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HAAN VRAOGT HOPS
66 jaar De Zelfkant uit Hops, Het jubileumjaar!
Het begin van de zomer vieren we ons mooie tuinfeest,
maar helaas kan dat uiteraard niet doorgaan.
De reden is natuurlijk bij iedereen bekend!!!
Toch willen we het weekend van het tuinfeest
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
De Zelfkant zou de Zelfkant niet zijn
als we toch iets ludieks zouden doen.
Aangezien we elkaar de laatste tijd
allemaal veel minder gezien hebben,
zijn we benieuwd hoe het met
iedereen gaat en gaan we bij
verschillende Hopse mensen
langs om effe te buurten,
natuurlijk op 1,5 meter afstand!
We komen met onze reportageploeg langs zoals het programma “Man bijt Hond”,
bekend van televisie, dat ook doet.
We willen bij de “gewone” en bij de “ludieke”
Hopse mensen langs komen.
Dit alles wordt “live stream” uitgezonden,
dus voor iedereen met een computer te zien!
Wij hebben er nu al zin in jullie ook?
In het volgende nummer van De Schakel meer informatie.
Namens CV De Zelfkant
De ‘Haan Vraogt Hops’ commissie
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VERDWENEN BEROEPEN IN HAPS
Alles verandert. Ook door het Coronavirus. Alleen weten we nu
nog niet wat die veranderingen zullen zijn. De tijd zal het leren!
Ongetwijfeld kennen velen van u beroepen uit het
verleden die nu niet meer bestaan of die nu een hele
andere invulling van werkzaamheden hebben gekregen.
Als redactie willen we in het najaar een overzicht samenstellen
van beroepen die vroeger in Haps voorkwamen, maar die nu niet
meer uitgeoefend worden. Het zou mooi zijn als alle Hapsenaren mee gaan denken!
We hebben uw hulp nodig!!!
Wat zouden we graag van u willen weten?
❖
❖
❖
❖

Kent u de melkboer of groenteboer nog?
Wie bracht vroeger de kolen aan huis?
Stuur de naam in van een verdwenen beroep.
Een mooie, oude foto van de man/vrouw in zijn/haar beroep!

Zet er de na(a)m(en) bij van Hapsena(a)r(en) die dit beroep uitoefenden.
Stuur uw informatie naar: info@deschakelhaps.nl of doe uw informatie in de
brievenbus van Bogaersstraat 7.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Redactie “De Schakel”

DE SCHAKEL NUMMER 12 - 2020
Komt over 2 weken uit op vrijdag 12 JUNI 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl
uiterlijk vrijdag 5 JUNI 2020.
Redactieadres: Bogaersstraat 7, 5443 AL Haps  0485 – 318307
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 - 318307.
Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 12,50
OPROEP, WAT KUNT U VOOR ONS DOEN.
• Wij zoeken naar interessant en wetenswaardig nieuws!
• Hoe gaat het met uw kinderen op de scholen ?
• Crisis levert meestal ook goede, nieuwe ideeën op. Kent u er eentje?
• Wellicht kunt u een verhaal schrijven over uw jeugd of vroegere tijd?
• Wie schrijft er een mooi verhaal of gedicht?
• Een puzzel, recept, rebus of foto zijn van harte welkom?
• Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
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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BLOEMBOLLENAKTIE - PRIJSUITRIJKING
In november 2019 zijn wij bij u voorbijgekomen om onze
tulpenbollen te koop aan te bieden. Door het uitbreken van het
coronavirus is echter alles anders dan anders en willen wij de
prijsuitreiking ook niet langer meer uitstellen. We hebben vorig
keer een tegoedbon gegeven om ergens te gaan eten, maar
door 1,50 meter, als gevolg van het coronavirus, hebben wij
besloten een tegoedbon te geven die gebruikt kan worden bij
onze plaatselijk SPAR-supermarkt in Haps.
De gelukkige winnaars waren dit keer:
De 1ste prijs: is gewonnen door mevr. Hurkens-de Haas, Aalsvoorten 1, Haps.
Zij meldde zich op 10 maart als eerste. In 2018 meldde de eerste
zich pas op 31 maart!
De 2de prijs: is gewonnen door dhr. Hein Aldenhoven, Kalkhofseweg 24A,
eveneens in Haps. Zijn melding kwam op 11 maart om 9.30 uur
binnen.
De 3de prijs: is gewonnen door mevr. Gijsbers, Wildsestraat 4, ook in Haps en
zij meldde zich om 10.30 uur eveneens op 11 maart.
De tegoedbonnen hebben we
het afgelopen weekend bij de
betreffende personen
persoonlijk thuis bezorgd.
Wij willen iedereen nogmaals
bedanken voor hun bijdrage die
onze tulpenbollenaktie tot een
groot succes heeft gemaakt en
hopen dat wij in 2021 weer met
onze tulpenbollen welkom zijn.
Vanaf het begin, bij het
uitbreken van het coronavirus,
zijn ook al onze activiteiten stil
komen liggen.
Er zijn geen repetities meer en de vraag is hoe lang dit nog gaat duren.
Als je de berichten volgt, dan blijkt dat het zingen in een gesloten ruimte extra
risico’s oplevert, daarom is voorzichtigheid geboden en verwachten we dat er voor
1 september geen repetities meer zullen zijn.
Mochten er onder jullie toch belangstelling zijn om zich op te geven voor onze
zangvereniging, dan kan dat natuurlijk altijd bij het bestuur of bij een van onze
leden.
Verder wensen wij iedereen een goede gezondheid en hopelijk kunnen wij deze
abnormale wereld weer snel achter ons laten.
Bestuur zangvereniging VIVA MUSICA
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 30 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden ouders Kroef-van Dijk en Toon Kroef
Zaterdag 6 juni 19.00 uur:

Jan en Nelly Daanen-Lange
Mgd. Riet Thijssen-Verbeeten
Mgd. Pastoor Antoon van Kessel
Mgd. Ben Weijers
Mgd. Tien Thoonen

Momenteel is niet helemaal duidelijk hoe de situatie wordt met
het openen van kerken nu de maatregelen rond het coronavirus
gaan veranderen.
Via de krant of een mededeling op de kerkdeur zullen wij u
informeren.

OPGAVE MISINTENTIES
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03
Haps. Hier kunt u een envelop in de bus stoppen met een berichtje welke intentie u
wilt opgeven voor welke datum. De kosten van een misintentie bedragen € 10,-.
Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus stoppen aan de kerk.
Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk dat u
de intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum.

LEZING OVER NEPAL
De lezing over Nepal door Hans Smets, die gepland stond in de
bibliotheek in Haps op donderdag 11 juni, gaat niet door.
We moeten de richtlijnen van het RIVM in acht nemen.
De lezing wordt uitgesteld tot een latere datum.
Degenen, die al een kaartje hadden gereserveerd en al
hadden betaald, krijgen van BiblioPlus zo spoedig mogelijk hun geld
terug.
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MEDEDELING HUISARTSENPRAKTIJK HAPS
Beste Mensen,
We zijn al enige tijd in het corona tijdperk.
Ondertussen begint de gewone zorg weer langzaam
op gang te komen.
We willen u hierover verder informeren.

HU I SARTSENPRAKTIJK

HAPS

Bel als het nodig is, loop niet te lang door met klachten! Als u koorts heeft of hoest
mag u niet naar de praktijk komen, maar neem telefonisch contact op met de
assistente om te overleggen. Kom alleen binnen in de praktijk als u een afspraak heeft.
Kom bij voorkeur alléén naar de afspraak (in verband met beperkte ruimte, maximaal
3 personen in de wachtkamer). Indien de wachtkamer vol zit graag buiten wachten tot
er plek is. Kom niet te vroeg naar uw afspraak. Voor alle overige vragen en het ophalen
van medicatie, of om iets af te geven, kunt u terecht bij het buitenraam.
Ook de praktijkondersteuner gaat weer beginnen met de controles. Als eerste zullen de
diabetescontroles worden opgestart. U ontvangt daarvoor een oproep.
Zij ontvangt u via een aparte ingang, aan de rechterzijde van de praktijk.
Omdat de assistentes aan de telefoon meer moeten uitvragen en uitleggen kan het
voorkomen dat u langer moet wachten aan de telefoon. Graag hiervoor uw begrip.
We doen ons best. We weten niet hoe lang deze maatregelen nog gaan duren.
We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
We willen u bedanken voor uw begrip, kaartjes en attenties die we hebben ontvangen.
Bij vragen bel gerust en blijf gezond!
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VIJF TIPS OM EEN TEKENBEET TE VOORKOMEN
Een teek meenemen uit de natuur is zo gedaan.
Je strijkt even met je arm langs een blaadje en een teek blijft aan je
vasthangen. Teken zijn dragers van ziekten als Lyme en dus ben je
die beestjes liever kwijt dan rijk. Hoe voorkom je een tekenbeet?
1. Gebruik DEET
Smeer jezelf in met DEET. De kans op tekenbeten wordt hierdoor
kleiner.
DEET is te koop bij apotheken en drogisten. Lees de aanwijzingen op de verpakking
goed door voor je het middel gebruikt. Het kan zijn dat je allergisch reageert. Smeer in
dat geval DEET op je schoenen, sokken en het onderste deel van je broekspijpen.
2. Blijf op de paden
Misschien heb je wel eens gehoord dat teken zich vanuit bomen op mensen laten vallen.
Dat is niet waar. Teken zitten vooral in het struikgewas, tussen bladerlagen en in hoog,
schaduwrijk gras. Als je op de paden blijft tijdens een wandeling, is de kans op een
tekenbeet kleiner.
3. Draag lichtgekleurde, huid bedekkende kleding
Als je lichtgekleurde kleding draagt valt een teek snel op en kun je hem verwijderen
voor hij onder je kleren kruipt en je bijt. Ook is het belangrijk dat de kleding je lichaam
goed bedekt. Dit maakt het moeilijker voor de teek om bij je huid te komen.
4. Trek Bugsox aan
Teken komen vaak via je broekspijp op je huid. Het is daarom belangrijk je benen en je
voeten goed te beschermen. Door speciale Bugsox te dragen kunnen teken niet naar
boven kruipen. De sokken zijn geïmpregneerd
waardoor de teek bedwelmd raakt en zich
niet vastbijt.
5. Controleer zodra je thuiskomt
Ondanks al je inspanningen kan een teek toch
besluiten met je mee te reizen. Controleer
jezelf daarom altijd direct bij thuiskomst.
Wacht niet tot je onder de douche staat, want
dan heeft de teek meer tijd om zich vast te
bijten.
Controleer de warme plekken van je lichaam extra goed, zoals je liezen, bilspleet en
oksels. Ook is het goed de randen van je ondergoed te onderzoeken en net onder je
haargrens in je nek te kijken. Teken zijn erg klein, als je het niet kunt zien kun je een
spiegel en een loep gebruiken.
Toch gebeten? Toch te grazen genomen door een teek? Verwijder hem direct.

ACTUELE OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK HAPS
De bibliotheken van BiblioPlus zijn nog maar beperkt open.
In Haps is momenteel de bibliotheek alleen geopend op
vrijdagmiddag van 14.30-16.30 uur.
Ondertussen zijn de tijden misschien al weer uitgebreid.
Het beste is, dat u op internet zoekt naar BiblioPlus en klikt
op actuele openingstijden.
Als dat lastig is voor u, belt u naar de bibliotheek in Haps,
tel. 0657285587 of Cuijk: 04855312566.
DE SCHAKEL 11-2020
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BREI- EN
BORDUURGAREN
Wie o wie, kan er
brei- en borduurgaren
gebruiken?
Neem dan contact op
met: Annie Giesbersvan den Boom
Aalsvoorten 12, Hap.s
0485-211127

HOUD 1,5 METER
AFSTAND,
ook onderweg

Deel met mij je feestjes
je vreugde
en je bier
Deel met mij je glimlach
je dansles
je plezier
Deel met mij je woorden
je creativiteit
En laat me genieten
van jouw gezelligheid
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EENEIIGE TWEELING
Bij ons kwamen twee vogeltjes geregeld overnachten
in een van de kooitjes die we hebben hangen.
Volgens mij hadden ze nog geen nestje of een vast plekje?
Ik dacht toen dat het twee dakloze vogeltjes waren?
Maar nu zijn ze al weer een paar weken de vaste bewoners
van een van ons vogelkooitjes!
.
Ze lijken als twee druppels
water op elkaar!
Wij denken dat het een eeneiige
tweeling is.
❗
Snijer

.

FIETSBRUG CUIJK – MOOK HEET DE MAASOVER
Op 16 mei 2020 werd de hoofdoverspanning van de
fietsbrug Cuijk – Mook op haar plaats gehesen.
Daarmee is de brug (de ruwbouw) feitelijk compleet.
Op 26 september 2020 zal de fietsbrug en fietsroute
officieel in gebruik worden genomen.
De naam is geworden: De Maasover.
De colleges van Cuijk en Mook & Middelaar hebben
deze keuze recent officieel vastgesteld.
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CUIJKSE STIER VOOR GERARD STOFFELS
Dinsdag 12 mei 2020 was officieel de laatste werkdag van wethouder Gerard
Stoffels uit Haps. Na tien jaar dag-in-dag-uit als wethouder voor de inwoners van
de gemeente Cuijk actief te zijn geweest, gaat hij
met pensioen. Tijdens de raadsvergadering van
12 mei 2020 werd digitaal stilgestaan bij dit
afscheid.
Tijdens deze raadsvergadering heeft de heer
Gerard Stoffels de Cuijkse Stier ontvangen.
Burgemeester Wim Hillenaar heeft de Cuijkse
onderscheiding uitgereikt ter gelegenheid van zijn
afscheid als wethouder.
Namens Algemeen Belang (AB) heeft hij in 1996
zitting genomen in de commissie Ruimte. In 2008 volgde hij de heer Jan Nabuurs
op als raadslid namens Algemeen Belang Cuijk (ABC), zoals de partij sinds 2006
heette. De heer Stoffels was lid van de commissie Ruimte van juli 2002 tot april
2006 en van september 2008 tot november 2009. Vanaf september 2008 was hij
lid van de commissie Bestuur. Toen de heer Arnold Peeters als
fractievoorzitter van ABC stopte nam de heer Stoffels deze
functie in de raad over. Een half jaar later werden de
gemeenteraadsverkiezingen gehouden en werd hij lijsttrekker
van Algemeen Belang Cuijk (ABC).
Van 22 september 2008 tot 12 april 2010 was hij raadslid.
Tijdens de raadsvergadering van 12 april 2010 werd de heer
Stoffels (ABC) officieel benoemd tot wethouder.
Zijn inzet en enthousiasme voor de gemeente Cuijk is van
groot belang geweest en hij heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de positieve bekendheid van de gemeente Cuijk.
"De Cuijkse Stier", waarvoor model heeft gestaan het kunstwerk op de hoek Maasboulevard/Odiliadijk te Cuijk, wordt
toegekend en uitgereikt aan hen, door wier activiteiten de
gemeente Cuijk in positieve zin bekendheid heeft gekregen of naar verwachting zal
verkrijgen.
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WISSELING VAN DE WACHT,
CULKTUURAANJAGER EN CENTRUMPLAN
Wisselingen van de wacht, cultuur en centrumplan Cuijk
Afgelopen week hadden we twee overvolle avonden nodig om de
raadsagenda af te werken. Ook deze was vanwege het Coronavirus
online. De agenda stond bol van vooruitgeschoven agendapunten
en een aantal wisselingen van de wacht. Raadslid Jos Nielen (ook
ex-wethouder) en wethouder Gerard Stoffels namen afscheid in
deze gemeenteraadsvergadering. Wel vreemd om van achter een scherm de laatste
vergadering van vertrekkende politieke collega’s mee te moeten maken. Ik ben ervan
overtuigd dat ze nu een zee van tijd krijgen en ook de nodige rust. Jos wordt vervangen
door Albrecht Martens en Gerard door David Solez. Beide zijn woonachtig in Cuijk.
In deze raadsvergadering hebben we geprobeerd om een fors incidenteel bedrag voor
een cultuuraanjager te schrappen. Deze man of vrouw zou culturele evenementen
moeten stimuleren, samenwerking opzoeken, een zomers festivalprogramma opzetten,
e.d. We hadden een aantal argumenten om hier grote vraagtekens bij te zetten.
Allereerst valt er momenteel weinig te doen op het gebied van evenementen. Ten
tweede is het niet logisch om een
incidenteel bedrag vrij te maken voor een in
feite structurele taak. Ten derde zullen we
de komende periode zuinig op onze centjes
moeten zijn i.v.m. de financiële gevolgen
door het Corona-virus. Ten vierde gaat er in
gemeente Cuijk verhoudingsgewijs al veel
naar cultuur. En dan de laatste: de
inwoners zelf zijn bij uitstek in staat om
evenementen en projecten op te starten.
Daar is geen cultuuraanjager voor nodig om
verenigingen samen te laten werken en tot
een theaterproductie te komen. In Cuijk is
dat de afgelopen jaren meerdere keren
gelukt. Denk in Haps bijvoorbeeld aan Lijn5443. Dat was toch een megaprestatie waar
alle culturele uitingen samen kwamen, waar verbondenheid en elkaar versterken de
boventoon voerden, waar verschillende verenigingen elkaar op hebben gezocht.
Wij zijn van mening dat dergelijke burgerinitiatieven financieel ondersteund moeten
worden. We hadden graag gezien dat de gelden van de cultuuraanjager gebruikt zouden
worden voor dergelijke initiatieven.
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Zo wil men in Cuijk een
hobbycentrum opstarten. Prachtig
initiatief. Er is natuurlijk geen geld.
Daarom hadden wij de kosten voor
een cultuuraanjager daar graag voor
gebruikt. U voelt ‘m al. Wij kregen
helaas geen steun voor deze
gedachte.
Over het centrumplan in Cuijk wordt
volop politiek bedreven in de media.
Het College stelde voor om binnen
het budget een verschuiving van
aanpassingen van het centrum op te
pakken.
Dit had alles te maken met
verbetering, vergroening en
inpassing van verkeersveilige maatregelen richting de nieuwe ALDI in Cuijk. Wij zijn
akkoord gegaan met dit voorstel. Daar was ook een meerderheid voor. Er zijn geen
extra gelden gemoeid met deze aanpassing van het oorspronkelijke plan. Sterker nog:
er is een ton aan euro’s over. Wist u trouwens dat Cuijk inmiddels alweer bij de 50
goedkoopste gemeenten (wat betreft OZB-belasting) van Nederland hoort? De
verhoging deed onlangs veel stof opwaaien. Maar dit feit mag ook gerust genoemd
worden.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
www.liberaal-lvc.nl

T: 06-23411107
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FEESTELIJKE OVERDRACHT KERKKLOKKEN
Met belangstelling heb ik in De Schakel van 9 mei 2020 het artikel gelezen van
oud-burgemeester van Hulten betreffende de Hapse kerkklokken.
Het artikel eindigt met de ingebruikstelling op Paaszaterdag 1950.
Toevallig weet ik hoe de officiële en
feestelijke overdracht heeft
plaatsgevonden omdat ik er nauw bij
betrokken was.
De zusters van het St. Josephklooster
hadden een papieren mandje
gemaakt met een rond hengsel
waaraan drie papieren klokjes waren
bevestigd.
In het voorjaar van 1950 deden alle
12-jarige meisjes van de Mariaschool
en alle 12-jarige jongens van de
Aloysiusschool de Hernieuwing van de
Doopbeloften, ook wel de Plechtige Communie genoemd. Zij werden grondig
voorbereid door de pastoor. De kennis van de katechismus, goedgekeurd
door Mgr. Mutsaers van Den Bosch, was een belangrijk onderdeel.
Vraag 1 was “Waartoe zijn wij op aarde?” en vraag 541 “Wanneer zijn onze
goede werken verdienstelijk?”.
Hanna Jilesen van de meisjesschool en ik van de jongensschool hadden
blijkbaar de meeste kennis opgedaan. Als beloning mochten wij samen de nieuwe
klokken symbolisch overdragen met het overhandigen van het klokkenmandje aan
Pastoor Steures (1899-1965), het Kerkbestuur en de parochie.
Overigens was ik ook erg blij met mijn nieuwe broek, een Plusfour!
Er zijn toentertijd foto’s gemaakt door de zusters. Mogelijk zijn ze nog in het
archief van de Zuster van Liefde in Schijndel bewaard gebleven.
Frans Koreman
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HALVE HANEN VAN `T TUINFEEST...
MMM, DIE ZIJN LEKKER
Wie kent ze niet… onze heerlijke gekruide halve haantjes die wij jaarlijks op ons
tuinfeest verkopen. Maar ook dit kan helaas niet doorgaan.
Toch willen wij jullie niet een jaar lang laten
watertanden, dus hier hebben wij iets op bedacht.
Op zaterdag 27 juni gaan wij de welbekende
“Tuinfeest-halve-hanen” braden aan ons spit.
Vervolgens zullen wij deze bij u gaan bezorgen voor
de avond van het Thuisfeest.
Voor slechts € 6,60 krijgt u een
halve haan, 5 sneetjes stokbrood en cocktailsaus
of knoflooksaus.
U kunt deze bestellen door te bellen of een WhatsApp te sturen naar 06-55780378
(Tom Hendriks) met de volgende gegevens:
Naam: ………………………………………………… Bezorgadres:………………………………………………….…….
Tel. nummer: ……………………………………
Voorkeur tijdsblok:
15.00-16.00 uur / 16.00-17.00 uur / 17.00-18.00 uur / 18.00-19.00 uur *
Saus: Cocktailsaus / knoflooksaus *
Betaalwijze: Contant aan deur / Rabo Betaalverzoek *
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Wij brengen het menu bij u thuis (alleen in Haps), binnen het tijdsblok naar keuze.
U krijgt in de week voorafgaand een Rabo Betaalverzoek, of wij rekenen bij bezorging
contant aan de deur af. Vervolgens kunt u met een goed gevulde maag deelnemen aan
de Thuisfeest quiz.
U kunt tot uiterlijk zondag 21 juni de bestelling doorgeven.
De netto-opbrengst van deze actie schenken wij aan een goed doel
in Haps, voor mensen/instanties die in deze tijd wel een steuntje in
de rug kunnen gebruiken. Hier later meer over.
De Tuinfeestcommissie van CV De Zelfkant
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HOPSE HAAN STAAT ER WEER GOED BIJ
De Zelfkant zit niet stil in coronatijd!
Sterker nog, zelfs de hofhouding heeft
haar handjes uit de mouwen gestoken.
Er zijn namelijk door het stel, op
voldoende afstand van elkaar,
132 perkplantjes geplant rondom het
kunstwerk aan de Kerkstraat.
Een mooie ontdekking was dat onze
jubileumprins Harm d’n Urste niet
alleen veel verstand bleek te hebben van
carnaval vieren, maar ook van tuinieren.
De prachtige bloemen en de nodige
zakken potgrond zijn te danken aan
één van onze geweldige sponsoren.
Hen Thoonen schonk deze in verband met het 66-jarig jubileum van
onze vereniging.
Toen de plantjes gehaald werden, zat er zelfs een ludieke snelcursus
perkplantjes poten bij. Deze werd natuurlijk gegeven door Hen zelf.
Hij adviseerde ons om alle planten mooi te combineren, zodat het een
groot feest zou worden. Maar liefst een jaar lang zal onze Haan en zijn
Hennen aan de Kerkstraat stralen dankzij de kleurrijke plantjes van
Hen en Sjan. Kom gerust een keer kijken naar deze vrolijke bedoeling!
C.V. De Zelfkant Hops
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BEWUST BEWEGEN – BUITEN BEWEGEN
Vanaf 2 juni start het Helende Huis met buiten
bewegen. In kleine groepjes van max. 3 personen gaan
we aan de slag met bewust bewegen, waarbij we
werken aan houding, kracht en flexibiliteit.
Vooral die bewegingen die we vergeten te maken
komen aan bod. We werken vanaf de basis aan
praktische bewegingen zoals balans, kruipen, hangen
en springen. We bouwen op vanuit de basis, waarbij
luisteren naar je eigen lichaam voorop staat.
De lessen vinden plaats op maandag- en
dinsdagmiddag en dinsdagavond. Op andere dagdelen
is er ruimte voor individuele begeleiding of bewegen
met een eigen groep. Uiteraard werken we volgens de
richtlijnen van het RIIVM m.b.t. Covid-19.
Kijk voor meer informatie op www.hethelendehuis.nl of bel 06 - 400 64 724
Blijf gezond en in beweging.
Paula de Visser
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DIGITALE BORDONTHULLING
LAND VAN CUIJK BOERT BEWUST
Een creatieve oplossing in de coronatijd.
Frank en Carolina Loeffen van ‘Loeffen
Vlees’ uit Haps openden op zondag 3 mei
zelf hun Land van Cuijk Boert Bewust
bord en vertelden in de camera over hun
passie; het houden van Charolais koeien.
En natuurlijk mochten de koeien voor het
eerst naar buiten! Een prachtig gezicht;
de koeiendans van de koeien en hun
kalfjes in het verse gras.
Vanwege corona kunnen de
bordonthullingen met bijbehorende open
dagen en festiviteiten van Land van Cuijk Boert Bewust niet doorgaan.
Frank Loeffen had op zondag 3 mei de
opening gepland met een open dag en
festiviteiten voor BIG Challenge, farmers
against cancer, waar zijn nichtjes Lucie
Loeffen en Angelique van Loon aan mee
doen. Helaas kon dat niet doorgaan. De
koeien mogen gelukkig wel naar buiten
en er werd een digitale oplossing
gezocht, binnen de mogelijkheden die de
richtlijnen van het RIVM bieden.
Na het schrijven van een filmscript
volgde een middag filmen. In de film vertelt Frank Loeffen over het koeienras
Charolais, waarom hij juist voor deze koeien heeft gekozen en hoe hij voor zijn
koeien en de natuur rondom zijn boerderij zorgt. In de winter verblijven de koeien
in de potstal met stro. Twee hoogzwangere dames staan in de kraamafdeling en
twee jonge kalfjes leven in de kudde bij hun moeders en tantes.
Frank controleerde nog eens de afrastering en maakte daarna de staldeur open.
Een prachtig schouwspel met de rennende en dansende koeien in de wei. Twee
jonge kalfjes kwamen voor de eerste keer buiten en proefden aan het malse gras.
Het grasland bestaat uit kruidenrijke mengsels. De akkerranden heeft Frank
ingezaaid met bloemen en kruiden. “In de zomer is het prachtig om te zien hoeveel
bijen en vlinders op het gras en de bloemen zitten”, vertelt Frank.
Frank en Carolina verkopen het vlees van hun koeien in pakketten vanaf hun
boerderij. “Eerlijk vlees, op duurzame wijze geproduceerd. Mensen zijn hier van
harte welkom om te zien waar hun vlees vandaan komt”, zegt Frank Loeffen.
Fiets eens langs de Beerseweg en zie de koeien
en kalfjes genieten onder een boom, grazend of
spelend in het gras.
Op de website van Land van Cuijk Boert Bewust
kun je het filmpje bekijken.
www.landvancuijkboertbewust.nl
DE SCHAKEL 11-2020
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GERARD STOFFELS VOORZITTTER AFVALINZAMELING
Gerard Stoffels is voorzitter van
gemeenschappelijke regeling
afvalinzameling land van Cuijk en Boekel
Landelijke cijfers tonen aan dat de 6 gemeenten uit
het Land van Cuijk en Boekel tot de absolute top
behoren als het gaat om afvalscheiding. Hierbij
wordt gekeken naar de aspecten milieu (hoeveelheid
restafval), kosten en dienstverlening. De meeste
inwoners scheiden hun afval ook heel goed.
Toch zijn er nog wel verbeterpunten. We zien enerzijds dat er nog een aantal
grondstoffen in het restafval zit, bijvoorbeeld textiel. Anderzijds zitten er in de
gescheiden grondstoffen soms zaken die er niet in thuis horen. Dit bemoeilijkt de
verdere recycling. Het is dus zaak om schone grondstoffen aan te bieden.
Daarnaast zien we ook weleens dat afval naast textiel- of glascontainers wordt
gedumpt. Dit kan echt niet.
Land van Cuijk en Boekel
Het Land van Cuijk werkte in de jaren ’80 al langer samen met de regionale stortplaats.
Eind 1988 is de Bestuurscommissie door de 5 gemeenten opgericht.
De voordelen van een uniforme, gezamenlijke afvalinzameling en -verwerking werden
ook door de gemeente Boekel gezien. Zij sloten in 2000 aan. Dat betekende dat ze een
eigen mini-milieustraat kregen en ook gingen werken met de blauwe tariefzakken.
Vanuit de gemeente Boekel is wel naar andere organisaties en
samenwerkingsverbanden gekeken om aan te haken. Er waren
genoeg mogelijkheden. Maar de BCA deed – en doet – het gewoon
heel goed, dus het was een logische keuze.
Voor Boekel was de belangrijkste reden voor aansluiting het
tegengaan van een verdere stijging van de kosten voor het
verwerken van huishoudelijk afval en het creëren van een eerlijker betalingssysteem
volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Sinds Boekel zijn er geen andere gemeenten aangehaakt. Dit zou te maken kunnen
hebben met de bestuurlijke autonomie (zelfstandigheid) die gemeenten graag willen
behouden. Ze vinden het lastig om iets in gezamenlijkheid te doen en willen de zaken
het liefst op hun eigen manier regelen. En misschien dat het ook wel een beetje
afschrikt. Het Land van Cuijk is altijd een sterke entiteit geweest en is dat nu nog
steeds; best lastig om daar als gemeente van buitenaf tussen te komen.
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Afval scheiden
Landelijk gezien scoren we heel erg goed. Afgelopen jaar is per inwoner
gemiddeld slechts 40 kilogram restafval ingezameld. Dit is gemiddeld 30
kilogram restafval in blauwe tariefzakken en 10 kilogram grof restafval via de
milieustraten. In Nederland was dit in 2018 gemiddeld 202 kilogram per
inwoner, namelijk 171 kilogram fijn restafval per inwoner en 31 kilogram grof
restafval per inwoner. Van al het ingezamelde huishoudelijk afval in de regio
wordt ongeveer 93% gescheiden ingezameld. De overige 7% is dus restafval.
In Nederland is in 2018 gemiddeld 58% gescheiden ingezameld. De overige
42% is landelijk gemiddeld gezien dus restafval. De regio doet het dus echt
heel goed! De meeste inwoners komen regelmatig met een aanhangertje naar
de regionale afvalstortplaats in Haps. Gescheiden aanbieden is het devies en voor een
aantal afvalstoffen betalen!
Toch komen we onderweg nog vaak veel zwerfafval tegen.
Afvalstoffenheffing
Ondanks dat veel grondstoffen goed te recyclen zijn, zien we dat steeds meer
grondstoffen geld kosten. Oud papier levert financieel vrijwel niets meer op en met
textiel gaat het ook die kant op. Daarnaast zien we dat ook het inzamelen en verwerken
van overige stromen meer geld kost. Voor het milieu is het juist zo belangrijk dat er wel
gescheiden en gerecycled blijft worden. Ook financieel gezien is het belangrijk om afval
goed te blijven scheiden. Anders komt het in het restafval. en restafval is een van de
duurste stromen om te verwerken.
Het bestuur heeft de afweging gemaakt om de kosten voor een bepaald aantal stromen
door te belasten aan de aanbieder. Hier geldt: de aanbieder betaalt. Momenteel is de
huidige manier van afval aanbieden en verwerken de beste keus. We zien dat andere
gemeenten het systeem met de (in ons geval blauwe) tariefzak overnemen. Zij scoren
ook heel goed. Wel houden wij natuurlijk alle ontwikkelingen nauwgezet in de gaten,
zoals machinale na-scheiding van PMD uit het restafval.
Toekomst
Waarschijnlijk gaan we meer toe naar een circulaire economie.
Dit houdt in dat producten op de markt worden gebracht die weer volledig te recyclen
zijn. Zover zijn we op dit moment niet, maar er wordt wel hard aan gewerkt. Hiervoor
moet de hele keten van producent, consument, inzameling en recycling tot nieuwe
producten intensief samenwerken. Daarbij zal de producentenverantwoordelijkheid in de
toekomst meer een gemeengoed gaan worden. Zo koop je straks bijvoorbeeld geen LED
lamp meer, maar betaal je voor het aantal lichturen. Als de lamp stuk is, gaat deze
terug naar de producent en ontvang je een nieuwe.
Hergebruik
Een heel mooi voorbeeld dichtbij huis is de kringloopwinkel
van Stichting Actief, waar herbruikbare goederen weer
tegen een scherpe prijs verkocht worden.
Dit noemt men producthergebruik.
Afval voorkomen
Plastic afval kunnen we gratis aanbieden, maar het recyclen daarvan is toch een stuk
duurder. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat we van producenten een vergoeding
krijgen zodat dit niet doorberekend hoeft te worden aan de inwoners.
De verwerking van b.v. steenpuin en onbehandeld hout kost geld en deze worden niet
vergoed zodat we deze kosten wel moeten doorberekenen.
De GR Afvalinzameling zet vooral in op het voorkomen van restafval, omdat het duur is
en niet bijdraagt aan het milieu. Dit lukt heel goed. Daarnaast wordt ingezet op schone,
zuivere grondstoffen zodat recycling zo optimaal mogelijk verloopt.
DE SCHAKEL 11-2020
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Zwerfafval
De gemeente faciliteert de gescheiden inzameling maximaal. Dat is echt een kwestie
van gewoon doen. Jammer genoeg, zijn er klaarblijkelijk een paar rotte appels die het
verpesten voor de rest.
Gelukkig zijn de meeste mensen heel netjes en dragen zij wel hun steentje bij aan een
schone leefomgeving. Zo breidt het aantal zwerfafvalvrijwilligers nog steeds uit. Zij
zetten zich frequent in bij het opschonen van hun eigen omgeving. We willen nogmaals
onze dank uitspreken aan deze vrijwilligers!
Daarnaast hebben we de BeestenBende. In 2018 is dit ook regionaal uitgerold. Deze
kinderen wordt het voorkómen en opruimen van zwerfafval met de paplepel ingegoten.
Tevens wordt ieder jaar aangesloten bij de Landelijke Opschoondag in het voorjaar.
Helaas is dat dit voorjaar niet doorgegaan in verband met het corona-virus. Nu wordt
dit 19 september georganiseerd, indien de omstandigheden dit toelaten.
Ook zijn wij aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Volgens ons zou statiegeld op kleine
blikjes en flesjes leiden tot minder zwerfafval. Het is dan ook
goed nieuws dat er per juli 2021 statiegeld geheven gaat
worden op kleine plastic flessen. Misschien dat dit ook nog
met blikjes gaat gebeuren.
Voorlichting
We hebben eerder in 2017 door externe bureaus uitgebreid
onderzoek laten doen naar zwerfafval. Het bleek dat in onze
regio niet meer zwerfafval is dan in vergelijkbare gemeenten met dezelfde
stedelijkheidsklasse (percentage hoogbouw).
Desalniettemin dient zwerfafval vooral preventief aangepakt te worden. Naast de eerder
genoemde maatregelen gaan we dit jaar ook pilots uitvoeren bij verzamelcontainers
(glas en textiel) om bijplaatsing tegen te gaan.
Verhoging tarieven
Het landelijke beeld is dat afvalbeheer duurder wordt. Dit heeft ook te maken met
factoren waar wij geen invloed op hebben, bijvoorbeeld een tekort aan chauffeurs,
hogere (brand)verzekeringspremies voor afvalverwerkers en momenteel een lastige
afzetmarkt voor papier en textiel. Ook het Rijk voert hogere belastingen door op het
verbranden en storten van afval. Deze belastingen worden door gemeenten doorgelegd
aan de inwoners of de aanbieders van het afval.
Op de langere termijn krijgen we te maken met schaarste aan grondstoffen. Nu al
ontvangen wij signalen dat bepaalde metalen in mobieltjes schaars en duur worden.
Ik denk dat dit op termijn ook voor overige grondstoffen gaat gelden. Door nu slim en
verantwoord om te gaan met grondstoffen kunnen de generaties na ons ook nog
duurzaam gebruik maken van wat de aarde te bieden heeft.
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BRIEFJE VAN TIEN
In de klas houdt een leraar een biljet van
10 euro in de lucht en vraagt:
"Wie wil hem hebben?"
Natuurlijk heffen alle leerlingen hun hand.
Dan kreukt hij het briefje en
vraagt: "Wil je het nog steeds?"
Weer heffen alle leerlingen hun handen. De leraar gooit het
briefje op de grond en begint er op te stampen en vraagt:
"Wil je hem nu nog steeds?"
En weer heffen alle leerlingen hun handen.
Dan zegt de leraar: "Jullie hebben vandaag een belangrijke les geleerd!
Het maakt niet uit wat ik met deze 10 euro doe, en toch wil je hem hebben. Weetje
waarom? Dat komt omdat zijn waarde altijd hetzelfde blijft, wat je er ook mee doet.
Het is en blijft altijd 10 euro waard! En zal zijn waarden nooit verliezen!
Je zult in je leven meerdere malen wanhopig zijn en van sommige mensen
weggeduwd, vertrappelt of zelfs gehaat worden en je zult het gevoel hebben dat je
niets meer waard bent maar wees er wel van bewust dat het niet uit maakt welke
kwellingen je ervaren moet in het leven, hoeveel mensen je ook kwetsen of
wegduwen! Houd de eer aan je zelf en houd van alle mensen, alleen zo zal je nooit
je waarden verliezen!
Ook als je geen rijkdom bezit en niets meer hebt, verlies nooit je eigen waarden!
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SPINNENHOK
Mijn kleinzoon van 8 jaar is het verhaaltje van de fietsendief aan het lezen.
Vraagt hij opeens: “Opa wat is een Spinnenhok?”
Ik zeg: “Heel lang geleden
was dat een gevangenisje waar een paar keer per jaar ‘n dronkenlap of in dit geval
een fietsendief werd opgesloten!”
In die tijd stond er ook een keer in de
Schakel (die was er toen ook al): “Criminaliteit in Haps gestegen!”
Ze hadden in
dat jaar maar liefst 6 keer van het spinnenhok gebruik moeten maken! Ik dwaal af,
nu weer terug naar het spinnenhok waarom dat zo heette? “Het Spinnenhok werd
slechts een paar keer per jaar in Haps gebruikt.
Daarom was het een ideale
plaats voor spinnen en spinnenwebben! Muisjes zaten er ook genoeg. Die aten de
korstjes en dronken het water dat de gevangenen achter lieten. Deze boeven
moesten toen leven op water en brood. Toen was er nog niet zo`n goede bakker in
Haps?
Daarom lusten de boeven het brood niet. De muisjes vonden het brood
prima smaken!” Opa vraagt mijn kleinzoon: “Heb jij ook ooit in het spinnenhok
gezeten?” Ik zeg: “Een keer scheelde het niet veel. Toen kwam ik er met een
taakstraf van af! Ik moest de fiets van de Veldwachter poetsen!” “Opa wat is een
Veldwachter?” “Dat leg ik morgen wel uit manneke Opa moet nog van alles
doen!”
Snijer

.

SPINNENHOK-GEVANGENIS

Foto: Oude
gemeentehuis.
Het raadhuis, ca. 1967

Gemeentelijke veldwachter Marius Hendriks

Beneden woonde veldwachter Marinus Hendriks met zijn gezin en via de trappen
ging je naar het gemeentehuis.
Onder de beide trappen was het zgn. ‘spinnenhok’, waar heel vroeger ruziemakers
en zo een nachtje mochten doorbrengen.
Later werd het “spinnenhok” nog wel gebruikt bij het ganzenbordspel op
Koninginnedag. Als je tijdens het spel in de gevangenis belandde, dan moest je
enige tijd in het “spinnenhok” verblijven. (Gelukkig bleef de deur dan wel open
staan!).
DE SCHAKEL 11-2020
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EEN KIJKJE IN DE WERELD VAN AMBULANCEPOST HAPS

OTTO RIEMENS

Onlangs werden we benaderd door één van onze lezers
met de vraag of het niet interessant en wetenswaardig
is om een of meer medewerkers van de ambulancepost
te interviewen.
Even rondneuzen in Haps en wie treffen we daar?
Ambulancemedewerker Otto Riemens
Dus maar eens even virtueel bij hem op bezoek gegaan
vanwege het Corona Virus.
Hallo Otto, fijn dat je wilt meewerken aan dit interview.
Kun je eerst even in het kort iets over jezelf vertellen?
Ik ben Otto Riemens, 53 jaar en woon samen met Lisette
Weemen in ons mooie Haps.

Heb je naast je werk nog hobby’s? We lazen dat je één van
de deelnemers was bij ‘We Want You’ …
Ja, 4 jaar geleden heb ik samen met Lisette als duet aan
WWY meegedaan, wat een geweldige ervaring was. Dit jaar
waren we flink aan het oefenen om als solo acts mee te
doen. Helaas heeft Corona daar
een stokje voor gestoken. Maar we blijven oefenen zodat we
er klaar voor zijn zo gauw deze crisis achter de rug is. Ook
ben ik lid van Sambaband Batedeira uit Den Bosch. Daar
speel ik de Timba. Dit is een langwerpig instrument dat ik
met mijn handen bespeel. Verder rij ik graag op mijn motor
en ik zwem graag.
Woon je al lang in Haps?
Tussen 1977 en 1989 woonde ik met mijn ouders in Haps op
de Kalkhofseweg. Sinds 11 augustus 2018 woon ik weer in
Haps op de Zoetendaalstraat samen met Lisette.
Wat is je oorspronkelijke beroep en hoe is de interesse
ontstaan om te gaan werken op de ambulance?
Ik ben ooit begonnen met een opleiding als verpleegkundige, maar die heb ik niet
afgemaakt. Na wat banen te hebben gehad buiten de zorg, bleef de zorg in combinatie
met logistiek mij toch trekken. Zodoende ben ik op 1 januari 1991 als Ambulance
Chauffeur in Geldermalsen begonnen.
Wat maakt voor jou het werk op de ambulance
interessant?
De afwisseling, de zorg voor de zieke
medemens. Eigenlijk is het mijn betaalde
hobby.
Kun je iets vertellen over de ambulancepost
Haps en wat voor werk jullie doen?
Ambulance Post Haps is onderdeel van RAVMWN (Regionale Ambulance voorziening
Midden-West Noord-Brabant) en wij staan
klaar en komen in actie voor de zieke
medemens en verzorgen het vervoer hiervoor.
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Hoe vaak op een dag gaan jullie er gemiddeld op
uit?
Dat verschilt van dag tot dag, maar gemiddeld
ongeveer 3 ritten per dienst.
Hoe groot is het rayon dat jullie vanuit
ambulancepost Haps bestrijden?
Gemeentes Cuijk, Grave, Mill, Sint-Antonius en
Boxmeer. Sinds kort is het gebied van NoordLimburg van Heijen tot Mook/Molenhoek er ook aan
toegevoegd.
Hoe hard mag een ambulance rijden en hebben jullie
altijd voorrang op het overige verkeer?
Alleen met spoedritten, urgentie A1, mogen wij 40
km/per uur boven de toegestane snelheid rijden,
mits de
veiligheid dat
toelaat.
Met hoeveel personen bezetten jullie 24 uur per
dag en 7 dagen per week de post?
Door de weeks rijden we met 3 ambulances
overdag, 3 ‘s avonds en 1 ’s nachts. In het
weekend rijden we met 2 ambulances overdag,
3 ‘s avonds en 1 ‘s nachts. Het totale team in Haps
bestaat uit 30 personen.
Wat doen jullie als er géén oproep is voor een rit?
Dan maken we de ambulance schoon, registreren
we onze werkzaamheden, doen we aan zelfstudie,
ontspannen we en onder het genot van een kop
koffie gezellig kletsen we bij en evalueren we.
Is het werk moeilijker in deze tijd van het
coronavirus en wat doen jullie speciaal om zelf niet
besmet te geraken?
Ja, het vervoer of benadering van Corona verdachte patiënten is heel anders.
Wij dragen beschermende kleding, schort of pak, mondmasker, handschoenen en
spatbril. Ook de stoelen worden bedekt met plastic hoezen, luikje die tussen voor en
achter zit moet dicht voordat we kunnen aanrijden. Dit i.v.m. de RIVM richtlijnen.
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Wat maken jullie het meeste mee, (auto-)ongelukken, spoedhulp, ongelukken in de
thuissituatie, ziekenvervoer?
Cardiale klachten (hart), cva’s (beroertes), zieke mensen en ongevallen.
Wat vind je persoonlijk het ergste om mee te maken?
Ambulance ritten met ernstige zieke of gewonde kinderen.
Krijgen jullie ook training om met name psychisch bestand te zijn tegen wat je tegen
kunt komen?
Ja, wij krijgen regelmatig scholing in wat wij tegenkomen en hoe er mee om te gaan.
Ook worden wij na een heftige rit goed opgevangen door speciaal getrainde/opgeleide
collega’s die de rit dan samen met het team evalueert.
Als wij te laat thuis komen dan vinden we de hond in de pot of krijgen we koud eten!
Hoe zit dat met jullie?
We hebben geen 9-5 job. Ik moet er altijd rekening mee houden dat een rit aan het
einde van de dienst kan uitlopen. Lisette weet dit en heeft daar begrip voor.
Wat zijn jouw taken, als
Ambulance Chauffeur, naast het
veilig besturen van de
Ambulance?
Vooruit werken en assisteren van
verpleegkundige. Meedenken wat
de oorzaak van patiëntklachten
kunnen zijn en samen met
verpleegkundige het juiste
protocol in gaan. Verder vraag ik
de familie uit om zodoende meer
informatie te verzamelen omtrent
de voorgeschiedenis van patiënt.
Ook help ik de familie en/of de patiënt gerust te stellen. En uiteindelijk, als de patiënt
aan het ziekenhuis is overgedragen, poets ik de brancard en gebruikte spullen, ruim op
en vul de materialen aan zodat alles gereed is voor de volgende patiënt.
Otto, hartelijk dank voor het interview en veel succes.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670

MEDEDELINGEN
mei / juni 2020
Beste leden,
Het lijkt beter te gaan met het aantal besmettingen van het CORONAVIRUS.
Hopelijk zet dit positief door en kunnen we op kort termijn onze activiteiten weer
hervatten.
Seniorenvereniging KBO-Brabant adviseert haar lokale afdelingen om voor de
komende maanden mei, juni, juli en augustus alle bijeenkomsten te annuleren in
verband met het Coronavirus Ook KBO Haps neemt haar verantwoordelijkheid en
neemt dit advies over. Bovendien volgen wij de actuele richtlijnen van het RIVM,
van het gemeentebestuur en van de GGD op.
Omdat wij bezorgd zijn over het welzijn en de gezondheid van onze leden hebben
wij alle activiteiten tot nader bericht in De Schakel stopgezet: o.a.:
Eat & Meet mei juni juli vervalt - Kienen op donderdag - Bedevaart Maria viering
Katwijk - Zomerreis – Midgetgolf - Modeshow
Wanneer er weer activiteiten kunnen plaats vinden zullen wij dat publiceren via de
Schakel. Hopende dat u allen begrip hebt voor deze situatie.
Getrainde vrijwilligers van KBO-Brabant begeleiden
senioren bij levensvragen.
Veel senioren hebben vragen over zingeving, verlies en
het leven in het algemeen. De coronacrisis roept nieuwe
levensvragen op. Vragen over de waarde van het leven,
over het er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid of
(geen) afscheid kunnen nemen. KBO-Brabant heeft een
groep getrainde vrijwilligers klaarstaan om hierover met
leden en niet-leden telefonisch in gesprek te gaan.
Tot zolang, houd de moed er in, beweeg , wandel, houd contact en vooral blijf
gezond.
Bij vragen bel gerust 06 46135670.
Cas Arts.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

8 juni Buurtvereniging de Groes
Er staat een papiercontainer bij het Marijkeplein.
Woensdag
1 juli Buurtvereniging Beatrixlaan
Oudpapier ophalen gaat niet door i.v.m. coronavirus.
Vrijdag
5 juni Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Zaterdag
30 mei Buurtvereniging de Kampakker
Van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij de papiercontainer
op de hoek De Aalsvoorten/Bogaersstraat.
Zaterdag
6 juni Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
Zaterdag
30 mei 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’.

Zaterdag
Maandag
4

30 mei GFT- container en restafval
8 juni GFT- container en
plastic/ blik/ drankkartons afval

Tweede Pinksterdag milieustraten en groenstraat gesloten en geen afvalinzameling.
Taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi gaat vanaf 1 juni weer van start.
Het snoeisel wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het
basisbestandsdeel van de chemotherapie. Meer informatie zie: https://taxustaxi.nl
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DE ZELFKANT THUISFEEST
Beste Hapsenaren,
Zoals u in de vorige Schakel heeft kunnen lezen dopen wij dit jaar
de zaterdag van het Tuinfeest om naar het Thuisfeest. De Zelfkant
zou De Zelfkant niet zijn als wij niet toch wat gevonden hebben op
de situatie momenteel in onze samenleving, met anderhalve meter
onderlinge afstand en de kleine feestjes met een paar man thuis in
plaats van een groot evenement op het Marijkeplein.
Op zaterdag 27 juni 2020 pakt CV De Zelfkant uit met het
levendige, interactieve en nu-al-legendarische-Thuisfeest.
Voorafgaand kunt u genieten van een halve haan om per
20.11 uur klaar te zitten voor een avond vol entertainment.
Wat houdt het in?
Het Thuisfeest zal een interactieve, ludieke quiz zijn waarbij de presentatie van de quiz
en de vragen via een ‘live-YouTube-stream’ door de CV gedaan wordt. U kunt hierbij u
de quizvragen beantwoorden via uw mobiele telefoon of tablet. De quiz gaat over en
mét vele Hapsenaren, over De Zelfkant, over Haps, maar ook over algemene zaken.
O.a. met recente filmpjes tot filmpjes uit de oude doos. Kortom, genoeg variatie dus en
voor iedereen genoeg kansen om mee te dingen naar de (hoofd)prijzen.
Hoe kunt u meedoen?
Door een ticket te kopen en in te schrijven via de link:
https://shop.eventix.io/5a34d3a8-6825-4f98-880f-f6af3961cdd4/tickets
Deze link komt ook op FaceBook en de website te staan.
Wat kost het?
€ 6,60 per ticket. Oftewel € 6,60 per quizzer (prijs inclusief servicekosten!).
Kan ik ook meekijken zonder mee te quizzen?
Ja, door op de avond zelf naar de (nog door te geven) Youtube-link
te gaan en deze te streamen. Maar leuker is natuurlijk om zelf mee
te doen! Dat kan dan bijvoorbeeld met meerdere personen per locatie.
Hoe kan ik me voorbereiden?
Zorg dat u de uitzending van de quiz op uw beamer, TV, computer,
laptop, tablet of mobiele telefoon kunt kijken/streamen. (Stabiel) internet op dat
apparaat is wel een vereiste natuurlijk. Zorg daarnaast voor een telefoon met internet
en een volle telefoonaccu. Ook wat drankjes ‘on the side’ zijn wel handig. En voor de
digibeten: zorg dat een van de (klein)kinderen, die handige buurjongen of de
computerspecialist uit de familie even van te voren langskomt voor wat tips.
Inschrijven voor de quiz: belangrijk is om je quiznaam / teamnaam te onthouden
voor de deelname op de avond van de quiz. Na inschrijving en betaling krijg je een
mail. Op de avond van de quiz ontvang je ook een mail op het opgegeven mailadres
met de link en instructies.
Tenslotte, wat doen jullie met de opbrengsten? De opbrengsten van de Thuisfeest
zaterdag gaan naar een GOED DOEL binnen de Hapse samenleving voor degenen die in
deze Corona tijd wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Jubileum Tuinfeest met Dirty Daddies & DJ Maurice:
Het grote feest met de Dirty Daddies en DJ Maurice zal helaas dit jaar niet doorgaan,
maar wij hebben inmiddels wel een overeenkomst met beide artiesten voor volgend
jaar. Als het feest dan zonder al te veel Coronamaatregelen door kan gaan, dan zal op
zaterdag 26 juni 2021 alsnog een Tuinfeest mét de Dirty Daddies en DJ Maurice
plaatsvinden. De reeds gekochte kaartjes blijven geldig! Mocht u toch uw geld
terug willen, neem dan contact op met ons via mail naar info@dezelfkant.nl
Met enthousiaste en carnavaleske groeten,
bestuur en Tuinfeestcie van CV De Zelfkant
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