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MEDEDELING
ABONNEMENTSGELD ‘DE SCHAKEL’ 2021
Heeft u de Schakel niet gemachtigd om te incasseren, maar gaat de betaling wel
elk jaar automatisch, dan heeft u waarschijnlijk in het verleden een
terugkerende betaalopdracht ingevoerd. Wilt u er dan aan denken om het
bedrag aan te passen van € 12,50 naar € 15,00.
Hieronder de werkwijze als u bij de Rabobank bankiert.
Als je ingelogd bent:
1. Ga naar "Zelf regelen”
2. Dan naar Betaal-en spaarrekening
3. Kies "geplande opdrachten"
4. Selecteer dan de opdracht en kies voor wijzigen.
Bankiert u bij een andere bank, dan zou het iets kunnen afwijken.
Alvast bedankt namens de redactie de Schakel

“Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn,
besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn!”

DE SCHAKEL NUMMER 3 – 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 5 FEBRUARI 2021
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 29 JANUARI - 2021
Redactieadres: Bogaersstraat 7, 5443 AL Haps  0485 – 318307
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 - 318307.

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts €15,00.

OPROEP

Van harte welkom zijn: foto’s, interessant of wetenswaardig nieuws, een mooie verhaal,
gedicht, puzzel, recept, rebus, enz. Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
Wij zijn ook op zoek naar foto’s / verhalen van verdwenen Hapse beroepen?
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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NIEUWS VAN ONZE BRANDWEERMANNEN
Beste dorpsgenoten,
We hebben een redelijk rustig jaar achter de rug voor de brandweerpost Haps.
Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de corona-pandemie waar we nog steeds
volop last van hebben. Hopelijk kunnen we na de vaccinaties weer zo snel mogelijk
terug naar het gewone maatschappelijke leven zoals we dat voordien gewend waren.
Andere jaren is het de gewoonte om op de eerste maandag van het nieuwe jaar samen
met de postleden, partners en burgemeester terug te kijken op het afgelopen jaar.
Vanzelfsprekend is deze bijeenkomst geannuleerd en komen we hier later op een
geschikt tijdstip op terug. Dit geldt ook voor de uitreiking van diploma’s en certificaten
die diverse leden behaald hebben. Tevens is na goed overleg besloten om onze jubilaris
Bart Blom later in het zonnetje te zetten voor zijn 12½-jarig jubileum.
Het aantal uitrukken is vorig jaar flink gedaald van 44 in 2018, 49 in 2019 naar 29 in
2020. Ook hier zal ongetwijfeld corona een groot aandeel in hebben gehad. Er is veel
minder verkeer op de weg en veel mensen werken thuis zodat een brandje eerder
ontdekt wordt.
De verdeling van de incidenten in 2020 was als volgt:
- 8 x uitgerukt voor brand
- 11 x uitgerukt voor hulpverlening
- 4 x uitgerukt voor een incident met gevaarlijke stoffen
- 6 x uitgerukt voor een automatische melding
-

De post bestaat nog steeds uit 18 manschappen. Hiervan zijn er 5 opgeleid tot
bevelvoerder en hebben de leiding over de tankautospuit tijdens een incident. Tevens
zijn 7 personen opgeleid tot chauffeur/voertuigbediener. Zij zorgen dat het voertuig met
bemanning snel en veilig naar het incident gereden wordt. Ter plaatse bedienen zij de
pomp en geven de benodigde materialen uit. Momenteel hebben we nog één aspirantmanschap in opleiding. Deze hele groep staat onder leiding van ondergetekende en is
tevens enigste beroepskracht.
Normaal oefenen we iedere week op maandag, maar zoals in heel Nederland is dit het
laatste jaar ook bij de post Haps helaas op een veel lagere frequentie gebeurd.
De uitrukken van afgelopen weken:
• 27 december Spiekweg Rijkevoort, stormschade
• 5 januari
Beerseweg, persoon van steiger gevallen
(inzet geannuleerd)
Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 23 januari 2021 Eucharistieviering om 19.00 uur.
Misintenties:
Mgd: Corrie Hurkens-Hendriks
Zaterdag 30 januari 2021 Eucharistieviering om 19.00 uur.
Misintenties:
Toon Arts vanwege verjaardag
Koos Robben vanwege verjaardag
www.parochiedegoedeherder.Mill

www.pemill.nl
Pastoor Ad van der Meijden
Pastor Bas van Dijk

- tel .0485-451282
- tel. 0485-218712

Priester van de week van:
Pastoor Ad van der Meijden zaterdag 23 januari tot vrijdag 29 januari 2021.
Priester van de week van:
Pastor Bas van Dijk zaterdag 30 januari 2021 tot vrijdag 5 februari 2021.
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EHBO VERENIGING HAPS
Zaterdagmiddag 16 januari werd ik gebeld door Sandra HendriksThijssen. Ze vertelde dat haar vader 10 januari was overleden en
zijn wens voor de uitvaart was om in plaats van bloemen, giften
voor de E.H.B.O-vereniging te ontvangen. Kippenvel kreeg ik
ervan toen ik het hoorde.
Wat een mooi en lief gebaar van een man die met veel
passie en plezier lid van onze vereniging is geweest.
En vooral mooie herinneringen heeft aan de paardendagen
waar hij als hulpverlener veel had gezeten.
Nog geen uur later stond Sandra met haar gezin bij mij op
de stoep om de ‘collectebus’ met het bedrag van € 220,- te
overhandigen aan de E.H.B.O-vereniging. Het bedrag gaan we
gebruiken als bijdrage voor een nieuwe AED.
Lieve familie, namens het bestuur van de E.H.B.O-vereniging
super bedankt voor deze mooie bijdrage.
Wij wensen jullie veel sterkte met het verlies van Jan
als echtgenoot, (schoon)-vader en opa.

KOM IN BEWEGING SAMEN MET CUIJK BEWEEGT
Voldoende bewegen is belangrijk. Zeker tijdens de lockdown is
dat voor velen een uitdaging. Cuijk Beweegt biedt een helpende
hand. Van beweegoefeningen voor thuis, online gymlessen voor
basisschoolkinderen tot Cuijk Beweegt TV voor ouderen.
De komende periode staan we ook weer voor jullie klaar.
Kinderen mogen in de buitenlucht samen bewegen. Cuijk
Beweegt organiseert voor leerlingen van basisscholen naschoolse
activiteiten. Hierdoor kunnen kinderen lekker in beweging komen
na een dag online onderwijs.
Op maandag van 14:30 uur tot 15:15 uur staan wij op het schoolplein van
Basisschool De Bongerd in Haps. Meer informatie: www.cuijk.nl/nieuws
Wekelijks verwelkomen we nu al ruim 80 enthousiaste kinderen, maar dat mogen er
nog meer zijn! Iedereen kan en mag meedoen. Aanmelden is niet nodig, maar zorg wel
dat je op tijd bent!
Zien wij jouw kind de volgende keer ook?
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ONLINE INFORMATIEAVONDEN EN OPEN DAGEN METAMEER
Stevensbeek/Boxmeer - Op afstand een school
kiezen; niet eerst even sfeer proeven en door een
schoolgebouw rondlopen. Door de
coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk ouders
of verzorgers en groep 7 en 8 op Metameer welkom
te heten. Metameer draait de rollen gewoon om:
Metameer komt online naar u toe. Kijk op
Metameer.nl en meld u aan voor de
informatieavonden.
Leerling-mentor contact op
Metameer Stevensbeek.
Foto: Goedele Monnens

Informatieavonden
De online informatieavonden van Metameer jenaplan
Boxmeer zijn op maandag 25 januari en dinsdag 26
januari. Op donderdag 28 januari is de informatieavond over Metameer Stevensbeek.
Tijdens deze avonden kunnen ouders/verzorgers van groep 7 en 8 vragen stellen aan
docenten, leerlingen en ouders. Inschrijven kan via www.metameer.nl.
Wat staat mijn kind straks te wachten in het voortgezet onderwijs? Hoe ziet het eerste
jaar eruit in de brugklas? De overstap van basisschool naar de middelbare school roept
allerlei vragen op bij ouders/verzorgers. Metameer
beantwoordt deze graag. Ouder(s)/verzorger(s)
krijgen onder andere informatie over alle
instroommogelijkheden in de brugklas. In
Stevensbeek kan hun kind kiezen voor de brugklas
tweetalig havo/vwo, havo/vwo, mavo/havo en vmbo.
De locatie in Boxmeer biedt jenaplanonderwijs aan
op vmbo, havo, vwo en tweetalig vmbo, vmbo-t/havo
en havo/vwo.
Instructie in de kring op Metameer
Open dagen
jenaplan Boxmeer.
De open dag van Metameer jenaplan Boxmeer is
Foto: Goedele Monnens
op vrijdag 5 februari.
Metameer Stevensbeek heeft open dag op vrijdag 26 februari. Eind januari vinden
groep 7 en 8 op Metameer.nl wat ze kunnen verwachten als brugklasleerling.

METAMEER MASTERCLASSES TWEETALIG ONDERWIJS
Metameer masterclass voor groep acht: ontdek of
tweetalig onderwijs iets voor jou is.
Speciaal voor groep 8-leerlingen organiseert Metameer
masterclasses tweetalig onderwijs.
Deze kinderen kunnen in een middag op een leuke manier
ervaren hoe het voelt om in het Engels les te krijgen.
Kinderen van groep acht
ervaren tijdens een
Metameer masterclass
of tweetalig onderwijs
bij ze past.
Foto:
Femke de Schepper

De masterclasses zijn te volgen woensdag 3 februari op
locatie Stevensbeek en woensdag 10 februari op locatie
jenaplan Boxmeer.
Op de locatie Stevensbeek is er een masterclass tweetalig
havo/vwo. Bij locatie jenaplan Boxmeer is er een masterclass
voor tweetalig vmbo en een masterclass voor tweetalig
havo/vwo.

Aanmelden. Kijk op Metameer.nl om je aan te melden.
Ook vind je daar meer informatie over tweetalig onderwijs op Metameer.
DE SCHAKEL 2-2021
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ZWERFAFVAL IN HAPS
TOON VAN DIJK EEN GEWELDIG VOORBEELD
Wat een ijverige man fietst er door Haps met prikker en afvalzak.
Er ligt wellicht zoveel afval in Haps dat het nodig is.
Nu kun je zeggen
dat vroeger alles
beter was, ook het
opruimen van afval.
Toen hield iedereen
zijn of haar eigen
straatje schoon,
denk maar eens aan
dat er ieder
weekeind werd
gegriezeld, dan lag
alles er ’s zondags weer piekfijn!
Heden ten dagen is er veel meer afval, want alles word verpakt. Blijkbaar neemt
ook de hoeveelheid zwerfafval toe!
Al doet de overheid nog zo zijn best om het voorkomen van zwerfafval te
stimuleren en zijn er opschoondagen geregeld in iedere gemeente, de mentaliteit
van menig mens is achteruitgegaan. De opschoondagen die iedere gemeente
regelt, zijn blijkbaar ook in Haps niet voldoende om Haps schoon te houden.
Verschillende buurten doen mee aan de
opschoondagen, wat helemaal top is.
Maar voor één keer per jaar is dat niet
voldoende. Dat vindt Toon van Dijk
blijkbaar ook. We zien hem regelmatig
door Haps fietsen met een prikker en een afvalzak.
Werkelijk een prima initiatief van Toon en daar willen we
natuurlijk eens een praatje mee maken.
Wat geeft Toon de voldoening om zich regelmatig in te zetten
voor een schoner Haps?
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Toon:
Ik wandelde veel met mijn vrouw door Haps, zag al het zwerfafval en nam het mee
om het thuis in de afvalemmer te gooien. Maar het werd steeds meer en meer.
Toen ben ik met de fiets mijn ‘rondje Haps’ gaan doen. Had twee voordelen, kon
meer meenemen en achteraf in Haps ook nog
gedumpt zwerfafval opruimen. Van mijn zwager Theo
Claasen uit Beers, die ook zwerfafval opruimt, heb ik
een prikker gekregen en dat werkt wel veel prettiger.
Heimelijk zou ik niet willen dat er niets meer op te
ruimen is. Ik doe dit werk zo graag omdat het een
mooie tijdsbesteding is en je bent in beweging én in
de natuur. Maar ik denk dat ik nog wel jaren zoet ben
met dit karwei. Zwerfafval zal altijd wel blijven
bestaan zolang de mens niet verandert.
Gemiddeld vijf dagen in de week spring ik wel 200
keer op en af de fiets (ik bedoel stap ik voorzichtig op
en af de fiets
) en haal ik per dag een volle zak
Opbrengst van zo’n
gedumpt zwerfafval op. Tegenwoordig liggen er overal
anderhalf uurtje rond de
heel veel mondkapjes en papierenzakdoekjes, maar
Hoefseweg fietsen.
ook ontzettend veel blikjes.
Afvaldumping lig ook veelal aan het weer: mooi weer, veel afval.
Afvaldumping voor o.a. vogels en natuur is verschrikkelijk, daar maak ik mijn
rondjes ook graag voor.
Het meeste afval dat achtergelaten word in Haps is langs de Hoefseweg, het
Ossenbroek en de Graafseweg. Je wilt niet weten hoeveel, dat is echt niet normaal.
Heb er met de heer Bens over gehad waar ik dat afval het beste kon dumpen.
Vanaf toen dump ik het afval in de container op het kerkhof aan de
Straatkantseweg.
Enkele voorwerpen die je zoal vindt langs de kant van de weg zijn:
Hele kinderwagens, stoel in de sloot, afgedankte etensresten, dode kip in een
vuilniszak (enorme stank) en verdachte vuilnis in plastictassen waar ik niet in durf
te kijken wat daar in zal zitten.
Pas nog een groot mes
met schede (mes met
houder) in struiken
gevonden wat wellicht
met een winkeloverval
gebruikt is.
Deze spullen heb ik
afgeleverd bij de
politie of op het
gemeentehuis in Cuijk.
Kan nog wel even
doorgaan.
Wat wel opvalt is dat
er weinig statiegeld
flessen liggen, dat is al
een hele vooruitgang.
12
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2016 Toon

2017 Milan, Jip, Siem en Toon

Naast zwerfafval opruimen, vind ik het fijn om kruiswoordpuzzels / sudoku’s op te
lossen of een legpuzzel te maken, maar ook motor rijden met mijn inmiddels
93-jarige BSA met zijspan (1928) die ik als
14-jarige jongen gekocht heb in Woensel.
Als ik aan het toeren ben met mijn motor,
dan maak je van alles mee.
Ik kan hierover tal van verhalen vertellen.
Lang geleden trof ik eens een oude man bij
de Aldi en die vroeg aan mij waar ik die
motor in 1960 gekocht had.
Ik zei: “In Woensel, daar heeft een dokter op
gereden”.
“Nee”, zei die oude man,”ik kom van
Eindhoven en weet nog goed dat er een
veearts mee rond reed”.
Dit zijn mooie verhalen om te horen.
Ook een man die vroeg waar ik die zijspan
gekocht had, (inmiddels 100 jaar oud).
Ik zei: “in Friesland in Oldeboorn”.
Die man kende de zijspan en heeft een foto
doorgestuurd naar Friesland.
Heb zelfs wel 5 à 6 keer De Friese Motor
11- stedentocht gereden. Dat was wel 250 km
per tocht en koud dat dat was!
Gelukkig kregen we onderweg lekkere warme
chocomel en eten aangeboden.
Met de Jumbo-Run heb ik ook zeker 6 keer
meegereden met gehandicapte kinderen van
de St. Maartenkliniek.
Ooit een bijzondere man in de zijspan gehad,
de directeur van het Radboudziekenhuis. Dat
was bij de opening van de nieuwe
parkeergarage.
DE SCHAKEL 2-2021
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Lang geleden stond ik in Cuijk met een auto die het niet meer deed. De chauffeur had
de autolampen aan laten staan, maar hoe krijg ik de auto weer thuis? Met de motor
zonder zijspan samen met Jan Blom (14 jaar) opgehaald. Jan in de auto en ik op de
motor en zo hebben we de auto naar huis gesleept, je kon bijna niet merken dat er een
stationwagen aan de motor hing, zo sterk is die motor.
In die 63 jaren dat ik met de motor rond rij, heb ik maar één keer een proces-verbaal
gehad en dat was op de snelweg in Breda, 50 jaar geleden. 2 km te zachtjes gereden

zei de jonge agent en zo moest ik 180,00 gulden betalen!

De BSA met zijspan scoorde het absolute laagterecord tijdens de snelheidscontrole in Cuijk.
Foto: Ger Loeffen

14

DE SCHAKEL 2-2021

Krantenknipsel uit de oude doos: 'Weet u hoe snel u hier mag rijden?'
Gisteren was het een klein beetje kerstfeest voor automobilisten in Cuijk die zich aan de
maximumsnelheid hielden. Ze kregen een feestelijke kaars als cadeautje van de Cuijkse
afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Overtreders kregen echter te horen dat ze met
kerst een acceptgiro in de bus kunnen verwachten.
Door PETER DEURLOO
CUIJK - De automobilist mindert meteen snelheid als hij ziet dat agent Chris Arts hem
tot stoppen maant. Wanneer Miep Ansems van Veilig Verkeer Nederland in haar
knaloranje vest naast het opengedraaide raam verschijnt, verstrakt zijn gezicht.
Ansems heeft er plezier in. “Weet u hoe snel u hier mag rijden?", vraagt ze de man.
Hij: “Vijftig?" Zij: “Dat klopt. U bent net lang een radarcontrole gereden.” Het gezicht
van de automobilist gaat nog wat somberder staan. “Maar u reed 46 hoor", breekt
Ansems de spanning. “En daarom willen wij van Veilig Verkeer Nederland u een
cadeautje aanbieden”; Ze haalt een mooi ingepakte kerstkaars tevoorschijn, met het
logo van de actie ‘Terug naar 50’ erop geplakt. Een brede glimlach trekt de mondhoeken
van de man omhoog. “Prettige feestdagen hé, en zo blijven doorgaan", zegt Ansems
nog terwijl de automobilist optrekt.
Mobilofoon
Een dergelijk tafereeltje herhaalde zich gistermorgen met de regelmaat van de klok
tijdens de snelheidscontrole op de Grotestraat en de Jan van Cuijkstraat in Cuijk. Van
de 120 langskomende auto's en motoren reden er maar 12 te hard. Dus waren er heel
wat kaarsen uit te delen door de drie dames van VVN-Cuijk. Chris Arts hanteert de
mobilofoon. Hij staat in verbinding met de controlepost even verderop in de Grotestraat
en geeft de snelheden van de aanrollende auto's door aan de dames. “37!"
“37? Heel netjes", vindt Diny Lom. “Die mag wel twee kaarsen?” “Nee, alleen degene
die ons koffie brengt krijgt er twee." Een terechte keus, gezien de snijdende wind die de
controleurs verkilt tot op het bot. Een wind die de meligheid lijkt te stimuleren . “Veel te
langzaam", lachen de dames als er een wagen stopt die slechts 36 op de teller heeft
gebracht. De vriendelijkheid van de VVN- dames leidt vaak tot ontwapenende
eerlijkheid bij de weggebruikers. Zoals de ambtenaar van de gemeente Cuijk die Ellen
Clerck toevertrouwd dat hij zoveel van hot naar her rijdt dat het gaspedaal regelmatig
wat te diep wordt ingetrapt. Maar vandaag blijft hij keurig onder de vijftig.
Benauwd
Ansems is ontroerd als ze een man treft die het helemaal benauwd krijgt. Hij zei: “Ik
rijd altijd rustig.” Hij had in zijn familie een kind gehad dat onder een auto was
terechtgekomen. Een andere automobilist bekent dat het vooral de klinkers van de
Grotestraat zijn die zijn snelheid in toom houden. “Het is hier toch rot om meer dan
vijftig te rijden met die stenen. Dat stuk asfalt op de Jan van Cuijkstraat, dat nodigt wel
uit om hard te rijden." Bij verplaatsing van de controle naar de Jan van Cuijkstraat lijkt
dat idee te kloppen. Binnen een half uur gaan er een stuk of vier automobilisten over de
schreef. Die worden aangesproken door Arts. Behalve die ene die slim denkt te zijn en
voor het VVN - roadblock linksaf slaat. “Maar die is toch keurig gefotografeerd,” weet
Arts met een schouderophaal.
Laagterecord
Het hele groepje komt even bewonderend bij elkaar staan als een man op een antieke
motor naar het trottoir draait. Hij vestigt met zijn dertig kilometer per uur een absoluut
laagterecord. “Veel harder gaat-ie niet,” grapt hij. Hij heeft zijn BSA met zijspan uit
1928 net vandaag weer aan de praat gekregen.
Even verstomt het geronk. Een paar scheutjes olie uit het bijgeleverde kannetje en hij
loopt weer. Een grijns. “Ik kan niet te lang blijven staan, want dan komt er een olieplas
en krijg ik toch nog een bekeuring". Met een kaars in de binnenzak pruttelt de man
ervandoor.
DE SCHAKEL 2-2021
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ZELFK®ANT UITSLAAPSERVICE
Naast alle online activiteiten kunnen we u gelukkig een
keer wel iets fysieks aanbieden, namelijk de Zelfk®ant!
Vol trots kunnen we vermelden dat wij onze krant weer
mooi gevuld hebben met vele foto’s, grappige verhalen en
anekdotes, interessante stukken en veel meer.
Net als andere jaren wordt de krant verkocht daags na het
Prinsenbal. Waarschijnlijk wordt het op de avond van het online Prinsenbal niet zo
heel laat bij u thuis. De term Uitslaapservice zal deze keer wel wat minder van
toepassing zijn, maar omdat die inmiddels al aardig is ingeburgerd houden we die
er gewoon in. Zie het deze keer maar als een “Corona service” waarbij we fysiek
contact vermijden, betaling digitaal afhandelen en u de krant netjes thuisbezorgd
krijgt!
De Uitslaapservice houdt in dat bij vooraf betaling en opgave, de krantenbezorgers
op zondag 24 januari voor 11:11 uur bij u een verse carnavalskrant bezorgen.
Uitslaapservice prijs is € 5,00 per adres per krant.
Prijs is inclusief:
1 x de nieuwe Zelfkrant, de mooiste carnavalskrant in het Land van Maas en Peel.
1 x bezorgservice, overal mogelijk in Haps.
Aanmelden en betalen en kan op één van deze twee manieren:
❖ Via app. Aanmelden via app op 06-55897886 met vermelding van NAAM +
STRAATNAAM + HUISNUMMER.
De Cèntekèl stuurt u dan een Betaalverzoek a € 5,❖ Via directe betaling van € 5,- aan CV De Zelfkant op IBAN rekening
nummer NL60 RABO 0119 1950 97,
mét vermelding van STRAATNAAM + HUISNUMMER.
Voorwaarden Zelfk(r)ant Uitslaapservice:
Bezorging alleen in Haps (dorp en buitengebied).
Opgave en betaling moet uiterlijk zaterdag 23 januari om 23.11 uur voldaan zijn.
Hoogstwaarschijnlijk ook reguliere verkoop aan deur:
We zijn van plan om op zondag 24 januari ook weer met de
jeugdleden vanaf 11.00 uur op pad om bij de overige
Hapsenaren de nieuwe Zelfk®ant te verkopen.
Let op: dit is afhankelijk van de huidige ontwikkelingen
rondom het Coronavirus.
Zie bijgevoegde flyer bij deze Schakel.
De jeugd zal met een mondkapje op bij u aan de deur
verschijnen. Bij deze deur-aan-deur verkoop geldt nog een
prijs à € 5,00 per krant.
Wilt u ervoor zorgen om zoveel mogelijk gepast te betalen?
Er is dan helaas geen digitale betaalmogelijkheid.
Na die zondag zal de krant gekocht kunnen worden
bij Bakkerij D’n Bekker.
Met carnavaleske groeten namens CV De Zelfkant
Wilko Smits, d’n Cèntekèl
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PRINSENBAL OP 23 JANUARI 2021 ON-LINE
YouTube : #Prinsenbal2.0Haps
(aanvangstijd 20:30 uur)
Wie zal het wezen, wie zal het zijn !
De Zelfkant zit niet stil en gaat ijverig en volhardend verder om enkele
carnavalsactiviteiten zo goed mogelijk te presenteren aan het Hopse publiek.
Na de online Zittingsavonden waar zo’n 2.300 keer op is ingelogd komt de
volgende kraker van CV De Zelfkant op YouTube.
En weer gratis en voor niks. Voor jou!
Mocht je niet weten hoe je beeld krijgt, vraag dan aan een bekende om dit even te
fiksen. Het zijn echt maar een paar klikken en u hebt een prachtige avond.
Gewoon vragen, gewoon doen.
De voorbereidingen zijn getroffen... maar wie wordt er nou Prins Carnaval 2021.
Op zaterdag 23 januari kun je het zien via de directe YouTube link:
#Prinsenbal2.0Haps
Deze link staat zaterdagavond 23 januari ook op: www.dezelfkant.nl
Het programma: traditiegetrouw wordt het Prinsenbal geopend
door een optreden van de Zelfkanthennekes. Nu ook.
Na dit optreden komen de nominaties voor de felbegeerde titel Kiep Zonder Kop.
De hilarische en waargebeurde verhalen worden op ludieke wijze vertoond.
Meer kunnen we hier niet aangeven. Wel zal er door jullie gestemd moeten worden
wie de titel krijgt met de beker en pakken consumptiebonnen.
Het Hops Praotje van Hans en Corné waarbij menig voorval
in ons dorp kritisch onder de loep wordt genomen mag niet
ontbreken op zo’n avond. Wat is er toch allemaal gebeurd in
ons durpke Hops? In de doofpot geraakte verhalen worden nog
“even” opgerakeld en breed uitgemeten. De heren Tak weten
heel veel van enkele personages. Soms nog meer als
eigen man, vrouw, kinderen, collega’s of buurt.
Na een superkleine onderbreking wordt de enige, echte winnaar bekend
gemaakt van de eretitel Kiep Zonder Kop 2021.
En ja … er kan er maar eentje winnen.
Vervolgens is het de beurt aan een super-enthousiast
Zelfkanthennekes om de show te stelen. Blijf online en probeer het
vooral niet na te doen.
Ja, en dan begint het voorspel van de Prinsonthulling 2021
die dit jaar via YouTube de huiskamer binnenkomt.
Tijdens de onthulling zien we verschillende Hapsenaren die
hun zegje doen.
Wie? Wat? Gewoon kijken.
Intussen wordt het tijd voor Prins Carnaval 2021.
En hoe zit het met de hofhouding?
Wie, wat, hoe , huh ???
23 Januari krijgt u alle antwoorden.
Zorg dat je erbij bent.
Veel plezier toegewenst door “De Zelfkant”.
DE SCHAKEL 2-2021
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2021: ONZE MUZIEKKLAPPER BLIJFT NOG EVEN DICHT
En nog steeds is het stil… en het blijft nog wel even
zo…
Het nieuwe jaar 2021 is begonnen zoals 2020 is
geëindigd: stil.
Voorlopig zijn er geen repetities van MV Juliana, het 30+
opstartorkest, het 30+ orkest, de Rozenbottels en ons
jeugdorkest J&O.
Gelukkig kunnen onze leerlingen nog wel vooruit. Zij volgen online lessen vanachter de
laptop/tablet en dit gaat gelukkig erg goed!
We staan daarin echter niet alleen. Vrijwel onze gehele, normaal gesproken, levendige
dorpsgemeenschap ligt stil. Gelukkig worden er wel leuke, zeer lovenswaardige, online
activiteiten georganiseerd: Complimenten!
Binnenkort worden er ook weer aantal leuke oude “momenten” geplaatst op onze
website dus houdt www.mvjuliana.nl in de gaten!
Een stukje Historie!
Onze vereniging bereikt binnenkort de respectabele leeftijd van 87 jaar! Om precies te
zijn: Op 14 februari a.s. zijn we jarig! Het is overigens niet de eerste keer dat we
muzikaal stilliggen.
Na de Duitse invasie van mei
1940 werd men verplicht zich aan
te sluiten bij de "Kultuurkamer".
Er werd besloten niet te
gehoorzamen aan de orders én
muzikale voorschriften van de
Duitse bezetter en de activiteiten
werden op een laag pitje gezet.
Op 17 februari 1941 werd nog wel
een algemene ledenvergadering
gehouden waarop werd besloten
om de activiteiten voor enige tijd
te staken.
Fanfare Juliana onder leiding van
Bert van den Bosch in 1939
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Echter: In september 1944 werd Haps bevrijd. Langzaam maar zeker werd gewerkt aan
de wederopbouw. Voor Juliana braken in april 1945 weer betere tijden aan en onder
leiding van Bert van den Bosch werd Juliana muzikaal weer opgestart: het vervolg kent
iedereen!
Onze plannen voor 2021
Uiteraard heeft onze vereniging weer genoeg (bijna) uitgewerkte plannen voor het jaar
2021. Wanneer we deze tot uitvoer kunnen brengen is helaas nog niet bekend. De
gezondheid van ons allemaal is daarin natuurlijk leidend. We houden natuurlijk iedereen
op de hoogte via de Schakel en onze eigen media. Let goed op jezelf, blijf gezond en
houd elkaar in de gaten. Als bezoek
even niet mogelijk is: Een telefoontje
naar elkaar doet wonderen! Laten we
hopen dat het ingezette
vaccinatietraject ervoor gaat zorgen dat
we langzaam maar zeker weer naar het
“nieuwe normaal” kunnen gaan.
Dan nog even dit: Sponsor kliks!
Helaas is vrijwel de gehele detailhandel
en horeca gesloten. Er is héél véél te
koop in Haps maar niet alles...
Online aankopen doen? Klik dan op de sponsorklikspagina van www.mvjuliana.nl en
met uw aankoop steunt u automatisch Muziekvereniging Juliana: snel, safe en simpel!

Take Care!
Met muzikale groet,
Muziekvereniging Juliana!
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SERVICECLUBS STEUNEN
VOEDSELBANK EN LOKALE HORECA
Kiwanis Land van Cuijk, Rotary Club Cuijk en Rotary Club Cuijk-Maaskant hebben de
krachten gebundeld voor een eindejaarsactie, waarmee ze zowel de cliënten van
Voedselbank Land van Cuijk als de lokale horeca steunen. Alle cliënten hebben
waardebonnen gekregen, waarmee ze in de maand januari een diner kunnen bestellen
bij de plaatselijke horeca.
Reactie op challenge
Het idee voor deze actie van de drie
serviceclubs is ontstaan naar aanleiding van
de Facebook-challenge waarbij
ondernemers worden uitgedaagd om een
lunch, diner of borrelplank bij de
plaatselijke horeca te bestellen. Maar er zijn
in de regio natuurlijk ook tal van gezinnen
die niet de financiële middelen hebben om
te genieten van al dat lekkers uit de buurt.
Voor 75 gezinnen van Voedselbank Land
van Cuijk is dat nu wel mogelijk.
Horeca in de buurt
Daarbij was het voor Kiwanis Land van
Foto: is een overzicht van de dinerbonnen.
Cuijk, Rotary Club Cuijk en Rotary Club CuijkMaaskant meteen duidelijk dat ze met deze actie zoveel mogelijk lokale
horecaondernemers wilden steunen.
Deze groep wordt tenslotte hard geraakt door de coronamaatregelen.
Daarom zijn de dinerbonnen zoveel mogelijk ingekocht in de directe omgeving van de
cliënten.
Voedselbank Land van Cuijk
De Voedselbank Land van Cuijk is blij met dit initiatief van de serviceclubs. Met deze
actie ontvangen alle cliënten van de Voedselbank Land van Cuijk een dinerbon. Een wel
heel bijzondere aanvulling van het voedselpakket. Zeker in deze corona-tijd een
welkome verrassing!
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IN MEMORIAM COR THIJSSEN
Afgelopen maand overleed ons erelid Cor
Thijssen op 87-jarige leeftijd. Wij verliezen in
hem een betrokken lid van onze vereniging.
Al vanaf de oprichting van HaVoC in 1979 was
Cor actief voor het Hapse volleybal. In de jaren
zeventig stond hij aan de wieg van de oprichting
van de jeugdafdeling.
Hij was ook één van de leden van Energo-Haps die uit onvrede
het initiatief nam om tot de oprichting van een zelfstandige
volleybalvereniging in Haps te komen.
In 1979 was het zover, afdeling Haps ging zelfstandig verder
onder de naam HaVoC.
Cor vervulde in het nieuwe bestuur de positie van
penningmeester, een taak die hij jarenlang accuraat uit voerde.
Hij was een enthousiaste en fanatieke volleyballer en het is dan
ook niet vreemd dat hij dat enthousiasme aan zijn kinderen en
kleinkinderen heeft overgedragen. Al jarenlang maakt leden
van de familie Thijssen een belangrijk onderdeel uit van HaVoC.
Cor genoot van het volleybal. Hij speelde jarenlang in de
recreanten competitie. Hij was in hart en nieren HaVoC.
Er werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Hij stond aan de lijn als coach bij
diverse teams, ook zorgde hij als scheidsrechter en zaalwacht voor een ordentelijk
verloop van de wedstrijden. Jaarlijks genoot hij van het buiten toernooi wat uitgroeide
naar een internationaal treffen met meer dan 300 teams. In de voorbereiding van het
toernooi werd maandenlang ieder vrij uurtje besteed aan de organisatie hiervan.
De toernooicommissie had de handen vol aan de inschrijving van de teams, de indeling
van de wedstrijden, het zorgen voor de bekers en trofeeën, het samenstellen van het
programmaboekje en zeker niet te vergeten de zorg van
een goed verloop van het toernooi. De organisatie van een
camping, het opzetten van de volleybalvelden, het beheer
van de kantine, Cor was aanwezig en nam zijn
verantwoordelijkheid.
Zijn geringe kennis van de Duitse taal belemmerde hem
geenszins en met zijn “steenkolen Duits” wist hij zich
uitstekend te redden! Op Oudejaarsdag was Cor een vaste
kracht bij het bakken van de oliebollen.
In de loop van de jaren heeft heel Haps kunnen genieten
van de mede door hem gebakken heerlijke oliebollen en
appelbeignets.
Afgelopen jaar ontving hij de HaVoC-trofee ter gelegenheid
van 40-jarig lidmaatschap. Hij was er trots op en genoot
van dat moment.
De laatste jaren van zijn leven vielen hem zwaar, het overlijden van zoon Maurice,
echtgenote Dinie en zoon Rob bezorgde hem veel verdriet.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om het overlijden van Cor te verwerken, de
dierbare herinneringen zullen hen daarbij zeker helpen.
Bestuur HaVoC
DE SCHAKEL 2-2021
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HAPSE BOYS
In de almaar langer en strenger wordende lockdown is
het voetbal nog verder stil komen te liggen.
De jeugdteams mogen nog steeds trainen en onderling
wedstrijden voetballen, maar de meeste teams hebben
als gevolg van de actuele situatie rond het coronavirus
besloten om zo lang de lockdown duurt de trainingen
op te schorten.
De KNVB heeft aangegeven in de week van 9 februari een besluit te nemen omtrent
de (eventuele) hervatting van de competities. Uiteraard is dit alleen mogelijk na
een flinke versoepeling van de huidige maatregelen omtrent corona.
Vooralsnog ziet de KNVB twee scenario’s nog als reële mogelijkheid:
* De huidige competities opdelen in halve poules waarin een hele competitie
wordt gespeeld.
* Alleen de eerste competitiehelft uitspelen.
Deze scenario’s betreffen overigens met name het prestatieve
voetbal (categorie A), waarin alleen Hapse Boys 1 en 2 spelen.
De KNVB-plannen voor het recreatieve voetbal (categorie B) zijn
op dit moment minder duidelijk.

Digitale jaarvergadering
Op de op een na laatste dag van het oude jaar was er nog wel een unicum.
Op 30 december 2020 vond de 91e algemene vergadering van Hapse Boys plaats.
Niet, zoals we gewend zijn, in de kantine onder het genot van een kopje koffie en
een (aantal) pilsje(s), maar digitaal via zoom. Inclusief het bestuur waren 31 leden
present achter hun computer, tablet of telefoon om het jaarverslag en het financieel
verslag van het seizoen 2019/2020 goed te keuren. Ook is er afscheid genomen
van bestuurslid Bart van den Besselaar en zijn 3 nieuwe bestuursleden
verwelkomd: Anouk Jans, Imke Wientjes en Stein Nabuurs.
De vergadering is afgesloten met het uitspreken van de vurige wens dat de
volgende keer weer een gewone bijeenkomst kan plaatsvinden.

HALLO DICHTER VAN HET EINDEJAARSGEDICHT 2020
In de Schakel van 8 januari las ik je gedicht,
doorspekt met humor en helemaal op 2020 gericht.
Ik heb het met buitengewoon veel plezier gelezen,
maar dacht: wie zou toch de schrijver hiervan wezen.
Even verderop zag ik je in de spotlight staan,
volkomen terecht en nu weten we dus je naam!
En…het interesseert je waarschijnlijk voor geen cent,
maar tóch krijg je van mij ’n groot, welgemeend compliment!!
Anny Slaats.
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5DE EDITIE DORPSKWIS 2020

2021

Vorig jaar onze dorps kwis gemist …..
dan zal de mededeling dat we voor 2021 dit,
niet meer uit Hops weg te denken evenement,
toch weer op de agenda hebben geplaatst.
Houdt dus vooral de 2 volgende dagen vrij en
begin met “verzamelen” van actuele en niet
actuele wetenswaardigheidjes zodat je
“gezond van lijf en leden”
deze uitdaging weer aan kunt gaan!!
De daadwerkelijke kwis avond staat gepland op:

zaterdag 20 november 2021
en de feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op

zaterdag 11 of zondag 12 december 2021!!
We hopen op weer een geweldig aantal deelnemers en teams!!
“2021, van infectie naar injectie naar affectie!”
Namens SKDrU organisatie dorps kwis 5de editie 2021
Gertie, Yvon, Jade, Marian, Grad, Piet, Theo, John
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KENNISMAKEN MET PRENTENBOEK
‘ANNE KRIJGT EEN TAART’
Ze is al weer een tijdje geleden uit Haps vertrokken,
maar veel kinderen en ouders zullen haar ongetwijfeld
nog kennen als ‘juf Martine’ van de Hapse basisschool ‘De
Bongerd’.

Martine Cools-Caspers

Martine, hoelang ben je al weer uit Haps weg?
Inmiddels ben ik alweer iets meer dan 11 jaar weg uit
Haps.

Er zijn zeker ook lezers van ‘De Schakel’ die je niet kennen.
Kun je je even kort voorstelen?
Ik ben Martine Cools-Caspers, 39 jaar en geboren in Haps op
de Cuykseweg. Dochter van Gerrie en Mirjam Caspers. Mijn
zus is Patricia en Harold is mijn broer.
Na de basisschool heb ik in Cuijk op het Merletcollege de
havo gevolgd. Vervolgens ben ik in Nijmegen de PABO gaan
volgen. Al snel na mijn opleiding ben ik op ‘De Bongerd’ aan
de slag gegaan. Ook heb ik nog enkele aanvullende
opleidingen gevolgd. Daarnaast was ik in Haps ook actief bij
de JESH als gym- en dansjuf.
In 2005 heb ik mijn man in Suriname, tijdens
ontwikkelingswerk op een basisschool daar in het binnenland,
leren kennen. In 2009 hebben we samen besloten om in
Berkel-Enschot te gaan wonen, in de buurt van zijn oude woonplaats.
In 2013 zijn we getrouwd.
Vervolgens zijn onze dochters Imke (6 jaar) en Anne
(4 jaar) geboren. Vanaf het moment dat we in Berkel-Enschot zijn komen wonen ben ik
aan de slag gegaan in het onderwijs. Zowel in ondersteuning van leerlingen als
groepsleerkracht, maar ook als intern begeleider. Mijn man had snel de mogelijkheid
om een huisartsenpraktijk over te nemen. Dus hij draait al 10 jaar zijn eigen praktijk.
Werk je nog altijd in het onderwijs en vond je het vak van leerkracht boeiend en
interessant?
Op dit moment ben ik niet meer werkzaam in het onderwijs. De afgelopen 2 jaar heb ik
me gericht op het gezin, waar het afgelopen jaar ook mijn boek bij kwam. Het onderwijs
blijft me wel boeien. Kinderen zien, naar ze luisteren, kijken wat ze nodig hebben en
een stapje verder helpen.
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Onlangs vernamen we dat je een prentenboek hebt geschreven en geïllustreerd!
Wat is de titel en hoe ben je ertoe gekomen om een boek te ontwerpen over dit
onderwerp?
‘Anne krijgt een taart! Over een meisje met een voedselallergie’ zo luidt de titel van
mijn kleurrijke prentenboek. Onze dochter heeft diverse voedselallergieën. In
verschillende situaties die met eten of boodschappen doen te maken hebben, krijgt ze
met regelmaat te horen, ‘Nee dat mag jij niet, daar zit melk in!’ Eigenlijk heeft dit altijd
een negatieve lading. Telkens wordt ze geconfronteerd met eten dat ze niet mag en
wordt hier ook wel verdrietig van. De combinatie van een verdrietige dochter en mijn
wens om een prentenboek te maken, hebben ervoor gezorgd dat er nu iets positiefs is
voor haar.
Aan het einde van dit verhaal over de zoektocht naar de speciale taart voor Anne, wordt
op speelse wijze ook uitleg gegeven over wat een voedselallergie is.
Lukt het de hoofdpersoon - Anne - om een mooie en
lekkere verjaardagstaart te bakken, ondanks de
voedselallergie die ze heeft?
Het beste antwoord dat ik kan geven is natuurlijk dat je
het boek moet gaan lezen. Maar… ja het gaat lukken. Na
een hele zoektocht lukt het ook voor haar om een lekkere
taart te eten op haar verjaardag. Want ook met een
allergie kun je lekker leven en lekker eten.
Hoe heb je zelf het schrijven en ontwerpen van een boek
voor kinderen ervaren?
Ik kijk tevreden terug op het hele proces. Een proces waarbij
ik veel nieuwe dingen heb geleerd en ervaren. Op een fijne
herfstdag ben ik gaan zitten en typte in een paar uur de
basis voor het verhaal en ik had er al meteen een beeld bij
hoe de tekeningen er globaal uit moesten zien. Hierna volgde
het tekenproces, dat was wel veel proberen, opnieuw
tekenen, loslaten en weer aan de slag. Vervolgens startte de
zoektocht naar het juiste kleurgebruik en de vormgeving.
Heel interessant, maar dat nam wel meer tijd in beslag dan
ik gedacht had.
Mijn boek bevat aan het eind ook een uitleg van een
voedselallergie geschreven in kindertaal met visuele ondersteuning.
Dat deel van het proces was ook heel interessant om mee te maken. Hiervoor heb ik
een kinderallergoloog mogen spreken en de diëtist van Stichting Voedselallergie. Het
was fijn om de grote betrokkenheid en enthousiasme ook bij hen te merken.
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Je bent ook de illustrator van dit boek. Teken en ontwerp je al lang en kun je er wat
meer over vertellen?
Vanaf de basisschool kan ik me herinneren dat ik het leuk vind om te tekenen. Ik heb
het boek geïllustreerd met simpele kleurrijke vormen in een duidelijke stijl. Dit is wat ik
passend vind bij de leeftijd, zelf mooi vind en wat ik kan tekenen.
Was het moeilijk om een uitgever te vinden?
Mijn boek heb ik in eerste instantie alleen voor Anne gemaakt. Gaandeweg merkte ik
dat er toch wellicht meer belangstelling zou zijn, omdat er zeer weinig prentenboeken
zijn over dit onderwerp voor jonge kinderen. Aangezien ik mijn boek
voor Anne precies zo wilde laten als ik het bedacht had, heb ik ervoor
gekozen om mijn boek uit te geven in eigen beheer.
Ik heb wel een bedrijf gezocht die ondersteunt in dat traject,
aangezien ik geen kennis had van het omzetten van mijn bestanden
tot een drukbestand voor een boek.
Ben je zelf bekend met een voedselallergie?
Ja, zelf ben ik allergisch ei, pinda, noten en lupine vanaf mijn geboorte, daarbij is mijn
melkallergie er op latere leeftijd bij gekomen. Mijn ouders hebben, toen ik klein was,
wel een hele zoektocht doorgemaakt voordat ze wisten waar ik toch telkens ziek van
werd. Tijdens die zoektocht is het dus mijn ouders wel gelukt om een goed eetpatroon
te vormen. Doordat ik allergisch ben, wisten we dus dat de kans bestond dat één van
onze kinderen ook allergisch zou kunnen zijn. Gelukkig wisten we al voordat Anne 1 jaar
werd dat ze allergisch is voor melk, ei, pinda, noten en sesamzaad. Ons eetpatroon was
dus al afgestemd op mijn allergieën, dus was er voor ons geen grote omschakeling toen
Anne geboren werd. Wat we wel merken is dat ze gewoon kind is en ook graag alle
leuke, lekkere en andere dingen wil proberen net als de kinderen in haar omgeving.
Dat maakt dat ik wel opnieuw dingen ga uitproberen om te zoeken en te maken.
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Denk je dat veel kinderen en hun ouders je boek met
grote belangstelling zullen lezen en herkenbare situatie
erin terug zien?
Zelf denk ik van wel, want als je om je heen goed
luistert, dan hoor je ouders nogal eens vertellen, en hun
zorg uitspreken, over één of meer voedselallergieën.
Er zijn veel kinderen met een voedselallergie en maar
weinig prentenboeken over dit onderwerp. Ik heb een
boek gemaakt waar kinderen zich in kunnen herkennen,
zowel in het verhaal als de uitleg over voedselallergie.
Ik wil hen graag het gevoel geven dat ze niet de enige
zijn en dat je ook lekker kunt leven én eten met een
allergie. Aan de hand van vrolijke tekeningen en in
heldere kindertaal maak ik het kind (en zijn omgeving)
duidelijk wat het betekent als je een voedselallergie
hebt.
Kun je nog meer informatie geven over “Anne krijgt
een taart”? Het boek is een hardcover prentenboek
geschreven voor kinderen van 3-7 jaar. Wil je meer
lezen of het prentenboek bestellen, dan kan dit
op www.allergiemama.nl
Hier kunnen ook kleurplaten gedownload worden,
zodat kinderen zich meer gehoord en betrokken gaan
voelen. Daarnaast kunnen ansichtkaarten en
uitnodigingen besteld worden passend bij dit thema.
Voor mogelijkheden omtrent een workshop,
sponsoring of met vragen, kun je contact opnemen
via martine@allergiemama.nl
Als je graag de boekpresentatie wilt kijken, dan kun je
die vinden op mijn website of op mijn Facebookpagina ‘Anne krijgt een taart’.
Op dit moment loopt er voor de kinderen een leuke kleurplaatwedstrijd met een leuk
prijsje om te winnen. Let op inleveren kan nog tot 29 januari a.s.
Smaakt het naar meer, of kort gevraagd, ga je nog meer boeken schrijven over
specifieke onderwerpen en die zelf van mooie, herkenbare illustraties voorzien?
Over het onderwerp voedselallergie zijn nog wel meer mooie titels te verzinnen.
Maar eerst ga ik genieten van dit boek en daarna kijk ik wel of ik het avontuur opnieuw
aanga. Wel heb ik voor nu de wens dat ik workshops kan geven in de klas van kinderen
met een allergie. Dit heb ik gedaan in de klas van onze dochter. Dat was erg waardevol,
we zijn op een interactieve manier aan de slag gegaan met producten en allergieën.
Heb je nog tijd voor andere hobby’s?
Werken aan mijn boek heb ik vooral onder schooltijd gedaan. Dus daarnaast hield ik
nog tijd over om te dansen, wat ik nog steeds leuk vind. Met vriendinnen naar de
bioscoop gaan hoort er ook bij. En tot slot kan ik ook genieten van uit eten met mijn
man, mits de allergieën goed doorgekomen zijn. Het afgelopen jaar met alle
coronaregels hebben hobby’s wel een andere invulling gekregen en zijn ze meer gericht
op thuis en met het gezin. Knutselen en buiten spelen met Imke en Anne heb ik de
afgelopen tijd veel gedaan. Als gezin gaan we in de weekenden graag naar het bos,
puzzelen en even op coronaproof bezoek bij opa en oma. Ook ben ik regelmatig op zoek
naar nieuwe recepten om weer iets nieuws te kunnen koken dat ook Anne kan eten met
haar allergieën.
Martine wat een mooi initiatief, veel succes met het prentenboek.
DE SCHAKEL 2-2021
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TOON REIJNEN EN WILHELMIEN VAN DEN HEUVEL
SAMEN 50 JAAR VRIJWILLIGER BIJ TAFELTJE DEKJE
Vier vrijwilligers samen 50 jaar in dienst bij Tafeltje Dekje SWOC in Haps!
Een bijzonder jaar, 2020. En dit keer gaat het niet over de pandemie en de
bijbehorende lockdown die iedereen in zijn greep houdt. Het is een bijzonder jaar,
omdat vier bezorgers/coördinatoren bij Tafeltje Dekje onderdeel van SWOC Cuijk
samen 100 jaar in dienst zijn!
100 Jaar vrijwillige inzet voor senioren die dagelijks een warme of koelverse
maaltijd nodig hebben. 100 jaar door weer en wind (lockdown of niet) op pad zijn
om de maaltijden te bezorgen en/of om de planning rond de bezorging te regelen.
En wie zijn deze jubilarissen? In alfabetische volgorde: Nelly van den Broek is 40
jaar coördinator bij Tafeltje Dekje Beers, een bekend gezicht voor velen in Beers.
Wilhelmien van den Heuvel is 25 jaar coördinator bij Tafeltje Dekje Haps.
Ooit begonnen met zelf maaltijden koken
voor de inwoners en nu alweer heel wat
jaren coördinator. Wilhelmien is eveneens
voor velen een bekend gezicht maar dan
in Haps, ook door haar jarenlange
vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem.
Toon Reijnen is 25 jaar bezorger bij
Tafeltje Dekje Haps en op zijn 86e (!)
nog steeds actief als bezorger!
Peter van Son tenslotte is al 10 jaar actief
bij Tafeltje Dekje Cuijk.
Geweldig dat deze vier vrijwilligers al zoveel jaren dit vrijwilligerswerk doen!
Onlangs zijn zij alle vier in het zonnetje gezet door SWOC, helaas op een andere
manier dan we gewend zijn. In verband met corona was het niet mogelijk om op de
jaarlijkse bijeenkomst met de bezorgers hier op een feestelijke manier aandacht
aan te geven. Dat gaat zodra dit mogelijk is zeker gebeuren. Tot die tijd houden we
met gezond verstand veilig en verstandig op afstand van 1,5 meter.
Door SWOC zijn zij thuis verrast met een attentie. Nelly, Wilhelmien, Toon en Peter,
bedankt voor jullie inzet al die 100 jaar!
Wil je ook bezorger worden?
Kijk voor meer informatie op de website van SWOC: www.swocuijk.nl
Stuur een mail naar infobalie@swocuijk.nl of bel naar 0485-574440.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

25 jan. Buurtvereniging de Groes

Woensdag

27 jan. Buurtvereniging Beatrixlaan

Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur

Vrijdag

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

Zaterdag

20 febr. Buurtvereniging de Kampakker
Papiercontainer staat vrijdagmiddag op de hoek De Aalsvoorten/
Bogaersstr., zaterdag van 09.00 - 11.00 uur staan er vrijwilligers bij.

Zaterdag

6 febr. Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.

Zaterdag

30 jan. 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
Maandag

25 januari x
1 februari GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

RECTIFICATIE AFVALKALENDER 2021
Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de
groenstraat in Haps fout weergegeven.
De juiste openingstijden zijn: maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
www.afvalaanbieden.nl
Excuses voor het ongemak

DE SCHAKEL 2-2021

31

Foto 16-01-2021, Martijn van der Meulen
32

DE SCHAKEL 2-2021

