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CV De Zelfkant bedankt heel Haps voor hun bijdrage, medewerking en
alle gastvrije ontvangsten. Het was een geweldig weekend!
BEDANKT HAPS
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ACTIVITEITEN 26 JUNI T/M 10 JULI
DATA
13 t/m 17 juli

ACTIVITEITEN

BLZ

Kindervakantieweek

40

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 - 17.30 uur.
Ondertussen zijn de tijden misschien al weer uitgebreid.
Het beste is, als u op internet zoekt naar BiblioPlus en
klikt op actuele openingstijden.
Als dat lastig is voor u, belt u naar:
de bibliotheek in Haps: 06 -57285587 of Cuijk: 0485-5312566.

DE SCHAKEL
NUMMER 15 - 2020
KOMT UIT OP

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2020
Graag de kopij aanleveren via ons
De redactie van de Schakel
wenst iedereen een
heel fijne vakantie

e-mailadres: info@deschakelhaps.nl
uiterlijk:

VRIJDAG 14 AUGUSTUS 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
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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VEEL VAKANTIEPLEZIER
De vakantie staat voor de deur en dat betekent ook tijd voor
leuke spelletjes, thuis of onderweg.
‘De Schakel’ neem je natuurlijk mee op vakantie en dan heb
je tijd om deze ‘rijgpuzzel’ op te lossen.
Zoek het woord dat het laatste van het eerst woord vormt en
het eerste deel van het tweede woord.
Het aantal streepje en puntjes geeft het aantal letters aan.
De letters op de streepjes vormen achter elkaar gelezen 2 spreekwoorden.
Veel vakantieplezier!

Waarde

. _ . .

eland

Hoef

. . _ . . erts

Tanga

. _ . .

cursus

Keurs

. _ _ .

rente

Brug

. _ . .

sering

Jaar

. . _ .

ster

Patent

. . _ . .

penning

Blauw

_ . . .

pruim

Kerf

_ . . .

doof

Water

. _ . . . machinist

Leeg

. . _ . .

bureau

Tafel

. . . _

meubel

Spek

. . _ . .

poets

Melk

. . _ .

innen

Poeder

. . _ . .

ketting

Tarwe

. _ . . . kool

Per

. _ . .

laving

Rijs

. _ . .

Manchet

. _ . . .

punt

Wonder

. . . _ . ion

Samen

. . . . _

bord

Zwaai

. _ . . . gewicht

Lever

. . _ . .

klier

Service

. _ . . . schipper

Mond

. _ . . .

ballet

Muziek

_ . . . . . ier

Tafel

_ . . . .

nering

Salaris

_ . . . .

model

Gourmet

. _ . .

lage

Winter

. . . . _

verband

Klap

_ . . .

offer

Pot

. . _ . . werk

Vakantie

. _ . .

automaat

Kantoor

. _ . .

Oma

. . . _ .

bel

Generatie _ . . . . hamer

Sec

_ . . . .

valk

Vogel

Pedaal

. . . . _ .

orde

Telescoop . _ . . . snoer

Even

. _ . .

kous

Pijp

aal

broek

. . . . . _ bewind

. . _ . . . stok

OPLOSSING: …………………………………………….………………………………………………

OPLOSSING: ……………………………………..…….…………………………………………………
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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?
Om u even aan het denken te zetten:
❖ Kent u de melkboer, groenteboer, veldwachter, postbode, molenaar 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” Haps.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 11 juli 19.00 uur: Eucharistieviering.
Misintenties:
Mgd. Nol Jans
Mgd. Gerrit Weren
De ouders Piet Reijnen en Dina Mulders
i.v.m. verjaardag
Mgd. Pastoor Antoon van Kessel
Mgd. Wim Peeters Weem
Mgd. Gerrit van Huisseling
Zaterdag 18 juli 19.00 uur: Eucharistieviering.
Misintenties:
Mgd. Tien van Munsteren
Overleden ouders, broer en zus Gijsbers
Overleden ouders van Dommelen-Janssen en
overleden familieleden

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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JARO - GROEP 8 - DE BONGERD
Beste lezers van de Schakel.
Twee weken terug stond er een artikel in De Schakel met alle
schoolverlaters van Groep 8 van de Bongerd in Haps.
Tenminste dat was de bedoeling. Helaas is door
omstandigheden mijn stukje er niet in verschenen en dat is
natuurlijk heel erg jammer en daarom plaats ik nu mijn stukje.

JARO
Ik heb op deze school gezeten van groep 1 tot en met
groep 8. Veel leuke dingen meegemaakt en natuurlijk ook wat
mindere dingen. In groep 1 heb ik al wat vrienden gemaakt die
ik nu nog steeds heb. Daar ben ik blij mee.
In groep 4 heeft een stagiaire me leren strikken.
In groep 5 hebben we schoolzwemmen gehad.
Ik was altijd blij als we vrij mochten zwemmen.
En in groep 8 heb ik kamp gehad en dat was ook heel leuk. En alle uitstapjes in die
8 jaar waren ook heel leuk. En nu ga ik naar Merlet in Cuijk naar de havo-vwo klas.
Jaro veel succes op het Merletcollege in Cuijk.

DE SCHAKEL 14-2020
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POLITICI AAN ZET…
Beste politici in Haps (en Cuijk!),
Zou het niet eens tijd worden dat jullie je hier hard gaan maken, dat er ook iets
voor senioren boven de 70/75 jaar gebouwd kan worden; voor mensen die niet
meer zelfstandig kunnen wonen en 24-uurs zorg nodig hebben?
Schijnt dat dit al eens gevraagd is aan CDA-politici in Haps en er werd geantwoord
dat de jongeren voorrang kregen!
Ook dat is zeker een gegeven dat ook zij een plek hebben en krijgen, maar zou er
dan nu ook voor de ouderen een verzorgings-appartementencomplex gebouwd
kunnen worden?
Dan, komen er ook weer woningen vrij voor de middengroep die de
starterswoningen ‘bezet’ houden. Als er woningen vrijkomen, dan vindt er vanzelf
een doorstroming plaatsvindt en komt er weer plek voor de starters.
Deze senioren zijn vaak hulpbehoevend, kunnen zelf weinig of niets meer in en
rondom hun woning en tuin omdat die te groot zijn geworden.
Deze groep is te goed voor een verzorgingstehuis, want hier kom je pas in als je op
sterven na dood bent! Maar…. te slecht om
zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Nou, als er dan een appartementencomplex
komt, kunnen ze toch in Haps blijven wonen!!!
Nu moet je hiervoor toch echt naar Cuijk-MillBoxmeer.
En ben nou eerlijk: als rasechte Hapsenaar wil
je eigenlijk toch niet Haps uit; hier ben je
geboren en hier wil je ook sterven...
En hier komt echt niemand onderuit......toch?
Dus politici van Haps, wie zich aangesproken voelt....
Of is dit nou zo'n rare gedachtenkronkel van mij?
Velen zullen jullie dankbaar zijn....!
M. Batist
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MEDEDELING VANUIT DE DORPSRAAD
Haps heeft maar liefst 8 speellocaties nu de nieuwe bewoners
van de huizen op de Aalsvoorten hun intrek hebben genomen.
De speellocatie aan de Rozenhof heeft een nieuw omheining
gekregen. Een mooi moment om met zijn allen een nieuwe
start te maken.
Waarmee?
Wij vragen uw medewerking (Hapsenaren) om geen honden uit te
laten op deze speellocaties gelegen aan de Johan
Frisolaan, Tulpenstraat, De Schans, het Loo,
De Rozenhof de Aalsvoorten en De Overweg / Loswal en
het Hapse Park ‘De Wild’. In Park ‘De Wild’ mag u wel met
uw hond komen, maar hier geldt wel een opruimplicht.
Naast het park aan de Wildsestraat is speciaal voor uw
viervoeter een speelweide.
Geniet daar door uw hond hier uit te laten!
Niemand van de ouders is er bij gebaat dat hun kinderen met
poep(ie) aan de schoenen thuis komen. Een verzoek aan alle
hondenbezitters om binnen de bebouwde kom de behoefte
van uw viervoeter op te ruimen, dus opruimplicht. Zo kunt u met jouw viervoeter
weer fijn thuiskomen en heeft niemand last van hun poepie!
Veel succes en bedankt.
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PRACHTIG EN KRACHTIG VANUIT ONZE KERN
Gemeenteraden Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
stellen herindelingsadvies vast.
Op woensdag 24 juni 2020 hebben de gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint
Hubert en Sint Anthonis het herindelingsadvies ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’
unaniem vastgesteld. Daarmee hebben de vier gemeenteraden besloten om per
1 januari 2022 verder te gaan als gemeente Land van Cuijk.
Burgemeester Hillenaar (gemeente Cuijk) over deze stap: “Het besluit van
de gemeenteraden is een belangrijke mijlpaal in het herindelingsproces: van denken
gaan we nu naar doen. We staan in de startblokken om de nieuwe, krachtige gemeente
vorm te gaan geven.” “Het herindelingsadvies vormt hierbij onze leidraad. En natuurlijk
blijven we optrekken met onze inwoners, ondernemers en organisaties”, vult
burgemeester Van Soest (gemeente Boxmeer) aan.
“Het besluit van de vier gemeenteraden is een kroon op het
proces dat we samen met onze inwoners, ondernemers,
maatschappelijke instellingen en medeoverheden hebben
doorlopen”, aldus burgemeester Walraven (gemeente Mill
en Sint Hubert). “Ik ben trots op wat we met elkaar hebben
bereikt. Samen hebben we het fundament gelegd voor een
prachtige en krachtige gemeente die sterker staat in de
regio, meer positie inneemt in provinciale en landelijke
dossiers en meer kan bereiken voor haar inwoners.
” Waarnemend burgemeester Fränzel (gemeente
Sint Anthonis): “De nieuwe gemeente zal bovendien voelen
als een warm thuis voor onze inwoners, ondernemers en
organisaties. Onze gezamenlijke kracht zetten we in om alle
29 kernen nog meer te laten bloeien, zodat mensen er met
plezier wonen, werken en recreëren. Niet voor niets draagt
ons herindelingsadvies de naam ‘Prachtig en krachtig vanuit
onze kern.”
Het vaststellen van het herindelingsadvies door de gemeenteraden is een belangrijke
formele stap in het wettelijke proces om de herindeling van de vier gemeenten te
realiseren. De Wet algemene regels herindeling (wet Arhi) beschrijft de procedure die
gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. Burgemeester Hillenaar
(gemeente Cuijk, voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.) hierover: “Zo is bijvoorbeeld
voorgeschreven dat de gemeenteraden een herindelingsadvies moeten vaststellen,
waarin onder andere de grenzen van de gemeente en de herindelingsdatum zijn
opgenomen.”
Nu het herindelingsadvies is vastgesteld door de vier gemeenteraden, wordt het
toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van onze provincie NoordBrabant. Zij sturen het advies, voorzien van een provinciale zienswijze, vervolgens toe
aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister
toetst het advies aan de criteria die gelden voor gemeentelijke herindelingen en zet het
om in een voorstel voor een herindelingswet. Dat wordt vervolgens voor advisering
voorgelegd aan de Raad van State en voor besluitvorming aan de Tweede en Eerste
Kamer. In november 2021 zullen herindelingsverkiezingen worden gehouden.
De gemeenteraden danken de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen
en medeoverheden voor de vele ingediende zienswijzen, hun bijdrage aan de
totstandkoming van de visie op de nieuwe gemeente en hun betrokkenheid bij het
proces van herindeling tot nu toe.
Bekijk het herindelingsadvies op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl
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KADERNOTA
Op maandag 6 juli behandelden we de kadernota. Hét moment
om als gemeenteraad de uitvoerder (het College) op koers te
zetten. Ik kan u in deze Blog aangeven waar we o.a. op ingezet
hebben. De antwoorden moet ik u schuldig blijven omdat die
gegeven worden op het moment dat De Schakel naar de drukker
gaat. We vragen opnieuw aandacht voor de milieutarieven.
Momenteel moet je bijvoorbeeld bij de poort € 7,50 afrekenen voor één plank, € 7,50
voor een plastic emmer en nog eens € 7,50 voor een kapotte dakpan. Dat is dan even
€ 22,50 afrekenen!
Bij het herstellen van de oude milieutarieven moet je misschien jaarlijks een paar euro
meer afvalstoffenheffing betalen, maar daarmee ben je van het gedonder bij de poort
af, komt er minder rommel in de bermen, vinden de ratten geen onderkomens in het
puin dat nu achter de huizen ligt en wordt het weer druk op de
milieuplaats omdat het afval gewoon opgeruimd wordt.
We willen ook dat de gemeente zich gaat oriënteren op het
recyclen van matrassen. We weten dat het ook in andere
gemeenten gebeurt, dus de moeite van het onderzoeken
waard.
Zo willen we dat de gemeente ook eens gaat informeren naar een bijzonder geslaagd
vrijwilligersinitiatief in Mill. Mensen van de Mill Alert Buurtpreventie zijn goed
zichtbaar in het dorp, helpen bij grote en kleine bijeenkomsten, hebben goed contact
met de politie, ruimen zelfs zwerfafval op bij hun gang door het dorp.
Ik heb begrepen dat er 30 mensen aan meedoen. Dit zijn dus geen handhavers, maar
helpers. Als er in een dorp of wijk draagvlak voor is, zijn dit prachtige initiatieven die de
veiligheid ten goede komen.
Verder vragen we de gemeente om niet te wachten met het uitvoeren van het
onderzoek naar duurzame en alternatieve openbare verlichting. Veel mensen ervaren
vaak genoeg ergernis door te weinig (en in enkele gevallen om te veel) openbare
verlichting. Wat ons betreft verdient dit onderwerp prioriteit. In dit kader hebben we
de gemeente ook gewezen op de gevaren en enorme onderhoudskosten van
overlastgevende bomen in wijken. Als de openbare
ruimte voortdurend kosten en gevaren oplevert, moet je
keuzes maken.
Herindeling
De gemeente Boxmeer, Cuijk, St Anthonis, Mill en
St. Hubert zijn eruit: unaniem is er besloten het
herindelingsadvies goed te keuren en daarmee de weg
vrij te maken voor een nieuwe gemeente Land van Cuijk
per 1 januari 2022! Het advies gaat nu via provincie naar
de Raad van State, Tweede en Eerste kamer.
Het zal als wetvoorstel behandeld worden. Maar het
belangrijkste voorwerk voor ons is achter de rug. Erg
jammer voor de inwoners van Grave en haar dorpen dat
zij niet mee mogen doen. Jammer, omdat ik denk dat ze
hetzelfde ‘DNA’ hebben.
Na de vakantie kom ik weer met mijn Blog bij u terug.
Ik wens u fijne weken toe.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
T: 06-23411107
www.liberaal-lvc.nl
DE SCHAKEL 14-2020
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FAMILIEBEDRIJF WEEMEN ZORGT VOOR
LICHTPUNTJES IN CORONATIJD
’WIJ VERZACHTEN EENZAAMHEID DOOR VERBINDING’
20 maart 2020, de coronapandemie snelt naar een hoogtepunt.
Koning Willem-Alexander speecht die avond dat we het coronavirus weliswaar niet
kunnen stoppen, maar het eenzaamheidsvirus wél. Dat inspireert Maarten Weemen,
samen met broer Twan eigenaar van Weemen Web Print Promo, tot actie. “Wat
kunnen wij doen met onze grafische bedrijven waarmee we de eenzaamheid bij
patiënten en bewoners van zorginstellingen kunnen verzachten? Binnen een week
stampten we de website www.verzachteenzaamheid.nl uit de grond. Nog eens een
week later was het al een landelijke actie geworden.”
‘Weemen verzacht eenzaamheid door verbinding’,
meldt de website. Het idee erachter is een
gepersonaliseerde placemat, voor een patiënt of
bewoner in een zorginstelling.
Familieleden kunnen een placemat online maken
door foto’s te uploaden. Compleet met een
persoonlijke boodschap. De placemat wordt door
Weemen gratis bij de zorginstelling bezorgd.
Van de foto’s krijgt men ook acht fotokaarten.
“Drie zorginstellingen die klant van ons zijn –
Ziekenhuis Bernhoven, Zorgcentra Pantein en ZZG
Zorggroep – waren onmiddellijk enthousiast.
Binnen een paar dagen maakten we al honderden
placemats. Vervolgens werden we platgebeld door
zorginstellingen uit heel Nederland die ook mee
wilden doen.”
‘Dit voelt extra goed’
Als we Maarten Weemen begin juni spreken, zijn er al bijna tienduizend placemats
de deur van zijn drukkerij uitgegaan. “Het is een gratis actie.
Wij maken de placemats, vrijwilligers bezorgen ze namens ons.
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Uit het hele land doen er zorginstellingen mee. De
kostprijs van een placemat is zo’n vijf euro. Het is
daarom heel fijn dat we inmiddels financiële steun hebben
gekregen van instanties uit het Land van Cuijk, zoals de
Industriële Kring, Kiwanis en Ronde Tafel 126, en daarnaast
ook van andere bedrijven en particulieren die ons initiatief
omarmen. Een vrijwillige bijdrage kunnen familieleden leveren
via de website. Die bijdrages stellen we beschikbaar aan Alzheimer Nederland.”
Begin juni zijn de zorginstellingen die niet door corona zijn getroffen weer open
voor bezoek, onder de voorwaarden die daaraan gesteld worden.”
Maarten Weemen: “Maar dat geldt niet voor de tehuizen waar wél corona is
geweest of nog heerst. Daar gelden strenge restricties in het bezoek en alleen al
voor die mensen gaan wij door met ons initiatief. Nog altijd sluiten zorginstellingen
door het hele land zich bij ons aan, het zijn er nu al zo’n zestig. Laten we eerlijk
zijn: het is een rottijd voor velen. Ook in ons bedrijf is wat economische misère
voelbaar. Maar dan voelt het juist extra goed om iets te kunnen doen voor mensen
die de crisis op persoonlijk niveau ervaren. We kregen al veel hartverwarmende
reacties.”
Zonnebloem Haps
Ook de afdeling Haps van De Zonnebloem doet mee
met deze actie.
De familieleden kunnen nog steeds een bestelling
plaatsen via de website.
Maarten Weemen: “Ik hoop dat er heel veel familieleden gebruik gaan maken van
dit mooie initiatief, want we willen echt zoveel mogelijk mensen blij maken!”

Zoetendaalstraat in de beginnende Lente.
Foto:
Nico Barten. in de beginnende Lente.
Zoetendaalstraat
Foto: Nico Barten.
DE SCHAKEL 14-2020
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Piekeren is als schommelen,
je bent wel bezig maar je komt niet van je plaats.
14
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NIEUWE VERENIGING IN HAPS
Omdat de gemiddelde leeftijdsverwachting alsmaar stijgt, is er misschien ruimte voor
een nieuwe vereniging in Haps. De oudere / jongere.
Doelgroep: Bijv. alle mannen en vrouwen van 50 tot 67 en 3 maanden.
En het houdt niet op bij de grens van Hops, Kuuk of Nimwège!
Iedereen kan lid worden en er is geen contributie.
Doel vereniging:
1) Georganiseerde activiteiten in Haps ondersteunen door … jawel …: aanwezigheid.
2) Stimuleren van een actieve, sociale samenleving door verbindingen te leggen.
Waarom een vereniging ?
Als je verenigd bent in een groep zou het zomaar kunnen
zijn dat je iets eerder naar een activiteit gaat. Dit kan een
volleybal-, voetbal- of tenniswedstrijd zijn, maar ook een
bezoekje aan fokpaardendag, gildewedstrijd, afsluiting
kindervakantiewerk, toneel, muziekvereniging, tuinfeest,
wandel- of fiets 3-daagse, enz. enz.
Verenigingsnaam zou BOJ kunnen zijn; Bond Ouwere
Jongere.
De communicatie kan via een nog aan te maken Boj-app en
2 keer per jaar een “halfjaar borrel” bij een wisselende
horecagelegenheid. Bij aanwezigheid betaalt ieder altijd zijn eigen consumptie. Wellicht
zijn vele verenigingen blij zijn met de komst van Boj-leden en wie weet wordt er soms
een echte “BOJ-zone” ingericht.
Aanmelden via 06-48397604, Peter Selten.
Van de herfst / winter is dan de eerste “Boj-meeting”.
Het is allemaal heel pril en we zullen zien waar het heen gaat.
Groet,
Peter Selten
Van zomaar een vereniging in op richting en ik zie het wel zitten.
Er is een reden voor waarom de voorruit in je auto groter
is dan je achteruitkijkspiegel...
Kijk naar wat er nu is en waar je naar toe wil.

DE SCHAKEL 14-2020
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NIEUWS VAN DE BRANDWEERKÈLS
Beste dorpsgenoten,
Vanaf half juni mochten we als brandweer onze oefeningen
weer gaan hervatten. Dit alles natuurlijk op een veilige
wijze volgens de nog steeds geldende RIVM voorschriften.
Over veiligheid gesproken, heeft u al eens gekeken op de
website van Brandweer Nederland? www.brandweer.nl
Speciaal onder het kopje www.brandweer.nl/brandveiligheid staan interessante
veiligheidstips. Neemt u eens even de tijd om deze leerzame site te bezoeken, u en uw
gezin worden er vast wijzer van!
Op deze site kunt u maatregelen en folders vinden over veiligheid in algemene zin, ik
zal er enkele noemen speciaal met betrekking tot de komende vakantieperiode:
Noodgeval in Europa, bel 112!
• In alle 28 EU-lidstaten is het alarmnummer 112 gratis te bellen voor hulp in
levensbedreigende situaties. Het hele jaar en op ieder moment.
• Ga je binnenkort op vakantie? Zolang je in Europa blijft kun je 112 bellen in
noodsituaties.
• Wil je vooraf checken of 112 ook op jouw vakantiebestemming het noodnummer is?
Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.
• Het alarmnummer 112 bel je alleen als er iets ernstigs aan de hand is. Dus niet
alleen bij brand, maar ook bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk. Als je 112 belt, krijg
je verbinding met de alarmcentrale. Deze centrale werkt voor alle hulpdiensten.
Dus niet alleen voor de brandweer, maar ook voor de ambulance en de politie. Je
moet dus zeggen wie je nodig hebt. Je wordt dan direct doorverbonden naar de
juiste hulpdienst. Tijdens het gesprek zal de centralist al de brandweer alarmeren.
Zij zijn dus al onderweg op het moment dat jij nog aan de telefoon bent met 112.
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Open vuur in de natuur
• Voorkom natuurbrand: wat kun je doen?
• Rook liever niet in het natuurgebied. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig
uit voordat je hem weggooit. Let op of er misschien een rookverbod geldt.
• Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval
mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk
brand veroorzaken.
• Ga je barbecueën, maak je een kampvuur of heb je een vuurkorf aan staan? Houd je
dan aan de regels die in het gebied gelden.
• Let op waar je de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt
erg heet. Als je de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand
vliegen.
• Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.
Brandveilig kamperen
• In huis heb je misschien al een goed vluchtplan, rookmelder(s)
en een blusdeken. Maar ook als je gaat kamperen is het
belangrijk om brandveiligheid in de gaten te houden.
• Veilig stroomverbruik Ook tijdens het kamperen maken we
vaak gebruik van een koelkast of koffiezetapparaat.
Van dit soort huishoudelijke artikelen bestaan speciale
campingversies met een laag stroomverbruik.
Daarnaast zijn er ook omvormers en accu’s op de markt,
waarmee je het stroomverbruik in je caravan op een veilig niveau houdt.
Controleer ook de bedrading van je apparaten om het risico op brand te verkleinen.
• Opeens toch brand tijdens kamperen! Wat nu?
o Probeer de brand zelf te blussen. Lukt dat niet of bij twijfel: bel 1-1-2
o Meld de brand bij receptie of portier
o Verwijder gasflessen uit de omgeving
o Waarschuw andere campinggasten
o Zorg voor een vrije aanrijroute
o Geef de brandweer informatie over eventuele slachtoffers en over hoe
de brand is ontstaan
• CEE-aansluiting
De spanningswaarden in een caravan zijn 220 volt en 12 volt. Wil je een aansluiting
van een caravan op een 220-voltinstallatie, gebruik dan de blauwe, spatwaterdichte
CEE-stekker, een neopreenkabel van maximaal twintig meter lang en rol de kabel
altijd helemaal af. Zo voorkom je warmteontwikkeling en daarmee kortsluiting. Heeft
je caravan geen CEE-aansluiting? Dan is het raadzaam om een aardlekschakelaar te
plaatsen. Zorg er ook voor dat de metalen delen van de caravan (wanden, chassis,
aanrechtblad) geaard zijn.
• Voorkom een koolmonoxidevergiftiging
Heb je een apparaat dat met een vlam werkt, bijvoorbeeld een kooktoestel, kachel,
koelkast of lamp? Zorg dan altijd voor voldoende ventilatie. Een apparaat dat
kerosine, olie of gas verbrandt in combinatie met weinig ventilatie, kan een
koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Hang altijd een CO-melder in de caravan,
zodat je op tijd gewaarschuwd wordt voor een eventuele koolmonoxidevergiftiging.
Barbecueën doe je veilig
Zomer! Zon, lange dagen en... bbq-en! Op de eerste zomerse dagen worden
de barbecues afgestoft en aangestoken. Gezellig met vrienden of familie
genieten van al het lekkers van de barbecue. Helaas gaat het soms ook wel
eens mis: er ontstaat brand of mensen lopen brandwonden op.
Houd het daarom veilig. Lees onze tips over veilig barbecueën.
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Laat de BBQ buiten
Een BBQ is bedoeld om buiten te gebruiken. Laat deze ook buiten. Ook als je feestje
in het water dreigt te vallen door een regenbui. Een bbq binnen zetten is letterlijk
levensgevaarlijk. De rook van de bbq bevat een hoge concentratie koolmonoxide.
Koolmonoxide is giftig. Wanneer je de bbq binnen zet blijft die giftige rook binnen
hangen en kun je er ziek van worden en in een ernstig geval kun je er zelfs aan
overlijden. Laat de bbq dus buiten.
• Tips voor de barbecue
Er zijn verschillende soorten barbecues: elektrisch, op gas en met briketten. Welke je
ook gebruikt; een barbecue is een verbrandingstoestel en daarmee heb je dus kans
op een (ongecontroleerde) brand. Om dat te voorkomen kun je gelukkig zelf ook veel
doen. Zet de barbecue bijvoorbeeld op veilige afstand van schuttingen, heggen,
(party)tenten, tuinmeubels enzovoort. En verplaats de barbecue niet als deze aan is.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue. Ook is het goed om een
blusmiddel in de buurt te hebben, bijvoorbeeld een emmer zand. Om jezelf te
beschermen tegen spatten en vonken is het slim om niet met ontbloot bovenlijf te
barbecuen. Draag een schort of kleren die niet makkelijk in brand vliegen.

De uitrukken van de laatste tijd; het is erg rustig geweest:
❖
❖
❖

18 april Nacontrole, Sint Hubertseweg
1 mei Nacontrole, Margrietstraat
6 mei Gaslek, Irenestraat

Alvast een fijne en veilige vakantie toegewenst.
Pas goed op uzelf en uw familie.
Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
DE SCHAKEL 14-2020
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GESLAAGDE ZELFKANT THUISFEEST QUIZ
Beste Hapsenaren, beste Zelfkanters,
Na een aantal publicaties in De Schakel was het zaterdag 27 juni
zover… de Zelfkant Thuisfeest Quiz. Het was een zeer leuke,
gezellige, mooie en succesvolle avond. Iedereen die mee heeft
gedaan of gekeken, heeft weer eens lekker kunnen lachen. Of
alleen thuis met het gezin op de bank. Of toch met een groep
vrienden, familie of buren bij elkaar. Over heel Haps verspreid
zat men te quizzen! In verschillende tuinen hoorde je mensen
juichen en het was nog tot laat gezellig. Als vanouds, zoals het
een goed leefbaar Haps betaamd. We hebben de quiz proberen te maken voor jong
en oud, met ludieke en afwisselende vragen, “kreéjzie kwestjons”, foto’s en
filmpjes: van de Burgemeester tot de Brabanten, van de Jeugdprins tot Wim van
Heeswijk. Via het programma Kahoot was dit een mooi interactief samenspel.
Eén klein minpuntje was dat er toch wat deelnemers zijn uitgevallen doordat lokaal
de WIFI of verbinding verbroken werd. Gelukkig hebben we nog met meer dan 110
quiz-deelnemers of groepjes de laatste 66e vraag gehaald.
Hierbij de eindscores en de prijswinnaars. Je ziet dat ook de snelheid van antwoord
geven of het aantal goede antwoorden achter elkaar scoren van invloed is geweest.
Hierbij feliciteren we nogmaals alle prijswinnaars! Zij hebben inmiddels de prijzen
overhandigd gekregen door Prins Harm d’n Urste, de Quiz-commissie en de heuse
Prijzencommissie, zoals jullie kunnen zien op de foto’s.
Plaats Naam team

Eindscore

# goede
antwoorden

# foute
antwoorden

1

Halve hanen 2

40501

45

21

2

Wijnwijven 4

39949

43

23

3

Majogu

39672

41

25

4

Kwisut pro

39176

42

24

5

Wijnwijven1

39131

42

24

6

Zonnedael

39035

44

22

7

Wijnwijven 2

38524

41

25

8

Wildsestr 2834

37277

42

24

9

Tosalybo

36079

39

27

11

Degelijke 7.1

35872

36

30

13

Kc and the sun

34780

38

28

22

De Dahliaatjes

32859

36

30

33

Onder de panne

31366

36

30

44

Hapsevrollie3

30185

33

33

55

Hapsevrollie1

29284

34

32

66

?ukvereniging de losse pols

27422

30

36

77

Whiseypedia

26227

32

34

88

QuizardsOfHops

24780

30

36

99

Hapse nieuwe

22101

28

38

Op onze site onder activiteit / tuinfeest de volledige uitslag.
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Leuk om te weten… de laatste vraag was “Wat vonden jullie van het Thuisfeest?”
Enkele van deze prijswinnaars hebben deze vraag zelfs bewust fout ingevuld om
nog wat te zakken en op een veelvoud van 11 uit
te komen. En bij diezelfde vraag hebben nummer
1 en 2 nog stuivertje gewisseld.
Kortom, spanning tot de laatste vraag!
Wij zijn momenteel nog de eindbalans aan het
opmaken en zullen snel de opbrengsten van het
Thuisfeest overhandigen aan het gekozen goede
doel: de medewerkers van de SchitteRing.
Dat zullen wij natuurlijk ook bekend maken en
publiceren in een volgende editie van De Schakel.
Fijne zomer, fijne vakantie en tot ziens,
CV De Zelfkant
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“TOEVALLIGHEDEN”
EEN KLEIN MESJE
Tijdens het Romeinse Maasbrugproject te Cuijk in de rivier de Maas in 1992 werd door
een medewerker van de Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied
(later stichting Mergor in Mosam) bij werkzaamheden bij toeval een klein mesje
gevonden.
Het werd gevonden in het midden van de rivier zo’n 40 tot 50 meter uit beide oevers. Er
werd toen weinig aandacht geschonken aan deze vondst, het was immers zeker niet
Romeins. Daarbij komt dat er in de Maas, ter hoogte van de Cuijkse loswal, ontzettend
veel gevonden werd, vooral van nul en generlei waarde of uit de oorlog.
Het mesje werd, omdat het toch wel “iets” had, in een losse-vondsten-bak gegooid om
waarschijnlijk uiteindelijk toch weer in de vergetelheid te geraken of te worden
ingeleverd bij de politie omdat dit soort mesje (vilmes) tegenwoordig vallen onder de
Wet Wapens en Munitie en derhalve verboden zijn.
Het mesje was samengesteld uit verschillende “losse” onderdelen en provisorisch aan
elkaar gezet. Te weten: een houten klosje (legergroen geverfd) voor in de handpalm,
stukje ijzeren pen met daaraan gelast een tweezijdige punt van een dolk en de punt
stak in een stuk legergroene schacht van
bakeliet. Het mesje werd in de schacht
vastgeklemd met een messing clipje. Het had
ontegenzeggelijk iets militairs maar daar hadden
wij al genoeg van uit de Maas.
Toevallig kende één van de leden van de
werkgroep iemand die al sinds jaar en dag
militair materiaal verzamelt uit de Tweede
Wereldoorlog en tevens deskundig is op dat
gebied.
Toevallig kwam op een dag in 1997 het mesje ter
sprake. Gelet op de beschrijving wilde hij het
graag zien. Na het zien van het mesje ging hij
gelijk uit zijn dak!!!! Dit was een handgemaakt
vechtmes van een bijzonder onderdeel van de
Gevecht mes.
82ste All American (AA) Airborne Division, het
Foto: Joost van den Besselaar
505de regiment of P.I.B.(Parachute Infantrie
Batalion) en samengesteld uit het lemmet van
een Amerikaans M3 mes en het schachtgedeelte van een M8 bajonet en de clip van een
patroonband van een mitrailleur; niet meer en niet minder!?
Deze vechtmessen werden gebruikt voor man tegen man gevechten en voor het
doorsnijden van parachutelijnen indien die tijdens een dropping in de war geraakten.
Dit regiment was in de Tweede Wereldoorlog tijdens operatie Market Garden in de
omgeving tussen Mook en Groesbeek (aan de andere kant van de Maas bij Cuijk)
gedropt. Dit gehele verhaal werd later bevestigd door een medewerker van het
Bevrijdingsmuseum uit Groesbeek.
Deze gegevens waren natuurlijk zeer interessant. Hier lag voor ons een uitdaging om de
historische gegevens te koppelen aan de “archeologische” gegevens. De hamvraag was
hoe komt dat mesje daar op die plaats in de rivier. Voor zover bekend waren er geen
parachutisten in de Maas geland, er was daar geen militaire actie geweest en de
mogelijkheid dat iemand het er toen of later ingegooid had vanaf een oever (ongeveer
50 meter) was niet aannemelijk.
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Een half jaar later, het mesje alweer bijna vergeten, waren we toevallig in het Cuijkse
VVV kantoor bezig met de restauratie van een uitgeleende Romeinse steen.
Toevallig viel mijn oog op het boekje “Bevrijd Cuijk onder vuur”, uit het aanbod van de
VVV over Cuijk. Nieuwsgierig nam ik vluchtig het boekje door en stuitte op een
fragment van een verslag, verteld door betrokken verzetsmensen, van 18 september
1944, ten tijde van operatie Market Garden. Hierin wordt beschreven hoe deze
verzetsmensen vanaf de Cuijkse kerktoren zagen dat twee boomlange Amerikaanse
para’s aan de overkant van Cuijk verkenningen uitvoerden en vervolgens met een
roeiboot van een daar aanwezige woonark de Maas overstaken naar Cuijk. Daar werden
ze door hun opgevangen. Men nam een aantal Duitse soldaten gevangen, men voerde
verkenningen en observaties uit en roeide later weer met enkele verzetsmensen terug
naar de Mookse kant, naar hun eigen onderdeel. In de uiterwaarden aan de Mookse
kant komen de twee Amerikanen plotseling onder vuur te liggen van een Duitse
patrouille. Hals over kop rennen ze terug naar de oever waar de verzetsmensen juist
weer aan de oversteek begonnen waren. Zij keren om, nemen de Amerikanen weer in
de roeiboot en roeiden uit alle macht, onder vijandelijk vuur, weer terug naar de Cuijkse
kant. Hierbij raakte een van de verzetsmensen gewond. Later zijn de Amerikanen via
een omweg teruggekeerd naar hun onderdeel
van het 505de regiment van de 82ste
All American Airborne Division.
Een van de auteurs van het boek die met de
betrokken verzetsmensen gesproken had
bevestigde, dat de plaats waar deze
oversteek had plaatsgevonden geweest moet
zijn ter hoogte van waar nu de resten van de
Romeinse brug liggen. Het was tevens een
chaotische overtocht geweest was waarbij de
beide para’s veel uitrustingsstukken verloren
hadden!

Plaats (midden van de rivier)

van het gevechtsmes.
En zo kon het gebeuren dat bijna 50 jaar na
Foto: Joost van den Besselaar.
dato, met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid, een duiker dit persoonlijke
gevecht mes toevallig op de bodem van de Maas terugvond.

Opmerking: Eén van de twee parachutisten leefde in 1997 nog steeds in de USA en is
een jaar eerder nog in Cuijk geweest. De twee Amerikanen behoorden tot de
zogenaamde Pathfinders, parachutisten die een aantal uren voor de grote
luchtlandingen al gedropt werden om verkenningen te doen.
Joost van den Besselaar
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VUILE WAS
Een jong stel is net verhuisd naar een nieuwe
buurt. De volgende ochtend, terwijl ze aan het
ontbijt zitten, ziet de jonge vrouw haar
buurvrouw de was buiten ophangen en zegt:
“Die was is niet erg schoon, ze weet niet eens
hoe ze moet wassen. Misschien moet ze een
beter wasmiddel gebruiken.” Haar man kijkt en
zwijgt. Elke keer als haar buurvrouw haar
wasgoed buiten laat drogen, maakt de jonge vrouw dezelfde opmerking.
Een maand later, is de vrouw verrast als ze een mooie schone was
aan de lijn ziet hangen en zegt tegen haar man: “Kijk, ze heeft
eindelijk geleerd hoe ze moet wassen. Ik vraag me af wie haar dit
heeft verteld?”
De man antwoord: “Ik ben vroeg opgestaan vanmorgen en heb
onze ramen gezeemd”.
En zo is het ook met het leven ...
Wat we zien bij anderen is afhankelijk van de helderheid van het
raam waardoor we kijken. Dus niet te snel te oordelen over
anderen, vooral als je perspectief van het leven wordt vertroebeld
door woede, jaloezie, negativiteit of onvervulde verlangens.
“Het beoordelen van een persoon bepaald niet wie hij is. Het bepaalt wie jij bent.”
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MUZIEKVERENIGING JULIANA HAPS
Het is alweer Zomervakantie
Ondanks de bijzondere 1e helft van het muziekjaar 2020 is voor Muziekvereniging
Juliana de vakantietijd alweer aangebroken.
Wij zijn druk bezig met het “herinrichten” van onze muzikale agenda voor de 2e
helft van dit jaar maar we zijn natuurlijk nog steeds afhankelijk van de
voorschriften en nemen hierin geen risico’s. We gaan er van uit dat we in de 1e
Schakel na de vakantie goed nieuws over onze (muzikale) activiteiten kunnen
melden!
Heb jij muzikale plannen?
Ondanks de beperkingen hebben we de afgelopen weken leuk
gerepeteerd met elkaar. We merken ook dat er alweer animo
is van buiten onze vereniging om lid of leerling te worden van

+

bijvoorbeeld het 30 orkest, de slagwerkgroep of van ons
jeugdorkest. Als jij plannen hebt, neem gerust contact op via
ons mailadres: info@mvjuliana.nl en laat je bijpraten over
alle mogelijkheden. Meer info over onze opleidingen en het
muziek maken bij MV Juliana vind je ook op onze website
www.mvjuliana.nl of via www.denootendop.nl
Fijne vakantie allemaal: geniet ervan!
Bestuur en leden muziekvereniging Juliana Haps.
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DE ANDERE KANT VAN HET RACISME VERHAAL IN
NEDERLAND IS SCHITTEREND
In dit kleine Nederlandje ...
Worden net als in de rest van de wereld, naast mensen met een ander
kleurtje, ook kleine mensen, hele grote mensen, dikke mensen, schele
mensen, stotterende mensen, manke mensen, al oudere mensen,
verlegen mensen, ADHD en ADD mensen, andere seksuele-geaardheid
mensen, minder slimme mensen, juist hele slimme mensen of gewoon
omdat je bent zoals je bent, dikwijls anders aangekeken....
En toch probeert iedereen er in dit landje het beste van te maken.
In dit kleine kikkerlandje..
Is Aboutaleb burgemeester van Rotterdam en Marcouch van Arnhem....
Wonen er in Amsterdam meer dan 180 nationaliteiten...
Won Humberto Tan ooit de Televizierring en het Perfecte Plaatje....
Is Spong een beroemde advocaat....
En maken Braboneger , Theo Maassen of Najib heel Nederland aan het lachen.
In dit piepkleine landje..
Is Khadija Arib voorzitter van de Tweede Kamer....
Ali B het populairste gezicht van The Voice of Holland....
Zijn Depay, Dumfries en Wijnaldum topspelers
in Oranje....
Was Gullit de aanvoerder van het succesvolste
Oranje ever...
En Sanders troetelbeer bij de Leeuwinnen....
Martina een sprintende bigsmile import-antillaan....
En Ozcan Akyol een topcolumnist in het AD. ....
In dit Nederlandje..
Zijn politieagenten op straat wit, bruin , geel of zwart ...
Hebben leraren hippe baarden, kale koppen of dragen hoofddoeken....
Is de slager en groenteboer Nederlands, Turks. Antilliaans, of Marokkaans....
Heet de friettenteigenaar Corry, Hassan of ChengX....
Heet personeel in de kroeg of restaurant Willem of Nasrin....
Worden we in de sportschool gecoached door Admir of Ronnie....
Worden muren gladgestreken door Wladimir of Jeroen...
Eten we couscous bij Mo, shoarma bij Ali en rookworst bij de HEMA....
Leren we Ethiopiërs uit het AZC fietsen en laten zij ons bij de Zevenheuvelenloop weer
zien hoe je echt hard moet rennen...
Wordt Braziliaans carnaval of met de buren het Suikerfeest meegevierd en is er ruimte
voor de gay pride ...
In dit mooie Nederlandje….
Kan iedereen bereiken wat ie wil, worden mensen leiders en profs of wat dan ook om
hun capaciteiten....
Wordt geklapt en gejuicht voor mensen ongeacht de hoeveelheid pigment....
eten we waar we zin in hebben ongeacht de kleur van het
snuutje dat boven de pannen hangt.
Volgens mij hebben we het in Nederland over het
algemeen best leuk met elkaar....
Laten we dat dan ook zo houden ...
En dat is geen racisme maar realisme
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WEBSITE WWW.HAPS-INFO.NL WORDT GEUPDATED
Op dit moment wordt er gewerkt om de website Haps-info.nl te
voorzien van een “nieuw jasje”. Getracht wordt de hernieuwde website
in juli 2020 in de lucht te brengen. De basis blijft hetzelfde: het laatste
nieuws binnen onze dorpsgemeenschap, de agenda van alle Hapse
verenigingen, mededelingen van onze Dorpsraad, foto’s, etc.
Tevens is er opnieuw de mogelijkheid voor vermelding van de websites van alle
verenigingen, clubs en bedrijven uit Haps.
De site zal voortdurend “Under Construction” blijven want de redactie van Haps-info.nl
is zeer benieuwd wat “Haps” van de vernieuwde site zal vinden en staat open voor
suggesties en/of toevoegingen.
Webmaster Haps-info.nl

LANDELIJKE UITREIKING LINTJE OP VRIJDAG 3 JULI 2020
Elf inwoners van de
gemeente Cuijk
kregen een lintje
uitgereikt in de
Schouwburg in
Cuijk. Op vrijdag 24
april 2020 ( i.v.m.
corona lockdown )
werden zij gebeld door burgemeester Wim Hillenaar met de mededeling dat zij – in
naam van Zijne Majesteit de Koning – een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
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HAPSE BOYS
Nu duidelijk is dat er weer gewoon, dat wil zeggen
zonder de 1,5 meter afstand, kan worden gevoetbald,
zijn de eerste oefenwedstrijden in de voorbereiding op
het seizoen 2020/2021 gepland. Dit programma is
uiteraard nog onder voorbehoud van wijzigingen.
Houd daarvoor onze website in de gaten.
De selectie (Hapse Boys 1 en 2) start de voorbereiding op het seizoen 2020/2021 op
dinsdag 28 juli 2020. De dames volgen op 8 augustus 2020.
Voor de jeugdteams starten de trainingen op z’n vroegst op 17 augustus 2020 (de
exacte start wordt bepaald door de individuele trainers en trainsters).
Voorlopig oefenprogramma:

16-08-2020
16-08-2020
23-08-2020
23-08-2020
25-08-2020
27-08-2020

13:00
11:00
12:00
11:00
20:00

Excellent 1
Sambeek VR1
Ulysses 1
Bavos VR1
Festilent 1
Hapse Boys 2

-

Hapse Boys 1
Hapse Boys VR1
Hapse Boys 1
Hapse Boys VR1
Hapse Boys 1
DSV 2

De beker- en competitiewedstrijden zullen, zo schat de KNVB in, volgens de
vastgestelde speeldagenkalenders kunnen worden opgestart.
Volgen die kalender wordt in het weekeinde van 28 en 29 augustus 2020 en de
2 weekeinden daarna gestart met de eerste bekerronde (3 bekerwedstrijden).
De competitie start op 19 en 20 september 2020.
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***HAPSE BOYS INLOOPTRAININGEN 2020 EN LIDMAATSCHAP***

Kom je ook?
Inlooptrainingen
Weet je nog niet zeker of voetballen iets voor jou is?
Dan kun je deelnemen aan de jaarlijkse inlooptraining(en).
De inlooptraining is op woensdag 26 augustus 2020 van 18.00 – 19.15 uur.
Waar?
Sportpark “De Berkte” (Hapse Boys).
Denk aan:
Sportkleding, voetbalschoenen of sportschoenen.
Voor wie?
Alle jongens en meiden (geboren voor 31-12-2015)
Aanmelden
Je kunt je aanmelden als lid door op onze website (www.hapseboys.nl onder
Informatief) het inschrijfformulier in te vullen of contact op te nemen met de
ledenadministratie (ledenadministratie@hapseboys.nl).
Ieder spelend lid wordt automatisch lid van de KNVB.
Contributie
Een overzicht van de contributie is ook te vinden op onze website.
Meer informatie
Voor vragen over de ledenadministratie kunt u mailen
naar ledenadministratie@hapseboys.nl
We zien jullie graag op sportpark de “Berkte”.
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HUISARTSEN PRAKTIJK HAPS IN DE SPOTLIGHT
CORONACRISIS GEEFT ANDERE
DIMENSIE AAN WERK HUISARTSEN

HUISARTSEN HAPS
MARIEKE EN DIRK

Mensen komen, mensen
HUISARTSENPRAKTIJK
gaan en zo maakten we
het (bijna) allemaal mee
dat Hans Smets in 2019 zijn
werk als huisarts in Haps
beëindigde en mevrouw
Marieke Plas de
huisartsenpraktijk over nam.

HAPS

Samen met de heer Dirk Schmeetz en drie doktersassistentes
zorgen zij er voor dat patiënten 5 dagen per week terecht
kunnen voor alles op het gebied van ziekte en gezondheid.
Wie kent ze niet, zou je je af kunnen
vragen! Als redactie leek het ons toch
wel leuk, en misschien ook wel
verhelderend, om eens een kijkje
‘achter de schermen’ te nemen en wat
doe je dan? Je vraagt een redactioneel
consult’ aan!
Kost weinig en levert misschien wel
heel veel op…
(We laten mevrouw en meneer
gemakshalve maar even weg)!
Marieke en Dirk, zouden jullie je even kort willen voorstellen?
Ik, Marieke, woon samen met Maurice, die werkzaam is in de ICT. We wonen al jaren
met onze 4 dochters in Molenhoek. Onze oudste dochter Lieke is 17 en heeft dit jaar
eindexamen gedaan; Fleur is bijna 16 en zit in de 4de klas, en dan hebben we nog een
tweeling Suzan en Carlijn en die zitten in de brugklas. Al met al een druk gezin, maar ze
zijn behoorlijk zelfstandig.
Marieke, waarom heb je er voor gekozen om de huisartsenpraktijk over te nemen?
Het kwam op mijn pad en ik had al langer in gedachte dat ik wel een eigen praktijk zou
willen als de gelegenheid zich voordeed. Ik werkte al jaren in de praktijk in Haps en wist
dat de praktijk én de populatie goed bij mij passen.
Dirk, hoe ben je als huisarts in Haps terecht gekomen en
bevalt dat?
Ik zag de vacature voorbij komen en ik dacht: “Dat lijkt me
leuk! Een dorpspraktijk in Brabant met nuchter en gezellig
volk en op reisafstand van Nijmegen.”
En ondanks dat ik een heel leuk jaar heb gehad, heb ik
besloten om per 1 september een nieuwe plek te zoeken.
Dit betekent dat ik per 1 september de praktijk in Haps ga
verlaten. De reden hiervoor is dat ik in een groter team wil
gaan werken, met meer collega huisartsen.
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Hoe bevalt jullie samenwerking en hoe is het om met
3 doktersassistentes en 1 praktijkondersteuners samen te werken?
De assistentes werken hier al jaren. De kortstwerkende is Marijke en die viert deze
week haar 12½-jarig jubileum!! Dus we weten goed wat we aan elkaar hebben. Ik ben
heel tevreden, niet alleen over de samenwerking, maar ook over de sfeer en de lol die
we samen kunnen hebben.
Ik vind het belangrijk om een open en transparante werkhouding te hebben en denk dat
je op die manier de beste kwaliteit kunt creeren. De samenwerking met een collegahuisarts is natuurlijk anders, maar dat gaat ook heel goed.
Is het organisatorisch ook een hele klus?
Het is natuurlijk anders en meer werk en verantwoordelijkheid dan wanneer je in
loondienst bent. Maar een goede praktijkmanager en assistentes scheelt enorm!
En het is natuurlijk ook wel erg leuk om over beleidsmatige zaken na te denken en de
praktijkvoering te doen op de manier die je zelf wilt.
Wat vinden jullie leuk en uitdagend aan je werk?
Dirk: Het mooie aan ons vak is de afwisseling, het ene moment zie je een onschuldig
huidplekje en het volgende moment heb je te maken een ernstige zieke patient.
Marieke: Voor mij is het mooiste aan het werk het feit dat je als huisarts de mens
achter de patient ziet, met zijn werk, gezin en verleden. Dit maakt dat een klacht voor
de ene patient een heel andere lading heeft dan voor de andere.
Zo is een knieoperatie voor een alleenstaande oudere heel iets anders dan voor een
jongere patiënt met een partner die hem verzorgt, maar waarvan wel weer verwacht
wordt dat hij binnenkort op de werkvloer verschijnt.
Daarnaast is het zo dat klachten vaak zowel lichamelijk als psychisch worden beinvloed
en ik vind het leuk om dat inzichtelijk te maken en iemand daardoor beter te kunnen
helpen.
Jullie doktersassistentes zijn zeer belangrijk in jullie praktijk. Hoe ervaren jullie dat?
Daar heb ik niks aan toe te voegen hahaha.
Ik zou niet weten wat ik zonder hen zou moeten. Zij zijn met recht de spin in het web.

Hebben jullie altijd al huisarts willen worden?
Marieke: Nee, ik ben geneeskunde gaan studeren met het idee om kinderarts te
worden. Later heb ik getwijfeld over internist.
Ik hou wel van het puzzeltje dat je dan op moet lossen, maar uiteindelijk heb ik toch
voor huisarts gekozen en ik denk nog steeds dat dat het beste bij mij past.
Dirk: Ik ben ooit geïnspireerd door mijn vader, die ook als huisarts heeft gewerkt in
Venray. Tijdens de studie heb ik nog even getwijfeld om misschien uroloog te worden of
SEH-arts, maar de continuiteit en het dichter bij de mensen staan, maakt het
huisartsenvak toch tot een geweldig mooi beroep!
Hoe lang duurt de opleiding voor huisarts en wat komt er allemaal bij kijken?
DE SCHAKEL 14-2020
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De opleiding tot basisarts duurt 6 jaar.
Hierna specialiseer je je in het huisartsen
vak en hier staat ook nog eens 3 jaar voor.
Als je coassistent bent (basisopleiding)
dan mag je als stage al werken in de
huisartsenpraktijk onder begeleiding van een huisarts.
Ook mag je als huisarts in opleiding werken in een huisartsenpraktijk. Op dit moment
hebben we nog geen artsen die in opleiding zijn.
Heb je eenmaal de huisartsenopleiding afgerond, dan kun je op elke manier als huisarts
aan de slag, dus als waarnemer, in dienstverband of als praktijkhouder. Je kan er
inderdaad voor kiezen als huisarts om je ergens voor de specialiseren zoals
dermatologie (huidaandoeningen) of bijvoorbeeld diabetes.
Wij hebben geen specifieke specialisaties.
Moeten jullie vaak diensten draaien bij
de centrale huisartsenpost in Boxmeer?
Ja gemiddeld moeten we ongeveer één
keer per week dienst doen.
Wij nemen aan dat jullie regelmatig bijscholing volgen. Waar moeten we daarbij aan
denken?
Die bijscholing of nascholing kan gaan over diverse onderwerpen. Zoals acute zorg in de
huisartsenpraktijk (hoe benader je een patiënt na een ongeval bijvoorbeeld).
Een ander onderwerp kan zijn het Coronavirus, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en
wat is het testbeleid. Zo zijn er heel veel onderwerpen waarvoor je kunt kiezen. Je kiest
dan iets waar je eigen interesses liggen. Ook volg ik (Marieke) supervisie, een vorm van
nascholing waar je kritisch naar je eigen handelen kijkt.
We zijn voor onze registratie verplicht om 40 uur nascholing per jaar te volgen. Dit is
een van de eisen om het beroep te mogen blijven uitoefenen.
Tegenwoordig heb je in een huisartsenpraktijk ook praktijkondersteuners. Vermindert
dat de werkdruk enerzijds en blijven jullie anderzijds voldoende op de hoogte van het
wel en wee van de patiënten?
Ja dit vermindert de werkdruk zeker. De POH somatiek ziet de diabeten, de mensen met
hartvaatziektes en de mensen met astma en COPD.
Deze mensen komen ook één keer per jaar op controle bij de huisarts, zodat we
betrokken blijven en het beleid aanpassen als dat nodig is. Tevens hebben we nog een
andere POH, die mensen ziet met psychische klachten. Wekelijks hebben we overleg
met de POH, om up to date te blijven over de gezondheidstoestand van de patiënten.
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Ziekenhuizen schuiven routinecontroles nogal eens door naar de huisartsenpraktijk.
Wat vinden jullie hiervan?
Op zich is dit niet slecht wat betreft kostenbesparing in de zorg, immers ziekenhuiszorg
is vaak een stuk duurder dan de huisartsenzorg. Wel moeten we kritisch kijken naar
welke zorg er komt naar de huisartsenpraktijk en het moet tegelijkertijd niet te druk
worden in de huisartsenpraktijk. We komen anders te weinig toe aan normale
patiëntenzorg.
Hoe is het om in deze coronatijd de praktijk te
draaien en contact met patiënten te hebben?
Het begin van de coronacrisis was heel hectisch!
Er was chaos, niemand wist wat hij kon
verwachten en de richtlijnen veranderden om de
haverklap. Gelukkig hebben we steeds voldoende
beschermmiddelen gehad, mede dankzij enkele
patiënten die maskers of andere materialen
kwamen brengen. Samen met de collega's uit de
waarneemgroep (Wanroij en Mill) organiseerden
we de zorg en hadden we bij toerbeurt 'dienst'.
Dan deden we de visites voor de hele regio. Het
voelde af en toe heel surrealistisch om in de
auto, volledig ingepakt in coronatenue, door een
uitgestorven dorp te rijden. De overige dagen
waren we gewoon in de praktijk, maar daar was
het juist bijzonder rustig voor ons. Weinig
mensen belden en alle controles waren
stilgelegd. Als het kon werden klachten
telefonisch of per mail behandeld.
Gelukkig zien we nu dat het aantal besmettingen flink terugloopt en komt de reguliere
zorg weer op gang en zijn wij inmiddels weer opgestart. Daar zijn we blij mee, niet
alleen dat we jullie weer normaal kunnen ontvangen maar ook omdat we ons
beschermingspak niet meer aan hoeven.
Er is een scherm bij de balie en in de wachtkamer, waardoor er 4 plaatsen zijn. Meestal
is dat genoeg. Een enkele keer kan het voorkomen dat iemand even buiten moet
wachten om drukte te voorkomen. We zijn nu ook al bezig met kijken naar de
toekomst. Bijvoorbeeld de organisatie van de griepprikken straks vraagt ook een hele
organisatie, omdat mensen een looproute zullen moeten volgen om elkaar niet tegen te
komen en we de patiëntenstroom proberen te spreiden.
Hopelijk blijft een tweede coronapiek uit en kunnen we allemaal ons leven weer zo goed
mogelijk oppakken.
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Kunnen jullie misschien een leuke anekdote vertellen?
Er kwam een patiënt de praktijk binnen die daar onderuit ging. Er was sprake van lichte
paniek dus de huisarts vroeg een van de assistentes de ambulance in te schakelen. De
ambulance vraagt dan altijd wat de indicatie is voor de rit.
De assistente riep: prolaps!
Ambulance: Prolaps? Weet je het zeker? Daar worden we nooit voor
gebeld.
Assistente: Ja, het is een prolaps. Het bleek dat ze collaps bedoelde
(wegraking), in plaats van prolaps, wat verzakking betekent. Hier
wordt ze nog geregeld aan “ herinnerd”.
Tot slot: Wat doen jullie graag na je werk? Hebben jullie hobby’s?
Marieke: Ik ga graag tennissen of hardlopen en soms een uurtje fietsen met de
wielrenfiets of mountainbike. Daarnaast houd ik van lezen en natuurlijk doe ik graag
leuke dingen met mijn gezin of familie.
Dirk: Ik hou van wielrennen in de omgeving van Nijmegen en omstreken. Verder vind ik
het leuk om te koken en gezellige dingen te doen met mijn vrienden en familie.
Dokter Plas is werkzaam op:
dinsdag, donderdag en vrijdag.
Dokter Schmeetz is werkzaam op:
maandag, woensdagochtend en donderdag.

Marieke en Dirk bedankt voor het interview.
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ZONNEBLOEM HAPS
Langzamerhand worden de coronamaatregelen
versoepeld. Dat is mooi nieuws voor veel Nederlanders.
Toch maakt het virus nog steeds slachtoffers, met name
onder de kwetsbare doelgroep van o.a. de Zonnebloem.
Veel van onze gasten, maar ook een flink aantal
vrijwilligers, vallen onder de risicogroep.
Toch willen we met z’n allen vooruitkijken en hopen natuurlijk dat we zo snel
mogelijk weer in volle omvang activiteiten, voor de mensen die ons nodig hebben,
kunnen organiseren
Voor onze inkomsten, om de activiteiten te organiseren, zijn we voor een groot deel
afhankelijk van de lotenverkoop, van giften en donaties.
Maar helaas kan de lotenverkoop vanwege de coronacrises niet doorgaan.
De veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers en deelnemers blijft prioriteit.
Daarom willen we u vragen om voor dit jaar, ons op een andere manier te steunen.
Dit kan doormiddel van een donatie via de bank op rekeningnummer:
NL07 RABO 0119 195 178 t.n.v. De Zonnebloem afd. Haps.
Onze penningmeester is M.P.T. Thijssen-Nabuurs.
Natuurlijk kunt u ook een envelop met inhoud in de brievenbus doen bij één van
onze bestuursleden:
- Ria Thijssen, Ronduitsestraat 6
- Dinie van Raaij, Parallelstraat 2-03
- Ineke van Benthum, Burg. van Hultenstraat 5
- Dieny Weren, Burg. van Hultenstraat 38
- Elly Gerrits, Johan Frisolaan 36
Bij voorbaat dank en blijf gezond.
Vrijwilligers en bestuur De Zonnebloem afd. Haps.
Als je niet op vakantie kunt, ga dan op avontuur.

GRATIS AF TE HALEN
HOOG/LAAG BED
Dagbesteding Mariagaarde.
Welzijnsmedewerker, Ankie Jacops is
bereikbaar op: maandag, woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Tel.06-30640445
Een e-mail kan ook.
Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom
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Loesje

KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670

MEDEDELINGEN
Programma juli - augustus 2020
Eindelijk zijn er weer wat mogelijkheden!
Na veel geduld en veel zorgen over het verloop van het Corona virus is het weer
mogelijk om activiteiten te organiseren.
We beginnen weer met KIENEN in het Steunpunt en wel op donderdag 30 juli.
Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Deelname € 1,50 per kaart.
Ook is geregeld dat het MIDGETGOLFEN op
donderdag 6 augustus door gaat.
Dit vindt plaats bij CITY Resort Hotel Mill
(VOORHEEN FITLAND). Tijd: 14.00 - 17.00 uur.
Deelname gratis en 2 consumpties.
Onder voorbehoud gaat de MODESHOW op 27 augustus
door in Steunpunt Mariagaarde. Tijd: 14.00 - 16.30 uur.
Tot zolang, houd de moed er in, beweeg, wandel, houd
contact en vooral blijf gezond.
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VERHUISBERICHT PAPIERCONTAINER
Hij staat al jaren op het Marijkeplein
maar de papiercontainer van
buurtvereniging De Groes gaat
vanaf 27 juli verhuizen naar de
parkeerplaats op de Loswal.
U kunt uw oud papier zoals vanouds
brengen op de maandagen om de drie
weken. Deze data zullen in de Schakel
vermeld worden. De papiercontainer
staat voortaan vlakbij de glas- en
kledingcontainers.
Verder nog wat aandachtspunten:
Wij zouden het op
Foto: Cor van der Ven die iedere keer het oud
prijs stellen als u
papier aanstampt, zodat er nog meer in kan.
het oud papier in
dichte dozen doet
of een vast pakketje maakt, met bijvoorbeeld touw of plakband.
Dit om te voorkomen dat bij harde wind het papier over de
straat vliegt.
Wilt u achteraan in de container beginnen met stapelen, zodat
er zoveel mogelijk papier in kan.
Als bij aankomst de container tot de deur toe vol staat,
sluit dan de deuren. Als bij aankomst de
deuren dicht zijn, maak ze dan niet meer
open anders valt de lading eruit en dan
kunnen de deuren niet meer gesloten
worden. U mag dan, als u kunt, de dozen
over de rand gooien en mocht dat niet
lukken, dan kunt u het papier naast de
container zetten.
De mensen van BV De Groes zullen het dan in de container deponeren.
Verder wil buurtvereniging De Groes u bedanken voor het brengen van al uw
oud papier. Wij stellen dat zeer op prijs.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

27 juli
17 aug.
Woensdag 5 aug.
9 sept.

papiercontainer staat op parkeerplaats op de Loswal.
Papiercontainer staat op parkeerplaats op de Loswal

Vrijdag

7 aug.
4 sept.

Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.

Zaterdag

11 juli
22 aug.

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

Zaterdag

1 aug
5 sept.

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

25 juli
29 aug.

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’.

Buurtvereniging Beatrixlaan
Oudpapier ophalen gaat niet door i.v.m. coronavirus.

Maandag 13 juli
Maandag 20 juli
Maandag
4 27 juli
Maandag
3 3 aug
Maandag10 aug
Maandag
3 17 aug

GFTGFTGFTGFTGFTGFT-

container
container
container
container
container
container

en plastic/ blik/ drankkartons afval
en restafval
en plastic/ blik/ drankkartons afval
en plastic/ blik/ drankkartons afval
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GOED NIEUWS! KINDERVAKANTIEWEEK
Eerder hebben wij jullie geïnformeerd met het bericht dat de Kindervakantieweek
2020 niet door zou gaan.
We hebben een tijdje geleden opnieuw contact gehad
met de gemeente en gezien de verandering in
Kindermaatregelen kunnen wij het leuke nieuws meedelen
vakantieweek
dat de Kindervakantieweek er dit jaar tóch zal zijn!!!
De Kindervakantieweek vindt plaats van
13 t/m 17 juli met het thema:

OP DE CAMPING!
Het programma zal wat worden aangepast, maar we
gaan er opnieuw een leuke week van maken!
Het programmaboekje met specifieke informatie zal te vinden zijn op Facebook.
Globaal wordt het programma als volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
Bouwen
Bouwen
Bouwen

Middag
Bouwen
Spellenmiddag
Bouwen
Bouwen/verven
Pannenkoeken springkussen

Avond
Disco (bij trailer)
Nacht van groep 8
Afsluiting
Let op: Alleen toegankelijk
voor kinderen!

Verder is het belangrijk om te weten dat we het protocol volgen wat besproken is
met de gemeente Cuijk. Dit voldoet aan de regels van het RIVM.
Graag attentie:
! Kinderen mogen maar met één (zomer) kamp meedoen. Hier valt de
Kindervakantieweek (ook) onder.
! Van alle kinderen wordt verwacht dat ze iedere dag een
gezondheidsverklaring mee zullen nemen en deze, voordat ze het terrein
betreden, af zullen geven aan de leiding. Deze gezondheidsverklaring is te
vinden bij het inschrijfformulier en op Facebook.
! Verdere regels/informatie delen wij in het inschrijfformulier én op Facebook.
Het is belangrijk deze informatie zorgvuldig door te lezen voor aanvang van
de Kindervakantieweek.
Wij verwachten dat de verantwoordelijk
door iedereen gedragen wordt, om het
zo voor iedereen veilig te houden.
Wij hebben er erg veel zin in en wij
hopen jullie ook!
Meld je kind SNEL aan via de
volgende link:
https://bit.ly/3eL1ae7
Hopelijk tot dan!
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