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CV “DE ZELFKANT”
DOET MEE AAN MINIATUUROPTOCHT
Carnaval is helaas niet zoals andere
jaren, dus ook geen Mega Optocht in
Haps.
Desondanks is de optochtcommissie
niet te stoppen. Na een paar weken
bouwen aan een miniatuur
prinsenwagen zijn we klaar om mee
te doen aan een leuk initiatief van
een van onze collega verenigingen,
namelijk een verfilmde minioptocht.
Er zullen allerlei mooie creaties in
miniatuur voorbij komen op TV.
De Zelfkant is natuurlijk ook van de partij dus ga kijken……
De miniatuuroptocht wordt op
zondag 14 februari
om 14.00 uur
uitgezonden op
Omroep Land van Cuijk.
Dus ga er
voor zitten
en beleef
Carnaval
online.
CV “De Zelfkant”
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DE SCHAKEL NUMMER 4 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 19 FEBRUARI 2021
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 12 FEBRUARI - 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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PRINS HARM D’N TWÈDDE PRINS CARNAVAL 2021
-

Zaterdag 23 januari was het online Prinsenbal 2021. Anders dan anders i.v.m.
Corona. Maar het Prinsenbal moest doorgaan, hoe dan ook!
Met man en macht hebben wij gewerkt aan het online Prinsenbal
en dit was een succes. We begonnen de avond met optredens van
Lisa, Noor en Fem en een solo dans van Wieteke van de
Zelfkanthennekes. Prachtig hoe deze kanjers een show hebben
neergezet. Ook deze meiden kunnen niet trainen door alle
maatregelen, maar dan toch zo’n fantastisch optreden neerzetten
is mooi om te zien.
Vervolgens heeft toneelvereniging KuNaKra enkele Hapsenaren gefilmd, die waren
genomineerd voor “Kiep zonder Kop 2021”. Er zijn honderden stemmen binnen
gekomen en de winnaar van de Kiep zonder Kop 2021 is Coen Mooren geworden.
Op het Hopse Prinsenbal kan “t Hops Praotje”
natuurlijk niet ontbreken. De gebroeders Tak
namen de gebeurtenissen van het afgelopen jaar
van enkele Hapsenaren onder de loep. Er werden
leuke anekdotes en hilariteiten uit het dorp
geëvalueerd. Wederom een prachtig optreden van
Hans en Corné.
Dit jaar iets vroeger dan andere jaren, begonnen
we aan de onthulling. De Raad van Elf ging op
zoek naar een goeie Prins voor 2021. Er zaten
geweldige kandidaten bij, maar…… na donder en
bliksem kwamen Prins Harm d’n Twèdde en
Prinses Lynn uit de deuren van “de Kuip”
gestormd. Net als vorig jaar worden ze bijgestaan door Pages Iris en Lieke,
Hofmaarschalk Teun en Nar Hendrik.

“Wa is ’t lève
toch moj,
alwèr ’n jaor
Prins
in de Kiepekoj!”
Zoals jullie gewend zijn van onze hofhouding staan zij weer te popelen om te
mogen feesten.
Helaas laat dit nog even op zich wachten, maar hopelijk zien jullie ze snel weer.
Namens CV de Zelfkant willen wij jullie bedanken voor jullie interesse in het online
Prinsenbal. Naar verwachting heeft het online Prinsenbal ± 1750 kijkers getrokken.
CV de Zelfkant Haps
DE SCHAKEL 3-2021
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 6 februari 2021 Eucharistieviering om 19.00 uur met zang.
Misintenties:
Mgd: Tien Thoonen
Mgd: Gerrit van Huisseling
Jaargetijde Wim Peeters Weem
Jaargetijde Gerrit Weren
Zaterdag 13 februari 2021 Eucharistieviering om 19.00 uur met zang.
Misintenties:
Mgd: Pastoor Antoon van Kessel
Jaargetijde Nol Jans
Jaargetijde Piet Custers
Jaargetijde Jan Thoonen
Jaargetijde Nell Kroef
Priester van de week:
Pastoor Ad van der Meijden- tel 0485-451282. Zaterdag 30 jan. tot vrijdag 12 febr.
Pastor Bas van Dijk
- tel 0485-218712. Zaterdag13 febr. tot vrijdag 19 febr.
Kosten misintenties.
Het Bisdom heeft bepaald, dat de kosten voor het opgeven van een misintentie
voortaan € 12,- zijn. Wij vragen u vriendelijk om bij het opgeven van een
misintentie, indien mogelijk, met gepast geld te betalen.

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor
het medeleven na het overlijden van ons moe,

Joke van Tilburg – Peeters Weem
Jullie belangstelling heeft ons goed gedaan en
is voor ons een grote steun geweest.
Haps, januari 2021

Familie van Tilburg - Peeters Weem
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DE KERK IS EEN PLEK DIE INSPIREERT EN
HEEFT UW HULP NODIG!
Het jaar 2021 is alweer enige weken oud.
We hebben elkaar een zalig of gelukkig Nieuwjaar toegewenst en onze beste wensen
voor het nieuwe jaar aangeboden. Het voorbije jaar was voor de meeste onder ons een
moeilijk, onzeker en verdrietig jaar, ook voor onze geloofsgemeenschap. Het is niet

zonder redenen dat wij hopen dat 2021 ook voor onze parochie “De Goede Herder”
met zijn 5 geloofsgemeenschappen een goed en gezond jaar wordt. Het perspectief
is er: er is licht aan het eind van de tunnel nu een vaccin hulp biedt, maar de tunnel is
nog lang en er wachten ons nog steeds donkere weken.
Laten we elkaar niet neer somberen, maar opbeuren.
Als dorpsgemeenschap met zijn harde lockdown moeten we al het mogelijke doen om
de kwaliteit van het parochiewerk met zijn vele vrijwilligers op peil te houden.
We moeten waakzaam blijven dat onze geloofsgemeenschappen financieel gezond
blijven. Een groot gedeelte van de inkomsten komt voort uit de jaarlijkse “Actie
Kerkbalans” die eind januari – begin februari gehouden wordt.
Onze kerkgebouwen, die van geen enkele instantie subsidie ontvangen, kunnen alleen
door gezamenlijke inspanning van onze dorpsgenoten in stand worden gehouden.
Daarom is uw financiële bijdrage en uw morele steun hard nodig!
Het mooie kerkgebouw, dikwijls het centrum van onze dorpen, is een plek om tot jezelf
te komen of anderen te ontmoeten, een oriëntatie in ons landschap, een blikvanger, een
plek om samen te komen om te vieren en te geloven. Voor iedereen heeft de kerk een
eigen betekenis. Al generaties lang is de kerk voor velen een baken: een markant
herkenningspunt in onze dorpen. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk
hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek, want in de kerk wordt
gebeden, gezongen, getrouwd, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun
geloof in God, maar ook om hun levenservaring te delen. Een plek ook om stilte rondom
je heen te ervaren.
Door te doen waar ze al eeuwenlang voor staat is de “Actie Kerkbalans” gepland onder
het motto: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Zo behouden we samen wat
waardevol is, ook voor de toekomst. Help mee en geef aan uw kerk wat u kunt missen.
Elke gift, groot of klein, is welkom. Het geld dat u geeft voor uw kerk is voor het
behoud, onderhoud en het voortbestaan. Het is een investering in de kerk van nu en de
kerk van morgen. Een investering in de kwaliteit van ons samen leven. De K van kerk is
niet voor niets ook de K van kwaliteit van leven in onze dorpen. In de kerk gaat het er
niet om wat je bezit of presteert maar om wie je bent. Alleen met elkaar kunnen wij
onze parochie “De Goede Herder” met zijn kerken in stand houden en maakt u het
mogelijk dat de Kerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van
waarde, van blijvende waarde, want we behouden samen wat waardevol is.
Graag danken wij allen die jaar-in-jaar uit hun bijdrage
leverden in de kosten van onze parochie en uit eigen
beweging hun kerkbijdrage verhoogden na een voor ons
zo’n moeilijk jaar. Laten we elkaar blijven helpen, wat meer
na elkaar omzien met een bemoedigend woord. Vol goede
moed gaan we hoopvol verder onder Gods onmisbare zegen.
Parochiebestuur “De Goede Herder” – pastoor.
*Gemakshalve treft u onderstaand het banknummer
van uw kerk aan*:
Haps: NL74RAB00119102307 R.K. Parochie De Goede Herder.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat tel.0485-451282.
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OPLOSSING PUZZEL NUMMER 1-2021
CRYPTISCHE AARDRIJKSKUNDE

Vindt de plaatsnaam die op een cryptische wijze omschreven staat.
Het getal achter de zin geeft het aantal letters van de plaatsnaam aan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hier is het duidelijk niet in orde
Beter kan het eigenlijk niet
Is het hier gedaan met de tuinen.
Geen echte vrouw van lichte zeden
Die zit verdraaid in bader
Ingang van de verdoemenis
Gemene vogeltjes
Heus weer een naaldboom
Nederlandse rivier voor stadsgedeelte
Zo tussen zeven en negen
Thans rijk
Hier staan essen in het veem
Wordt daar linnengoed gestolen
Meisjesnaam voor turfland
De v. voor lijmen
Een ogenblik achter de garage
Gaat daar een hijswerktuig naar boven
Een o voor essen
Vogels en een es voor de kastelein
Balspel voor een terp
Een sonnet net niet
Vrouwelijk gebak
Hemelse wezens
Grote man voor een oude lengtemaat

6
4
9
8
5
7
11
7
7
4
6
6
6
10
6
6
6
3
12
11
3
7
7
6

Hapert
Best
Eindhoven
Schijndel
Breda
Helmond
Lage Zwaluwen
Heusden
Waalwijk
Acht
Nuland
Vessem
Waspik
Helnaveen
Vlijmen
Boxtel
Lierop
Oss
Valkenswaard
Kaatsheuvel
Son
Zijtaart
Engelen
Reuzel

Drinken in de vrieskou
Vogels moeten ook drinken in de winter.
Je kunt een bakje water voor ze buiten zetten.
Doe dan wat suiker in het water, dan bevriest het niet.

8

DE SCHAKEL 3-2021

EEN NIEUWE RUBRIEK IN `DE SCHAKEL’!
`T SNUFFELHOEKJE’
Als je abonnee bent van De Schakel dan kun je
gratis een oproep plaatsen in de rubriek:
`t Snuffelhoekje’
We beginnen in elk nummer met een halve pagina. Vol =vol.
Zijn er te veel oproepen, dan schuiven de laatst binnengekomen oproepen naar
het volgende nummer. Stuur je oproep naar: info@deschakelhaps.nl
Voorbeelden:
• Gratis af te halen…………………………… b.v. betonklinkers
• Puzzel 1000 stuks, ruilen tegen….… b.v. een pak koffie
• Ben je op zoek naar………………………. b.v. voetbalschoenen maat 34
• Voor mijn hobby zoek ik……………..…
• Wie heeft voor mij het boek………..

NOSTALGIE!

POSTZEGELVERZAMELING
TE KOOP

Wie maken we blij met een nog
functionerende

complete jaargangen 1986 t/m 2001

VHS-RECORDER en
VHS-VIDEOCAMERA

Postzegels vanaf 1942 in album
DAVO album III en IV

Gratis op te halen. Tel. 318307.

Interesse? Tel.0485-318307

FEESTVERLICHTING HAPS
Tijdens de afgelopen feestdagen hebben we weer kunnen genieten van de
feestverlichting in Haps.
Dat de verlichting er hangt is geen vanzelfsprekendheid aangezien de gemeente
geen potje heeft om de verlichting op te hangen.
Elk jaar is het weer zoeken wie dit betaalt of sponsort.
Dit jaar is de verlichting belangeloos opgehangen door
Marius Manders en Gizo Jans waarvoor wij hun erg dankbaar zijn.

Dorpsraad Haps

DE SCHAKEL 3-2021
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MELD MISDAAD ANONIEM
Ook de gemeente Cuijk sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem
De gemeente Cuijk gaat – net als alle andere gemeenten in de regio
van het Basisteam Maas en Leijgraaf – samenwerken met Meld Misdaad
Anoniem. De gemeenten tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met het meldpunt (ook wel M. genoemd) en ontvangen
daarmee via M. aanvullende en relevante signalen over criminaliteit en
fraude. Binnen de regio van het Basisteam Maas en Leijgraaf werken
gemeenten Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert,
Sint Anthonis, Boxmeer en Uden, politie, Belastingdienst en Openbaar Ministerie
samen tegen ondermijnende criminaliteit. De samenwerking met M. vergroot de
informatiepositie van de gemeenten en versterkt de integrale aanpak van
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
Deze vorm van onderwereldcriminaliteit maakt bij haar activiteiten gebruik van
diensten uit de zogenaamde bovenwereld. Bij M. kunnen mensen opvallende zaken
volledig anoniem melden over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale
prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen.
De samenwerkende gemeenten en het meldpunt M. zijn begin december 2020
gestart met een online en offline pr-campagne. Het eerste deel van de campagne
was gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van Meld Misdaad Anoniem;
het tweede deel (gestart in januari 2021) op het thema drugscriminaliteit.
Burgemeester Hillenaar van Cuijk: “Ondermijning is een speerpunt en belangrijk
onderdeel van ons gezamenlijke Integraal Veiligheidsplan. De samenwerking met
Meld Misdaad Anoniem past binnen
de regierol die we als gemeente
hebben bij de aanpak van
ondermijnende criminaliteit.”
M is een onafhankelijke organisatie
en geen onderdeel van de politie. Bij
M komen anonieme meldingen binnen over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs,
illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit van de
melder staat hierbij altijd centraal. Marc Janssen, woordvoerder van M: “Het is
altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen als je informatie hebt
over criminele activiteiten, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd makkelijk. Er zijn
veel redenen voor mensen om niet te melden. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of
omdat je de dader kent. Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen van melden niet
kunnen overzien of dat ze er na die tijd simpelweg niets meer mee te maken willen
hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet.
Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt, maar de melder
buiten beeld blijft.”
M is zeven dagen per week bereikbaar via 0800 7000.
Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op
feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden of via
www.gemeente-mill.nl/meldcriminaliteit
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NIEUWS VANUIT HUISARTSENPRAKTIJK HAPS
Binnenkort komt er een coassistent bij ons in de praktijk.
Dit is een bijna-afgestudeerd-arts-in opleiding,
die 8 weken stage loopt in een
HUISARTSENPRAKTIJK
huisartsenpraktijk.
Hij/zij loopt mee met een huisarts en zal
ook zelfstandig patiënten mogen beoordelen.
Dit gebeurt ALTIJD onder supervisie van een huisarts.

HAPS

Indien u de huisarts liever alleen wilt spreken is dat altijd mogelijk en kunt u dat
tevoren aangeven.

COVID VACCINATIE
Indien er mensen zijn die hun Covid-vaccinatie al gehaald hebben, op
wat voor manier dan ook, graag even doorgeven aan de
huisartsenpraktijk Haps. Tel. 0485-312424.

VANAF 1 FEBRUARI
ALLEEN NOG BLOEDAFNAME OP AFSPRAAK
Sinds enige tijd is het maken van een afspraak
voor bloedafname in het Maasziekenhuis vereist.
We merken dat het op bepaalde momenten nog erg
druk is met mensen zonder afspraak.
Vanwege de coronarichtlijnen is deze extra toeloop niet wenselijk.
Om iedereen snel te kunnen helpen en de 1,5 meter
afstand te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk
dat iedereen die voor bloedafname komt vanaf
1 februari vooraf online een afspraak maakt.
Ook voor de bloedafnamelocaties buiten het
Maasziekenhuis is voortaan een afspraak nodig.
Dat kan enig ongemak geven, maar veiligheid staat
op dit moment voorop.

DE SCHAKEL 3-2021
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PRACHTIGE ONTWIKKELINGEN OP RBL
In 2014 startte mijn eerste periode als wethouder van de gemeente Cuijk. In
mijnportefeuille direct een aantal zeer uitdagende dossiers: transitie jeugdzorg, bouw
Integraal KindCentrum Padbroek, realisatie glasvezelnetwerk voor heel Land van Cuijk
en de verdere ontwikkeling van Regionaal Bedrijventerrein Laarakker (RBL) bij Haps.
Haps dat ik vooral van Dancing van Hooij kende, maar dat heeft meer met mijn leeftijd
te maken. Maar daar zal ik nu niet verder op in gaan. Dat kan wel bij een pronkzitting of
andere mooie bijeenkomst in Haps.
Begin 2014 zaten we nog met de naweeën van de vastgoedcrisis maar waren er op RBL
al wel veel investeringen gedaan en was er nog maar zeer weinig animo voor de afname
van kavels. Alleen een brandweerkazerne en een ijzerhandel waren toen gevestigd.
Hoe anders is het nu.
Amper 7 jaar later. Door de komst
van Danone / Nutricia is een ware
kettingreactie op gang gekomen. Dit
heeft geleid tot de komst van een
mooie diversiteit aan nieuwe
bedrijven uit onze eigen gemeente,
uit de directe regio en uit andere
windstreken. Daar was ook precies op
ingestoken.
Graag noem ik een paar bijzondere
vestigingen en ontwikkelingen.
Over Danone / Nutricia hoef ik niet
uit te weiden. Iedereen kent deze nieuwe parel aan de A73 met een wereldwijde
klantenkring en bekendheid.
Maar wat denkt u van Nuvita, een toonaangevend bedrijf voor het tabletteren,
capsuleren, coaten en verpakken van voedingssupplementen. Neem eens een kijkje als
zij een open dag organiseren. Alleen al hun personeelsruimte is die moeite waard.
Ook is inmiddels de eerste van 2 grootschalige distributiecentra nagenoeg gereed en is
de bouw van de tweede gestart. Op het zuidelijk deel van RBL betreft dit een centrum
voor de distributie van supermarkt artikelen van Verbruggen Food Group.
Op het noordelijk deel wordt voor Danone straks niet alleen de distributie van het
Cuijkse/Hapse assortiment afgewikkeld maar wordt ook de afhandeling van een
compleet andere, arbeidsintensieve productrange toegevoegd. Allemaal ultramoderne
logistieke processen in een duurzaam gebouwde bedrijfslocatie.
Naar verwachting is deze eind 2021 gereed.
Op dit moment valt de bouw van de hypermoderne koelvrieslocatie van het uit Boxmeer
komende Coenen op. Bijzonder is dat zij eerst de stellages voor de palletplekken
bouwen en dan de buitenzijde realiseren. Als deze nieuwe locatie in gebruik is zullen er
per etmaal vele pallets met diepvriesgoederen in- en uitgaan.
Inmiddels wordt de lijst van bedrijven die zich gevestigd hebben of zich gaan vestigen
steeds langer. Denk aan de tankstations, metaal- en afvalhandelaren, weg- en
waterbouwmachine onderhoudsbedrijven, een producent van ventilatiesystemen voor
de agrarische sector, etc.
Het bedrijvenpark brengt uiteraard ook een forse toename van werkgelegenheid met
zich mee. Dat is een boost voor onze regio in het algemeen en ik denk voor Haps in het
bijzonder. Ik vind dit persoonlijk, in mijn rol als wethouder Economie, een heel mooi
succes voor het Land van Cuijk en een goede basis voor onze toekomst.

12

DE SCHAKEL 3-2021

Al met al betekent dit dat de
beschikbare gronden snel
uitverkocht raken. Wanneer ik dit
schrijf is ruim 72% van de
percelen op Noord en Zuid
verkocht, zijn diverse andere
kavels gereserveerd en is er
grote en zeer concrete
belangstelling voor de overige
kavels.
Daarom is het hoog tijd is dat het
noordwestelijke deel opnieuw
bestemd wordt tot
industrieterrein. Dat gaat dan om
het deel dat al ruim 10 jaar geleden in overleg met vele betrokkenen in Haps (o.a.
dorpsraad en omwonenden), na een uitgebreide variantenstudie, hiervoor is
aangewezen. Op die plek gaat het dan, zoals u ongetwijfeld weet, om kavels voor lagere
milieucategorieën en minder grootschalige gebouwen, waarbij wij dan nog sterker dan
nu gaan inzetten op duurzaamheid.
Alle gronden zijn al aangekocht, de meeste voorbereidende werkzaamheden zijn
uitgevoerd en de eerste bedrijven melden zich al voor een mooie locatie op dat deel.
Daarmee zijn de investeringen gedaan, nu dienen de verkopen en uitgiftes nog plaats te
vinden.
Daarom willen we voortgang maken met de herbestemming.
We zijn momenteel intensief aan het werk om het concept ontwerpstemmingsplan op te
stellen. Alhoewel reeds eerder bestemd zullen we alle zaken opnieuw beoordelen en
bezien of ze volgens de nieuwste richtlijnen uitgevoerd worden. Zodra dit concept
gereed is zullen we dit met de werkgroep van de Dorpsraad en met alle
geïnteresseerden bespreken alvorens dit in procedure te brengen.
U kunt dus in een vroeg stadium uw inbreng geven.
Waar ik in 2014 begon met zorgen kan ik nu zeggen dat die niet langer bestaan.
Ik heb het volste vertrouwen in de uitgifte van de kavels op het noordwestelijk deel
zodat we de exploitatie positief kunnen afsluiten en een modern, gezond en goed
verzorgd industrieterrein inbrengen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Maarten Jilisen, Projectwethouder RBL, Gemeente Cuijk

DE SCHAKEL 3-2021

13

GEMEENTEHUIS, GRIFFIE, LEEFBAARHEID EN
DE MUUR VAN HAPS,
GEMEENTEHUIS LVC IN BOXMEER
Er is uitvoerig gekeken naar de beste locatie voor het
gemeentehuis voor de toekomstige gemeente Land van Cuijk. Het
gemeentehuis in Boxmeer heeft de beste papieren, geeft de
meeste mogelijkheden om het uit te bouwen tot een pand dat past
bij deze tijd. Het is niet zo dat alles op het gemeentehuis plaats
zal vinden. Corona heeft geleerd dat er voor een bepaald deel
door ambtenaren ook thuis gewerkt kan worden. Ook zijn er plannen om inwoners
juist thuis te bezoeken of dat men gewoon zaken thuis afgeleverd krijgt en de gang
naar het gemeentehuis overbodig wordt.
Maar eerlijk is eerlijk, hoe vaak moet je
in deze digitale wereld werkelijk fysiek
aanwezig zijn in het gemeentehuis?
Dat valt reuze mee. De raadsleden zullen
in ieder geval een nieuwe, vaste plek
krijgen om te vergaderen. Nu moeten we
dat tijdelijk digitaal doen, maar dat zal
zeker weer veranderen. Dan zullen er in
de nieuwe gemeente 35 stoeltjes
klaarstaan in plaats van in totaal 70.
Momenteel is de verdeling als volgt:
Boxmeer (21), Cuijk (19), Sint Anthonis
(15), Mill en Sint Hubert (15)
‘Onze’ griffier naar Land van Cuijk
Onze griffier zal over een paar weken de kwartiermaker worden van het Land van
Cuijk. Dat betekent dat we hem driekwart jaar kwijt zijn aan de komende
organisatie. Op zich is het wel fijn dat de griffier (zeg maar de persoon die de
raadsleden helpt bij het uitoefenen van hun functie) voor ons een bekend en
vertrouwd gezicht blijft. Ook de directeur van alle ambtenaren van onze gemeente
(en die van Mill en St Hubert en Grave) is kwartiermaker geworden voor de
gemeente Land van Cuijk. Ik realiseer me dat we toch beste mensen in huis hebben
gehad als ze nu verkozen zijn tot kwartiermakers.
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€1.378.000 voor wonen en leefbaarheid
In een eerdere raadsvergadering heb ik al eens gevraagd naar dit saldo. Dit bedrag
is ontstaan doordat bouwers geld (bouwvolume) af moesten dragen ten behoeve
van Wonen en Leefbaarheid in de buurt. Er zijn wel een paar regels verbonden aan
de uitgaven. Zo moet het bedrag in principe ten goede komen aan projecten in de
buurt van degenen die ervoor betaald hebben. Ik denk dat er mooie projecten en
burgerinitiatieven bekend zijn waaraan de gelden besteed kunnen worden.
Ik kan er een heel stel noemen voor de gemeente Cuijk en ook specifiek voor Haps.
Maar laat ik er eens eentje noemen: De Rozengaarde. Daar valt best wel wat te
ontwikkelen ten aanzien leefbaarheid. Om maar eens te beginnen met het in orde
maken van de straat en bermen. Daar is meer dan 40 jaar geen degelijk onderhoud
aan gepleegd. Veel kwetsbare medemensen moeten daar met de rollator op pad.
Dat valt voorwaar niet mee.
De muur van Haps
Jeetje, dat was even schrikken en
slikken toen menigeen ‘De muur
van Haps’ zag, een wand van
bedrijf Coenen op het RBL. Deze is
zo hoog en zo dicht op de weg dat
deze echt op je af lijkt te komen.
Ik kan me niet anders voorstellen
dan dat dit bedrijf binnen de vooraf
gestelde kaders heeft gewerkt.
Daar wil ik het niet over hebben,
maar wel over die, in mijn ogen,
lelijke muur. Ik heb een schets
gezien van wat het wordt.
Dat is natuurlijk altijd beter dan wat
we nu zien, maar fraai is het nog steeds niet. Wij gaan de wethouder vragen om in
gesprek te gaan met het bedrijf.
Een lelijke muur is een bijzondere kans om er juist iets moois van te
maken.
Ik denk dat er creatievelingen genoeg rondlopen die van zo’n gevel iets
unieks kunnen maken. Ik hoop dat de directie van Coenen hier voor open staat,
dan wordt die lelijke muur, die nu alleen afstand schept, een kans op verbinding!
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl

T: 06-23411107
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www.liberaal-lvc.nl
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KERKSTRAAT HAPS CIRCA 1950
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TOEN SCHAATSEN NOG EEN ‘NATIONALE’ SPORT WAS
Mijn ouders woonden rond de jaren vijftig van de vorige eeuw aan de Kalkhofseweg
en waren de buren van de familie Jac. Verschuren-Pechtold, één van de bekende
Hapse rozenkwekers. Ik herinner me nog wanneer het Sinterklaas was we altijd de
schoen mochten zetten en dat we daar het kaartspel ‘Zwarte Pieten’ speelden.
Op een winterse dag, toen het al dagen hard gevroren had, werd ik door de
kinderen van mevrouw (Jet) Verschuren opgehaald en we vertrokken naar
Nijmegen. Aangekomen bij de winkel van Van Campen werd er een paar schaatsen
aangemeten – ik geloof dat het ‘klumpkes’ waren – en na waarschijnlijk nog enkele
andere boodschappen gedaan te hebben vertrokken we weer richting Haps.
Het einddoel bleek echter het toenmalige schaatsparadijs de Hapse Polder te zijn.
Eén van de dames bond me de schaatsen onder en ik moest naar de overkant
schaatsen (ik vermoed dat het een soort kluunen is geweest) waar een koek-enzoopie kraampje stond, waar Gerrit van Dijk de beheerder was en warme chocolade
en koeken verkocht. Jaren later begreep ik het pas. Gerrit van Dijk was knecht bij
rozenkweker Verschuren-Pechtold en daar moesten de dames Verschuren even hun
gezicht laten zien!

Foto: Schaatsen op De Polder met op de achtergrond de spoorlijn Nijmegen-Venlo en
hotel “Krasnapolski”.
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De winters duurden in vroegere jaren soms erg
lang en waren erg koud. Als manneke naar
De Polder gaan zat er niet in. We schaatsten op
slootjes en ondergelopen weilanden en soms was
zelfs de straat een ijsbaan. Ik herinner me dat er
langs de Kalkhofseweg een plas was ter hoogte
van het huidige hondenverzorgingscentrum ‘De
Bengels’ waar velen jonge Hapsenaren hun eerste
stappen op het ijs zetten.
Het was afzien, want de meeste kinderen hadden
schaatsen die je onder moest binden, maar
daardoor ook weer snel los of te los kwamen en
dan moest je met je koude vingers de knoop maar
weer vast maken of het riempje vast sjorren.
Wie herinnert zich nog namen als ‘Friese
Foto: Schaatsen in de Kerkstraat
schaatsen’, ‘doorlopers’ en ‘klumpkes’?
Wie weet nog dat de Hapse brandweerlui onder aanvoering van commandant André
Rausch de speelplaats van de jongensschool (de huidige basisschool ‘De Bongerd’)
onder water lieten lopen en de jeugd dagenlang met groot plezier kon schaatsen?
Later kwam er in Haps zelfs een heuse ijsbaan.
De Polder was in de loop der jaren langzaam maar zeker dichtgegroeid met riet en
andere waterplanten. Gelukkig waren er enkele
boeren in Haps-zuid die in de winter graag wat te
doen hadden en zij kwamen op het idee om
onder leiding van Cor van den Besselaar een
ijsbaan aan te leggen. Een heuse ijsclub werd
opgericht! Tegenover het tennispark aan de
Zoetsmeerweg werden enkele weilanden van
Antoon Hendriks, na overleg met het waterschap,
onder water gezet en zo konden velen – jong en
oud – genieten van dit aloude winterse vermaak.
Zwieren en zwaaien en ‘omspringen’ moest je
leren en op de televisie waren wereldberoemde
kunstrijdsters op de schaats als Sjoukje Dijkstra
en Joan Haanappel het grote voorbeeld.
Verschillende boeren en andere vrijwilligers
controleerden het ijs en bepaalden wanneer de
Foto: Op de schaatsen bij de kerk
ijsbaan open mocht (“het ijs moest lije!”) en
zorgden dat de ijsbaan regelmatig sneeuwvrij gemaakt werd en nog later voorzien
werd van een heuse verlichting. Dat je daarvoor een klein bedrag aan entree moest
betalen nam iedereen voor lief met zo’n prachtige accommodatie.
Nadat de ijsclub en ijsbaan aan de Zoetsmeerweg bij de tennisbaan al enkele jaren
ter ziele was gegaan startte buurtvereniging “De Aalsvoorten” een nieuw initiatief
om weer een ijsbaan voor de Hapse jeugd te maken.
In 2001 werd een provisorische ijsbaan aangelegd op een stuk bouwland aan de
Zoetendaalstraat.
Dit beviel zo goed dat de initiatiefnemers op zoek gingen naar een vaste locatie
voor een ijsbaan voor de jeugd. In samenwerking met de gemeente Cuijk en enkele
sponsors werd in 2003 een baan aangelegd aan de Kampsestraat bij visvijver
18

DE SCHAKEL 3-2021

“De Kampse Plas”. Een nieuwe stichting, “De IJsbaan Haps” werd opgericht en werd
een blijvende accommodatie. Helaas hebben we al enkele jaren geen ijs meer
gehad, maar de stichting bestaat nog steeds en elk jaar wordt elk jaar
geprepareerd en onderhouden voor het geval dat… Laten we hopen dat de huidige
jeugd zich komende jaren het schaatsen weer kan leren, lol hebben op de ijsbaan
en genieten van koek-en-zoopie. De stichting “De IJsbaan Haps” is er klaar voor!
Schaatsen en sneeuw- en ijsvermaak hoorden in de naoorlogse jaren steevast bij
de winter, totdat… we langzaam maar zeker merkten dat er steeds minder echte
winterse dagen kwamen en dus ook het
ijsvermaak minder werd. Vroeger was
er geen kind dat niet kon schaatsen.
Iedereen leerde het wel, al dan niet met
hulp van ouders, oom of tante of met
een keukenstoel!
Anno 2020 is schaatsen op natuurijs
bijna niet meer mogelijk.
Naar de Polder of de Beugens Vilt ga je
tegenwoordig om van de natuur te
genieten. Wie wil schaatsen gaat naar
moderne kunstijsbanen in de
decembermaand in Cuijk of Boxmeer,
maar door het coronavirus is dat zeker in de winter van 2020/2021 ook niet
mogelijk. Travium, de ijsbaan in Nijmegen, moet je bezoeken om de ijzers onder te
kunnen binden; klumpkes en Friezen liggen in het museum!
Ieder jaar zien vele schaatsliefhebbers uit naar de Elfstedentocht.
Het blijft uitzien… trainen op kunstijsbanen... Of er nog ooit een echte Friese
Elfstedentocht komt? De natuur zal het laten zien...
Pierre Arts

“De Kampse Plas”.
“De IJsbaan Haps”.
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REUNDJE HOPS C-EDISIE
Hane, Henne, Kuukes en Piepkuukes,
CV De Zelfkant pakt tijdens carnaval 2021 weer eens uit met nog een nieuwe
activiteit. Of ja, een voor iedere Hopsenaar bekende
activiteit, maar dan in een geheel nieuwe jas:
Reundje Hops, wordt dit jaar omgedoopt tot de
“Reundje Hops C-editie”.
Deze bijzondere en speciale edisie zou eigenlijk bij
iedereen op de bucket-list moeten staan. Iets
waarvan je zult zeggen: “Ge het wa gemist, as ge
dur nie an mit hèt gedaon”.
We denken hiermee een volledig Corona-proof
activiteit te kunnen organiseren, die voor alle fans
van carnaval, van Reundje Hops, van wandelen, van
puzzelen en van een beetje schik hebben de moeite
waard zal zijn.
Jawel, CV De Zelfkant maakt het mogelijk tijdens carnaval 2021.
Zelfs voor de allerkleinsten, onze Piepkuukes, is er wat te doen.
Wat:
Er worden met carnaval drie verschillende reundjes uitgezet in en om ons mooie
Hops.
-> ‘t Hopse Clowntjespad: een reundje voor de Piepkuukes in Park de Wild.
Gebaseerd op diverse Kabouterpaden, maar dan met afbeeldingen van clowns in
een route door Park de Wild.
-> Reundje Hops C-edisie 4 km: een reundje voor de Kuukes en Hane en Henne
dwars door de Hopse bebouwde kom. Zoek de verschillende letters die op
diverse plekken langs de route staan en vink ze af op de ‘wandelbingo-kaart’.
-> Reundje Hops C-edisie 9,5 km: een reundje voor de extra stoere Kuukes en
de fiere Hane en Henne door Hops en een deel van het buitengebied van Hops,
oftewel de vrij uitLoop route. Zoek de verschillende prenten die op diverse
plekken langs de route staan en vul de woorden in op de ‘wandelspreuk-kaart’.
Onderweg kun je genieten van een stukje Hopse Zelfkant historie.
Er zijn met de Reundjes mooie prijzen te winnen en elke deelnemer zal achteraf
een UNIEK EN EENMALIG SPELDJE met een oorkonde thuisgestuurd krijgen!
Je begrijpt natuurlijk dat zo’n speldje een collectors item wordt die je een volgende
keer natuurlijk op je (carnavalspak) wilt hebben.
En misschien zijn er nog voordelen aan verbonden voor een volgende keer bij een
bal, een Zittingsavond of een Kèlszitting.
Wij verwachten de speldjes ongeveer anderhalve week later te kunnen bezorgen.
Natuurlijk is het leukste om de Reundjes of ‘t Clowntjespad te lopen in je
Carnavalsoutfit. Dat geeft extra sfeer en plezier.
Wij van de Zelfkant zullen dat ook zoveel mogelijk doen! Onderweg kun je een
selfie of een foto maken bij een bordje of letter die we dan mogelijk volgend jaar in
de Zelfkrant kunnen zetten (bij inzending ga je akkoord met mogelijke plaatsing in
De Zelfkrant of op onze Social Media).
Stuur deze op naar nummer 06-83785215.
20
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Uitleg Reundje Hops C-edisie:
Beide Reundje Hops C-edisie reundjes staan aangegeven hier in de Schakel, op
onze site én staan aangegeven met
diverse pijlen als wegwijzers op de
route.
Er is geen begin of eindpunt, je kunt
op elk stuk van de route instappen en
je eigen reundje lopen.
Je kunt de route linksom of
rechtsom lopen.
Beide of 2x mag ook.
De letters of woorden staan door elkaar en dus niet op volgorde.
De letters of woorden zullen wel redelijk duidelijk zichtbaar zijn en dus niet op
verborgen plekken.
Let op: De letters op de 4 km route die officieel meedoen hebben een gele
achtergrond en zijn voorzien van het Zelfkant logo.
Natuurlijk gelden de normale verkeersregels.
De kaarten op de middenpagina uit De Schakel of zelf geprint vanaf de site, kunnen
ingevuld ingeleverd worden voor prijzen. Per naam + adres kun je het maar 1x
inleveren.
Vanwege de Corona regels is het dus wandelen alleen of met je eigen gezin,
partner, vriend of vriendin. A.u.b. de anderhalve meter afstand bij passeren van
andere deelnemers in acht houden. Er zullen wel leden van De Zelfkant zijn die ook
de route bewandelen, maar niet om te helpen of verdere uitleg te geven. Je zult het
met deze instructies moeten doen ☺
Oplossing inleveren:
De ‘wandelbingo-kaart’ voor de editie van 4 km en/of de ‘wandelspreuk-kaart’ voor
de editie van 9,5 km kun je invullen vanaf de middenpagina uit De Schakel, of
invullen op een eigen printje via de download van onze site. Vul adres, namen en
leeftijden en aantal personen die het reundje hebben gelopen in.
Inleveren door in de brievenbus te doen bij één van de commissieleden”
- Prins Harm d’n Twèdde (Willem Alexanderlaan 11),
- Rob Meulepas (De Schans 34),
- Wilfred van Mil (Steenakkerstraat 1) of
- Wilko Smits (Bogaersstraat 6).
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Prijzen:
Uit alle goede inzendingen zal onze notaris een trekking doen van 11 stuks per
route.
Reundje Hops C-edisie 4 km
Reundje Hops C-edisie 9,5 km
1e prijs) cadeaubon a € 25,1e prijs) cadeaubon à € 25,e
2 prijs) cadeaubon a € 20,2e prijs) cadeaubon à € 20,3e prijs) Playstation Store tegoedbon a €15,3e prijs) cadeaubon à € 15,4e t/m 11e prijs) diverse mooie (Hopse) prijzen 4e t/m 11e prijs) diverse mooie
(Hopse) prijzen
Prijzen zullen afkomstig zijn of besteed kunnen worden bij AnyTyme,
Bakkerij d’n Bekker, Bakkerij de Haas, Bekelaar Culinair, De Posthoorn,
Drank van de Meisjes, IJs & Spijs of SPAR.
’t Hopse Clowntjespad
Wellicht heb je met je (klein)kinderen al eens een “Kabouterpad” gelopen, een
wandeling speciaal voor jongere kinderen. Dit idee hebben wij in een uniek
carnavalesk jasje gestoken.
Speciaal voor onze Piepkuukes zal in park “De Wild”
gedurende de hele
Carnavalsvakantie ‘t Hopse Clowntjespad uitgezet zijn.
Langs de wandelpaden van het park kom je dan 11x een
clowntje tegen.
Weet jij ze allemaal te spotten?
Bij ieder clowntje kun je een te gekke opdracht doen en
valt er wat te lachen.
En om het allemaal nog mooier te maken ligt er aan het
begin van de wandeling voor ieder kind (zolang de
voorraad strekt) een leuke verrassing klaar.
Lol gegarandeerd, echt een aanrader dus voor gezinnen met jonge kinderen!
Tenslotte:
Routes kunnen worden gelopen vanaf carnavalszaterdag 09.49 uur tot en met
carnavalszondag avond.
Clowntjesroute kan gelopen worden vanaf carnavalszaterdag 09.49 uur tot en
met vrijdag 19 februari.
Route en kaarten zijn als middenpagina uit de Schakel te halen of te downloaden
van onze site.
Handig om mee te nemen: pen, route,
wandelbingo-kaart en/of wandelspreukkaart,
telefoon of fototoestel voor selfies, goeie zin,
hapje of drankje voor onderweg.
Of natuurlijk thuis een drankje
koud leggen, zodat je na de
route bij thuiskomst ervan kunt
genieten.
Veel plezier en een mooi
reundje gewenst!

Namens CV De Zelfkant
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WANDELBINGO KAART “REUNDJE HOPS C-EDISIE” 4 KM
Zoek de letters op diverse
plekken langs de route.

Route 4 km (rood).
Letters/tekens die je
omcirkelen, markeren of
afvinken op deze kaart.
Er zijn in totaal
17 letters/tekens van
onderstaande kaart op de
route.
De W krijg je van ons al
cadeau.
Alle letters/tekens staan
zoals je ziet er maar
één keer op.
Als je alle
17 letters/tekens hebt
gevonden
kun je deze kaart
inleveren!
Naam/namen: ___________________________Aantal personen: _________
Adres:

___________________________ Leeftijden: ______________

Alle gevonden letters
vormen nog een kleine zin.
Deze hoef je niet in te vullen
maar is een extra optie
(en extra moeilijk).
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WANDELSPREUK KAART “REUNDJE HOPS C-EDISIE” 9,5 KM
Zoek de woorden op
diverse plekken langs de

route. Route 9,5 km
(donkerblauw).
Letters/tekens die je
omcirkelen, markeren of
afvinken op deze kaart. Er
zijn in totaal
17 letters/tekens van
onderstaande kaart op de
route. Maar je zult ook
nog meer dingen op de
route tegenkomen.
Als je alle 17 woorden
hebt gevonden en de
spreuk af hebt gemaakt,
kun je deze kaart
inleveren. Denk er wel
aan om je gegevens in te
vullen.
Zoals elders in dit nummer van De Schakel staat, zal iedere deelnemer een
UNIEK en ÉÉNMALIG SPELDJE thuis gestuurd krijgen en zijn er diverse prijzen te
winnen!
Naam/namen: ___________________________Aantal personen: _________
Adres: ___________________________ Leeftijden: ______________
Inleveren door in de brievenbus te doen bij een van de commissieleden:
- Prins Harm d’n Twèdde (Willem Alexanderlaan 11),
- Rob Meulepas (De Schans 34),
- Wilfred van Mil (Steenakkerstraat 1) of
- Wilko Smits (Bogaersstraat 6).
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SPECIAAL BIERPROEVERIJ DE ZELFKANT
-

Carnavalsvereniging De Zelfkant presenteert op
carnavalszaterdag 13 februari
vanaf 20.00 uur een Speciaal-bieravond.
Eenieder kan zich inschrijven en volgens de
geldende richtlijnen aan de eigen keukentafel of
op de eigen luie stoel deelnemen.
Zorg dus zelf voor een sfeervolle Kiepekoj
tijdens dit avondje vertier.
Na een uitgebreid marktonderzoek presenteren we deze avond verschillende
heerlijke speciaal-biertjes.
De deelnemers worden toegevoegd in een groepsapp.
Via deze groepsapp worden gedurende de avond de ludieke
presentaties van de speciaal-biertjes verspreid in de vorm van
filmpjes zodat ieder op eigen tempo kan genieten van de biertjes.
De kosten van het speciaal-bierpakket zijn slechts € 20,=.
Inschrijven kan tot en met zondag 7 februari via een appje
aan 06-46288271 onder vermelding van je naam.
Nadat betaling via een betaalverzoek via Whatsapp heeft
plaatsgevonden ben je verzekerd van deelname.
Informatie over het ophalen van de bierpakketten volgt via de app.
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CARNAVALSKRANT PUZZELS
-

Omdat iedereen nu (te) veel thuis zit en we ook niet veel anders kunnen doen, hebben
we besloten om ook een leuke thuisactiviteit te verzinnen. Maar dan wel eentje
gerelateerd aan De Zelfkant en dan specifiek gerelateerd aan onze mooie
carnavalskrant De Zelfkrant. Het idee is een Zittingsmiddag of Zittingsavond thuis, aan
de tafel, met een kopje koffie, thee, warme chocomel, of glaasje ranja of zelfs dan toch
een koud pilsje. Kruip gezellig bij elkaar en neem onze Zelfkrant nog eens goed door.
Foto’s speuren, leuke anekdotes en verhaaltjes lezen én puzzelen.
Voor de jeugd tot en met 16 jaar:
Puzzel 1: Jeugdpuzzel
Op hoeveel foto’s is onze Jeugdprins Finn te zien in de Zelfkrant 2021?
Tel het aantal verschillende foto’s bij elkaar op en stuur je antwoord
met je naam en adres naar info@dezelfkant.nl
Tip: je kunt hem goed spotten met zijn groene Prinsenpak.
Voor iedereen vanaf 16 jaar:
Puzzel 2: Optellen.
In de stukjes tekst staan hier en daar wat getallen. Speur de juiste tekst bij de vraag
op, noteer het getal en tel deze bij elkaar op.
Het eindtotaal met je naam en adres opsturen naar info@dezelfkant.nl onder
vermelding van Puzzel 2.
- 2a. Hoeveel fietsen stootte Henk de Mulder om op de kermis in Wanroij?
- 2b. Hoeveel Raadsleden heeft CV De Zelfkant?
- 2c. Hoeveel politiewagens stonden bij de Aalshof volgens familie de Haas?
- 2d. Hoeveel pages heeft CV De Zelfkant?
- 2e. Hoeveel jaar hebben we volgens onze voorzitter naar
het Jubileumjaar toe gewerkt?
- 2f. Uit hoeveel leden bestaat de commissie van de Jeugdcarnaval?
- 2g. Na hoeveel jaar onderwijs op de Bongerd ging juffrouw Mien met pensioen?
- 2h. Met hoeveel volle zakken drukwerk sjouwde Maarten Weemen over straat?
- 2i. Hoeveel minuten duurde de comeback van Thijs Thijssen?
Voor iedereen vanaf 16 jaar:
Puzzel 3: Advertentiespeurders.
- 3a) Hoe heet de studio van onze redactie?
- 3b) Hoeveel advertenties staan er op de groene en gele pagina’s in totaal?
Voelen de dagen allemaal als een blauwe maandag, baal je ook zo
dat ons oranje geen EK voetbal heeft kunnen spelen en erger je
je ook groen en geel dat de carnaval niet door kan gaan zoals
we gewend zijn? Dan zit je al goed met de kleuren! Zoek en tel je
antwoorden bij elkaar en stuur het met je naam en adres op
naar info@dezelfkant.nl onder vermelding van Puzzel 3.
Per puzzel zullen we de goede inzendingen noteren, die in
een steek doen en daaruit een winnaar trekken.
Er zijn leuke prijsjes te winnen. De winnaars krijgen persoonlijk
bericht. En wie weet, maken we bij de prijsuitreiking nog snel een
kiekje voor in onze persberichten.
Carnavalskrant De Zelfkrant is nog te koop bij d’n Bekker en de
Spar. Prijs per krant € 5,Veel puzzelplezier,
Namens CV De Zelfkant
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CARNAVALSZATERDAG ‘ZELFKANTRADIO’
Hanen en Hennen, wees niet bang dat jullie op
carnavalszaterdag jezelf verveelt!
De redding is nabij.

Wat gaat CV De Zelfkant namelijk organiseren?
Zelfkant Radio!
Wat gaan we doen? Op carnavalszaterdag van 14.00 tot 16.00 uur zijn we live te zien
op ons YouTube kanaal. In onze eigen studio gaat het presentatiekoppel Vorst Vlis
Vlogt en Jeroen Goossens, bekend van onze eigen onvolprezen Hofkapel, jullie voorzien
van de laatste nieuwtjes, het weerbericht en natuurlijk de mooiste carnavalsnummers
die onze regio te bieden heeft. Daarnaast hebben we natuurlijk de opening van Carnaval
2021 en een alternatieve sleuteloverdracht. Prins Harm d’n Twèdde moet natuurlijk wel
weer de macht hebben over ons dorp tijdens deze dagen. Hoe we dit allemaal gaan
doen? Laat je vooral verrassen en geniet van een leuke middag!
Tijdens de show gaan onze fotografes Miranda & Mariet op pad om de mooiste foto’s te
maken van iedereen die samen met ons carnaval aan het vieren is. Dus trek je mooiste
pakkie aan en meld je bij de redactie zodat onze dames even langs kunnen komen voor
een paar mooie foto’s. Aanmelden kan via sms of whatsapp op het nummer:
06-83785215. Zelf foto’s doorsturen naar dit nummer kan natuurlijk ook.
Dus zaterdag 13 februari van 14.00 tot 16.00 uur Zelfkant Radio!
Zorg dat je erbij bent, want dit is eenmalig.
Volgend jaar vieren we natuurlijk weer “gewoon” Carnaval met z’n allen!
De Zelfkant Radio-Cie
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ONLINE OUDERENZITTING 2021
De online Zittingsavonden zijn in grote getale bekeken en we hebben zeer veel positieve
reacties mogen ontvangen. We zijn trots op het behaalde resultaat en dat we al vele
Hapsenaren hier een plezier mee hebben kunnen doen!
Om ook dit jaar invulling te geven aan de Ouderenzitting hebben we besloten om, in
overleg met de KBO, de online Zittingsavond nog één keer uit te zenden. In eerste
instantie speciaal voor onze ouderen, maar natuurlijk kan iedereen die wil (nogmaals)
online meegenieten.
Uit verschillende edities van de Hapse Zittingsavonden over de periode van 1993 t/m
2017 hebben we een flink aantal mooie fragmenten
geselecteerd, waarbij vele artiesten en ludieke acts
voorbij komen.
Deze beelden gaan wij nog één keer voor jullie
streamen en wel op carnavalszondag 14 februari
2021. Lekker genieten van al dat moois wat in die 25
jaren door onze Hopse artiesten ten tonele is gebracht.
Lekker thuis vanuit de luie stoel, de
amusementswaarde is hoog, gegarandeerd lachen,
gieren, brullen!
De stream zal gratis online via YouTube te bekijken
zijn. Vanaf circa 9:30 uur zal deze toegankelijk zijn om
iedereen de kans te geven beeld en geluid te testen.
De uitzending start vervolgens om stipt 10:00 uur
en zal omstreeks 13:00 uur eindigen.
Let op, de uitzending is alleen op dat moment te bekijken, er kan dus niet gespoeld of
teruggekeken worden.
De stream is op YouTube te vinden door te zoeken op “Zelfkant” of op
“#zittingsavondhops”. De directe YouTube link zal tevens geplaatst worden op onze
website en worden verspreid via onze social media kanalen. Lekker makkelijk in slechts
een paar (muis)klikken. Help waar nodig je ouders of opa’s en oma’s hiermee
zodat juist zij hier ook van kunnen genieten.
Er komt van alles voorbij en voor ieder wat wils: oud, nieuw, dans, buuts, zang,
theater. Een schitterende montage en enkele specials maken het compleet… laat jullie
verrassen!
De Zitttingsavond-cie en videokèls van CV De Zelfkant wensen iedereen
(nogmaals) heel veel kijkplezier!
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SUBSIDIE AANVRAGEN VOOR 2022
Lokale verenigingen die in aanmerking willen komen voor basis- en
contractsubsidie in 2022, moeten vóór 1 april 2021 een online aanvraag
indienen bij de gemeente Cuijk. De aanvraagperiode is geopend op 1
februari 2021. Incidentele subsidie aanvragen kan het hele jaar door, net
als de nieuwe Subsidie Maatschappelijke Initiatieven.
Basis- en contractsubsidie
De basis- en contractsubsidie (structureel) wordt jaarlijks verstrekt ter ondersteuning
van de kernactiviteiten van een vereniging.
Verenigingen die in aanmerking willen komen voor deze subsidie in 2022 moeten vóór 1
april 2021 een aanvraag indienen.
Ga voor een aanvraag naar de pagina Subsidieaanvraag.
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde formulier
met bijlagen op tijd is aangeleverd.
Incidentele subsidie
Het is voor een vereniging ook mogelijk om een incidentele subsidie aan te vragen.
Dit is een subsidie voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige, kortdurende activiteiten
met een vernieuwend karakter. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de
gemeentelijke doelstellingen. Incidentele subsidie aanvragen kan het hele jaar door, tot
acht weken voor aanvang van de activiteit.
Ga voor meer informatie naar de pagina Subsidieaanvraag.
Subsidie maatschappelijke initiatieven
Cuijk heeft het subsidiestelsel uitgebreid met de Subsidie Maatschappelijke Initiatieven.
Dit is een bijzondere bijdrage voor initiatieven van organisaties en verenigingen die zich
inzetten om een bijdrage te leveren aan de gemeente. Heeft u een idee dat uw wijk of
dorp nog mooier maakt? Denk dan aan het motto ‘Goed idee? Doe er iets mee!’ en
dien snel een aanvraag in.
Ga voor meer informatie naar de pagina Subsidieaanvraag.
Informatie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Cuijk.
Bel 0485-396600 of mail naar gemeente@cuijk.nl

De dag waarop je het zaadje plant is niet de dag
waarop je de vrucht opeet.
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GERTIE WIENTJENS 12½ JAAR SECRETARIS HAVOC
Gertie Wientjens, duizendpoot van HaVoC, vervult al 12½ jaar de functie van secretaris
binnen het bestuur. Ze is het eerste aanspreekpunt van HaVoC en de rechterhand van
onze voorzitter Harrie van Boekel. Bij deze willen wij Gertie hartelijk bedanken voor alle
jaren van inzet en hopelijk gaat ze met plezier nog een aantal jaren door.
Om deze mijlpaal niet helemaal onopgemerkt voorbij te
laten gaan heeft de PR-commissie haar geïnterviewd hoe
het is om secretaris te zijn en wat er eigenlijk allemaal bij
komt kijken.
De meeste Hapsenaren zullen jou wel kennen maar
wil je toch kort iets over jezelf vertellen?
In het dagelijks leven werk ik fulltime als functioneel
applicatiebeheerder bij HAS Hogeschool in Den Bosch en
Venlo. Daar houd ik me bezig met onder andere MS Teams,
SharePoint en andere Microsoft365 applicaties. Op dit
moment natuurlijk erg belangrijk, omdat er onderwijs op
afstand gegeven moet worden. Het is een leuke uitdaging
om ervoor te zorgen dat docenten en studenten online door
kunnen blijven werken en studeren.
Ik volleybal bij HaVoC Dames 5. Verder ben ik regelmatig
aan het hardlopen en mountainbiken. Verder ben ik ook
actief bij Caboose, als secretaris en leider bij Nexxt. Bij
onze buurtvereniging Klavertje Drie ben ik ook secretaris.
En sinds vorig jaar mag ik ook deel uit maken van de
organisatie van Hops Kwist. Tot slot ben ik ook
trainer/coach bij HaVoC en bij TFC (Odiliapeel).
12½ jaar secretaris van HaVoC, hoe ben je in deze functie terecht gekomen?
In mijn eerste jaar bij HaVoC werd ik gevraagd om mee te gaan als leider op
jeugdkamp. Dat vond ik harstikke leuk en vervolgens werd ik ook gevraagd om lid te
worden van de jeugdcommissie. Daardoor leerde ik veel mensen binnen de club
kennen. Op een gegeven moment werd er ook gesproken over het secretariaat.

Ik gaf toen aan dat het me wel leuk leek om te doen, maar dat ik graag eerst wilde
afstuderen. Echter, mijn voorgangster Christien Vink wilde toch al eerder stoppen
en ik heb toen het secretariaat van haar overgenomen.
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Wat houdt het precies in om secretaris te zijn, welke taken vallen daaronder?
Als secretaris ben je het eerste aanspreekpunt van de vereniging. Bij mij komt bijna alle
post binnen, zowel fysiek als digitaal. Ik zorg er dan voor dat het bij de juiste persoon
terecht komt. En natuurlijk handel ik de algemene vragen/mails zelf af.
Daarnaast notuleer ik tijdens de bestuursvergadering en zorg ik ervoor dat de mails
naar de leden worden gestuurd als zij geïnformeerd moeten worden.
Ik beheer het vrijwilligerssysteem waarin geregistreerd wordt welke leden helpen bij de
verschillende activiteiten binnen de vereniging.
En natuurlijk beslis ik samen met de andere bestuursleden over het reilen en zeilen
binnen de club.
Wat is er zo leuk om secretaris van HaVoC zijn?
Dat vind ik een lastige vraag. Ik wil graag iets doen voor de vereniging en deze taak ligt
mij wel goed. Ik zou bijvoorbeeld geen goede voorzitter zijn, want ik vind het lastig om
beslissingen te nemen. Ook penningmeester zou niets voor mij zijn, want ik houd me
niet zo graag bezig met financiële zaken. Ik vind het wel leuk om dingen te regelen en
te organiseren. Daarnaast ben ik nu al zoveel jaren actief binnen de vereniging dat ik
ook heel veel dingen weet en ik vind het leuk om die ervaringen te delen en samen met
anderen de vereniging draaiend te houden.
In 12½ jaar tijd verandert de samenstelling van het bestuur natuurlijk ook
geregeld, met welke voorzitters heb jij allemaal samengewerkt? En merk je
dan ook verschil in manier van besturen, hoe bijvoorbeeld de vergaderingen
verliepen?
In mijn tijd als secretaris heb ik de volgende voorzitters gehad: Hans Sterken, Wim
Boumans, Emiel van Benthum en nu Harrie van Boekel.
Natuurlijk is er verschil in de manier van besturen, maar het is lastig om aan te geven
waar dat dan precies in zit. En ik denk dat alles in de loop der jaren veranderd is, dus
ook de manier van besturen en het draaiend houden van een vereniging. De situatie is
nu heel anders dan toen ik startte als secretaris. Het ledenaantal is bijvoorbeeld een
stuk teruggelopen, maar het niveau van de vereniging is ook gestegen.
Wat is je in deze 12½ jaar als secretaris het meest bijgebleven?
Ook dat is een lastige vraag. Ik ben erg trots op wat we als dorpsvereniging hebben
bereikt. Onder andere met Dames 1, dat zij goed meedraaien in de 1e divisie met bijna
allemaal Hapse meiden, maar ook de
kampioenschappen die door andere
teams zijn behaald. Maar we zijn
gelukkig ook nog steeds een gezellige
vereniging waar we veel plezier met
elkaar beleven, naast de mooie
prestaties die de afgelopen jaren
geleverd zijn. Als bestuur proberen we
deze twee zaken in evenwicht te
houden hoe lastig dat soms ook is.
Ik vind het belangrijk dat het voor
iedereen leuk is om bij HaVoC te
volleyballen en die taak hebben wij als
bestuur om daarvoor te zorgen.
Verder vond ik het geweldig dat we samen met de Hapse Boys een jubileumweekend
hebben georganiseerd. Het was fantastisch om te zien dat heel Haps op het sportpark
was om samen feest te vieren. Dat vind ik sowieso prachtig om te zien dat verenigingen
proberen samen te werken in plaats van elkaar te zien als concurrenten. Ik ben er trots
op dat we dat samen voor elkaar krijgen en dat ik daar een steentje aan mag bijdragen.
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Vind jij HaVoC door de jaren heen erg veranderd? En zo ja op welke manier?
Op sportief gebied zijn we zeker enorm ontwikkeld, maar qua verenigingsgevoel heb ik
niet het idee dat er veel veranderd is. We weten nog steeds heel goed hoe we een
feestje moeten bouwen nadat er gevolleybald is.
Wat ik wel merk (en dat merkt iedere vereniging) is dat het steeds lastiger wordt om
vrijwilligers te vinden. Mensen hebben het allemaal druk en dan is er vaak weinig tijd
om een handje te helpen bij de club. Je ziet vaak dezelfde mensen die komen helpen bij
activiteiten en dat vind ik wel jammer. Daarom hebben we ook een puntensysteem
moeten invoeren om mensen te stimuleren af en toe te helpen. Het zou fijn zijn als dat
soort dingen niet nodig zijn en dat iedereen zich realiseert dat een vereniging alleen
draaiende kan blijven als iedereen zijn steentje bijdraagt.
Wat doe je naast het secretariaatswerk nog meer voor HaVoC?
Zoals ik al zei ben ik gestart bij de jeugdcommissie. Deze commissie is op een gegeven
moment opgesplitst. Een deel werd bij
de Technische Commissie gevoegd, het
andere deel ging verder als
activiteitencommissie. Daar ben ik toen
lid van gebleven. Inmiddels heeft deze
commissie ook de PR als taak erbij
gekregen en heet het de
PR-activiteitencommissie. Binnen deze
commissie heb ik de taak om de website
en Facebook bij te houden en
activiteiten mee te organiseren. Verder
ben ik lid van de oliebollencommissie die
ieder jaar ervoor zorgt dat de
oliebollenactie goed verloopt. En verder
probeer ik daar te helpen waar nodig, ik
zat bijvoorbeeld ook namens HaVoC in
de jubileumcommissie.
Tot slot ben ik ook trainer/coach. Ik heb de afgelopen jaren meerdere teams training
gegeven en gecoacht. Dit seizoen ben ik trainer van mini’s 5/4 en Meisjes C1. Bij
Meisjes C1 zit ik ook als coach op de bank als ik niet zelf hoef te spelen met Dames 5.
En nu op naar de 25 jaar?
Da’s nog wel een lange tijd… Harrie heeft me ooit laten beloven dat ik niet eerder als
secretaris mag stoppen dan hij als voorzitter. Dus zolang hij voorzitter blijft, zal ik
waarschijnlijk nog wel secretaris zijn. Ik geloof niet dat er anderen staan te popelen om
het over te nemen!
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MASTERPLAN WONEN HAPS
In december 2020 is er tweemaal een oproep gedaan via De Schakel om een
vragenlijst in te vullen. Hieraan is op grote schaal gehoor gegeven en er zijn
164 ingevulde vragenlijsten retour gekomen.
Hieronder een korte samenvatting van de
ontvangen resultaten. Deze resultaten vormen input
voor het masterplan wonen, met de kanttekening
dat aangedragen resultaten wel op haalbaarheid en
binnen bestaande (wettelijke) afspraken moeten
passen.
Algemeen en leefbaarheid
Zoals gezegd is de enquête door 164 personen tussen de 15 en 83 jaar ingevuld.
De leeftijdsverdeling is redelijk gelijk verdeeld (voor zover ingevuld):
Leeftijd

15-30 jaar

31-45 jaar

45-60 jaar

Aantal

38

33

49

61 jaar en
ouder
39

76% van de geënquêteerden staat positief tegen een uitbreiding van Haps en 19%
staat neutraal tegenover uitbreiding door woningbouw. Hierbij wordt de
kanttekening gemaakt om ook goed te kijken naar bestaande mogelijkheden.
Wanneer we naar de aanwezige en gewenste voorzieningen die invloed hebben op
leefbaarheid kijken zie je het volgende beeld:

Wonen
De woonwensen naar soort woningen ziet er als volgt uit:
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In de enquête zijn een 5-tal mogelijke locaties
om nieuwbouw te realiseren bevraagd over
geschiktheid.
Het ging om de volgende gebieden:
A: Sint Hubertseweg / Zoetendaalstraat
B: De Kamp/ Achter de Beatrixlaan
C: Wildsestraat
D: Kalkhofseweg
E: De Schans

Locaties:
A: Sint Hubertseweg / Zoetendaalstraat
B: De Kamp / Achter de Beatrixlaan
C: Wildsestraat
D: Kalkhofseweg
E: De Schans

Reacties:
82% van de
86% van de
72% van de
73% van de
86% van de

reacties
reacties
reacties
reacties
reacties

positief
positief
positief
positief
positief

Andere (veel)genoemde gebieden voor mogelijke uitbreiding in willekeurige
volgorde zijn:
- Gebied achter Parallelstraat/Kijkuitspad tegen de rondweg met een geluidswal
- Grond tussen Sint Hubertseweg en Aalsvoorten
- Gebied tussen Putselaar Zoetsmeersweg en Sint Hubertseweg
Mogelijkheden binnen de kern:
- Vernieuwen woningen Rozengaarde en Leliëngaard met senioren functies
- Ombouwen Kerk
- Bestaande (bedrijfs)gebouwen ombouwen
De belangrijkste aandachtspunten die meegenomen moeten worden in het
masterplan wonen zijn:
- Nadruk leggen om jeugd in Haps te kunnen houden
- Ruimte voor seniorenwoningen
- Groen behouden
- Dorpskarakter behouden
- Duurzaam bouwen, werken met aardwarmte
- Niet alles vol bouwen
- Huurhuizen voor Hapsenaren
- Veiligheid voor alle verkeersdeelnemers
- Huizen voor inwoners en niet voor investeerders
- Rekening houden bij bebouwing met RBL, rondweg en stank buitengebied
- Rekening houden met eerder gemaakte afspraken (met gemeente)
- Snelheidsbeperking verkeer
Tenslotte een aantal opmerkingen ten behoeve die meegeven zijn in de enquête:
- Aandacht behouden voor verenigingsleven
- Aandacht voor hoger geschoolde werkgelegenheid
- Zorgen over bebouwing voor arbeidsmigranten
- Aandacht voor recreatie
- Aandacht voor watermanagement in combinatie met groenvoorzieningen
- Voldoende speeltuintjes
DE SCHAKEL 3-2021
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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.
Bankrekeningnummer De Schakel: NL73RABO011.91.92.438
Bankiert u bij een andere bank, dan zou het iets kunnen afwijken.

Alvast bedankt namens de redactie De Schakel
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NIEUWE VORST VAN “DE ZELFKANT” GAAT VLOGGEN

Mike van Vlissingen

Vele honderden Zelfkanters hebben op 8 en 9 januari 2021
gekeken naar optredens van artiesten tijdens
zittingsavonden uit de periode 1993-2017. Hopelijk heeft
iedereen weer volop genoten en leuke herinneringen
opgehaald. De man die in sporthal “De Stappert”
ogenschijnlijk de klus van presentator in zijn eentje moest
klaren was de nieuwe vorst van ‘De Zelfkant’ Mike van
Vlissingen. Het moet gezegd worden: Alle complimenten!
Hij deed het tijdens zijn eerste optreden in zijn eentje
voor het voetlicht uitstekend!

Vroeger heb je enkele keren opgetreden als buutredener.
Wat is je het beste bevallen?
Ik heb inderdaad een aantal keren meegedaan aan de
zittingsavonden, een keer een bijrolletje als treinmachinist
bij Victorine en Marie José op het podium en 3 keer in de
ton. Wat is me het beste bevallen? Laat ik het zo zeggen
ik vind het leuk om iets neer te zetten op het podium, een
beetje creatief bezig te zijn en vooral mensen te
vermaken (vooral dat eigenlijk). Het mooiste is natuurlijk
als iedereen die de moeite neemt om op 2e Kerstdag een
kaartje te halen voor de zittingsavond op de avond zelf
met een lach op het gezicht naar buiten loopt en dan weer
een leuke avond heeft gehad.
Wat me dan het beste is bevallen, tja daar kan ik eigenlijk
geen antwoord op geven. Het mooiste vind ik eigenlijk dat
we met ons mooie clubje van De Zelfkant, proberen ons
durpke levendig te houden met activiteiten die jong en
oud door elkaar in beweging brengen en samenbrengen!
Dat begint natuurlijk bij de piepkuukes van de jeugdcarnaval tot de seniorenzitting.
Terugkomend op de intro: dat ik de klus in de Sporthal tijdens ‘de Zittingsavonden’
ogenschijnlijk alleen moest klaren, wil ik meteen even corrigeren want de activiteiten
van De Zelfkant doen we echt met zijn allen; geen uitzonderingen.
Kun je even kort iets over jezelf en je gezin vertellen?
Iets over mezelf vertellen, tja waar moet ik beginnen…in het kort dan. Laat ik maar
beginnen wat soms toch een dingetje is…..Ik
kom eigenlijk uut Kuuk import Hopse dus, tja dat
weet misschien niet iedereen meer ik huppel
onderhand al langer in Haps rond dan in Kuuk. Ik
ben op mijn 17e bij Hapse Boys komen voetballen
(daarvoor kwam ik al bij de toen nog befaamde
pullen- en eindexamenfeesten in “d’n Egel”) en
heb vervolgens Haps niet meer verlaten. In 2005
ben ik met Wendy in Haps komen wonen - Wendy
ook in de “d’n Egel” ontmoet - dus eigenlijk moet
ik Luc dankbaar zijn en Wendy ook trouwens!
Getrouwd en trotse vader van Ise, Noor en Sem.
Inmiddels alweer 15 jaar lid van De Zelfkant met nog steeds veul schik. Nu als vorst en
met heel veel plezier ben ik ook bij de Jeugdcarnaval actief, want wie de jeugd heeft…..
juist de toekomst!
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Ik werk ik als projectleider bij bouwbedrijf van Oijen in Boxmeer en houdt me daar
bezig met alle werkzaamheden die je bij een klein-middelgroot bouwbedrijf kunt
bedenken.

Afgelopen zaterdag was het Prinsenbal en we konden allemaal vanaf de thuisbank
genieten van het Prinsenbal. Hoe moet dat nu, door corona, met onze 67e Prins
Carnaval?
Antwoord op de vraag hoe moet dat nu…Tja, wie daar een antwoord op kan geven is
koopman! Laten we het zo zeggen, we proberen met de Zelfkant er wel een soort van
antwoord op te geven, we moeten met zijn allen het waakvlammetje laten branden
zodat dat vlammetje straks weer op kan bloeien tot een groots carnavalsvuur!
Dat we straks kunnen zeggen dat we geprobeerd hebben er met zijn allen toch iets van
te maken voor iedereen in deze soms wat sombere tijd, door de Urste Online
zittingsavonden in elkaar te zetten, waar de zittingsavond commissie en vooral ook
Jesper Arts gruwelijk veel tijd en energie in heeft gestoken (dus via deze weg nog een
keer sjappoo).
Hopelijk hebben velen kunnen genieten en herinneringen op kunnen halen.
Het Prinsenbal hebben we ook digitaal kunnen doen, waar onze Leo in een half uur tijd
tien jaar ouder werd (hij loste de storing in het begin van de uitzending subliem op)
waarbij we op het allerlaatste moment ook nog aanpassingen moesten doen vanwege
de nieuwe corona maatregelen.

DE SCHAKEL 3-2021

41

Na het succes van de zittingsavonden lag de lat natuurlijk wel hoog …..maar we hebben
met zijn allen weer de schouders eronder gezet. Dan doet het iedereen goed als je ziet
hoeveel mensen er gekeken hebben en ook mooi om de reacties van de mensen te
horen die dan de volgende ochtend een carnavalskrant komen kopen en de moeite
nemen om zelfs een briefje in de bus te doen dat ze zo
genoten hebben, daar doe je het dan met zijn allen voor!!
Ach laat ik het dan maar zo zeggen: er keken zoveel
mensen bij het urste online Prinsenbal dat het anders toch
ook niet in De Posthoorn had gepast! En wat is het
natuurlijk weer mooi en spannend als de donder en de
bliksem te horen is en daar een “neije” Prins te
voorschijnkomt. Niemand minder dan Prins Harm d’n
Twèdde en Prinses Lynn!! Het was weer even een (online)
feestje vanuit de luie stoel. Super dat ze er nog een jaar
aan kunnen plakken en natuurlijk ook hartstikke verdiend
en hopelijk kunnen ze er samen met de hofhouding én
ervaring weer een topjaar van maken.
En hoe nu verder? We proberen steeds weer wat te verzinnen wat WEL kan en niet
blijven zeuren wat niet kan. Wat nu niet kan, kan volgend jaar toch wel weer!?
Dus blijven zoeken naar mogelijkheden, ook tijdens de carnaval. Zo zijn we nu bezig om
op zaterdagmiddag met de carnaval een heuse radio / TV uitzending te verzorgen via
ons “YouTube kanaal” en dat gaat lukken, toch het carnavalsgevoel erin houden op
carnavalszaterdag! Verder organiseren we Reundje Hops voor het gezin en proberen zo
toch iedereen een beetje het carnavalsgevoel te laten krijgen. We zijn weer met van
alles bezig en zitten nog steeds niet stil. Uiteraard zijn ideeën altijd van harte welkom.
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Nieuwe Vorst (Vlis) (Vlogt)
Toen ik gevraagd werd door toenmalig voorzitter Peterrrr Selten kon ik me nog niet
voorstellen dat dit carnavalsjaar zo ging verlopen. Vorst Niek opvolgen, die het de
afgelopen 11 jaar fantastisch heeft gedaan, dat is wel een uitdaging natuurlijk, maar
alles is inmiddels natuurlijk anders en
tijdens de laatste vergadering die we in de
kroeg mochten houden heb ik geroepen:
“Als neije vorst gaan we de Zelfkant
digitaal op de kaart zetten.
Ik ga Vloggen en we gaan voor een zo groot mogelijk bereik tot mogelijk aan SBS Show
Nieuws toe (da’s nog net niet gelukt) en zo ontstond op dat
moment Vorst Vlis Vlogt. Het is wel een jaar om er lekker in
te komen zo…. vooral het contact met het publiek is echt
mooi!!....Denk ik. Tot nu heb ik alleen tegen Jesper en Maikel
aan zitten kijken (dan ook nog gebukt achter een camera….)
zijn natuurlijk super kerels, maar lijkt me het contact met
het publiek wel iets aantrekkelijker.
Tot slot
Hopelijk kunnen we elkaar straks weer allemaal zien in goede
gezondheid bij één van onze activiteiten. Als het een beetje
mee mag zitten, hoop ik dat we rondom het tuinfeest weer
wat kunnen organiseren en dat dan misschien ook wel het
Urste Jeugd zomercarnaval gehouden kan worden. Maar
ja…..dat blijft natuurlijk hopen, maar we blijven positief,
want het komt zeker goed!
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670

AGENDA EN MEDEDELINGEN
Zondag 14 februari Online Ouderenzitting.

Oproep vrijwilligers

Namens Cluster KBO Cuijk, januari 2021
Wil jij actief meepraten en meedenken over
het seniorenbeleid?
Durf jij de uitdaging aan?
Vind jij het interessant om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen
die er in onze gemeente plaatsvinden op het gebied van seniorenbeleid?
Het gaat om Wonen – Zorg – Welzijn
In een hoog tempo neemt het aantal senioren toe en het is de bedoeling dat de
senioren zolang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, kunnen blijven
wonen en ook thuis de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ben je ook benieuwd hoe dat
werkt, “zorg hebben om elkaar” en “zorg hebben voor elkaar", als je langer thuis moet
blijven wonen? Vind jij het interessant om mee te praten en mee te denken over de
ontwikkelingen die te maken hebben met het langer thuis moeten blijven wonen en de
gevolgen die dat met zich meebrengt? Of wil je graag als vrijwilliger meehelpen en/of
betrokken zijn bij het leiden en begeleiden van allerlei activiteiten en diensten speciaal
voor senioren zodat alle senioren zolang mogelijk betrokken blijven bij het
maatschappelijk gebeuren in het dorp of in de wijk? Daar is bij onze seniorenvereniging,
onze afdelingen en de diverse werkgroepen/ projectgroep, volop ruimte voor.
Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen praten, mee willen denken, mee willen
doen bij de verdere ontwikkelingen op het gebied van Wonen – Zorg - Welzijn.
Meldt u aan bij een van onze afdelingen of bij het Cluster
• Wist je dat er in onze provincie Noord Brabant ruim 125.000 senioren lid zijn van de
seniorenvereniging KBO Brabant?
In onze gemeente zijn ruim 1500 senioren lid van één van de 6 afdelingen.
• Wist je dat wij actief, met diverse werkgroepen, lokaal bezig zijn met diverse
ontwikkelingen om te zorgen dat senioren nu en in de toekomst langer thuis kunnen
blijven wonen?
• Wist je dat wij hier in onze gemeente Cuijk 6 seniorenafdelingen hebben?
Beers-Linden, Cuijk Centrum, Cuijk Valuwe/Katwijk, Haps, St Agatha, Vianen.
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Deze afdelingen zijn het hart van de Noord Brabantse seniorenorganisatie:
daar ontmoet je andere mensen, doe je samen aan: ontspanning en sport; neem je deel
aan culturele en zingevingsactiviteiten en kunt je
terecht voor individuele hulp en ondersteuning.
Vooral de vrijwillige inzet van een grote groep
actieve leden maakt dit alles mogelijk. Wil jij ook
de handen uit de mouwen steken en meehelpen
met activiteiten of individuele ondersteuning?
Dat kan!
Deskundige ondersteuning: Hulp bij WMO- aanvraag
Daar zijn onze goed opgeleid Cliëntondersteuners en Ouderenadviseurs voor.
Belasting / Zorg- of huurtoeslag
Hulp bij het invullen van je belastingaangifte en hulp bij zorg- of huurtoeslag
aanvragen. Daar zijn onze goed opgeleide belasting-invulhulpen voor.
Administratie op orde brengen
Daar zijn onze goed opgeleide thuisadministrateurs voor.
Juridische helpdesk
Bij KBO Brabant staan tien gepensioneerde juristen en adviseurs klaar om, op
vrijwillige basis, u te helpen bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van
juridische, notariële of verzekeringskwesties.
Bent je de 50 al gepasseerd?
Behoor jij tot de Doeners of de Denkers en heb jij ambities om mee te praten en mee te
denken op gebied van Wonen – Zorg – Welzijn of op een van de deelgebieden? Of wil jij
de handen uit de mouwen steken en meehelpen met activiteiten of individuele
ondersteuning?
Dan ligt er een mooie uitdaging op je te wachten.
Durf je deze uitdaging aan?
Neem dan contact op met een van onze afdelingen of het Cluster Cuijk.
Telefoon
E-mailadres
Secretariaat Cluster
0485-313315
kboclustercuijk@gmail.com
Secretariaat Beers-Linden
0485-314893
kbobeerslinden@gmail.com
Secretariaat Cuijk Centrum
0485-316727
cvdburgt@gmail.com
Secretariaat Cuijk Valuwe/Katwijk
06 14172864
margamartien@hotmail.nl
Secretariaat Haps
06-46135670
casarts@ziggo.nl
Secretariaat St. Agatha
0485-321374
r.j.moors@ziggo.nl
Secretariaat Vianen
0485-320137
kbovianen@kpnmail.nl
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

15 febr. Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.

Woensdag 3 maart Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur

Vrijdag

5 maart Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie

Zaterdag

20 febr. Buurtvereniging de Kampakker

Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Papiercontainer staat vrijdagmiddag op de hoek De Aalsvoorten/
Bogaersstraat; zaterdag van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij.

Zaterdag

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

Zaterdag

27 febr. 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 8 februari Blauwe zak restafval
Maandag 15 februari GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

INZAMELING SCHOON SNOEIHOUT 2021
Schoon snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame
energie. Daarom zamelen we in het buitengebied van het Land van
Cuijk en Boekel bij u schoon snoeihout in.
Dit gebeurt tussen 22 februari en 22 maart 2021.
U moet zich hiervoor aanmelden voor 8 februari 2021, afvalaanbieden.nl
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DE ZELFKANT – PROGRAMMA - CARNAVAL 2021
Hanen en Hennen, helaas dit jaar geen carnaval zoals we gewend zijn om te
organiseren. Iets wat we al 66 jaar met veel plezier doen en heel goed in zijn.
Maar met onze complete vereniging hebben we toch een leuk alternatief programma
weten te bedenken om zo toch een beetje carnaval te vieren. Hieronder ons alternatieve
Carnavalsprogramma voor zaterdag 13 en zondag 14 februari. Uiteraard zijn
deze activiteiten Corona proof.
Vrijdag 12 februari.
Hang de vlag uit & versier je huis!
Prins Harm d’n Twèdde & Vorst Vlis zul tijdens de carnavalsdagen goed
kijken hoe mooi de vlaggen erbij hangen. Wie het mooiste zijn huis
versierd krijgt eeuwige roem en een kleinigheidje.
Carnavalszaterdag 13 februari.
Reundje Hops C-edisie - speurtocht voor jong en oud - vanaf 9.49 uur
Een wandeltocht met extra’s en verrassingen door heel Haps voor alle Hanen, Hennen
en Kuukes. Voor de piepkuukes is in het park De Wild het Hopse clowntjespad uitgezet.
Zelfkant Radio - carnavals radio - 14.00 - 16.00 uur
Live Radio programma wat uitgezonden wordt via YouTube met de
opening van de carnaval en een alternatieve sleuteloverdracht.
Een middag vol vertier door Vorst Vlis Vlogt en Jeroen G.
Biertje! - online bierproeverij - 20.00 uur
Schrijf je snel in voor onze bierproeverij vanuit je eigen huiskamer! Inschrijven kan
via Nicky v/d Wijst (06-46 28 82 71). Voor deze activiteit geldt: Vol is Vol!
Carnavalszondag 14 februari
Reundje Hops C-edisie - speurtocht voor jong en oud - vanaf 9.49 uur
Een wandeltocht met extra’s en verrassingen door heel Haps voor alle
Hanen, Hennen en Kuukes.
Voor de piepkuukes is in het park De Wild het Hopse clowntjespad uitgezet.
Zittingsochtend - herhaling zittingsavond -10.11 - 13.11 uur
Een herhaling van de eerder uitgezonden fantastische digitale zittingsavond.
Mini-Optocht - carnavalswagens Land van Cuijk - 14.00 – 15.00 uur
Een uitzending op Omroep Land van Cuijk van een groot aantal carnavalswagens
gebouwd door de omliggende carnavalsverenigingen. Natuurlijk doet onze eigen
Prinsewagen ook mee met onze eigen Prins Harm d’n Twèdde!
Algemeen
Puzzel over de Carnavalskrant met allerlei vragen voor jong en oud!
Vragen staan elders in deze editie van De Schakel.
Ziekenbezoek. Zeker dit jaar zorgen we ervoor dat de zieken in Haps en omstreken
niet worden vergeten. Ongekend, maar Prins Harm d’n Twèdde komt toch bij de
mensen op bezoek en dat geheel corona proof. Hoe? Dat houden we nog even geheim.
Meer info over alle bovenstaande activiteiten vind je elders in dit nummer.
Fijne Carnaval allemaal namens CV De Zelfkant!
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