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HAAN VRAOGT HOPS
UITZENDING ZONDAG 28 JUNI 15.00 UUR
66 jaar De Zelfkant uut Hops, Het jubileumjaar!
Zoals in de vorige Schakel beloofd zouden we deze editie met meer info komen.
Onze redactie heeft niet stilgezeten en is heel Haps
afgestruind om te kijken waar we stiekum binnen
kunnen komen vallen om te kijken hoe het iedereen
vergaan is tijdens de Corona crisis.
Wij zijn er van overtuigd dat het een boeiende en
enerverende uitzending gaat worden.
Laat je verassen, het wordt een kijkje in de
keuken bij de Hapsenaren thuis!
DUS NOTEER ALLEMAAL IN DE AGENDA:
Zondag 28 juni: 15.00 uur
LIVE TV
Hoe? Via YouTube , zoekterm #thuisfeest
dan vind je onze link naar de uitzending!
Op de dag van de uitzending zal er op het
pleintje tussen de Mulder en de Posthoorn
een heuse Babbelbox zijn!!
Daar kan iedere Hapsenaar de kijker live
toespreken op zijn of haar eigen manier.
Een wens, een boodschap of gewoon een
goeie mop, het mag én kan allemaal!
Wij hebben er nu al zin in jullie ook?
Namens CV De Zelfkant
De Haan Vraogt Hops CIE
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ACTIVITEITEN 26 JUNI T/M 10 JULI
DATA

ACTIVITEITEN

BLZ

Zaterdag 27 juni

Thuisfeest Quiz

1

Zondag 28 juni

Haan vraogt Hops

20-21

Woensdag 1 juli

Online info - mantelzorgers over het (PGB)

8

Foto Nico Barten: de Wilg - Kampse Plas

DE SCHAKEL NUMMER 14 - 2020
Komt over 2 weken uit op vrijdag 10 juli 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl
uiterlijk vrijdag 3 JULI 2020.
Redactieadres: Bogaersstraat 7, 5443 AL Haps  0485 – 318307
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 - 318307.
Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 12,50
NUMMER 14 IS HET LAATSTE NUMMER VOOR DE VAKANTIE.
NUMMER 15 KOMT UIT OP 21 AUGUSTUS.

OPROEP
- Wie heeft er nog foto`s / verhalen van verdwenen
Hapse beroepen?
- Van harte welkom zijn: interessant of wetenswaardig nieuw, een
mooie verhaal, gedicht, puzzel, recept, rebus enz..
- 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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VERDIKKEME
Hij is 80 jaar en heeft het DIK voor mekaar! Hij is daarom DIK tevree!
Op dat gebied is hij echt een GEWICHTIG iemand met teveel vet er aan (lees)
VETERAAN

de Snijer
DE SCHAKEL 13-2020
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H. NICOLAASKERK WEER OPEN
NA BEPERKINGEN CORONACRISIS
Op zaterdag 11 juli is er weer een H.
Mis in de H. Nicolaaskerk. Na allerlei
beperkende maatregelen vanwege het
coronavirus gaat de kerk weer open en
zal er een H. Mis worden opgedragen
op zaterdagavond 11 juli om 19.00 uur.
Daarna is er een H. Mis op de
zaterdagen 18 en 25 juli.
Hoe de diensten zullen zijn in de
vakantieperiode leest u in De Schakel.
Het Bisdom heeft, omdat het virus nog steeds dreigend aanwezig is, protocollen
opgesteld.
Hieronder een overzicht van regels waaraan kerkgangers zich te houden hebben:
1. Iedereen moet zich van te voren aanmelden als hij/zij naar de mis
komt; dat kan tot zaterdagmorgen 10.00 uur.
2. Dat kan telefonisch bij Mies Kroef onder nummer 312427.
3. Daar worden naam en telefoonnummer genoteerd.
4. Op zaterdagavond wordt bij de ingang van de kerk genoteerd wie er
daadwerkelijk aanwezig is.
5. Ook moet daar gevraagd worden of de kerkganger zich gezond
voelt.
6. Bij de ingang moeten de handen ontsmet worden.
7. Daarvoor is materiaal aanwezig.
8. De afstand van 1,50 meter is belangrijk!
9. In de kerk zijn stickers op de banken geplakt; daar mag men plaats
nemen.
10. Echtparen en gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
11. Tijdens het communiceren ook 1,50 m in acht nemen.
12. Looproute is aangegeven.|
13. Men verlaat de kerk via de zijdeuren.
De locatieraad hoopt dat iedereen zich aan deze regels houdt. Dan doen we er met
zijn allen alles aan om een verdere besmetting te voorkomen.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 27 juni 19.00 uur Eucharistieviering die vanuit Mill
of Wilbertoord wordt uitgezonden door de LOM
(Lokale Omroep Mill) zonder beeld.
Misintenties:
Mgd. Fien Verhoeven
Marie Graat van Dommelen namens de buurt
Mgd. Henk van Driel
Mgd. Toon Repkens
Zaterdag 4 juli 19.00 uur Eucharistieviering uitgezonden via de LOM
Misintenties:
Mgd. Riet Thijssen-Verbeeten
Mgd. Ben Weijers
Mgd. Pastoor Antoon van Kessel
Mgd. Tien Thoonen
OPGAVE MISINTENTIES
Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03. Telefoon 312817.
U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen.
De kosten bedragen € 10,=
Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus stoppen aan de kerk. Als
u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk dat u de
intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum.
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TEKENBEET
Als je in het bos hebt gewandeld is het een goed idee jezelf daarna
even na te kijken op teken. Waarom? Omdat de kans bestaat dat je
een tekenbeet hebt opgelopen. Teken zijn beestjes die zich vastzetten
in je huid en soms drager zijn van de ziekte van Lyme. Heb je een
teek ontdekt? Lees dan hieronder wat je moet doen.

Waar vind je over het algemeen teken op je lichaam?
Teken houden van warmte, vochtige plekken. Ze kunnen zich overal op je lichaam
vastzetten, maar geven de voorkeur aan een plekje in je oksel, lies knieholte, onder het
randje van je onderbroek, achter je oren of rond de haargrens in je nek.
Controleer die plekjes dus als eerste als je in het bos of op de hei bent geweest.
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Hoe herken je een teek?
Een teek is erg klein, één tot drie millimeter groot. Als hij nog niet vastzit en zich nog
niet heeft volgezogen, ziet hij eruit als een piepklein spinnetje. Heeft hij zich volledig
volgezogen? Dan ziet hij eruit als een grijs of bruin
erwtje en zit hij goed vast in je huid. Zo even los pulken
is geen optie. De plek kan gaan jeuken.
Wat doe je bij een tekenbeet?
De volgende dingen zijn goed om te doen bij een
tekenbeet:
Verwijder de teek zo snel mogelijk.
Als hij zich nog niet heeft vastgebeten, kun je de teek
ook verwijderen met plakband of kleefpleister.
Als hij zich wel heeft vastgebeten, pak dan de teek zo
dicht mogelijk bij de huid maar knijp niet in het lichaam
van de teek en:
Bij gebruik van een pincet, trek je de teek in een rustige rechte beweging van de huid.
Bij gebruik van een tekentang, volg dan de gebruiksaanwijzing. Daarin staat of je de
teek recht of draaiend van de huid moet trekken.
Zorg dat er geen delen van de teek in de huid achterblijven: dat kan ontstekingen
veroorzaken.
Noteer de plaats op het lichaam en de datum waarop de teek gebeten heeft.
Pas als de teek weg is, ontsmet dan de plek met ontsmettingsmiddel.
LET OP: Gebruik geen alcohol, ontsmettingsmiddel of ander producten om de teek te
‘verdoven’ en probeer de teek zeker niet met een brandende sigaret of lucifer te
verwijderen.

Wanneer neem je contact op met de huisarts?
Als het niet lukt om de teek te verwijderen, neem dan contact op met de huisarts.
Neem ook contact op met de huisarts als in de eerste maanden na de tekenbeet:
Een rode vlek op de huid ontstaat die steeds groter wordt.
Een grieperig gevoel ontstaat met koorts en spierpijn.
Je dubbel gaat zien of een scheef gezicht krijgt.
Je pijn, krachtverlies of tintelingen in je ledematen krijgt.
Er gewrichtsklachten ontstaan.
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.
Zorg dat je goed voorbereid de natuur in gaat.

DE SCHAKEL 13-2020
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INFORMATIEBIJEENKOMST
MANTELZORG EN PERSOONS GEBONDEN BUDGET
Op woensdagavond 1 juli 2020 organiseert het Centrum
Mantelzorg Land van Cuijk een online informatiebijeenkomst voor
mantelzorgers over het Persoons Gebonden Budget (PGB).
Met een PGB kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning nodig hebben deze
zelf regelen. Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit een PGB worden
betaald. Mensen met een PGB ontvangen hun budget, afhankelijk van hun zorgvraag,
uit één van de vier volgende wetten: de Jeugdwet (via de gemeente), de Wmo (via de
gemeente), de Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw (via de zorgverzekeraar).
Een voorlichter van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB, vertelt
over wat een PGB inhoudt, wat er in de praktijk bij komt kijken en
welke mogelijkheden het kan bieden voor mantelzorgers en hun
naasten. Er is ook ruimte voor vragen.
Online bijeenkomst via Zoom
De bijeenkomst vindt online plaats op 1 juli 2020 via het programma Zoom van 19.00
tot 20.00 uur. Toegang is gratis. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar, vol is vol. Na
aanmelding ontvang je een bevestiging en een link om de bijeenkomst te kunnen
bijwonen. Ook ontvang je dan meer uitleg over hoe je met het programma Zoom kunt
meedoen.
Voor meer informatie en aanmelding neem je contact op met Centrum Mantelzorg
Mantelzorg Land van Cuijk via 0485-846739 of info@mantelzorglvc.nl.

8

DE SCHAKEL 13-2020

KOM IN BEWEGING
Aandacht voor uw gezondheid is extra belangrijk.
Met deze tips blijft u lekker in beweging.
Beter bewegen = betere weerstand
Sterke spieren, betere bloedsomloop, lagere bloeddruk.
Ook zonder sportschool kunt u fit blijven en uw weerstand verbeteren.
▪ Beweeg lekker buiten!
▪ Wandel als u telefoneert
▪ Doe kleine boodschappen op de fiets
▪ Maak een lange lunchwandeling en ontdek uw eigen buurt
▪ Trap een balletje met de (klein)kinderen
▪ Loop een extra rondje met de hond

HUISHOUDTIP VAN DE WEEK
-

Mieren kun je verdelgen door een mierennest te bestrooien met
bakpoeder, waspoeder, talkpoeder en soda.
Mieren hebben een hekel aan komkommer. Op plaatsen waar u
stukjes komkommer neerlegt, komen ze niet meer.
Meng twee delen honing met één deel gist. De mieren die eten
hiervan en gaan dan dood.

Blijf in beweging als je van het leven houdt en laat je problemen achter je.

DE SCHAKEL 13-2020
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BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW OP LAARAKKER
Op bedrijventerrein Laarakker, gelegen direct
naast de A73 en de N264, verrijst een
gloednieuw bedrijfsverzamelgebouw.
Het pand bevat vier bedrijfsunits en veertien
opslagunits.
De bedrijfsunits hebben een oppervlakte van
136 m2 en zijn ongeveer acht meter hoog.
Daarnaast krijgen ze allemaal een eigen entree
en worden tevens voorzien van een verdieping.
Hierdoor kunnen kopers of huurders de oppervlakte veel effectiever gebruiken. De helft
van de opslagunits heeft een oppervlakte van 40 m2, de andere helft zelfs 45 m2. Alle
opslagunits zijn 6,5 meter hoog en hebben allemaal een elektrische overheaddeur van
3,5 meter hoog.
De multifunctionele ruimtes zijn ideaal voor zelfstandige ondernemers, denk onder
andere aan aannemers, elektriciens, schilders of mensen die een werkplaats of extra
opslag nodig hebben. Maar ook voor particulieren die een caravan/boot of camper willen
stallen zijn deze opslagunits uitermate geschikt.
De units zijn in de verkoop gegaan, beginnend bij een prijs van € 46.000,-. In de eerste
week is al 30% verkocht. Vanwege dit succes zijn er al plannen voor uitbreiding. De
bouw kan binnen twee maanden van start en zal zo’n vier maanden duren.
De ontwikkelingen op bedrijvenpark Laarakker volgen elkaar vlot op. In het afgelopen
jaar zijn al veel mooie bedrijfspanden gerealiseerd, mede vanwege de goede locatie, de
bedrijvigheid en de aangebrachte voorzieningen.
Met de realisatie van dit bedrijfsverzamelgebouw is bedrijventerrein Laarakker opnieuw
een aanwinst rijker!
Ondernemers met de ambitie om een bedrijfsunit of opslagunit te kopen of huren
kunnen contact opnemen met Makelaardij Nooijen (0485-572 222).
Het bedrijfsverzamelgebouw komt onder de naam Laarakker Business Box op de markt.
Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.

DE SCHAKEL 13-2020
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JEUGDHERINNERINGEN
Wat spaarde u vroeger sigarenbandjes,
speldjes, lucifersdoosjes of sleutelhangers
enz….
Misschien heb u ze nog en evt. met een mooi verhaal over de
verzameling, en wilt u het delen met de lezers van de Schakel,
dan horen wij dat graag.
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TEAM CHRISTIAN DE BERG OP
Nederlandse boeren halen opnieuw gigantisch bedrag bijeen:
€ 906.821
Het is de 331 BIG Challengers ondanks de coronaperikelen gelukt om
een gigantisch bedrag in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
De onthulling van de tussenstand van de twaalfde editie van BIG Challenge aan Alpe
d’HuZes vond dit jaar digitaal plaats. De opbrengst van 906.821 euro wordt 100 procent
gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding.
Uit Haps doen Angelique van Loon en Lucie Loeffen mee. “Op 4 juni 2020 zouden
wij de Alpe d’HuZes gaan
beklimmen met als doel: zoveel
mogelijk geld inzamelen voor
onderzoek naar goed, gezond en
gelukkig leven met kanker.
Helaas door de Corona crisis kon
Alpe d’HuZes dit jaar niet
doorgaan.
Daarom kijken we nu uit naar
Alpe d’HuZes op 3 juni 2021”,
zegt Angelique van Loon die al aan eerdere edities meedeed.
Nu doen Angelique en Lucie mee samen met Dirk en Anne,
het neefje en nichtje van Lucie, en Pleun gaan wij met team Christian de berg op.
Motivatie
“Onze motivatie om de Alpe d’Huez te gaan beklimmen is omdat in 2014 de oom van
Lucie en de vader van teamgenoten Dirk en Anne is overleden aan de complicaties bij
acute lymfatische leukemie. Binnen één maand was hij van ‘gezonde’ partner, papa,
oom en levensgenieter bij ons weggeglipt. Voor hem en vele anderen in onze familie-,
vrienden- en kennissenkring gaan wij de Alpe d’Huez bedwingen”, zegt Lucie Loeffen.
Ze hebben zich aangesloten bij BIG Challenge, farmers against cancer omdat ze de
agrarische sector een warm hart toe dragen. Lucie is afkomstig van een boerderij en
werkt op een agrarisch kinderdagverblijf, Angeliques ouders werken in de agrarische
sector en zij draagt de boeren een warm hart toe. De totale bijdrage van BIG Challenge
aan Alpe d’HuZes sinds 2009 komt hiermee op 10,4 miljoen euro. Elke euro gaat 100
procent naar KWF.
Acties
Om hun streefbedrag te halen, hebben Angelique en Lucie al verschillende acties
gehouden en samen met hun teamgenoten al ruim €14.000 euro opgehaald!
Op dit moment verkopen ze engeltjes voor €3,- per stuk, deze zijn leuk om zomaar te
geven, iemand te bedanken, maar ook een mooi gebaar om iemand een opstekertje te
geven. Ook kun je bij hen de Farmers are cool shirts bestellen, van maat 62 tot en met
xxl, damen en herenmodel met diverse leuke opdrukken.
De fietstocht voor het goede doel en de open dag die ze georganiseerd hadden bij Frank
Loeffen kon dit jaar helaas niet doorgaan. “We hopen komend jaar nog verschillende
acties te kunnen organiseren om geld op te halen voor Alpe
d’HuZes. Houd hiervoor de Schakel, Facebook en de flyers in het dorp
in de gaten.
Lucie: “Wij willen al onze sponsoren bedanken, van grote shirtsponsors
tot klein, iedere euro telt! Vooral met de bonte bruiloft van Pieter &
Angelique hebben we een fantastisch bedrag opgehaald van ruim €200.
Buren, familie, vrienden & Hapse carnavalsvierders; BEDANKT en tot
volgend jaar!”
DE SCHAKEL 13-2020
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IK BEN OPGELICHT
Bent u - als burger of bedrijf - slachtoffer geworden van fraude of
oplichting? Kijk in de lijst hieronder om te bepalen van welke
fraudevorm u slachtoffer bent geworden. Hier ziet u ook hoe u het
beste aangifte kunt doen. In de meeste gevallen kunt u bellen met
de politie op 0900-8844 of naar het politiebureau gaan. In sommige
gevallen zult u zich elders moeten melden. U kunt zich opgelicht
voelen terwijl dat voor de wet geen oplichting is. Als u daarover twijfelt,
bel dan 0900 - 8844 (belkosten). De politie vertelt u of en hoe u aangifte kunt doen.
Postpakket fraude – Babbeltruc - Fraude met betaalproducten - Identiteitsfraude
Internetoplichting - Telecomfraude/ belfraude enz. Zie www.politie.nl
Whatsapp/ sms fraude is op dit moment heel actueel.

WAT IS WHATSAPP-FRAUDE
Bij deze oplichtingvorm via WhatsApp doen criminelen zich voor
als een bekende van je, om je met een smoes om geld te vragen.
Dit doen ze heel geraffineerd en bij de nieuwste vorm worden er
zelfs WhatsApp-accounts gekaapt.

Oplichting via WhatsApp is een van de meeste toenemende
vormen van online criminaliteit.
In het eerste kwartaal van 2020 meldde de Fraudehelpdesk meer dan 2200 gevallen
van WhatsApp-fraude, ook wel bekend als vriend-in-noodfraude. Het schadebedrag ligt
gemiddeld in de duizenden euro's.
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Zo herken je WhatsApp-fraude
▪ Een 'bekende' stuurt je een appje vanaf een onbekend nummer (de profielfoto klopt).
▪ Deze 'bekende' vraagt je om een rekening voor te schieten.
▪ Er is (veel) haast bij.
▪ De 'bekende' wil niet op een andere manier communiceren, of hij beweert dat dit niet
kan.
Ga nooit op een betaalverzoek in, ook al vertrouw je deze bekende door en door.
Criminelen lezen zich soms zelfs in via social media om personen goed te imiteren; van
actuele gebeurtenissen tot nadoen van het taalgebruik.
Een voorbeeldgesprek van WhatsApp-fraude lees je op de Fraudehelpdesk, waarbij een
oplichter doet alsof hij de zoon is met een betalingsprobleem.
Hoe voorkom je WhatsApp-fraude
▪ Vraagt iemand om geld via WhatsApp? Bel die persoon dan op via een nummer uit je
eigen adresboek. Een oplichter valt meteen door de mand.
▪ Kun je die persoon niet direct telefonisch bereiken: geen geld overmaken.
Stel de 'bekende' een vraag waarop een oplichter écht geen antwoord kan weten.
Vraag dus niet naar informatie die te raden is of die op social media zou kunnen
staan.
WhatsApp-kaping
Criminelen proberen WhatsApp-accounts over te
nemen, om zo nog makkelijker bekenden van
diegene te misleiden. Hoe doen ze dat? Om
WhatsApp op een ander apparaat te installeren heb
je standaard alleen een verificatiecode nodig, die je
via sms of voicemail ontvangt.
De criminelen beginnen met de installatie en
proberen de verificatiecode te ontfutselen, met de smoes dat die per code ongeluk naar
jou is gestuurd. Dat gesprek knopen ze bijvoorbeeld aan als koper op Marktplaats. De
tweede methode is zorgen dat de code in je voicemail komt. Omdat voicemail vaak niet
beveiligd is, kunnen ze die zo afluisteren.
WhatsApp beveiligen tegen hacken
Voorkom het kapen van je WhatsApp-account door tweefactorauthenticatie in te stellen
en eventueel ook een voicemailwachtwoord. Dan kunnen criminelen niet meer makkelijk
je WhatsApp-account overnemen en bekenden oplichten.
▪ Open WhatsApp en tik op Instellingen > Account > Verificatie in 2 stappen >
Inschakelen. Kies een code die je niet kunt vergeten, maar die niet te makkelijk te
raden is. WhatsApp zal je geregeld om de code vragen, bijvoorbeeld eens per
week, zodat je die niet vergeet.
▪ Zet een pincode op je voicemail van je mobiele telefoon die je niet makkelijk kunt
raden. Dat kan door je voicemail te bellen en daar het menu te beluisteren.
Toch slachtoffer van WhatsApp-fraude?
Doe het volgende als je geld hebt overgemaakt naar een oplichter of de fraudepoging
tijdig hebt doorzien:
▪ Doe aangifte bij de politie. Sinds mei 2020 kan aangifte van WhatsApp-fraude ook
online. Dit kan ook bij een poging tot fraude, zonder dat er daadwerkelijk schade
is geleden.
▪ Beveilig je WhatsApp met tweefactorauthenticatie
▪ Maak schermafbeeldingen van de WhatsApp-gesprekken als
bewijs: instructies Android, intructies iPhone.
▪ Neem contact op met je bank voor mogelijke vergoeding van de
schade.
DE SCHAKEL 13-2020

15

EEN HAPSE ZWARTE PIET
Op de foto zie je Nol Teunissen, geboren en getogen Hapsenaar, en hoewel hij het
grootste deel van zijn leven in Cuyk gewoond heeft is hij altijd Hapsenaar gebleven.
De foto is van de Sinterklaasintocht uit 1960.
Cuyk maakte er altijd een stunt
van met bijzondere auto’s en
dergelijke.
In dat jaar had men bedacht dat
de sint in een Morris Minor
cabriolet afgehaald zou worden en
begeleid door 4 pieten op
identieke scooters.
De scooters waren Heinkels in
two-tone blauw (bovenkant
lichtblauw, onderkant
donkerblauw). Op deze wijze had
de sint een indrukwekkend motorescorte.
Het is gelukt om 4 personen in Cuyk te vinden die een dergelijke scooter hadden,
en mijn Pa was daar een van.
Als 4 jarige heb ik hem niet eens herkend en ik wilde ook niet met hem op de foto.
Nu, na al die jaren, ben ik er toch wel trots op dat mijn pa eens deze stoere zwarte
piet was. Daarom vind ik het ook zo jammer dat er een groep is die uit onkunde,
deze leuke Nederlandse traditie de nek om wil draaien. Het is daarom goed dat
iemand vanuit historische feiten eens uitlegt waar onze zwarte piet vandaan komt,
en dat dit niets, maar dan ook helemaal niets, met slavernij te maken heeft.
De oorsprong van onze zwarte piet moeten we zoeken in het midden ban de 15e
eeuw. Een tijd zonder tv en internet waar de mensen een stuk beperkter waren in
hun algemene ontwikkeling dan nu. Nagenoeg niemand had toen ooit een neger
gezien. Er waren ook in die tijd natuurlijk steenrijke mensen. De Bill Gates’en en
Steve Jobb’s van die tijd. In Nederland waren dat enkele adellijke figuren die de rol
van toenmalige multimiljonair op zich namen. Het gaat dan over slechts enkele
mensen die vermoedelijk op de vingers van één hand te tellen waren. Willem van
Oranje was er een van en verder wat Hertogen.
Zoals ook nu deze mensen zich willen profileren, met superjachten (de nazaat van
Willem van Oranje ,onze Willem 4, heeft er recent net eentje gekocht), privé Jets,
en om duidelijk te maken dat ze belangrijk zijn worden ze vaak omringt door
lijfwachten met oortjes in. Natuurlijk moest men zich ook in die tijd kunnen
onderscheiden.
Willem van Oranje of de Hertog van Gelre wilde niet meemaken dat ze ergens hun
opwachting maakten en het publiek niet in de gaten had dat er een belangrijk
persoon binnenkwam. Een Rolls-Royce met chauffeur was niet mogelijk maar men
had wat anders gevonden.
In het zuiden van Spanje dat nog mohammedaans was in die tijd maar waar men
wel handelscontacten mee had, leefden mensen die afstamden van Noord
Afrikaanse negroïde volkeren, en dus zwart waren. Men wierf die (voor een vet
salaris) als bediende en liet ze naar Nederland komen (en naar de andere
vorstenhuizen en hoven in die tijd).
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Men kleedde ze met een chique pak dat alleen de allerrijksten zich konden
permitteren. Pofbroek met maillot en een gesteven brede kraag om hun nek, een
baret met pluim op het hoofd. En om ze nog opvallender en belangrijker voor hun
taak te maken werden deze uniformen uitgevoerd in vele kleuren en gedeeltelijk
van zijde. Kleur (in die tijden allemaal met de hand gemaakt) was extreem
kostbaar en het gewone volk kende nauwelijks andere kleding dan in de kleuren
bruin en grijs.
Als onze hotemetoot dan ergens op bezoek ging met zijn gevolg dan werd de stoet
vooraf gegaan door deze kleurrijke neger die vaak ook nog een zilveren lans droeg.
Men kan zich voorstellen dat dat in die tijd hoogst indrukwekkend was, monden
vielen open van verbazing en mensen weken in eerbied uiteen als deze
indrukwekkende neger voorop liep met deze stoet van belangrijke mensen.
Deze zwarte piet was allerminst een slaaf of ondergeschoven bediende. Hij stond
tijdens het bezoek vaak achter de stoel van zijn broodheer om de belangrijkheid
van deze te benadrukken. Het woord discriminatie bestond nog niet en het is
bekend dat een van deze “zwarte Pieten” zelfs met een adellijke dame uit Helmond
getrouwd is waarvan de genealogische vereniging de nazaten tot op de dag van
vandaag heeft weten te traceren.
Het is jammer genoeg de dommigheid en oppervlakkigheid van hedendaagse media
dat men onze Piet een slaafse rol op wil dringen in plaats van de statige status die
hij vanuit de geschiedenis had en hoe hij bij het sinterklaasfeest verzeild is geraakt.
Zouden we nog ooit tot inkeer komen ?
Hans Teunissen.
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MV JULIANA: WE MOGEN WEER!
In de afgelopen weken zijn de repetities van onze vereniging weer opgestart en dit
betekent dat er door ruim 120 “Hapse Juliana muzikanten” weer gerepeteerd wordt
en dat is goed nieuws!
De repetities worden gehouden conform het protocol dat is opgesteld
door de KNMO in samenspraak met het RIVM. Dit betekent o.a. dat
we op een onderlinge afstand van 2 meter repeteren. Omdat we met
maximaal 30 personen mogen repeteren hebben we ons grote orkest
op maandagavond in twee groepen verdeeld en dit verloopt prima.
Daarnaast is op maandag onze slagwerkgroep weer van start gegaan.
Op woensdag repeteren het opstaporkest 30+ en het 30+orkest en op
donderdagavond is het de beurt aan de leden van de Rozenbottels.
Op vrijdagavond repeteert ons opleidingsorkest J&O. De afzonderlijke muzieklessen
voor onze leerlingen in opleiding konden we al in een eerder stadium van start laten
gaan. Onze repetitielokatie “De Posthoorn” is zeer flexibel en in goed overleg en
samenspraak vinden al deze repetities plaats: dank je wel daarvoor!
Onze activiteiten
Op de agenda voor de 2e helft van het jaar 2020 staan een aantal muzikale
activiteiten gepland (ondermeer het jubilarissenconcert, het kapellenfestival en het
kerstconcert). Helaas is het nog onduidelijk of deze activiteiten door kunnen gaan.
We zijn afhankelijk van de “coronawetgeving” zoals die zal gaan gelden. We houden
jullie natuurlijk op de hoogte. Ook het Tuinfeestconcert, hetgeen dit weekend plaats
zou vinden bij onze vrienden van de Zelfkant, kan natuurlijk ook niet doorgaan
maar de Zelfkant heeft een mooi “online weekend” samengesteld: onze
complimenten hiervoor! Nieuws over een mogelijke oudijzer actie volgt.
Ondertussen is ook de werving van nieuwe leerlingen gestart. De afgelopen jaren
deden we dat door middel van het hele leuke “Let’s Play Music” traject. Door de
coronaomstandigheden was ook dit
niet mogelijk maar iedereen die graag
muziek wil gaan maken bij MV Juliana
is van harte welkom. Je mag jezelf
opgeven via info@mvjuliana.nl en via
www.denootendop.nl. Als de aspirant
leerling graag eerst een proefles wil,
dan kan dit geregeld worden (klik
hiervoor op www.denootendop.nl)
Heb je eerst graag wat meer
informatie dan kan dat natuurlijk ook:
We staan je graag te woord!
Ook het opleidingsorkest J&O, onder leiding van
Harm Vullings, repeteert volgens de nieuwe richtlijnen!

Tot zover de actuele informatie over Muziekvereniging Juliana. Meer nieuws vind je
natuurlijk op onze website www.mvjuliana.nl en op de facebookpagina’s van
Muziekvereniging Juliana en de Rozenbottels.
Blijf gezond!
Met muzikale groet,
Bestuur & Leden Muziekvereniging Juliana
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DE ZELFKANT START THUISFEEST QUIZ
Hallo Hennen, Hanen en ander gebroed,
Het is bijna zover, a.s. zaterdag 27 juni om 20.11 uur starten we met de ludieke,
interactieve en zonde-als-je-niet-meegedaan-hebt Thuisfeest
Quiz.
We hopen dat jullie allemaal op tijd de TV, computer, beamer
of ander scherm klaar hebben staan, een drankje of hapje erbij
hebben en zelf ook klaar zitten voor de aanvang van de Quiz.
We openen de link om 19.49 uur en trappen om 20.11 uur af
met de eerste vraag of misschien wel meteen het eerste
ludieke filmpje. Bereid u voor op een avond vol entertainment
met vragen of antwoorden van enkele speciale gasten.
Voor de laatste keer nog enkele punten:
Wat houdt het in?
• Het Thuisfeest is een quiz met live presentatie via een ‘live-YouTube-stream’.
De quizvragen kun je beantwoorden via uw mobiele telefoon of tablet.
• De quiz bevat ook enkele pauzes waarin leuke video’s ter invulling getoond
worden.
• We hebben prijzen voor de top 3 maar ook voor nummer 11, 22, 33, etc.
Hoe kan ik 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 staat ook op FaceBook en website van CV De Zelfkant.
Noteer je quiznaam of teamnaam voor de deelname op de avond van de quiz.
Na inschrijving en betaling krijg je meteen een mail.
Op de avond van de quiz ontvang je nog een mail met de link en instructies.
Wat kost het?
€ 6,60 per ticket oftewel per inschrijving.
Als je bijvoorbeeld met 6 personen samen zit en 1 zorgt voor het bier en de rest
doet mee quizzen, dan betalen natuurlijk alleen die 5 personen.
Kan ik ook meekijken zonder mee te quizzen?
Ja, door op de avond zelf naar de het YouTube kanaal van CV De Zelfkant te gaan
en dat te streamen. Zie het plaatje hieronder.
Of ga naar www.youtube.com en zoek op “CV De Zelfkant Thuisfeest”.
Maar leuker is natuurlijk om zelf mee te doen en onderling te strijden voor de
prijzen! Kost maar € 6,60 en opbrengst gaat naar het goede doel.
De voorbereiding:
Zorg dat voor (stabiel) internet op het scherm waarop de quiz uitgezonden wordt.
En zorg voor een telefoon met internet en
een volle telefoonaccu.
Tenslotte: zorg dat je tijdens de quiz
verbonden kunt blijven en niet
de Kahoot quiz of je Internet Explorer
op je telefoon afsluit!
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HET GOEDE DOEL:
CV De Zelfkant heeft gezocht naar een goed doel binnen de Hapse samenleving;
voor degenen die in deze Corona tijd een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Na wijs beraad kunnen we hierbij bekend maken dat de netto opbrengsten van
zowél de halve hanen verkoop áls de Thuisfeest Quiz zullen gaan naar: personeel
en medewerkers van De SchitteRing! We willen ze daarmee van harte bedanken
voor hun inzet in deze bijzondere tijd.
Veel succes en vooral veel plezier aan alle quizzers en kijkers!
Met enthousiaste en carnavaleske groeten,
de niet-stilzittende-leden van CV De Zelfkant
Schermafbeelding van onze YouTube link:
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LEERLINGEN GROEP 8 DE BONGERD
NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
Beste inwoners van Haps
In dit bijzondere jaar willen we u laten zien en lezen waar wij, als leerlingen van groep 8
van ‘de Bongerd’, dit schooljaar allemaal naar toe gaan.
We hebben dit jaar een leuke, heel hardwerkende groep gezien die er in is geslaagd om
steeds weer stappen te zetten en verder te groeien. Helaas hebben we dit niet echt
kunnen laten zien, omdat de CITO-eindtoets door het Coronagebeuren is vervallen.
Ik denk dat de kinderen door het goede thuis lesgeven, de extra instructie door ouders,
het wegvallen van gym, muziek en handvaardigheid en de daarvoor extra gegeven
reken- en taallessen er erg goed voorstaan en als leerkracht van groep 8 lever ik deze
groep met een heel goed gevoel af
aan hun nieuwe school.
Hoe de musical er uit gaat zien is op
dit moment niet bekend, maar de
musical voor opa’s en oma’s en
broers en zussen die we altijd extra
opvoeren zal dit jaar zeker niet
plaats vinden. Ik hoop dat we de
musical goed kunnen opnemen
zodat u altijd de musical kunt terug
zien.
Verder is het nu even afwachten hoe we de musical verder vorm geven, maar we zijn
volop bezig om er een geweldig spektakelstuk van te maken.
En dan volgt nu een overzicht van onze schoolverlaters.
Wij wensen de meisjes en jongens natuurlijk heel veel succes in het vervolgonderwijs.
Brayn
Ik heb 8 jaar op deze school gezeten. Ik heb bij juffen en meesters in de klas gezeten.
We hebben ook leuke uitstapjes gehad zoals naar Pret In, in groep 1, en in groep 3 naar
Tivoli. In groep 5 ging ik voor de eerste keer naar Toverland en in groep 7 nog een
keer. En in groep 8 vond ik het kamp het leukste wat ik gedaan heb. De spooktocht en
in de avond gezellig nog bij het kampvuur dat waren allemaal leuke momenten die ik
niet zal vergeten. Ik vond de handvaardigheid lessen ook heel leuk.
De ene keer tekenen en de andere keer schilderen. Dan weer 3D tekenen. En om de 2
weken mocht je weer een andere opdracht doen. Ik heb veel zin de musical van groep
8. Ik heb mavo-havo advies gekregen en daarvoor ga ik naar Metameer in Boxmeer.
Ik ben Jayra Gijsbers 11 jaar oud en ik heb 8 jaar op basisschool de Bongerd gezeten.
Ik heb les gehad van diverse juffen en meesters, zoals juf Melanie, juf Rika en juf
Miranda, juf Mien, juf Jacqueline, juf Lotte, meester Theo en meester Harrie.
Ik vond juf Melanie, juf Rika, juf Jacqueline, meester Theo, meester Harrie, juf Lotte de
leukste leraren. Ik vond natuurlijk de schoolreisjes, de dagjes uit, het kamp en het
oefenen voor de musical met de klas de leuke dingen om te doen.
Ik vond gym, expressie, spelling en het delen van grote getallen de leukste lessen.
Ook hadden we dit jaar een grote klas wat ik erg gezellig vond.
Dit laatste jaar had best wel een vreemde afsluiting i.v.m. het coronavirus.
Mijn advies is kader/mavo en ik ga naar het Elzendaalcollege in Gennep. Ik ga daar als
enige van mijn klas naar toe. Het was een super jaar en ik ga jullie allemaal heel erg
missen!
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Anke
Ik heb hier 8 jaar op school gezeten.
Ik vond heel ‘Bongerd bakt’ en carnaval altijd wel leuk en naar school gaan vond ik
altijd super leuk. Wat ik vooral leuk vond was het kamp. Ze hadden zoveel geregeld en
vooral het kampvuur was echt heel leuk. Groep 8 vond ik toch echt wel de leukste groep
met allemaal leuke dingen zoals het kamp en de musical. De musical is toch wel het
allerleukste. Ik heb gekozen voor het Elzendaalcollege met mijn niveau mavo-havo.
Hopelijk is dat net zo’n leuke school als de Bongerd. Ik vond dat de meesters en juffen
mij heel goed hebben geholpen. Ook het buitenspelen was echt leuk met mijn
vriendinnen. Voor op het schoolplein spelen en achter spelen was allebei super leuk.
Vooral samenwerken vond ik echt leuk op school maar ik vond het wel moeilijker om
alleen te leren. Het was een hele leuke school.
Julia
Bedankt redactie van De Schakel, dat ik een stukje in ons dorpsblad mag zetten over
onze school. Ik begon hier op school na mijn 4e verjaardag (1 april) en dat was het
begin van mijn schoolloopbaan tot nu toe. Bij de kleuters vond ik dit al een leuke school
en door de jaren heen werd dat eigenlijk steeds meer! Wat ik hier zo leuk vind, zijn de
kinderen, de sfeer en gewoon ja, de school zelf of zo. Ik heb hier erg goede vriendinnen
gemaakt en helaas moet ik nu weg. Aan de andere kant heb ik wel zin in de middelbare
school! Ik ga naar Metameer VWO en ga daar TTO doen. Op school hadden we niet heel
erg veel Engels, alleen dat groeit waarschijnlijk snel bij
(Dat was mijn stukje voor de Schakel, doei!).
Imke Hooii,
Ik zit nu 8 jaar op deze school. Een van de leukste
dingen was toch wel het kamp aan het begin van het
jaar. Volgend jaar ga ik naar het Merletcollege in
Cuijk. Ik ga daar havo/vwo doen. Heel erg bedankt
alle juffen, meesters, invallers en ouders voor al jullie
inzet de afgelopen 8 jaar.
Beste lezers van de Schakel.
Ik heb hier nu 8 jaar op school gezeten en nu zit ik bij
meester Harrie waar ik heel veel van geleerd heb,
maar dat heb ik natuurlijk ook te danken aan alle andere juffen en meesters dus ik wil
jullie ook bedanken voor wat jullie me geleerd hebben. Ik ben helaas wel blijven zitten
met rekenen in groep 5 dus daar loop ik een beetje mee achter maar dat maakt mij niet
zoveel uit. ik heb een heleboel leuke herinneringen aan de basisschool namelijk groep 8
kamp en alle leuke uitstapjes zoals in Linden koken en naar de IVN, alle schoolreisjes en
alle andere leuke dingen en daar wil ik alle ouders die mee hebben geholpen ook nog
voor bedanken.
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Groep 8 was voor mij een apart jaar.
Aan het begin van het jaar heb ik zo hard mogelijk gewerkt om beter te worden en toen
kregen we de Cito’s waar ik mijn best voor heb gedaan en daarna kreeg ik mijn
schooladvies en dat was kader/mavo. Daar was ik al erg tevreden over en toen was het
tijd om de musical te kiezen die uiteindelijk ‘De diamantroof’ werd maar toen kwam
corona opduiken in Nederland. De scholen moesten dicht dus toen was het een stuk
minder leuk, alleen maar thuis leren. Na een paar weken mochten we weer af en toe
naar school waar ik heel blij mee was. We konden gelukkig de musical weer oefenen. Ik
ga naar het Merletcollege in Mill, omdat ik me daar heel fijn bij voel. Ik doe het niveau
kader mavo en ik ga met Evi, Denise en Delano. Dus ik vind het fijn dat er kinderen
meegaan die ik ken.
Groetjes Lizanne
Hallo ik ben Jorieke
Vanaf groep 1 heb ik op de basisschool de Bongerd gezeten tot groep 8. Ik heb veel
geleerd en vind het jammer dat ik de school moet gaan verlaten. Ik heb ook leuke
herinneringen aan deze schooljaren, bijvoorbeeld mijn
strikdiploma gehaald en heel wat jaartjes later ben ik op
kamp geweest en dat vond ik heel leuk en niet te vergeten
de voorleeswedstrijd. Die vergeet ik echt nooit meer, ik heb
daar heel erg van genoten. Schoolreisjes waren ook altijd
heel leuk en na deze bijzondere leuke jaren is het tijd om
naar de middelbare school te gaan. Ik ga naar het
Merletcollege in Cuijk en daar ga ik het niveau kader-mavo
doen en daar ben ik trots op. Graag wil ik iedereen
bedanken van basisschool de Bongerd voor dat jullie altijd
heel lief zijn geweest. Deze tijd ga ik nooit meer vergeten.
Ik heb vanaf groep 1 tot en met 8 op deze school gezeten.
Het was een fantastische tijd en ik heb er heel veel leuke
dingen gedaan. Bijvoorbeeld kamp. Super leuk. Ik ga nu
naar het Merletcollege in Cuijk en heb het advies mavo.
Op Merlet wordt het ook fantastisch. We zijn nu bezig met de musical. Dat gaat ook
heel goed. Ik weet zeker dat het allemaal goed komt. De eerste juf die ik had was juf
Maike, dat was in groep 1. In groep 1 haalde ik mijn strikdiploma. Daar was ik erg trots
op. In groep 7 zat ik bij meester Theo in een combi-klas.
Groeten Sam
Hallo ik ben Sophie
ik zit al vanaf groep 1 op deze school. Ik heb bij heel
veel leuk kinderen in de klas gezeten. In groep 3 bij juf
Mien heb ik leren lezen. In groep 5 gingen we
zwemmen, dat was ook altijd super leuk. In groep 7
gingen we naar het Smaakcentrum. We maakten daar
altijd super lekkere dingen. Ik heb ook leuke lessen
gehad. Crea dat vond ik altijd leuk. Je ging om de twee
weken iets anders doen.
We maakten ook allemaal leuke uitstapjes, maar de
leukste uitstapjes waren toch wel de schoolreisjes!
Groep 8 was echt een heel leuk jaar. Begin van het jaar
gingen we op kamp. We deden allemaal leuke spelletjes
en activiteiten. De musical oefen was ook super leuk. Ik
ga nu naar het Merletcollege in Cuijk en mijn niveau is
HAVO/VWO. Ik wil alle juffen en meesters bedanken
voor de leuke schooljaren en de ouders voor de hulp.
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Hai, ik ben Wies en ik ben 11 jaar
Ik heb van groep 1 tot en met groep 8 op de Bongerd gezeten en heb heel veel leuke
dingen gedaan, bijvoorbeeld de schoolreisjes waren heel leuk. En ik vond kamp echt
super; samen met de hele klas 3 dagen lang leuke dingen doen. Nu zijn we nog bezig
met de musical. Die wordt ook super gaaf. Ik ga naar het Elzendaalcollege in Boxmeer
in een HAVO-VWO klas. Ik heb er veel zin in, maar ga de Bongerd ook erg missen. Ik
heb een hele leuke tijd gehad op de Bongerd en vind het erg jammer dat ik van de
Bongerd ga verlaten.
Groetjes Wies.
Heey!! Ik ben Lynn Hendriks, ik ben
12 jaar en woon in Haps. Ik heb mijn
hele leven in Haps gewoond, en dus ook
8 jaar op basisschool de Bongerd
gezeten. Ik heb van groep 1 tot aan
groep 8 bij mijn allerbeste vriendinnen
in de klas gezeten. De juffen en
meesters waren heel erg leuk, aardig en
behulpzaam! De lessen waren leuk, de
uitstapjes waren ook heel erg leuk! In
groep 8 ging het erg goed en was het
vooral heel leuk en gezellig! Ik ga nu
naar Het Elzendaalcollege in Boxmeer.
Ik ga op die school het niveau MAVO-HAVO doen. Groetjes!
Ik zit hier al vanaf groep 1 op school. Ik vond het zwemmen in groep 5 leuk. In groep 6
naar het Smaakcentrum. Ik zat bij meester Harrie in de klas in groep 8. Ik heb hele
leuke herinneringen. Het leukst vond ik het schoolkamp en het oefenen van de musical
en carnaval en de schoolreisjes. Groep 8 vond ik een heel leuk jaar en ik heb veel
geleerd van meester Harrie. ik ga nu naar het Merletcollege in Mill en ga het niveau
kader-mavo doen. Ik heb 8 fijne jaren op de Bongerd gehad, maar nu is het tijd om
naar de middelbare school te gaan.
Groetjes Evi Janssen
Djayden
Ik heb 8 jaar op de basisschool de Bongerd in Haps gezeten. Ik vond de schoolreisjes
echt leuk en de koningsspelen waren ook heel leuk en sportief.
Ik heb niet echt meesters of juffen die ik niet heel fijn vond en ik heb ook geen lieveling
juf of meester.
In groep 8 ging het best goed en het was er best leuk. Om alleen thuis te werken was
minder. Mijn advies is mavo-havo en ik ga naar het Merletcollege in Cuijk.
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Lona Ermers
Ik heb van groep 1 tot aan groep 8 op de Bongerd gezeten.
We hebben van groep 1 tot aan groep 7 in een combiklas gezeten. Het leuke was als we
bij elkaar kwamen. Bijvoorbeeld toen de groep 8 van vorig jaar musical ging oefenen
zaten wij als heel groep 7 bij elkaar. Leuke juffen en meesters, leuke lessen, leuke
uitstapjes. Bij meester Harrie begrijpend lezen en natuurlijk de schoolreisjes. Aan het
begin van groep 8 gingen we op kamp en werden we wat closer voor mijn gevoel. Ik
heb er zeker meer vriendinnen aan overgehouden en mijn advies is MAVO. Ik ga naar
het Elzendaalcollege in Boxmeer naar de MAVO.
Hallo ik ben Lars Jacobs
ik zit al bijna 8 jaar op deze school van groep 1 tot 8. Ik heb hier een leuke tijd gehad
maar we moeten binnenkort toch echt van school. Ik heb hier een leuke tijd gehad. We
zijn nu bezig met de musical maar ik vond de uitstapjes wel het leukst zoals kamp en
Toverland of naar de schouwburg. Binnenkort ga ik naar Metameer Boxmeer en daar ga
ik TTO op VMBO niveau doen. Helaas hebben wij geen examen kunnen doen dus kon ik
ook geen niveau omhoog.
Hoi, ik ben Luc en zit vanaf groep 1 op deze leuke school.
Ik zit vanaf groep 1 nog steeds met kinderen waarmee ik nu in groep 8 zit. Er is in de
loop der jaren wel wat veranderd. Zo hebben we bijvoorbeeld twee keer in een combiklas gezeten. Ik heb ook wel wat herinneringen.
Zo wilde ik altijd als eerste in de rij
met de pauze, want dan konden we
rennen naar de bouwhoek en de
legohoek. Ik heb ook heel veel
vrienden gemaakt die ik nu ook nog
heb en ik vond het schoolzwemmen
ook heel leuk. Ik vind dit een goede
school met goede meesters en juffen.
Het is een veilige school in een mooi
gebouw. En alles is hier ook wel op
orde. Fijn dat ik een super leuke tijd
gehad heb en ik vind het jammer dat
ik nu iedereen moet gaan missen.
Maar heb heel veel zin om naar de
middelbare school te gaan.
Luc Jacobs
School
Ik zit al vanaf groep 1 tot groep 8 op deze school.
Ik heb in groep 1, 2, 3 en 4 bij Evi, Anke, Tessa, Chayenna en nog wat anderen
kinderen, maar deze waren echt mijn vriendinnen. In groep 5, 6 en 7 zat ik bij Inge,
Lizanne, Lynn, Wies en Lona en de rest waren de jongens. En in groep 8 zit ik bij alle
kinderen uit de klassen waar ik eerst ook heb gezeten. In groep 1/ 2 heb ik leren
strikken bij juf Petra en juf Meike en juf Elise. Ik heb leren lezen en schrijven bij juf
Caroline. Ik vind meester Harrie de fijnste meester die ik op deze school heb gehad.
We hebben best veel uitstapjes gemaakt in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 en om het jaar
op een schoolreisje gegaan. We deden ook andere dingen zoals IVN en technopromo en
koken in Linden en nog meer. Het allerleukste uitstapje van allemaal vond ik het
schoolkamp in groep 8. Ik voel me thuis in groep 8 en vind groep 8 een van de leukste
jaren in mijn schooltijd. Mijn advies is Kader/Mavo en ik ga samen met Lizanne, Evi en
Delano naar Merlet Mill.
Ik heb er heel veel zin in maar ik denk dat ik deze school heel erg ga missen.
Denise
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Jurre Ermers
Ik heb van groep 1 tot 8 hier op school gezeten. Ik heb vrijwel iedere keer in dezelfde
klas gezeten. Het leukste waren de schoolreisjes naar Toverland. En ik vond meester
Harrie en juf Monique de leukste leerkrachten. Het ging goed in de klas, wel wat geklets
tussendoor. De drempeltoets was getest op HAVO niveau en ik ga naar Merlet in de
MAVO/HAVO klas.
Hai, mijn naam is Tessa Hendriks, en ben 11 jaar oud. Net als veel kinderen uit mijn
klas zit ik al acht jaar op basisschool de Bongerd. Volgend jaar ga ik naar het
Elzendaalcollege in Boxmeer en daar ga ik HAVO/VWO doen. Ik kom bij Stijn en Wies in
de klas. Ik vind het best spannend, maar ik heb er ook veel zin in. De leukste juffen
vond ik juf Meike en juf Caroline en de leukste meesters, meester Theo, omdat hij veel
muziek in de klas gaf, en meester Harrie omdat ik hem fijn les vind geven.
De puzzelspeurtocht in het donker tijdens het kamp vond ik heel leuk, maar ook de
kooklessen bij het Smaakcentrum waren leuk. Helaas hebben we i.v.m. Corona geen
vervolg hierop gehad. Gelukkig hebben wij het kamp al aan het begin van het
schooljaar gehad. We gaan er samen nog een paar gezellige weken van maken.
Met uiteraard nog de musical waar ik veel zin in heb.
Hallo ik ben Stijn Egelmeers
Ik zit nu 8 jaar op deze school. Ik vind het een leuke school met veel leuke leraren.
Ik heb leuke dingen gedaan met mijn klas zoals kamp, schoolreisjes en nog veel meer.
Ik heb ook heel veel dingen geleerd.
Ik ga naar het Elzendaalcollege in Boxmeer als enigste jongen. Mijn niveau is havo-vwo
en hopelijk is het een leuke school.
Groetjes Stijn
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Delano
Ik zit nu al 8 jaar op basisschool de Bongerd. Ik
heb leuke herinneringen gehad maar ook zeker
hele stomme herinneringen. Ik heb in groep 3
leren lezen en schrijven bij juffrouw Mien en ik
heb in groep 5 beter leren zwemmen bij
juffrouw Jacqueline. Ik vond denk ik wel elke
groep heel leuk dus ik weet niet echt welke ik
nou echt de leukste vond. Ik vond het heel leuk
in groep 8, want ik dacht dat ik heel weinig kon,
maar heb het uiteindelijk toch heel veel gehaald wat ik niet dacht. Kader-Mavo is mijn
schooladvies en ik ga naar het Merletcollege in Mill. Dit was mijn verhaal.
Nick Leenders
Hallo ik ben Nick en ik zit 8 jaar op deze school. Ik heb veel leuke juffrouwen en
meesters gehad en heb ook leuke herinneringen aan deze school. Ik heb bijvoorbeeld
mijn strikdiploma en mijn zwemdiploma C gehaald.
Ook ben ik naar het Smaakcentrum geweest. Ik ben op kamp geweest en ben nu de
musical aan het oefenen. Mijn niveau is kader-mavo en ga naar Merlet in Cuijk. Ik ga
naar Merlet Cuijk met drie kinderen van onze school. Het was leuk op deze school. Top.
Groeten Nick.
Hallo ik ben Inge Daanen en ik ben 12 jaar oud en woon in Haps.
Ik heb 8 jaar hier op de basisschool gezeten van 1 tot aan groep 8 samen met mijn
vriendinnen. Ik vond alle juffen en meesters wel leuk. Ik ben niet blijven zitten of een
klas vooruit gegaan. Ik vond knutselen, tekenen en
muziek leuk. Jammer dat de Citotoets van groep 8 niet
doorging. Maar het was leuk dat het kamp al was
geweest toen de coronacrisis kwam.
Ik vond kamp echt super leuk. Ik heb het niveau HAVO
en ik ga naar het Elzendaalcollege in Boxmeer en ga daar
mavo-havo doen. Doei!
Daan van den Oever
Hoi ik ben Daan en zit op school de Bongerd. Ik heb
vanaf groep 1 tot en met 8 erop gezeten. In groep 1/2
heb ik de bruiloft van juffrouw Melanie meegemaakt. Het
was die dag heel erg heet, maar wel erg leuk.
In groep 3 heb ik goed en vlot leren lezen. Eerst vond ik
het saai, maar nu vind ik het het leukste wat er bestaat.
In groep 5 heb ik leren zwemmen. We gingen met de bus
naar het zwembad in Cuijk en daar kregen we een uur
zwemles. In groep 8 heb ik schoolkamp gehad. We hebben van alles gedaan, zoals met
een groepje een avondmaaltijd maken en dan straks ook nog de musical. Meester
Harrie doet het echt super met de musical, dat vind ik tenminste. En ik vind meester
Harrie de beste leraar die ik ooit heb gehad. Mijn naam wist je al maar alsnog.
Groeten, Daan
Ik ben Thijmen, 12 jaar.
Ik zit al 8 jaar op deze school. Ik heb in groep 3 leren schrijven, rekenen en lezen.
In groep 5 hadden we zwemles en dat was wel leuk.
In groep 6 heb ik gehoord dat ik dyslexie had. Groep 7 was het moeilijkste jaar.
Groep 8 is het leukste jaar, denk ik, want we hebben de musical en het kamp.
In groep 7 hadden we ook schoolreisje naar Toverland en ik heb het advies gekregen
voor havo en ik ga mavo-havo doen op het Merletcollege in Cuijk
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Lucas Peters
Ik zit al vanaf groep 1 op de Bongerd Haps en er zijn veel leuke dingen gebeurd.
Er waren veel uitjes en een keer in de 2 jaar gingen we op schoolreis. Dat was heel leuk
en er zijn veel aardige meesters en juffen maar soms zijn ze ook streng. De een wat
liever dan de ander maar dat is altijd. We gymmen ook 2 keer in de week
Koen Heester
Ik zit hier van groep 1 tot en met 8. Het is leuk hier, Het schoolplein is groot en het is
een schoolplein met veel speeltoestellen en achter hebben we ook een groot plein voor
groep 1 tot en met 3. In de school is het heel ruim. Er zijn ‘twee’ gedeeltes van de
school, een oud gedeelte en eentje vernieuwd. Het vernieuwde gedeelte is eigenlijk een
gerenoveerd gedeelte, ze deden dat in de meivakantie in 2019. De docenten zijn aardig
en streng (als het nodig is). We hebben schooluitjes en gym. De schooluitjes doen we
om de twee jaar. Het gymmen doen we in de gymzaal van sporthal ‘De Stappert’.
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ZOMERTENNISBINGO

Door de coronamaatregelen was het jammer genoeg niet mogelijk om al die leuke
jeugdactiviteiten, die we normaal gesproken wel doen, aan te bieden aan onze
jeugd.
De laatste officiële activiteit was in maart, dat was de Maak Kennis met
Tennismiddag. Deze dag had een hoge opkomst. Maar omdat er enkel (met
inachtneming van de richtlijnen van het RIVM) op vrijwillige basis getennist kon
worden was het hoogste tijd om een alternatief plan te bedenken, zodat de
(nieuwe) jeugd met Tennis bezig kon zijn.
Zo ontstond er het idee om voor de
kinderen een ZomerTennisBingo te
maken. De kinderen konden thuis allerlei
opdrachten doen, zonder daarbij
gehinderd te worden door allerlei
maatregelen.
Onder alle inzendingen zaten leuke
tekeningen, grappige selfies, goede
antwoorden van de tennisquiz en
woordzoeker en niet te vergeten super
coole kunsten!
Sommige kunsten zagen er zo goed uit dat de ouders wel dachten dat ze de nieuwe
Kiki Bertens of Roger Federer ontdekt hadden. We konden duidelijk zien dat de
kinderen hard hebben gewerkt en veel plezier hebben gehad. Onder alle
inzendingen zijn er drie prijswinnaars gekozen: Siem Wijntjes, Finn Luijpen en
Fenne Jilissen. We wensen hen veel plezier met hun welverdiende prijs.

Wanneer onze volgende activiteit gepland staat en wat dit gaat worden, blijft nog
even onzeker. Maar zeker is dat zodra er meer mogelijk is, we weer leuke
activiteiten gaan organiseren voor onze jeugd.
Groetjes van de Jeugdcommissie De Zoetsmeer.
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ONDERNEMENDE DAME MAAKT UNIEKE CADEAUS

BABETTE PETERS

Kijk je goed om je heen, dan kom je hen tegen!
Mensen met een heel apart beroep of speciale hobby.
Als redactie worden we regelmatig geattendeerd op
mensen in Haps met een speciale hobby, zo ook nu weer.
En zo gingen we op bezoek bij Babette Peters om verrast
te worden door haar zelfontworpen collectie tassen en
accessoires.
Babette, kun je je even kort voorstellen?
37 jaar geleden ben ik geboren in het Maasziekenhuis te
Boxmeer en ik ben opgegroeid in Beugen. Ik ontwerp en
maak unieke accessoires onder mijn eigen naam.
De accessoires worden gemaakt van gerecycled en/of
duurzaam materiaal met een persoonlijk verhaal. Samen
met mijn vriend Paul en hond Luna wonen we al weer 5
jaar met veel plezier in het buitengebied van Haps.

Wat heb je gestudeerd?
Ik heb verschillende opleidingen gedaan; zo ben ik
begonnen na de Havo met een opleiding in etaleren,
decoreren en standbouw. Daarna ben ik verder gegaan
met driedimensionale vormgeving aan de kunstacademie
in Arnhem. Daar zat ik al vrij snel steeds vaker op de modeafdeling achter de
naaimachine, dan achter de cirkelzaag op de houtwerkplaats. Op zoek naar een
opleiding die beter aansloot ben ik toen gaan praten met de textielafdeling op de
kunstacademie in Maastricht. Daar kon ik een jaar later instromen en in het tussenjaar
heb ik een ambachtelijke opleiding gevolgd voor maken van leren tassen.
Ik ben afgestudeerd in Maastricht als Textiel Vormgeefster. Daarmee ben je zeer breed
inzetbaar in zowel de mode als de interieur industrie op textielgebied.
Je kunt denken aan prints maken voor behang, ontwerpen van weefsels voor
vloerkleden of het bepalen van breisels voor kledingstukken.
Alle opleidingen die ik gedaan heb, komen mooi samen in het werk dat ik nu doe.
Altijd erg creatief geweest?
Mijn moeder maakte vroeger voor mijn broer en ik kleding en ik kan me herinneren dat
we veel op de naaikamer zaten. Op tafel stond een karaf met knopen die ik dan
omkiepte en ging sorteren op kleur, vorm en materiaal.
Zo ook met de ritsen, stoffen, enz.
Mijn Barbies hebben ook aardig wat eigengemaakte
kleren gekregen.
Als we naar een verjaardag gingen had ik altijd een
koffertje met tekenspullen bij me.
Dan kreeg ik een
eigen tafel,
bakje chips en
een glaasje fris:
de avond kon
niet meer stuk!
Foto 1 –
Atelier pyrografie
Foto2- Atelier 1
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Hoe ben je er toe gekomen om te gaan werken met
duurzame en gerecyclede accessoires?
Dit heb ik vanuit thuis denk ik altijd al
meegekregen, zuinig zijn op je spullen, kijken of je
het kunt repareren als het kapot is gegaan.
En als het niet te repareren is, wat kan je dan nog
met de materialen doen?
Alles heeft een waarde en ik denk dat het heel goed
is om stil te staan bij de èchte waarde van een
voorwerp en het niet zomaar achteloos weg te
gooien. Als ontwerper vind ik het mijn plicht om zo
Atelier 2
duurzaam mogelijk te werken.
Ik wil graag mensen inspireren en motiveren om te kiezen voor kwaliteit en slow design
(=ontworpen producten die lang mee gaan).
Kun je wat voorbeelden geven?
Leer is een ontzettend mooi materiaal en ik gebruik
uitsluitend leer wat komt van versleten bankstellen,
stoelen en kledingstukken. De achterkant van
bijvoorbeeld een leren bank is vaak nog helemaal als
nieuw omdat die kant meestal tegen de muur staat.
Maar ook uit de zichtbare delen haal ik bruikbare
stukken.
Opdracht motorpakken
Voor mij zijn verkleuringen door de zon ultieme
cadeaus: dit kan je niet maken en is letterlijk door de
tand des tijds ontstaan! Of de “bilafdruk” in het zitgedeelte in prachtig craquelé die
fantastisch is als accent in een tas. Deze bankstellen belanden maar al te vaak op de
stort terwijl er nog zoveel van te maken is…. (Dus mocht je ooit afscheid van je leren
bank nemen, laat het me dan even weten en dan kom ik de goede stukken redden!)
Voor de voeringen gebruik ik stoffen van stalenboeken of van kleding. Ook gebruik ik
leren jassen wel eens voor de voering; dit is vaak varkensleer en een mooie luxe
afwerking. Het mooie vind ik van al deze materialen dat ze al een heel leven achter de
rug hebben en het verdienen om een tweede leven te krijgen.
Ze inspireren mij meer dan een nieuw stuk leer of stof. Ik heb dan ook al een
behoorlijke verzameling van materialen die in mijn schatkamer ofwel atelier liggen te
wachtten.

DE SCHAKEL 13-2020

33

Jij zult nooit een mooie tas of portemonnee in een winkel kopen…
Nou, in een standaard winkel niet nee, maar er zijn wel leuke kleine aparte winkeltjes
en galeries die unieke exemplaren
verkopen of in kleine oplagen.
Er zijn hele goede ontwerpers die
duurzaam werken en mooie ontwerpen
maken!
Ik zal altijd een zwak houden voor mooie
tassen….

Tas in opdracht van rok

Je maakt ook tastbare herinneringen voor
mensen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Stel je voor: je hebt al jaren de favoriete
leren jas van een dierbare die er niet meer
is in de kast hangen. Aantrekken doe je de
jas niet, maar wegdoen wil je hem ook
niet.

De jas roept allerlei herinneringen op die je graag wilt blijven koesteren. Wat nu als je
die herinneringen tastbaar kunt maken in een accessoire zoals een tas of portemonnee
zodat je het letterlijk altijd bij je kunt dragen? Ik maak dit graag voor je! Samen gaan
we kijken naar de mogelijkheden.
Wat is tot nu toe je mooiste en leukste opdracht?
Begin dit jaar heb ik voor een mevrouw een
schoudertas gemaakt van de favoriete leren jas
van haar overleden echtgenoot.
Ze wilde er ook graag een illustratie op in
pyrografie techniek (onder hitte tekenen in het
materiaal) en dat maakt het voor mij nog leuker!
Ik houd ervan om diverse technieken toe te
passen die de accessoire nog unieker maken en
passender bij die ene persoon.
Ik vind dit soort opdrachten echt een eer; de
klant vertrouwt je een heel persoonlijk
waardevol materiaal en verhaal toe om hier een
accessoire van te maken.
Dit kan en mag natuurlijk niet mis gaan!
Een oude leren jas of afgedragen
spijkerbroek………….. kun je samen met de
gebruiker op een idee komen om deze oude
spullen te hergebruiken?
Ja, dat kan zeker! We gaan eerst bij een kopje
koffie eens praten over wat de wensen en ideeën
zijn. Ik laat dan ook mijn eigen collectie zien
zodat mensen een goede indruk krijgen van mijn
handschrift en stijl. En misschien ontstaan er
hierdoor ook nieuwe ideeën.
Met al deze informatie ga ik aan de slag om een
paar voorstellen te maken en met wederzijds
goedvinden werk ik de definitieve versie uit.
Het leuke en fijne van deze werkwijze is dat
je als klant een accessoire krijgt dat letterlijk
op maat is gemaakt!
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Eigen tas

Tas in opdracht met pyrografie

Kunnen mensen je ontwerpen komen bekijken?
(Misschien een expositie in de Hapse bieb, net zoals in Sint Anthonis???)
Normaal gesproken zou ik in de zomermaanden te vinden zijn op kunstmarkten
verspreid over Nederland. Maar helaas door het
Corona virus zijn dit soort evenementen
afgelast tot september.
Exposities in openbare gebouwen zoals de bieb
zijn dan natuurlijk zeker een welkome optie!
Begin dit jaar mocht ik exposeren in de bieb in
Sint Anthonis en mij lijkt het erg leuk om dit
ook in de bieb van Haps te mogen doen!
Verder staat er een expositie op de planning in
september in galerie Kunst in Bilt in de Bilt
(Utrecht) waar ik erg veel zin in heb!
Daarnaast ben ik op dit moment bezig met het
vernieuwen van de website, zodat je
Borduren op leer
mijn werk beter kunt bekijken en kopen.
Mocht je een tas of andere accessoires in het echt willen zien, dan kun je altijd contact
met me opnemen! www.babettepeters.nl
Wat is je uitdaging voor de toekomst?
Uniek en duurzaam werk blijven maken en mezelf iedere keer weer uitdagen en blijven
ontwikkelen. Ik hoop ook anderen te inspireren en uit te dagen om te
kiezen voor duurzaam & kwaliteit: èchte waarde.
Babette, bedankt voor het interview en heel veel succes met je
bedrijfje duurzame gerecyclede.
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DAGBESTEDING MARIAGAARDE WEER OPEN
Beste lezers,
Maandag 15 juni 2020 is dagbesteding Mariagaarde voor alle deelnemers weer volledig
opengegaan.
Na 3 maanden eenzaamheid bij vele mensen mochten we eindelijk weer onze deuren
openen.
De vlag hing uit, de huiskamer was versierd, en als traktatie een heerlijke taart bij de
koffie!! Geschonken door bakkerij de Haas uit Haps. Onze dank daarvoor!
Er werd volop “gebuurt”, de dag vloog voorbij.
Als afsluiting nog een lekker advocaatje met slagroom.
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Wel moeten we nog de regels van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu) hanteren d.m.v. 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes, want onze
doelgroep is nou eenmaal heel kwetsbaar. Op Mariagaarde zijn we gezegend met een
grote ruimte waar we op gepaste afstand fijn samen kunnen zijn en de welzijn
medewerkers met de vrijwilligers doen er alles aan om het voor onze deelnemers zo
aangenaam mogelijk te maken.
Toch hebben we niet stilgezeten tijdens de corona tijd ( COVID-19). Zo heeft Ankie vele
bezoekjes afgelegd en 3x in de week gebeld met alle deelnemers, vrijwilligers zijn met
enkele deelnemers gaan wandelen.
Onder leiding van Wendy Peters (bewegingsdocente) heeft er op verschillende plekken
in Haps een buitenactiviteit (bewegen op muziek) plaats gevonden, bewoners waren
zeer enthousiast, zeker voor herhaling vatbaar!

Wilt u een kijkje komen nemen of heeft u vragen hoe u zich kunt aanmelden als
deelnemer of heeft u wat tijd over om vrijwilligerswerk te doen, dan kunt u bellen naar:
Sociom: via 0485-700500 of naar: Ankie Jacops, welzijnsmedewerker Mariagaarde.
Telefonisch is Dagbesteding Mariagaarde te bereiken via 06-30640445
Ankie is bereikbaar op: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Een e-mail kan ook. Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl
De koffie staat altijd klaar!
Met vriendelijke groet,
Welzijnsmedewerker
Ankie Jacops
PS: Vrijwilligers gevraagd die het fijn vinden om te koken!
Graag contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer of
loop even binnen.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670

MEDEDELINGEN
Geen programma juni - juli - augustus 2020
Beste leden,
Het lijkt beter te gaan met het aantal besmettingen van het CORONAVIRUS.
Hopelijk kunnen we binnenkort met positieve berichten komen.
Wij als bestuur KBO Haps zijn nog steeds van mening, dat we de activiteiten die
gepland staan tot 1september niet door moeten laten gaan, vooral omdat wij te
maken hebben met een kwetsbare groep. Dit alles ondanks dat er mogelijkheden
geboden worden om bijeenkomsten tot max. 30 personen te organiseren.
Tevens zijn er minder activiteiten in de vakantieperiode.
Betreft: Sociaal Culturele Dag
Zoals bij u bekend is zou de Sociaal Culturele Dag, welke door onze kring jaarlijks
georganiseerd wordt, dit jaar gehouden worden op woensdag 9 september 2020 bij
City Resort in Mill. Op dit moment heerst echter nog steeds het Coronavirus.
Derhalve hebben wij nu het besluit moeten nemen om onze Sociaal Culturele Dag
dit jaar niet door te laten gaan. Wij gaan er van uit dat u met ons besluit kunt
instemmen.
Seniorenvereniging KBO-Brabant adviseert haar lokale afdelingen
om voor de komende maanden 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 de GGD op.
Wanneer er weer activiteiten kunnen plaatsvinden, zullen wij dat publiceren via de
Schakel. Hopende dat u allen begrip hebt voor deze situatie.
Tot zolang, houd de moed er in, beweeg , wandel, houd contact en vooral blijf
gezond.
Bij vragen bel gerust 0646-135670.
Cas Arts.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

6 juli 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
3 juli Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Zaterdag
11 juli Buurtvereniging de Kampakker
Van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij de papiercontainer
op de hoek De Aalsvoorten/Bogaersstraat.
Zaterdag
4 juli 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
27 juni 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’.
Maandag 22 juni
Maandag
4 29 juni

GFT- container en
plastic/ blik/ drankkartons afval
GFT- container en
restafval

Denk niet links, denk niet rechts, denk na!
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