beschrijving:
Wie kan beweren dat hij nooit gelogen heeft?
Fidel Hulshoff verliest zijn hart, en ook bijna zijn ziel, aan een
uitzonderlijk mooi, excentriek meisje. Ongemerkt raakt hij
verstrikt in het leugenachtige web waarin zij gevangenzit.
Wanneer ze tijdens een schoolreis naar Rome voor de ogen van haar klasgenoten
een eind aan haar leven maakt, blijft hij achter met een gevoel van schuld en de
kwellende vraag: wat was er met haar aan de hand?
Jaren later lukt het Fidel haar familie op te sporen. Als bioloog doet hij aan de
zuidwestkust van Europa, diep in de bergen, onderzoek naar het leefgebied van
kameleons. Teruggeworpen op zichzelf in de zinderende augustushitte ontdekt hij dat
er in de menselijke jungle niet zoiets bestaat als ‘een verlossend antwoord’.
Titel
Liefde in Pangea
Kom hier dat ik u kus
Hoor nu mijn stem
Ze zullen denken dat wij
engelen zijn

Auteur
Tessa de Loo
Griet Op de Beeck
Franca Treur
Bert Natter

Periode
21 jan. – 4 maart
25 febr. – 8 april
1 april– 13 mei
6 mei – 17 juni

Leesavond
28 februari
4 april
9 mei
13 juni

Wil je een keer meedoen? Altijd welkom, we hebben nog een paar plaatsen. Wil je
één avond mee doen dat kan ook. Maar altijd geldt: even aan mij melden via de
mail.
Contact (bij voorkeur via de mail): leesclubhaps@gmail.com of eventueel telefonisch
350809. Graag tot ziens bij de leesclub in de bibliotheek in Haps.
Groetjes, Gerrie Oreel
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LAARAKKER SPONSORT HAPSE VERENIGINGEN
EN INITIATIEVEN MET € 4.000,=
Eind vorig jaar riep Bedrijvenpark Laarakker
het Hapse verenigingsleven op om goede
initiatieven en ideeën aan te melden voor een
gedeelte van het sponsorbedrag van
€ 4.000,= dat Laarakker jaarlijks beschikbaar
stelt.
Zo'n vijftien aanvragen kwamen binnen en hiervan worden er acht gehonoreerd.
Inmiddels zijn alle aanvragers hiervan per mail op de hoogte gebracht.
Bedrijvenpark Laarakker was ook dit jaar weer blij verrast door de hoeveelheid
inzendingen en zeker ook de creativiteit van de aanvragers.
Door het vastgestelde budget van € 4.000,= moest er echter wel een keuze worden
gemaakt.
Uitgangspunten
De aanvragen werden daarom beoordeeld door de directie van Laarakker.
Daarbij werd door hen gelet op de volgende uitgangspunten:
- Toegevoegde waarde voor het dorp Haps
- Creativiteit
- Het unieke (of eventuele eenmalige) karakter van de
aanvraag
Wie?
De volgende verenigingen komen dit jaar in aanmerking voor een gedeelte van het
sponsorbedrag van € 4.000,=:
• De Schakel Haps: Een bijdrage van € 600,= aan de drukkosten voor de extra
pagina’s die de Schakel gaat wijden aan het 50-jarig jubileum van het blad in
2019.
• PHV De Trouwe Wakers: Een bijdrage van € 200,= aan de jurykosten van de
nationale wedstrijd in het kader van het 50-jarige bestaan van de vereniging.
• DorpsKwis Haps: Een bijdrage van € 450,= als sponsoring van het prijzengeld
voor de DorpsKwis van Haps (inmiddels al uitgereikt).
• De Zonnebloem Haps: Een bijdrage van € 250,= voor diverse evenementen
voor ouderen en zieken in Haps.
• Viva Musica: Een bijdrage aan de concertkosten van € 500,= in het kader van
het 80-jarig bestaan.
• Haps’ Heem: Een bijdrage van € 750,= voor het boek dat de Heemkundekring
gaat uitbrengen over ‘75-jarige bevrijding van Haps in WO II’, 75 jaar na
dato.
• Hapse Boys: Een bijdrage van € 750,= aan de zaterdagactiviteit tijdens het
jubileumweekend van Hapse Boys.
• Tennisvereniging de Zoetsmeer: Een bijdrage van € 500,= aan de nieuwe
tribune die door vrijwilligers wordt gebouwd.
Wij wensen alle aanvragers heel veel succes met het uitvoeren van hun mooie
initiatieven!
En alle verenigingen, waaronder de redactie van ‘De Schakel’, danken de directie van
Laarakker A73 voor de bijdrage aan hun evenement of activiteit. Prachtig!
DE SCHAKEL 2-2019
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CABOOSE
Knutsel
Vrijdag 11 januari hadden we bij de knutsel een record aantal
kinderen die graag wilden knutselen.
Dat is een heel goed bericht.
Wat een enthousiasme bij de kinderen en ook bij de ouders!
Er zat echter wel een organisatorische uitdaging bij de avond: er
waren maar 50 kinderen aangemeld, maar we kregen in het
totaal 58! kinderen binnen.
In het vorige nummer van
De Schakel stond al een oproep
voor meer vrijwilligers. Hierbij
herhalen we de vraag nog een
keer.
Wie komt het Knutselteam
versterken?
De verjaardagskalender was erg
leuk om te maken, maar wel veel
werk waardoor
- voor de meeste kinderen - er thuis nog even aan verder
gewerkt moest worden. Van een paar mensen hebben we
een reactie gekregen, met foto, waar het eindresultaat op
te zien is. Ze zijn echt mooi geworden. Goed gedaan!
De volgende Caboose knutselavond is op vrijdag 1 februari. Wat we dan gaan doen...?
Dat blijft nog een verrassing. Wil je mee doen op 1 februari reageer dan op de
uitnodigingsmail. Krijg je geen mail, maar wil je wel mee doen, meld je dan aan via:
caboosehaps@gmail.com
Data Knutsel: 1 en 22 februari, 29 maart, 10 mei en 21 juni.
Yolo & Nexxt
Afgelopen vrijdag 18 januari was het dan zover: de Kuip veranderde voor
één avond in Pathé de Kuip! Maar niet met rijen bioscoopstoelen, maar een
gezellige boel met banken en kussens om te chillen tijdens de filmavond.
Onder het genot van een drankje en natuurlijk popcorn werd er genoten
van de film "Hotel
Transylvania 3".
Veel kinderen hadden zich
aangemeld, dus het was een
heerlijk drukke boel!
We zien iedereen weer graag
terug volgende maand bij de
volgende activiteit.
Deze keer weer apart, dus de
Yolo activiteit is op 8 februari,
de NEXXT op
15 februari weer aan de beurt.
Groetjes team Yolo en Nexxt
Data Yolo:
8 februari, 15 maart, 5 april, 17 mei en 14 juni.
Data Nexxt:
15 februari - 22 maart - 12 april - 24 mei - 14 juni.

16

DE SCHAKEL 2-2019

KAKELSPEKTAKEL - JEUGDPRONKZITTING
JEUGDCARNAVAL HAPS
Wie wil dat nou niet op een mooi podium optreden als je grote idool!!
Het kan allemaal op het kakelspektakel bij de jeugdcarnaval.
Samen met de jeugdprins zijn hofhouding en geweldige raad gaan we
er een mega feest van maken.
Hopelijk zien wij jullie allemaal in onze Kiepekoi ‘De Posthoorn’
op zaterdag 2 februari om 19.00 uur.
Wil je meedoen geef je dan snel op via hapsehaantjes9@gmail.com of
stuur een berichtje aan Nick Egelmeers 06-44881570
Commissie Jeugdcarnaval Haps

4 GENERATIES FAMILIE WIENTJES
Foto: Roos Wientjes-Hurkens uit Haps is opnieuw trotse
overgrootmoeder geworden.
Met de komst van de tweeling Imke & Tuur van Rens is
er weer een vierde generatie compleet.
Overgrootmoeder Roos geniet van Imke & Tuur,
evenals
oma Angela Verstraaten- Wientjes en moeder Loes
Verstraaten.
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VOLLEMAANSWANDELING LANDGOED TONGELAAR
Heb jij wel eens een wandeling gemaakt bij Volle Maan?
Op zondag 17 februari kun je onder leiding van natuurgidsen van IVN De Groene
Overlaat Cuijk een Vollemaanswandeling maken.
We verzamelen om 19.00 uur bij ‘De Tienmorgen’, Broekkant 11, 5437ND te Beers
en wandelen van daaruit naar Landgoed
Tongelaar.
Wat valt er tijdens zo’n Vollemaanswandeling
te beleven?De gidsen vertellen over de bomen
die we tegenkomen en we proberen ze te
herkennen aan de silhouetten die in het
maanlicht te zien zijn.
We proberen geluiden van dieren op te
vangen en vast te stellen welk dier dit geluid
maakt. Laat de bosuil zich horen en wat ritselt
er in het struikgewas?
De das zullen we niet zien, maar het verhaal
van de gids over hoe de das leeft en wat hij in
het donker uitvoert is ook interessant om te
horen. Misschien zien we reeën of een vos.
En hoe donker is het eigenlijk bij Volle Maan?
Kan je zonder een zaklamp wel gewoon
‘wandelen’?
Erwtensoep na afloop.
De wandeling die 2 uur duurt, eindigt rond
21.00 uur weer bij ‘De Tienmorgen’. Hier kunnen we onder het genot van een bord
erwtensoep napraten over de belevenissen van de avond.
Voor de wandeling vraagt IVN een vrijwillige bijdrage en voor de erwtensoep € 3,00.
Omdat de route deels door weilanden loopt, raden we je aan om waterdicht
schoeisel of laarzen te dragen.
Meer informatie nodig? Mail naar natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl
Kijk ook eens op onze website: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-cuijk.
Facebook: www.facebook.com/IVNCuijk
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GEZOCHT: GROENE VINGERS
Ter versterking van onze zelfvoorziening zoeken wij ‘Groene Vingers’.
Door gebeurtenissen en omstandigheden in de afgelopen jaren
groeit de zelfvoorziening ons momenteel boven het hoofd.
Daarom zien we graag hulp in de vorm van iemand die ongeveer
8 uur per week kan vrijmaken om ons te assisteren.
De werkzaamheden:
-Zaaien, onderhouden en oogsten van de biologische
groentetuin.
-Oogsten en verwerken van eveneens biologisch fruit.
-Indien animo: het (leren) verzorgen van een aantal bijenvolken.
-En ja, knoei plukken hoort er helaas ook bij…..
We zoeken:
-Een enthousiast iemand, die affiniteit heeft met moes tuinieren.
-Leeftijd ongeveer 25-50 jaar.
-Meedenken wordt zeer op prijs gesteld.
-Voor de langere termijn, toch zeker de komende jaren.
We kunnen bieden:
- Een passend deel van de opbrengst in de vorm van groenten, fruit, walnoten,
honing en eieren.
- Faciliteiten om de opbrengst te conserveren (bv. wecken), maar ook om sap, cider
of wijn te maken.
- Uit de doos denken en leren over zelfvoorziening in de ruimste zin van het woord.
- Ontspanning in een prachtige, rustgevende omgeving.
Gelieve te reageren via e-mail: zjodiak@hetnet.nl
John Akkermans en Colet Jacobs
Lokkantseweg 17
Zoek de wijsheid van de ouderdom,
maar bekijk de wereld met de ogen van een kind.

DE SCHAKEL 2-2019
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ZITTINGSAVONDEN 2019
Haps beleefde weer twee geweldig mooie Zittingsavonden!
Het eerste weekend van het nieuwe jaar was meteen al een
top weekend! De vele bezoekers hebben weer met volle
teugen mogen genieten van een gevarieerd programma,
geheel uitgevoerd door Hapse artiesten. De avond werd
geopend door de danseressen van Fusion. Deze 10 meiden
van onze Zelfkanthennekes gaven weer een prachtige show
weg. Zoals vorst Nick zei in z’n afkondiging: Topsport met
een glimlach!
Wild Wild Nie Best, een combinatie van familie en vrienden
van onze Prins Tom d’n Urste en zijn Prinses Sandra gaf ons
een kijkje in het leven van ons Prinsenpaar. Prinses Sandra
houdt wel van wandelingen….. boswandeling! Prinses Sandra
is veuuuuuuul ouder dan Prins Tom. Prins Tom is gruwelijk
bang voor honden. Prins Tom plant dingen maar is daar
carrièretechnisch bepaald niet goed in… Het waren 3
prachtige dagen! En dunne Tommie? Die kennen ze niet.
Plots wordt er geschoten en een podium vol cowboys en
cowgirls voert een geweldige line dance op!
De Auwe Hopse Prinsenmolen komt met een act die ze 28
jaar geleden al eens gedaan hadden, ja je leest het goed, in
1991! Een wassenbeeldenmuseum van Oud Prinsen, maar
dan in een nieuw jasje: in café de Mulder. Pietje Thijssen en
Henk de Mulder kijken of alle 14 Oud Prinsen er netjes bij
staan en nemen ze één voor één onder de loep. Neusharen
worden bijgeknipt, scheve monden worden rechtgezet en bij eentje wordt er zelfs een
stop in geslagen. Stuk voor stuk worden ze op een ludieke manier op hun “kwaliteiten”
gewezen. Heel bijzonder is Prins Willem d’n Twedde (1965); met zijn 86 jaar is Wim van
Heeswijk de oudste artiest ooit op het Zittingsavond podium!
De volgende act betrad alweer voor het 6e jaar op rij het
podium: The Selfsidechickies. Dat er dan een dans volgt
was geen verrassing, maar de grote verrassing was wat voor
een dans de dames dit maal ten tonele zouden brengen. Ze
begonnen met een “stoelendans” met “mama” Willeke
Daverveld (op de dag dat ze Sarah zag!) in het middelpunt.
Tussendoor werden tamboerijnen toegevoegd en even later
volgde een compleet Braziliaans feest. Samba band
Batedeira trommelde erop los, de Selfsidechickies swingden
erop los! Gehuld in de meest kleurrijke verentooien, een
verrassend sfeervol geheel!
En dan voor het eerst in zijn leven betrad hij de buutton, Jan
Hendrik Jan Jacob d’n Brieder. Niet Frans “stil is” van de
Camp, maar zijn zoon Twan. Goejenavond Hops!
Nog een keer zegt ie, maar dan zo hard dat ze in Katwijk kunnen horen dat wij hier wél
een feestje hebben! Hij heeft het publiek meteen te pakken. In zijn rol als vrijgezel
vertelt hij in geuren en kleuren dat zijn relaties en dates de laatste jaren geen succes
waren. Een relatie is toch moeilijker dan hij dacht, maar let op: Lach nooit om de keuze
van je partner, jij bent er namelijk één van. Super gedaan Twan! En ook voor de
toekomst geldt: als je meedoet krijg je van ons gewoon weer een ton!
DE SCHAKEL 2-2019
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In de pauze benoemd en bedankt onze voorzitter Peter
Selten alle sponsoren; zonder hen geen Zittingsavonden! De
overgang naar Reflex is groot, heel groot. Peter Selten stond
in z’n uppie stil in het midden van het podium, de 7 meiden
van Reflex staan alles behalve stil. De benen gaan in de
lucht, liggen, springen, pirouettes, spagaten. Teveel om op te
noemen en dat alles ook nog eens geheel synchroon en
uiteraard met een glimlach van oor tot oor. Top!
Gerwin Arts (ook al nieuw op het Zittingsavondpodium!) en
Rogier Thijssen (een oude bekende van de KPJ), alias Slieps
& Striekske, toonden wel heel veel lef. Voor een bomvolle
zaal lieten ze hun broek zakken nadat ze een viagra pilletje
hadden geslikt. Zonder hun handen te gebruiken maakten ze
vervolgens muziek op een piano. Russisch, Kerstmis,
Thunderstruck, Super Mario Bros, Beethoven, Nightrider,
Johnny Däpp… niets is deze mannen teveel. En de show die
deze heren erbij gaven was zeker niet “stijfjes”, maar humoristisch en uiterst
vermakelijk!
Theo Verbeten betrad de buutton in z’n pyjama als D’n Dromert. Zijn hond “vegeterriër”
heeft geen stamboom, nee die zeikt tegen elke boom. Hij
wenst een weg van Hops naar Amerika. Als zijn buurman Ali
Bahbah z’n tapijt staat uit te kloppen vraagt hij “Start ie
niet”? De eerste keer dat hij gaat biechten vertelt hij meneer
pastoor over zijn oude papa, nieuwe papa, oude mama en
nieuwe mama en komt hij erachter dat het vroeger in de tijd
van Jezus en God al net zo’n zooitje was als tegenwoordig. It
was only just a dream… maar wel een hele mooie Theo!
Dan vier dames die vorig jaar tegen Tom hadden gezegd:
“Als jij Prins wordt, dan doen wij een dansje als pages”. Heel
lang hebben Anneke, Annemiek, Sandra en Anke spijt gehad
van deze uitspraak, maar na Zittingsavond zaterdag niet
meer. Ze hebben daad bij het woord gevoegd en hoe! Een
spetterende gardedans als Dansmarietjes.
Een oorverdovend applaus en een waardering van maar liefst
282 punten van het publiek en natuurlijk de welverdiende
medaille en zoenen van hun zeer verraste kameraad Prins Tom. Sjappoo dames!
Deze editie geen HEEJT®, maar PEEJT®. Ook met nieuwkomer Paul van Raaij (klein
mènneke met hele grote laarzen) binnen de gelederen staan deze mannen garant voor
een ongelooflijke dosis humor. Repelsteeltje leest voor uit
een sprookjesboek. Kijk die vrouw Holle. Kijk daar komt de
grote boze wolf…. Hoiii! Ben je boos? Nee, ik heb gelukkig net
gegeten. Een heks komt lachend binnen gevlogen op een
hooverboard. Een heel huisje van snoep, maar dat de
regenpijp van zink is, dat wist Hans niet. Grietje stak
ondertussen de oven aan. En dan valt de heks in de
bodemloze put. Een hele hoop kwats, een mooi decor,
geluidseffecten, top toneelspel… een prachtig sprookje!

Men is maker van zijn eigen blijdschap
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De traditionele afsluiter H.O.P.S. haalde weer alles uit de kast.
Er verschenen 6 barbiepoppen op het podium en het publiek stond al meteen op en ging
los. Heel wat oude en nieuwe hits kwamen voorbij, Louis als
zanger Kafke, kloek Gréan als Amy Winehouse, Pieter als
Armin van Buren in de spotlights op de tribune, “shirt uit en
zwaaien” door Hans, Astrid als Whitney Houston en ga zo
nog maar even door. Tijdens het finalenummer “De vloer is
lava” door Heidie leek het wel of de vloer van De Stappert
inderdaad kolkte van de lava. Zo’n beetje iedereen stond op
de stoelen en banken, wat een feest!
Alle artiesten betreden nog één keer het podium en er klonk een luid en welverdiend
applaus. Op een vol podium werd Ria de Vos gehuldigd. Het
was namelijk alweer de 33e keer dat Ria de grime verzorgde
tijdens de Zittingsavonden. Vanaf 1987 onafgebroken, een
unieke prestatie!
Ria, proficiat, namens ons en al die honderden artiesten die
je een kleurtje hebt mogen geven hartelijk bedankt en graag
tot volgend jaar!
Een prachtig einde van een prachtige avond!
Medewerkers bedankt! Artiesten bedankt! Publiek bedankt! Jullie waren geweldig!!!
Een zeer trotse Zittingsavondcommissie van CV De Zelfkant
Peter, Mike, Harm, Teun en Rob

Elke dag is een vat vol mogelijkheden
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OPEN DAG OP 29 MAART

Onder het mom van ‘Samen openen we deuren’ nodigen basisschool de Bongerd,
Kinderopvang Koetje Boe, Buitenschoolse Opvang de Klimboom en de Bibliotheek
Servicepunt in Haps, iedereen van harte uit om op 29 maart naar de gezamenlijke open
dag te komen. Voor wie op zoek is naar geschikte opvang, 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
gaat de opvang gewoon door. U kunt dus goed de sfeer proeven en gericht vragen
stellen. Interesse? We zien u graag op de 29e.
Basisschool de Bongerd, www.debongerdhaps.nl
Bibliotheek Servicepunt Haps, www.biblioplus.nl
BSO de Klimboom, www.bsodeklimboom.nl
Kinderdagverblijf Koetje Boe, www.koetjeboe-haps.nl

PRIJSVRAAG 2-2019
50 jaar de Schakel! I.v.m. 50-jarig jubileum hebben wij een
prijsvraag georganiseerd. Wie weet welke straat dit is?
De winnaar ontvangt een jaarabonnement 2019 op
De Schakel.
OPLOSSING INLEVEREN VOOR 1 FEBRUARI 2019,
via e-mailadres info@deschakelhaps.nl
of in de brievenbus van Irenestraat 2 of Bogaersstraat 7.
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HAPSENAAR FIETST TOUR DE FRANCE
VOOR RADBOUD ONCOLOGIE FONDS
Het is een jongensdroom: de Tour de France fietsen.
Dorpsgenoot Bart Kiemeney wil het gaan doen.
In juli, elke etappe één dag voor de profs. Van Brussel
naar Parijs. Met een Tour-omweggetje van 3500 km via
de Vogezen, Pyreneeën en Alpen met als doel om 50.000 euro sponsorgeld voor het
Radboud Oncologie Fonds binnen te halen. Je kunt zijn actie steunen.
Een paar vragen aan Bart over het hoe en waarom achter deze
sportieve actie.
Veel Hapsenaren kennen jou misschien nog niet.
Kun je eerst jezelf even introduceren?
Ja, ik kan me voorstellen dat ze mij niet kennen. Ik ben ook ‘import’,
maar ik woon al wel 21 jaar hier, in de Burg. Moorenstraat in het huis
dat vroeger bewoond werd door Chris Kokke en José van den Hoogen.
Ik ben getrouwd met Claire. De kinderen, Danique, Marenne en Jan
wonen intussen alle drie weer in Nijmegen. Claire is denk ik bekender
in Haps. Zij was jarenlang postbezorger hier. Ik werk in het Radboud,
maak best lange dagen en kom dus niet zoveel Hapsenaren tegen.
Wel fiets ik elke zondagochtend met een groep vrienden uit Haps en omstreken.
Wat doe je in het Radboud?
Het grootste gedeelte van mijn tijd stuur ik één van de drie onderzoeksinstituten aan.
Daarnaast geef ik onderwijs in de epidemiologie en doe ik onderzoek naar erfelijkheid van
blaaskanker. We proberen uit te zoeken waarom de een blaaskanker krijgt en de ander
niet. En waarom één patiënt heel goed reageert op therapie en de ander niet. Op die
manier proberen we de behandeling meer te individualiseren, de prognose te verbeteren
en bijwerkingen te voorkomen. Eén van mijn nevenfuncties is het voorzitterschap van het
Radboud Oncologie Fonds. Voor dat Fonds heb ik nu een actie gestart.
Wat is voor jou de reden om deze actie te doen?
Ik ben er als onderzoeker best goed in om geld op te maken. Geld dat komt van bijv. het
Koningin Wilhelmina Fonds of de EU. Een gemiddeld project kost al snel een half miljoen
en ik heb er nogal wat gehad sinds ik met kankeronderzoek begon in 1988. Toen ik ruim
een jaar geleden de vraag kreeg om voorzitter van het Radboud Oncologie Fonds te
worden, vond ik dat ik me ook maar eens moest inzetten om middelen te werven voor
kankeronderzoek door anderen in plaats van alleen maar te gebruiken. Zeker na de actie
van Maarten van der Weijden afgelopen zomer. Zwemmen langs elf Friese steden kan ik
niet, maar een stukkie fietsen wel. Bovendien kan ik er zo ook voor zorgen dat het
Radboud Oncologie Fonds een beetje bekender wordt.
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Ben je gewend om lange afstanden te fietsen?
Is 3.500 kilometer in 3 weken een reëel doel?
Ik fiets best veel. Met woon-werkverkeer erbij zo’n 300 km per week. Ben nooit een
echte wielrenner geweest, maar toen ik nog een strakker lijf had, fietste ik wel langere
afstanden. Meestal met een van mijn beste vrienden, Sjef Martens. Van Lhasa naar
Kathmandu, van Victoria Falls naar Kaapstad, rondjes Cuba, Tasmanië, Bolivia. En ook
alle klassiekers zoals Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.
Soms 300 kilometer op een dag. 3.500 kilometer is een reëel doel. Sterker nog, ik heb de
Tour al eens eerder gereden samen met Sjef, toen ik nog niet zo’n ouwe mafkees was.
Sjef ging toen als een trein. Ik niet, omdat ik net voor de Tour met hartritmestoornissen
was gediagnosticeerd en een conditie had van lik-mijn-vestje. Ik hoop dat het nu beter
gaat. Voor de afstand ben ik door al die eerdere ervaringen niet zo bang. De grote
onbekende is hoe mijn zwakke rug het houdt. En je moet natuurlijk ook geen steenpuist
op je achterste krijgen, of een longontsteking oplopen op een besneeuwde bergtop. Grote
stukken aan je fiets is ook funest. Voor mij staat er niemand klaar met een reserve
fiets.
Hoe ga je je voorbereiden?
Nog meer kilometers maken. En proberen wat gewicht kwijt te raken. Die 90+ kilo van
mij is niet echt een voordeel in de bergetappes! En die zijn er eigenlijk iets teveel dit
jaar. Tom Dumoulin kiest daarom voor de Giro i.p.v. de Tour.
Waarom is het belangrijk dat mensen je actie steunen?
Als kankeronderzoekers mogen we niet echt klagen over financiering, maar dat geldt
alleen voor relatief grote projecten. Het is heel lastig om geld te krijgen voor zogenaamde
pilot-studies; kleinschalig onderzoek dat je moet doen als voorwerk voor grotere studies.
Dit geldt ook voor risky onderzoek; onderzoek wat niet zeker leidt tot positieve
resultaten, maar wel hard nodig is om innovatief te kunnen zijn. Het Radboud Oncologie
Fonds richt zich op dit soort moeilijk te financieren onderzoeken. Maar met al die
steengoede onderzoekers in het Radboudumc die allemaal super goede ideeën hebben, is
er veel geld nodig. Het Radboud Oncologie Fonds kan dus de steun van iedereen goed
gebruiken. Door onderzoek zien we de kans om te
sterven aan kanker in Nederland steeds verder
afnemen. We maken echt grote stappen
tegenwoordig, maar desondanks gaan er jaarlijks
in Nederland nog ruim 45.000 mensen dood aan
kanker.
Dat moet echt beter!
Hoe kunnen dorpsgenoten je steunen?
Mij steunen hoeft natuurlijk niet. Belangrijker is het
dat mensen het Radboud Oncologie Fonds willen
steunen.
Dat kan door naar www.tourdefrancevanbart.nl
te gaan. Zou het niet geweldig zijn als iedereen die
het kan missen één cent per kilometer zou
bijdragen? Meer mag natuurlijk ook. Dat maakt het
voor mij straks wel erg moeilijk om af te stappen
als ik het even niet meer zie zitten.
En om het een beetje aantrekkelijker te maken om
te sponsoren: onder degenen die minstens 50 euro doneren verloot ik een paar shirts
gesigneerd door beroemde sporters.
Die van Frenkie de Jong van Ajax ligt al klaar (excuses aan al die Feyenoordfans in Haps)
maar er komen er ook nog bij van de Jumbo wieler- en schaatsploegen.
Wil je de actie van Bart steunen? Ga naar www.tourdefrancevanbart.nl
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LOS IN DE KIEPEKOJ EN HOPSE BONTE BRULLUFT
De organiserende buurt (Burgemeester Moorenstraat, Parallelstraat, De Overweg,
Kijkuitspad en Marijkeplein) is samen met ons volop bezig met de voorbereidingen en
we zien er erg naar uit om er samen met heel Hops een geweldig mooi
dorpsfeest van te maken!
Los In De Kiepekoj, zaterdagavond 9 februari 2019 in De Posthoorn,
aanvang 20:00 uur.
De avond zal worden geopend door het gezellige Zelfkantkoor,
die met hun muzikale klanken de stemming er altijd in weten te
brengen. Vervolgens zullen de genomineerde verhalen in de strijd
om de Hopse eretitel Kiep Zonder Kop worden aangehaald,
waarna het publiek kan stemmen op zijn of haar favoriete verhaal.
Dan volgt het hoogtepunt van de avond, de onthulling van het Bonte
Bruidspaar! Wie zullen het wezen? Wie zullen het zijn? De onthulling zal
geheel in stijl zijn van het door de buurt gekozen speciale thema…. Maffia!
Een geweldig leuk thema met bijzonder veel mogelijkheden.
Hoe zal de onthulling er uit zien…? Hoe zal het Bonte Bruidspaar er uit zien…?
Hierna volgt uiteraard een groot feest! Later op de avond, wanneer alle stemmen geteld
zijn, zal het feestgedruis kort onderbroken worden voor de bekendmaking van de winnaar
van de eretitel Kiep Zonder Kop. Welk verhaal wordt uitgeroepen tot ’t moiste verhaal
van Hops…? Wie gaat er vandoor met de titel…?
Alle “officiële” gedeeltes zullen kort, krachtig en levendig (in de stijl van het thema!)
gehouden worden. Vooral gezelligheid en feest. Iedereen gaat los in de koj, in de
Kiepekoj welteverstaan! Natuurlijk is het leuk om in stijl van het thema verkleed te
komen.
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HOPSE BONTE BRULLUFT
CARNAVALSMAANDAG 4 MAART 2019 IN DE POSTHOORN.
Deze dag zal beginnen met een optocht door een gedeelte van
Haps. In een prachtig aangeklede feestzaal van De Posthoorn zal
begin van de middag de huwelijksvoltrekking van het Hopse
Bonte Bruidspaar plaatsvinden.
Hoe zal deze Maffia bruiloft er uit zien…? Hoe zal de feestzaal er
uit zien…? De buurt heeft hier allerlei leuke ideeën over en het
belooft een prachtige en ludieke happening te worden die je niet
mag missen!
Er volgt een receptie en het feest barst los.
Later deze middag zal De Zelfkanter van het jaar worden onthuld! Natuurlijk is er
aansluitend de gelegenheid tot feliciteren.
Met een kersvers bruidspaar en een trotse Zelfkanter voorop kan het niet
anders dan dat de middag besloten wordt met een gigantisch mooi feest
waarbij iedereen naar hartenlust kan dansen en hossen!
Net als vorig jaar zal er begin van de avond weer een Winter BBQ
zijn bij café De Mulder. Deze BBQ 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!
Kortom, ludieke feesten 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.
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KIEP ZONDER KOP IN NIEUW JASJE
Ook in 2019 zal CV De Zelfkant weer de felbegeerde
Hopse eretitel “Kiep Zonder Kop” uitreiken. Maar let
op, we zijn afgestapt van de filmpjes. Wat dan wel??
Het zal vanaf nu nog spannender zijn om de
carnavalskrant te lezen! Zoals altijd staan hier
hilarische, waargebeurde verhalen in van wat de
Hopse minsen afgelopen jaar is overkomen en
hebben meegemaakt. Vijf van deze verhalen, de
crème de la crème, zullen in de Zelfkrant
genomineerd zijn als kanshebber voor deze eretitel.
Op de genomineerde verhalen kan door iedereen
worden gestemd via een poll op onze website. De genomineerde verhalen zullen op
het Los In De Kiepekoj festijn op zaterdag 9 februari 2019 worden aangehaald. Het
aanwezige publiek kan die avond ook nog zijn stem uitbrengen. Laat allen jullie stem
gelden! Uit de stemming zal een winnaar naar voren komen, “’t moiste verhaal
van Hops”!
De hoofdpersoon / hoofdpersonen van dit verhaal wint de titel “Kiep Zonder Kop”
met bijbehorende trofee en natuurlijk de eeuwige roem. De winnaar krijgt tevens
een tegoedbon voor 30 consumptiebonnen op het Tuinfeest 2019! De nummers 2
t/m 5, “de op unne kiepevèèr na moiste verhalen van Hops”, krijgen een tegoedbon
voor 5 consumptiebonnen op het Tuinfeest 2019. Mooie verhalen worden dus mooi
beloond!
Heb je een leuk verhaal? Het insturen van een verhaal kan gemakkelijk via email
naar kiepzonderkop@dezelfkant.nl. De mooiste verhalen zullen door de
commissie worden geselecteerd en worden gepubliceerd in de
Zelfkrant. De inzendtermijn voor komende carnavalskrant is
helaas al gesloten, maar blijf gerust insturen, volgend jaar nieuwe
kansen!
Houdt de carnavalskrant dus goed in de gaten, want wie weet ben
jij wel genomineerd voor de titel!
De Hopse Bonte Brulluft-cie en Krantencie van CV De Zelfkant
www.dezelfkant.nl
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HAVOC NIEUWS
Het verleden van Havoc:
1973: Oprichting Energo-Haps
Dat leek voor betreft de stabiliteit ondanks 58 leden in 1970 echter nog niet het geval,
die kwam er weer toen sterkere schouders werden geplaatst onder het initiatief, dat in
1973 onder de naam Energo-Haps de bestaande Hapse volleybalvereniging opleverde!
Op 28 mei 1973 werd er door de voorzitter van Energo-Beers, de heer J. Gerrits, contact
opgenomen met de Jeugd- en Jongeren raad van Haps om te komen tot een
heroprichting van een volleybalvereniging. Toen bleek dat er genoeg belangstelling was,
werd er door de heer Gerrits en de initiatiefnemers (Jan van Gulick, Jan Roelofsen, Frans
Koreman, Ton van Raaij en Theo Janssen) een oprichtingsvergadering gehouden op
zondag 28 oktober 1973. Er werd gestart met 35 leden, die verdeeld waren over
2 meisjesgroepen, 1 jongensgroep en 1 recreantengroep. Deze recreanten spelen nog
steeds met grote vreugde op de woensdagavond. In het eerste verenigingsjaar werd er
niet aan de competitie deelgenomen. Wel trainde men intensief en speelde men
regelmatig oefenwedstrijden. De technische leiding was in handen van Hermien van Bree
en Theo Janssen. In dit eerste jaar nam onze vereniging de oliebollenactie over, waarmee
APPA'69 succesvol gestart was. Van de zijde van het Oranjecomité werd onze vereniging
benaderd om in het kader van de Oranjefeesten een volleybaltoernooi te organiseren.
Dit bleek een zeer groot succes te zijn, wat blijkt uit het feit dat dit Oranjetoernooi
uitgegroeid is tot een plaatselijke traditie. Elk jaar nemen steeds families,
buurtverenigingen, en gelegenheidsteams hieraan deel.
On 1973 fuseerde Haps met Energo-Beers, met Activia uit St. Anthonis en Chicopee te
Cuijk werd de sponsor van deze grote club. Men ging spelen onder de naam Chicopee
AEC. Er werd een sectie hoofdteams gevormd met een hoofdbestuur. Daaronder
ressorteerden de secties AEC Beers, St. Anthonis en ook Haps. Haps ging in deze periode
door het leven als Energo-Haps. Drie jaar lang draaide de vereniging onder de naam
Chicopee AEC. Er werden grote successen geboekt.
Na een jaar hard trainen kon er in het seizoen '74-'75 met 3 teams aan de competitie
deelgenomen worden. Aan het einde van dit seizoen moest de vereniging helaas afscheid
nemen van Hermien van Bree, die haar trainingen voor club- en nationale team niet meer
kon combineren met het geven van trainingen in Haps. Mede dankzij haar inspanningen
werden de volgende resultaten geboekt in de competitie:
het eerste damesteam behaalde een tweede plaats in de
3e klasse en promoveerde naar de 2e klasse, terwijl het
jongensteam ongeslagen kampioen werd in de
pupillenklasse.
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Aankomende wedstrijden
Zaterdag 26 januari
Tijd
Thuis team
9.15
VC Polaris MC1

Uit team
Havoc MC1
VC Montagnards
VC Eagles MC1

Locatie
’t Hout, Helmond

12.30

Havoc MC2

12.30

Saturnus/Hendriks
Coppelmans DS5

Havoc DS5

Sportzaal Muzerijk, Uden

14.15

VCN DS3

Havoc DS1

Oostgaarde,
Capelle aan den IJssel

Havoc DS4

Sportzaal Muzerijk, Uden

Huvoc MA1
Avance DS4
Hajraa DS2
Havoc DS3
Havoc HS2
Havoc-Avance JA1
Havoc HS1

De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
Dendron Sporthal, Horst
Sporthuis Reusel, Reusel
De Stappert, Haps

Havoc N5 1
Havoc N5 1

De Hekel, Zeeland
De Hekel, Zeeland

14.30
14.30
16.30
16.30
17.00
18.00
18.00

Saturnus/Hendriks
Coppelmans DS4
Havoc MA1
Havoc DS6
Havoc DS2
Vocala DS4
Hovoc HS5
Pegasus JA1
Shock ’82 Cuijk HS1

Zondag
11.00
12.00

27 januari
TFC N5 1
Detac N5 2

14.15

De Stappert, Haps

Zaterdag 2 februari
Topsporthal Tilburg
(t-kwadraat), Tilburg
De Stappert, Haps

12.00

Volley Tilburg MA1

Havoc MA1

12.30

Havoc DS4

12.30

Havoc-Avance JA1

14.30
16.30
16.30
16.30
17.00
19.00
19.00
19.00

Havoc DS6
Havoc DS5
Havoc DS2
Havoc DS3
Vocala MC2
Havoc HS2
Havoc DS1
Havoc HS1

Vocala DS6
Hovoc/VC Trivia/
De
VC Athos’70 JA1
SOMAS/Activia DS8
De
ActiveRooy DS3
De
MVC’64 DS1
De
ActiveRooy DS1
De
Havoc MC2
De
ActiveRooy HS1
De
Next Volley Dordrecht DS1 De
Hovoc HS4
De

Zondag
13.30
13.30
14.00
14.30

3 februari
Apollo Mill N5 1
VC Volt N4 1
Havoc N4 1
Flamingo’s’56 N5 2

Havoc N5 1
Havoc N4 1
Vocala N4 3
Havoc N5 1

Den
Den
Den
Den

Vocala MC1

De Stappert, Haps

Maandag 4 februari
18.30
Havoc MC1
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Stappert, Haps
Stappert, Haps
Stappert, Haps
Stappert, Haps
Stappert, Haps
Slaterhal, Beugen
Stappert, Haps
Stappert, Haps
Stappert, Haps
Asseldonck,
Asseldonck,
Asseldonck,
Asseldonck,

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
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Uitslagen afgelopen wedstrijden
Zaterdag 5 januari
Kampioenschappen
Thuis team
Uit team
Havoc MA
Argos MA
Voltena MA
Havoc MA
Spiker MA
Havoc MA
Havoc MA
Seesing Personeel Longa´59 MA
Zaterdag 12 januari
Livoc Liessel DS3
VC Polaris HS3
VCE/PSV MC2
Havoc DS2
SVS DS1
Kraftwell Symmachia
Roosendaal DS1

Uitslag
1-1
0-2
1-1
0-2

Havoc DS6
Havoc HS1
Havoc MC1
PeelPush DS4
Havoc DS5
Havoc DS1

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

Zondag 13 januari
Vocala N1 1
Havoc N3 1
VC Volt N3 1
Havoc N1 2
Vocala N1 1
Apollo Mill N3 1
Havoc N3 2
MVC’64 N3 1
Havoc N1 1
Havoc N1 1

Havoc N1 1
Havoc N3 2
Havoc N3 2
VC Volt N1 1
Havoc N1 2
Havoc N3 1
Vocala N3 1
Havoc N3 1
VC Volt N1 1
Havoc N1 2

0-2
0-2
2-0
2-0
2-0
2-0
0-2
2-0
2-0
2-0

Dinsdag 15 januari
Hajraa HS8

Havoc HS2

0-4

OLIEBOLLENACTIE VOLLEYBALVERENIGING HAVOC
Op Oudejaarsdag zijn de leden van volleybalvereniging HaVoC druk in de weer
geweest om oliebollen en appelbeignets te bakken en bij u te bezorgen. Als
commissie kijken we terug op een voorspoedig verlopen actie, waarbij het zelfs lukte
een deel van het buitengebied van Haps te doen. Ook hebben we velen van u mogen
begroeten bij het HaVoC-verkooppunt op het Kerkplein.
Graag bedanken wij u, dankzij u is de HaVoC
oliebollenactie weer een succes geworden! Uiteraard
staan wij op Oudejaarsdag 2019 weer voor u klaar.
Speciale dank gaat uit naar Hans en Edward van
“Bakkerij D’n Bekker” voor het ter beschikking stellen
van de bakkerij/productiemiddelen.
De opbrengst zal ten goede komen aan de jeugdleden van HaVoC en wordt o.a.
gebruikt voor de aanschaf van volleybalmaterialen.
Mochten er, ondanks de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, toch opmerkingen zijn,
of heeft u tips voor ons, dan horen we graag van u via oliebol@vc-havoc.com.
Martijn, Hans, Rogier, Gertie, Kim, Everdine, Bart, Max
Oliebollencommissie Volleybalvereniging HaVoC
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HULDIGINGEN EN BENOEMINGEN ERELEDEN
TIJDENS NIEUWJAARSBIJEENKOMST HAPSE BOYS
Tijdens de gezellige en drukbezochte
Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari j.l.
hebben we weer verschillende huldigingen
mee mogen maken. Zo werden Bas Arts
en Maurits Hendriks gehuldigd omdat ze
25 jaar lid waren en werden Wim Peeters,
Jan Jans en Piet Custers gehuldigd omdat
ze al 50 jaar verbonden zijn aan Hapse
Boys. Piet Custers is zelfs al 58 jaar lid.
Door een onvolkomenheid in de
administratie van de KNVB werd hij nu pas
voor zijn 50-jarig lidmaatschap gehuldigd.
We hebben echter deze dag ook twee leden benoemd tot Erelid.
Piet Custers en Ronnie Weren mogen deze titel vanaf nu dragen.
Piet werd benoemd tot Erelid omdat hij al jaren veel betekent voor Hapse Boys. Vroeger
als speler, later als leider bij de jeugd en bestuurslid en nu al vele jaren onze
‘sportparkmanager’. In deze hoedanigheid zorgt Piet er, samen met zijn klusploeg, voor
dat we het mooiste sportpark hebben van de regio.
Ronnie Weren is benoemd tot Erelid voor zijn
vele werk dat hij al jaren doet binnen Hapse
Boys. Na zijn actieve carrière is Ronnie
jeugdleider geweest, heeft hij wedstrijden
gefloten, is hij penningmeester geweest, zit
hij al jarenlang in het jeugdbestuur en is hij
al jarenlang wedstrijdsecretaris bij zowel de
jeugd als de senioren. Het werk van Ronnie
kenmerkt zich het beste met de volgende
begrippen: eerlijkheid, accuraatheid,
kundigheid, rechtdoorzee, aanpakken,
communicatief vaardig, niet afwachten,
zwart-wit en geen grijs.
Jubilarissen en Ereleden, nogmaals van harte gefeliciteerd.
We hopen jullie nog lang in ons midden te hebben.
Corné Tak, Voorzitter Hapse Boys
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PIET CUSTERS ‘SPORTPARKMANAGER’ EN
ERELID HAPSE BOYS
50 jaar (58) met hart en ziel lid van Hapse Boys
Geboren op 14 november 1947 op de Oeffeltseweg in Haps. Getrouwd met Ria, wonend
Willem Alexanderlaan 33 in Haps; geen voetballers.
Mijn voetballeven begon al vrij vroeg door
op allerhande veldjes te voetballen waar
het maar kon; de ouderen onder ons
weten het nog wel, twee jassen op de
grond, dat waren onze goals die dienst
deden als palen! - en voetballen maar!
Er werd zelden tegen de paal geschoten,
wat ook weer natuurlijk zijn voordelen én
nadelen had. Ik voetbalde na schooltijd op
het schoolplein met iedereen die maar
mee wilde doen. Op ‘n keer na schooltijd
waren we weer aan het voetballen, er
waren er ook nog bij met klompen (Pietje
Raafs o.a.). Pietje wilde op een keer de bal
schieten op de goal (bomen waren toen onze goals en die staan er nog). Iemand van ons
wilde dat voorkomen door de bal te blokken en wat gebeurde? Pietje zijn klomp vloog uit
en recht door de raam van de school! Wij met z’n alle als een haas er vandoor, niet
wetende dat meester van Gulick al lang wist wie wij waren, want die had stiekem door de
raam staan kijken. (Hij woonde naast de school).
De volgende dag kwamen we op school en al de namen stonden al op het bord van de
meester: Evert van den Hoogen, Paul Arts, Louis Arts, Pierre Arts, Theo van den Hoogen,
Pietje Raafs, Jos van den Boom, Theo de Haas, Gerrie Janssen, Harrie Aben, Pieter van
Mil, Jan van de Weem en Piet Custers. Maar goed dat we met zoveel waren, zodat het
niet al teveel kostte om de ruit te betalen!
Op een keer eerst naar Jo van Wanroy - de schoenmaker - daar lag mijn leren bal met
nog zo’n leren veters. Hij was ‘n beetje ‘wiens’, zoals wij dat toen zeiden. Het eerst waar
ik dan naar keek was op de schap waar Jo hem had neergelegd toen ik hem bracht, of hij
lag ergens anders, en dan wist je dat de bal gemaakt was, Wat een geluk had ik als hij
klaar was, - weer gestikt zei Jo dan - dan nog oppompen met de fietspomp en voetballen
maar.
Zo ook een keer dat we op het hoofdveld op het voetbalterrein aan de Burg.
Moorenstraat aan het voetballen waren! “In de Schans” noemde we dat. Een bal kwam in
de wei bij de stieren van Mooren terecht. Wie durfde de bal te halen? Niemand natuurlijk,
totdat Jos van den Boom op de gedachte kwam om een rode zakdoek te pakken die hij in
zijn broekzak had zitten, om de stier weg te lokken!!! Opeens vrat de stier Jos zijn
zakdoek bijna op. Halverwege begon de stier te braken met het gevolg dat er weer
paniek bij ons was, want dat zou de stier niet overleven! Wij met z’n alle aan de zakdoek
getrokken - en bang dat we waren van de stier - maar het lukte ons toch om de zakdoek
eruit te krijgen en Jos zijn zakdoek gelukkig weer terug had. Hij was niet helemaal meer
rood, maar een beetje groen geworden van …… We gingen daarna verder met voetballen,
maar niet lang, want wie zagen we staan achter de goal? Politieagent Eeuwes. Hij riep
dat we niet op het prachtige hoofdveld mochten voetballen, - mocht toen al niet - en de
jassen op moesten komen halen die wij aan de afrastering hadden hangen, maar dat
durfden we niet. Dus wij met z'n alle als een haas ‘de Schans’ in, - Mooren had
daarachter een hooischuur staan.
Nu maar wachten wie de langste adem had, Eeuwes of wij!
DE SCHAKEL 2-2019

35

Maar ondertussen werden we ouder en konden wij bij een echte voetbalclub terecht:
Hapse boys. In het jaar 1959 werd ik lid van de club, - 12 jaar eindelijk - Ik met de fiets
naar jeugdsecretaris Gerrit Peters Rit. “Zo mènneke wilde ok goan voetballen? zei “Gerrit,
“ga daar maar zitten. En heb je de pasfoto’s bij je? “Die foto’s waren ondertussen al weer
oud aan het worden omdat ik de foto’s al lang had liggen om maar bij die prachtige club
te kunnen. Papieren ingevuld en nu maar wachten tot het pasje
binnen was. Ik kon gaan voetballen bij de junioren en wel in B1
van de club met als leider Henny van Kuppeveld. We hadden
toen blauwe shirt en witte broeken als club kleur, maar dit was
niet zoals tegenwoordig. We hadden van alle soorten witte
broeken aan, blauwe broeken, gestreepte kousen; wel allemaal
een blauw shirt. Maar we konden wel voetballen met 12 man!
Trainen deden we onder leiding van Piet Hurkens; eerst 5 km
lopen en degene die het eerste binnen was kreeg wat te drinken
en dat was meestal Joep Verweijen die won. We trainden toen al
binnen (in de zaal bij Moeke Janssen, nu ‘De Posthoorn’)! Na de
hardloopwedstrijd kregen we zitvoetbal, met alle gevolgen van
dien, je kreeg er splinters van achter in je …… Achteraf allemaal
prachtig! Dat was onze training toen. In het jaar 1963 naar de Ajunioren en zo reisden we zaterdags naar Oss, Heesch, Berghem
en dat niet met luxe auto’s of busjes! Nee met de Opel Blitz van eierhandel Piet van
Kuppeveld. Tussen de zo hoog mogelijk opgestapelde eierkisten, zodat we door de politie
niet gezien konden worden, en bij elk stoplicht moesten we stil zijn natuurlijk. Maar ja,
als jongens wilden we onderweg ook wel iets van het vrouwelijk schoon zien! Dan ging de
raam open van de Opel Blitz en riep Henny: “Hou je gemak, dadelijk worden we gezien
en gehoord en kunde niet voetballen”. Al gauw kwam ik bij het eerst elftal.

x

36

DE SCHAKEL 2-2019

Foto J. Waarma: Hapse Boys 1 met zittend v.l.n.r.: Broer (Andries) Thijssen, Jan Franzen,
Jan Lemmers, Frans Lamers, Piet Hendriks, Henk Franzen.
Staand v.l.n.r. Frans van de Sterren, Paul Peters, Harrie Aben, Nol Aben, Piet Derks, Piet Custers,
Jo Hendriks en trainer Geert van de Zwaluw.

Op 17-jarige leeftijd debuteerde ik bij de grote jongens, met Frans van de Sterren,
Paul Peters, Harrie en Nol Aben, Henk Lamers, Joke Hendriks, Piet Hendriks, Piet Derks,
Broer (Andries) Thijssen, Jan en Henk Franzen, Frans Lamers, Jan Lemmers, Cas Arts,
Mat(je) Weren, met als trainer de heer van de Zwaluw uit Groesbeek, een heertje, maar
wel een hele goede trainer
.

Ik weet nog dat we met deze spelers kampioen werden in Schaijk op het veld langs de
rijksweg vlakbij de camping. Ik stond linksbuiten. Daarna vele wedstrijden gespeeld in de
vierde klasse met als tegenstanders - om er een paar te noemen - Udi’ 19, Blauw Geel,
Den Dungen, Boskant, HVCH, Oss.
Ik heb nog vele verslagen uit de krant in mijn plakboek zitten en kijk er nog met
weemoed in. “Het was een mooie oude tijd.
Ouderwets Haps gaf visitekaartje af in Herpen waar het 1- 11 werd, zo kwam dat al
bladerend in mijn plakboek voorbij”. De ouderen onder ons zullen het misschien nog wel
weten. In het seizoen 69/70/71 ben ik even overgestapt naar Olympia Boxmeer. Ik kwam
in het eerste elftal dat speelde in de 2e klasse met tegenstanders als Volharding, (3000
toeschouwers,) Swift, Heer, Venlo, Venray, Belfeld, IVO, De wedstrijd tegen Heer kan ik
me nog goed herinneren. Onder de rook van het Geusselt stadion, waar de wedstrijd MVV
- GVAV werd gespeeld. Het stadion zat toen bomvol. Wij hadden maar honderd
supporters meegenomen uit Boxmeer meer waren er niet. De supporters van Heer zaten
natuurlijk honderd meter verderop op de tribune bij MVV. Toch een mooie ervaring
opgedaan met technisch goede spelers.
Trainer was Dumoulin, maar later toch maar weer terug naar Hapse Boys. Kwam weer in
het eerste en speelde mooie derbies, ik zie hier in het plakboek nog staan: Hapse Boys Juliana voor 1500 toeschouwers, rijen dik langs het lijntje op ‘de Schans’, kun je je dit
nog voorstellen?
DE SCHAKEL 2-2019

37

Op 11 mei 1977 kreeg ik via secretaris Harrie van Kempen een uitnodiging om met het
streekelftal te spelen bij de opening van het nieuwe sportpark ‘de Berkte’ in Haps en wel
tegen profclub NEC, waar ik uiteraard graag op inging.
Op dinsdag 17 mei eerst nog geoefend met het streekelftal tegen Hapse
boys 1. Op donderdag 19 mei de openingswedstrijd met het streekelftal
tegen NEC onder leiding van scheidsrechter Ignace van Swieten.
Coach van het streekelftal was Martien Branje. Coach NEC Hans Croon.
Uitslag 1-3 voor NEC. Aantal Toeschouwers 3500.
Na de wedstrijd koffietafel bij “ de Puttershoek” met de spelers van NEC!
Na het voetballen in het eerste - ben ik in het befaamde 3e elftal gaan spelen met
allemaal oud eerste elftal spelers met later de bekende jaarvergadering in café ‘De
Molen’. Daar werd besloten om het elftal uit elkaar te halen; er stonden jongens in die
nog makkelijk in de selectie mee konden zei het bestuur met voorzitter Bert Gijsbers als
woordvoerder. De meesten van het elftal waren het hier niet mee eens en onder
aanvoering van Evert Riemers zijn we naar ‘De Posthoorn’ gegaan en hebben daar
overlegd wat we zouden doen. Na een kleine onderlinge vergadering besloten we dat we
ons af wilden scheiden van de club als het bestuur van Hapse Boys bij haar mening bleef.
Dan zouden we een eigen club beginnen “Haps Spurs“ genaamd. Ik en Lam van Mil zijn
hier niet in meegegaan en zijn gewoon doorgegaan bij Hapse Boys.
Na mijn voetbalactiviteiten ben ik begonnen als jeugdtrainer bij de c en b elftallen, met
als doel een jeugdplan op te richten samen met Rien Smits en Bert van Boxtel.
Het is toen nooit echt goed van de grond gekomen. Wel heb ik heb nog altijd het bakje
staan in het instructielokaal met ‘handige tips om een training te geven’.
Na de jeugd vele jaren getraind te hebben, overgegaan naar de selectie van het eerste
elftal, en nog af en toe het eerste elftal onder mijn hoede gehad. Op een keer sprak ik in
café ‘De Molen’ met Wim Slaats en Wim had een vraag. Ik zei: “nou laat weten, ik stop
met het voorzitterschap als ik een nieuwe opvolger heb en ik heb aan jou gedacht”, ik gaf
als antwoord dat ik het al zo druk had met andere dingen dat ik wel voor hem iemand
anders zou zoeken en dat heb ik gedaan. Mijn grote vriend Evert van den Hoogen heb ik
– na lang overleg - bereid gevonden om de voorzittershamer van Wim over te nemen,
met dien verstande dat ik zou ophouden met het trainen van de selectie en ook deel zou
gaan uitmaken van het bestuur. Wim was opgelucht dat hij een opvolger had.
Jaren heb ik als wedstrijdsecretaris in het bestuur gezeten, van omroeper tot consul,
scheidsrechters ontvangen, rapporten geschreven, schorsingen, rode en gele kaarten
verwerkt met de KNVB, donderdagavond bij de trainer zitten om de opstelling te typen,
deze weer in de kastjes hangen bij café ‘De Molen’ en op het sportpark, zondagsmorgens
bij slecht weer, werd er gebeld voor wedstrijden die afgelast waren. In alle vroegte weer
naar ‘De Molen’ in het kastje om de wedstrijd af te gelasten!
Nieuwe trainers aanstellen was ook een onderdeel van mijn bestuurstaak.
In de loop der jaren heel wat trainers aangesteld o.a.:
H. Kersten 2x, G. Visser, H. Driessen en de flamboyante Amsterdamse trainer Cor Perlee;
wat een Amsterdamse humor had die man! Geweldig!
Alleen de scheidsrechters begrepen hem niet altijd!
Samen met mijn vrouw Ria ga ik al 25 jaar naar Oborniki in Polen waar we door de
uitwisseling met Hapse Boys en gemengd koor Licenza vele vrienden hebben gekregen.
Het contract met Cor Perlee liep af, maar voor Cor vertrok had ik nog een gezellig uitje
naar Polen geregeld met de selectie, met o.a. trips naar Oborniki, Wroclaw, Auschwitz.
We vertrokken met 22 spelers en Cor heeft bijna alles betaald voor de selectie, behalve
het drinken, want daar begon hij met zijn Hapse jongens niet aan! Behalve bij de Griek!
Weten diegenen het nog?
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Ik ben na 14 jaar gestopt in het bestuur als wedstrijdsecretarismen technisch leider met
als goede opvolger voor Evert van den Hoogen voorzitter Peter Geurts. Daarna heb ik
met Peter nog een jaar of 4-5, tot de verbouwing klaar was, in het bestuur gezeten.

De vrijwilligers op de foto. V.l.n.r.: Bert Derks, Huub Barten, Jan Taks, Piet Arts, Toon Reijnen,
Wim van den Bosch, Wiel Peeters, Wies Weerts, Bert Cornelissen, Piet Custers en Peter Lamers.
Niet op de foto: Jan Gijsbers, Jan Nabuurs, Grad Lamers en Eugène van den Bergh.

Hierna ben ik fieldmanager, volgens voorzitter Corné Tak, (sportpark beheerder)
geworden en stuur 14 mannen aan die het onderhoud en alle werkzaamheden verrichten
die er zoal te doen zijn. Daarnaast onderhoud ik de meeste contacten met de gemeente
Cuijk, Nabuurs elektro, TTI, van Engelen. Op maandag en vrijdag ben ik meestal de hele
dag op het sportpark en de overige dagen kom ik elke dag wel even op “De Berkte”.
Want er gebeurt nogal eens wat: lamp(en) kapot van de veldverlichting, buiten- en
binnen lampen, riool verstopt, verwarming uit, alarm gaat af, wordt gebeld om te gaan
kijken, dan weer de drukknoppen van de douche! Een compleet bedrijf noem ik het wel
eens!
Ik heb genoeg geschreven. Ik krijg er lamme vingers van. Ik wil eindigen met de oproep
om met zijn allen samen er voor te zorgen dat het sportpark er netjes bij blijft liggen, de
doelen en netten opruimen na elke training -vooral in de zomer als er gemaaid moet
worden - Ronnie zet het elke keer weer op de site! Laten we het nu samen eens een keer
echt doen, maar dan met zijn allen!! Scheelt ons vrijwilligers ook weer werk!
Bedankt alvast ook namens alle vrijwilligers.
Mocht je je nog geroepen voelen om ons als vrijwilliger te komen versterken, dan hoor ik
het graag.
Groet Piet Custers, Hapse Boys.

Als je ergens voor gaat heb je kans om te verliezen.
Als je niet gaat heb je al verloren!
DE SCHAKEL 2-2019
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HAPSE BOYS
Speel mee met de Vriendenloterij en steun direct Hapse Boys
De Vriendenloterij is een loterij waarvan de helft van de inkomsten direct terugvloeit in
de kas van goede doelen.
In dit geval de jeugd van Hapse Boys én alle Hapse jeugd die
welkom is op het feest tijdens de jubileumweek, want dat feest
willen we graag met alle inwoners van ons dorp vieren!
29 juni 2019 bestaat Hapse Boys 90 jaar. Dit jubileum gaan we vieren met het hele dorp.
Er is een dag voor de jeugd en een dag voor alle Hapsenaren.
Kortom: alle inwoners zijn welkom tijdens dit jubileum.
Om dit evenement te financieren, maar ook om structurele inkomsten te verkrijgen, is
Hapse Boys een samenwerking aangegaan met de Vriendenloterij. Deze loterij steunt
goede doelen en heeft bovendien aantrekkelijke prijzen tot 1 miljoen euro en een vrij
grote kans om een prijs te winnen. In 2019 is de prijzenpot in totaal 48 miljoen euro!
Door mee te spelen in de Vriendenloterij steunt u Hapse Boys en maakt u zelf kans op
mooie prijzen. De prijs van één lot is € 13,75 per trekking en u speelt met 14 trekkingen
op jaarbasis mee.
U dient minimaal één jaar mee te spelen (2019 het jubileumjaar).
Daarna kunt u op elk moment stoppen. Gaat u door, dan blijft Hapse Boys profiteren.
Speelt u al langer mee met de Vriendenloterij, dan kunt u het goede doel wijzigen naar
Hapse Boys.
Bent u lid van de Postcodeloterij, dan helpen we u desgewenst graag met het omzetten
van de Postcodeloterij naar de Vriendenloterij.
Even een telefoontje naar: Paul Arts (tel. 0485-315037 of 06-1377 6047).
Diverse verenigingen zijn ons al voorgegaan en zijn erg positief over de samenwerking.
Binnenkort zullen leden van Hapse Boys u benaderen met de vraag of u mee wilt doen
om op deze manier Hapse Boys te steunen. Ook kunt u zelf het initiatief nemen en met
de organisatie contact opnemen.
Met uw medewerking maken we van het 90-jarige jubileum van Hapse Boys een groot
feest voor de hele Hapse gemeenschap.

De commissieleden zijn:
Corné tak,06-34033851, Paul Arts, 06-13776047/315037,
Hens Peeters Weem 06-51278286, Theo Jansen 0485-314834,
Teun Verschuren 06-23911700, Martijn Peeters Weem 06-22912139 ,
Tom Arts 06-15599708
Alvast erg bedankt. Organisatie Vriendenloterij Hapse Boys
U kunt
•
•
•

onderstaande strook inleveren bij één van de volgende adressen:
Brievenbus sportpark ‘De Berkte, Haringsestraat 7
Paul Arts, Gravenhof 1
Corné Tak, Johan Frisolaan 4

-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
NAAM: ………………………………………..………………………
ADRES: ……………………………………………………………… TEL.: ……………….
wil graag geïnformeerd worden over meedoen aan de Vriendenloterij.
U kunt contact met mij opnemen.
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HAPSE BOYS NIEUWS
Er is inmiddels ook alweer gevoetbald. En als de eerste wedstrijd
van 2019 tekenend is voor het verdere sportieve verloop van het
jaar, komt het wel goed. Onze zaterdagveteranen wisten een 1-3
overwinning weg te kapen uit Wanroij.
De tweede wedstrijd van 2019 ging overigens met dezelfde cijfers
verloren.
Verder is de winterstop voor alle teams met minstens een week
verlengd.
De op 20 januari 2019 geplande wedstrijden zijn allemaal
afgelast als gevolg van de bevroren velden.
Data die alvast in de agenda voor 2019 moeten worden genoteerd:
24 maart: 80’s & 90’s party (in de kantine)
19 mei: Laatste thuiswedstrijd van 2019 (in de kantine)
26 mei: Laatste uitwedstrijd van 2019 (bij Café De Molen)
28 - 30 juni: Viering van het 90-jarig bestaan van Hapse Boys
Zaterdag 5 januari 2019
Constantia veteranen
Zaterdag 19 januari 2019
Union veteranen

-Hapse Boys veteranen

1

- 3

-Hapse Boys veteranen

3

- 1

Neem de tijd om van simpele dingen in het leven te genieten.
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‘KOETJE BOE’ VIERT 12½-JARIG JUBILEUM
Marloes Peeters en Hilke Verstraten runnen vanaf
2006 Kinderopvang ‘Koetje Boe’ aan het
Raadhuisplein in Haps en bestaan volgende maand
alweer 12½ jaar. Tijd om bij een succesvolle
kinderopvang op bezoek te gaan.

HILKE & MARLOES

Misschien eerst even kort voorstellen wie jullie
zijn …….
Hallo, wij zijn Marloes en Hilke.
Marloes is 34 jaar en woont samen in Mill met
Robert en hun twee kinderen Fie en Tij. Hilke is 35
jaar en is getrouwd met Erwin. Samen wonen zij in
Langenboom met hun twee kinderen Jorn en Tren.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om in Haps te
starten met kinderopvang?
Toentertijd was er nog geen kinderopvang in Haps.
Er komt veel woon- en werkverkeer door Haps
vanwege de snelweg.
Nadat we een klein marktonderzoek hebben
gedaan en enkele mensen hebben gesproken
dachten wij dat er wel behoefte aan was. Dus we
hebben de stap gezet.

Kunnen jullie in het kort vertellen hoe jullie kinderopvang reilt en zeilt?
In het kort is vrij lastig, maar we proberen het. Het reilen en zeilen bij Koetje Boe is in
ieder geval met één doel, dat kinderen een gezellig, vrolijk en veilig tweede thuis hebben
waar ze graag naar toe gaan maar ook waar de ouders hun kinderen graag naar toe
brengen. Naast de verzorging van de kinderen zorgen we natuurlijk voor leuke
activiteiten. Elk kind mag zich op eigen niveau ontwikkelen.
Wat is het allermooiste aan jullie werk?
Dat de kinderen het naar hun zin hebben en dat we met het hele team een bijdrage
mogen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. De band die je opbouwt met de
ouders en de kinderen is bijzonder. Je ziet ze groot worden, van een kleine baby naar een
schoolgaande kleuter.
Wat is jullie motto?
Voor ons staan de kinderen op nummer één.
Als zij gelukkig en tevreden zijn, zijn wij dat ook!
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Wat maakt jullie als team zo sterk?
Wij hebben een klein team dat gevarieerd is in leeftijd én
ervaring. We vullen elkaar helemaal aan en dat maakt ons één.
Waar dromen jullie nog van?
Dat we nog vele jaren kinderen mogen opvangen, zien groeien
en van mogen genieten met het warme, fijne kwaliteitsvolle
team wat we nu hebben.
Zijn er nog recente vernieuwingen? (refererend aan de tuin,
gevel, website)?
Halverwege 2018 zijn wij begonnen met het aanbieden eens
per maand van peutergym voor de kinderen die bij Koetje Boe spelen. Dit is zo’n groot
succes dat we hebben besloten om hiermee door te gaan.
Afgelopen jaar hebben wij onze grote buitenspeelruimte veranderd in een mooie
beleeftuin waar de kinderen op avontuur kunnen. Wat wordt er leuk gespeeld! En we
hebben heel veel leuke en enthousiaste reacties mogen ontvangen.
Ook de website is vernieuwd en de folder wordt nu in dezelfde stijl doorgetrokken.
Wat is jullie sterke kant en waar zijn jullie trots op?
Onze sterkste kant is dat ons team voor een groot deel altijd hetzelfde is gebleven, wat
goed en vertrouwd is voor de kinderen waardoor ze zich snel thuis voelen. Elk kind is
uniek en daar wordt natuurlijk naar gekeken. Doordat wij zelf werkzaam zijn op beide
groepen weten we wat er speelt en zijn de lijnen voor de ouders kort.
Wij zijn trots op onze kleinschalige, warme en persoonlijke kinderopvang en de
samenwerkingen die wij hebben met o.a. de Hapse gemeenschap.
Hoe zorgen jullie voor binding met de Hapse gemeenschap? (denk aan samenwerking
met basisschool, de SchitteRing, Mariagaarde, sporthal)?
We gaan maandelijks op bezoek bij de zoals wij ze noemen opa’s en oma’s in de
De SchitteRing of bij de Mariagaarde in
Haps. De opa’s en oma’s genieten van
onze kinderen en onze kinderen op hun
manier van de opa’s en oma’s. Plezier voor
jong en oud dus.
Ongeveer 5x per jaar is er een
ketenoverleg met de basisschool en BSO
‘de Klimboom’. We vinden het belangrijk
dat kinderen een warme overdracht
krijgen en vooraf kennis kunnen maken
met zowel de basisschool als de BSO.
We gaan een aantal keren per jaar een
uurtje op bezoek om te kijken hoe het
Foto: Beleeftuin
daar is. Binnen Koetje Boe zijn wij ook
bezig met de voorschoolse educatie door middel van een 3+ groep. Hierdoor verkleinen
we de overgang naar de basisschool. Ook komen we graag met regelmaat in de sporthal.
Verder werken we samen met het consultatiebureau, de
kinderfysiotherapeut, de logopediste en er komt één keer in de
zes weken een kapster die onze kinderen knipt op
inschrijving. Deze samenwerkingen waarderen we enorm. Het
is een waardevolle bijdrage voor alle partijen.
Tot slot: Hoe zien jullie de toekomst bij ‘Koetje Boe’?
Wij willen nog jaren zo door blijven gaan.
Onszelf blijven vernieuwen natuurlijk en meegaan met de
ontwikkelingen in de kinderopvang.
DE SCHAKEL 2-2019
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TAFELTJE DEKJE
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.

‘OLIVEIRAS’ IN HUISTHEATER DE STEENAKKER
Zondag 10 februari. Magda Mendes & Ward Veenstra ‘Oliveiras’
Een ode aan het vergeten Portugese platteland.
Na afloop nazit met Portugese soep.
Aanvang: 15.30 uur. Toegangsprijs: € 15,00
Meer informatie: www.desteenakker.nl
Huistheater De Steenakker, Steenakkerstraat 5 Haps.
Tel. 0485 - 310 920. Kom ook eens op bezoek!
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secr.{Tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 - 46135670
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Programma januari / februari 2019
Eat & Meet in de Posthoorn.
Op de eerste woensdag van de maand, nu dus op 6 februari.
De kosten zijn: € 9,50 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. Uiterlijk opgave tot en met 4 februari bij Cas Arts, tel.
06-46135670 of briefje in de brievenbus. (Bij de garage).
Zaterdag 9 februari 2019. CARNAVALSMIDDAG VOOR DE OUDEREN
Mede mogelijk gemaakt door de goede samenwerking met carnavalsvereniging De
Zelfkant. Programma: 14.00-17.00 uur (zaal open om 13.30 uur).
Zaal ‘de Posthoorn’, Kerkstraat 6, Haps.
Tijdens deze middag zullen verschillende artiesten en groepen optreden, die ook te
zien en te horen waren tijdens de zittingsavonden in de sporthal.
Daarnaast zijn ook de nieuwe Prins, de Raad van Elf en de hofkapel aanwezig om het
geheel op te luisteren.
Voor deze middag zijn de kosten voor leden € 8,- per person.
Hiervoor ontvangt u een kop koffie of thee en 2 consumptiebonnen en
kunt u 2 x genieten van een bittergarnituur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar betalen dan wel € 10 ,- per person.
Donderdag 9 februari 2018. KIENEN in Steunpunt Mariagaarde
van 14.00-17.00 uur. Deelname € 1,50 per kaart.
Donderdag 21 februari. Jaarvergadering van de KBO afd. Haps vindt dit jaar
plaats op donderdag 21 februari in Steunpunt Mariagaarde. Aanvang 14.00 uur.
U ontvangt vooraf het programmaboekje met uitnodiging, agenda en een financieel
verslag inclusief jaarverslag.
Het bestuur van de KBO Haps is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Wie komt ons vooruitstrevend team versterken?
Graag melden bij een van de bestuursleden.
Info: Cas Arts, tel. 0646135670.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Januari

Buurtver. De Veldkijkers en Klavertje Drie

Februari

Zaterdag

1

Zaterdag

16

Halen het oud papier op. Iedere EERSTE vrijdag van de maand

Buurtvereniging De Kampakker

Van 09.00 - 11.00 uur staan er vrijwilligers bij een papiercontainer op de hoek De Aalsvoorten / Bogaersstraat

Buurtvereniging De Groes

Maandag

28

18

Er staat er een papiercontainer bij het Marijkeplein

Buurtvereniging Beatrixlaan

27

Woensdag

Haalt het oudpapier op tussen 09.00 en 12.00 uur - container staat bij ruiterhal

Buurtvereniging De Schutters

Zaterdag

26

23

Elke 4e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur word op de Loswal de papiercontainer geplaatst

Buurtvereniging Rondom de Kiekuut

Zaterdag

26

23

Laatste zaterdag van de maand op de parkeerplaats bij de Hapse Boys van 10.30-12.00 uur

Maandag 28 Januari GFT-container
Maandag 4 februari GFT-container

en plastic afvalzakken

Van plan om je koperen kandelaar te poetsen?
Koop een tube of flacon goedkope tomaten ketchup.
Smeer je de koperen kandelaar, schaal of vaas in met ketchup; hoeft niet te
dik. Laat nu een paar minuten staan zodat de zuren in de ketchup de doffe
laag van het koper kunnen oplossen. Spoelen met lauw water, afdrogen en je
koperen kandelaar is weer als nieuw!
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JEUGDPRINSENBAL
In een kolkende Kiepekoi is afgelopen zaterdag de nieuwe heerser
van de jeugdcarnaval te voorschijn gekomen.
Niemand minder dan Prins Juul d’n Urste!!
De avond begon met diverse optredens van de Zelfkanthennekes.
Daarna werd er afscheid genomen van oud-prins Cas d’n Urste,
prinses Maud en hun hofhouding.
Met DJ Sam from the Hill gingen de voetjes al even van de vloer,
waarna de onthulling kon beginnen.
De spanning werd opgebouwd door een spannende onthulling.
Van achter uit de zaal kwam de nieuwe prins met bivakmuts de zaal in gerend…
Het grote zwarte doek viel en daar stond de nieuwe hofhouding met voorop Prins
Juul d’n Urste, met zijn liefspreuk: “Met dees daag zet ik alles aan de kant want
ik ben prins Sjuul van de Zelfkant!”.
Samen met zijn prinses Bo, adjudant Thijn, nar Sjors en pages Renske en Dane gaan
zij dit carnavalsjaar voorop tijdens de jeugdcarnaval. Na de onthulling werd er nog
volop gefeest en dus belooft het weer een mooie carnaval te worden!

JEUGDPRINSENRECEPTIE
Om Prins Juul d’n Urste (Egelmeers), Prinses Bo (Nuijen),
hofmaarschalk Tijn (v.d. Assem), nar Sjors (Meijer),
pages Renske (Roelofsen) en Dane (Zonneberg)
te feliciteren zullen we in De Posthoorn een receptie houden
op vrijdag 22 februari van 19.00 tot 21.30 uur.
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis!
Graag zien wij jullie dan allemaal in ‘de Posthoorn’!
Commissie Jeugdcarnaval Haps
48

DE SCHAKEL 2-2019

