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NIEUWE ROTONDE HAPS AFGEROND
Op 18 december 2020 werd de rotonde OeffeltsewegKalkhofseweg-Kerkstraat officieel geopend. Wel werd
daarbij toen meteen medegedeeld dat de noodzakelijke
afrondende werkzaamheden pas na de winterperiode
zouden kunnen plaatsvinden.
Van 19 april tot en met 22 april 2021 werd het verkeer,
net als in december 2020, omgeleid via de Beerseweg
en de Wildsestraat.
Op 19 april werden de nieuwe boompjes geplant, het wegdek werd reeds gedeeltelijk
“geschraapt” ten behoeve van de aanleg van een nieuwe wegdeklaag en het fietspad
werd onder handen genomen. 20 april startte men met het aanbrengen van een zwarte
asfalt laag op de fietspaden en wegdek (gedeeltelijk).
Vervolgens werden op 21 april de fietspaden en 50 meter
Cuijkseweg van zwart asfalt voorzien met een oranje
kleurtje ten behoeve van de fiets-suggestiestroken.
En op 22 april werden alle oranje fietspaden in
gereedheid gebracht alsmede de belijningen voor de
zebrapaden en de fietspaden.
Alle omleidingsborden konden worden weggehaald en
het normale dorpsverkeer kon weer haar weg vervolgen.
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`T SNUFFELHOEKJE’
Als je abonnee bent van de Schakel dan kun je gratis een
oproep plaatsen voor gratis artikelen of diensten in
de rubriek: `t Snuffelhoekje’
Stuur je oproep naar: info@deschakelhaps.nl

Wij hebben een ouder bandrecorder
van 1959 Philips.
Heeft iemand nog banden hiervan?
Dan willen wij die graag overnemen.
Tel. 0485 800927.
André Zeelen.

Van harte welkom bij de redactie zijn: foto’s, interessant of wetenswaardig
nieuws, een mooie verhaal, gedicht, puzzel, recept, rebus, enz.
Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
Wij zijn ook nog op zoek naar foto’s / verhalen van verdwenen Hapse beroepen?
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VRIJDAG 14 MEI 2021

Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK DONDERDAG 6 MEI 2021
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 – 318307 of 06 18446702.

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.
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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TEKENWEDSTRIJD VAN 6 T/M 13 JAAR
De coronatijd is helaas nog niet voorbij, daarom leek het de redactie
van de Schakel leuk om in de meivakantie voor de kinderen in Haps
een tekenwedstrijd te organiseren.
De mooiste tekening wordt beloond met een prijsje en de
tekening wordt geplaatst in de Schakel. Je mag ook met een paar kinderen
samen een tekening maken en insturen.
Zijn er mensen buiten deze leeftijdsgroep die ook graag een tekening
maken en deze willen inleveren, dat mag, maar zij kunnen geen prijsje winnen, de
mooiste inzending krijgt wel een plekje in de Schakel.
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer
te vermelden op de tekening.
Zie hieronder bijvoorbeeld die mooie tekening die in 1995 gemaakt werd door
Mieke Jansen. Hoe leuk is het om dit onderwerp te gebruiken, maar dan een
tekening van nu, 2021.
Opdracht is:
Maak op een A4tje een Stripverhaal “Een rondleiding door Haps 2021”.
Tekeningen kunnen ingeleverd worden bij:
- Pierre Arts, Willem Alexanderlaan 5
- Rieky Robben, Irenestraat 2
- Renate Verheijen, Kampsestraat 33
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 1 mei 19.00 uur Woord en Communiedienst
Misintenties: Verjaardag Piet van Sambeek en
overleden Familie de Haas-Arts
Zaterdag 8 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Mgd: Piet Custers
Mgd: Wim Peeters Weem

Priester van de week:
Pastoor Ad van der Meijden: Tel. 0485-451282. Zaterdag 1 mei tot vrijdag 7 mei
Pastor Bas van Dijk:
Tel. 0485-218712. Zaterdag 8 mei tot vrijdag 14 mei
Per kerkelijke viering voor de 5 geloofsgemeenschappen, mogen er
maximaal 30 kerkbezoekers aanwezig mogen zijn.
Reserveren kan in Haps bij Mies Kroef, tel. 0485-312427.
Men kan zich opgeven tot zaterdagmorgen 10.00 uur.
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij,
Parallelstraat 2.03, tel. 0485 - 312817. U kunt daar een envelop in
de brievenbus stoppen. Ook kunt u een envelop stoppen in de
brievenbus die aan de kerk hangt. Als u de misintentie vermeld wilt hebben in
De Schakel, dan is het belangrijk dat u de intentie opgeeft ruim drie weken voor de
gewenste datum. De kosten bedragen € 12,=

OPROEP VLAG HALFSTOK - 4 MEI
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de avond hangt de
Nederlandse vlag halfstok.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept Nederlanders op om niet
alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele dag de vlag
halfstok te hangen.
Meer informatie over de Nationale Herdenking vindt u op
www.4en5mei.nl
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TEKEN: KLEIN MAAR ZEKER NIET ONSCHULDIG
Ben jij nu het lente is ook meer buiten? Het mooie weer trekt
mensen volop tuinen, bossen en andere buitengebieden in.
Helaas zijn teken bij mooi weer ook volop aanwezig in de natuur.
Deze kleine beestjes kunnen een hoop narigheid veroorzaken.
Teken worden actief bij temperaturen boven de zeven graden.
Ze kunnen mensen en dieren bijten en zuigen zich dan vol bloed.
Wie gebeten wordt door een teek, loopt risico ernstig ziek te worden.
Zorg dus dat je weet hoe je een teek herkent,
wat de risico’s zijn van een tekenbeet en hoe je een teek goed
verwijdert.
Waar vind je teken op je lichaam?
Teken kunnen zich overal op je lichaam vastzetten, maar ze
houden het meest van warme vochtige plekken. Ze kiezen vaak
een plekje in je oksel, lies, knieholte, onder het randje van je
onderbroek, achter je oren of rond de haargrens in je nek.
Controleer die plekjes dus als eerste als je buiten bent geweest.
Hoe herken je een teek?
Een teek is erg klein, één tot drie millimeter groot. Als hij nog niet vastzit en zich nog
niet heeft volgezogen, ziet hij eruit als een piepklein spinnetje.
Heeft hij zich volledig volgezogen? Dan ziet hij eruit als een grijs of bruin erwtje en zit
hij goed vast in je huid. De plek kan jeuken.
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Wat doe je bij een tekenbeet?
• Verwijder de teek zo snel mogelijk.
• Als hij zich nog niet heeft vastgebeten, kun je de teek ook verwijderen met
plakband of kleefpleister.
• Als hij zich wel heeft vastgebeten, pak dan de teek zo dicht mogelijk bij de huid
vast met een pincet of tekentang.
Knijp niet in het lichaam van de teek.
• Bij gebruik van een pincet, trek je de teek in een rustige, rechte beweging van
de huid. Gebruik bij voorkeur een pincet met een fijne punt.
Gebruik je een tekentang of tekenkaart? Volg dan de gebruiksaanwijzing.
Daarin staat of je de teek recht of draaiend van de huid moet trekken.
Zorg dat er geen delen van de teek in de huid achterblijven: dat kan
ontstekingen veroorzaken. Noteer de plaats op het lichaam en de
datum waarop de teek gebeten heeft. Pas als de teek weg is, kun je de
plek ontsmetten met ontsmettingsmiddel. Doe dit nooit als de teek nog
in de huid zit.
LET OP: Gebruik geen alcohol, ontsmettingsmiddel of andere producten om de teek te
‘verdoven’ en probeer de teek zeker niet met een brandende sigaret of lucifer te
verwijderen.
Wanneer neem je contact op met een huisarts?
Als het niet lukt om de teek te verwijderen, neem dan contact op met de huisarts.
Neem ook contact op met de huisarts als je in de eerste maanden na de tekenbeet:
een rode vlek op de huid krijgt die steeds groter wordt, een grieperig gevoel krijgt met
koorts en spierpijn, dubbel gaat zien of een scheef aangezicht krijgt,
pijn, krachtverlies of tintelingen in je ledematen krijgt of gewrichtsklachten krijgt.
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OPENINGSTIJDEN MAASZIEKENHUIS
Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag
Op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en donderdag
13 mei (Hemelvaartsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein
aangepaste openingstijden.
Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar.
Op deze dagen zijn de poliklinieken en de röntgenafdeling van Maasziekenhuis Pantein
gesloten. De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en Revalidatie van de Sint
Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens gesloten.
Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en NoordLimburg zijn gesloten.

DE WEGENWACHT 75 JAAR /1946-2021
Op 15 april 1946 gingen de eerste 7 wegenwachten
de weg op.
Net na de Tweede Wereldoorlog, reden zij op geel
geschilderde Harley Davidson Liberator motorfietsen
die de ANWB van de Canadezen had overgenomen
en waar een speciaal ontworpen zijspan voor gereedschap aan was bevestigd.
2021 is de Wegenwacht 24 uur per dag actief met ruim 800 wegenwachten.

HET ANWB KINDERFIETSENPLAN
Elk kind veilig op de fiets: daar gaan we voor bij de ANWB.
Om echt goed te leren fietsen moeten ze meters maken, in het
verkeer. Liefst zo veilig mogelijk. Maar dit is niet voor iedere
kind mogelijk. Want voor veel kinderen in Nederland is een eigen
fiets, door de financiële situatie thuis, niet vanzelfsprekend.
Help je mee om elk kind al jong meters te laten maken?
We zoeken 15.000 bruikbare, in redelijke staat verkerende fietsen.
Heb je er één over? Doneer dan je fiets.
Meer info: https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan
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BESTE GASTEN EN BEZOEKERS HORECA HAPS
Haps 16 maart: terwijl ik dit zit te schrijven hoor
ik de demissionaire verantwoordelijken zeggen:
“Vooralsnog geen versoepelingen”
Hier luisteren wij natuurlijk met lede oren naar
en we leggen ons maar weer neer bij de
inmiddels “beruchte” persconferenties.
“Geen perspectief”….. nou ja, er is al genoeg
over gezegd en geschreven, daar hoeven wij ons
niet ook nog eens over uit te laten.
Wij proberen naar de toekomst te kijken en onze plaatselijke “geneugtes” op
eenzelfde plan te houden als voorheen. Ons zeker realiserend dat dit consequenties
heeft voor het voortbestaan, zoals het er een jaar terug uitzag, stellen we dit artikel
voor ons dorpsblad maar even uit!
Inmiddels is het 13 april en weer bereiken ons “geruchten” via de media dat
misschien wel ………. de terrassen open mogen per 28 april. “Misschien!?”
De laptop maar weer gepakt en verder met het artikel waar we 16 maart al aan
begonnen waren want het zou eens waarheid worden. Helaas is het bericht wat we
in maart wilden schrijven niet “minder uitnodigend” dan het bericht nu. We hebben
een beslissing moeten nemen die u en wij liever niet hadden genomen:
Een verhoging van de consumptieprijs met € 0.25ct!
Bij een volgend bezoek aan een onzer terrassen of lokalen zult u merken dat “2 pils
en 1 frisdrank” voortaan € 7.50 euro kosten. Natuurlijk, in verhouding tot de
gemiddelde consumptieprijs die inmiddels bijna € 3.00 is voor Nederland, is dit nog
redelijk, maar voor ons durpke vinden wij en jullie dit een forse “investering”.
Wij hopen dat jullie begrip voor deze verhoging hebben. We kunnen hier wel vele
redenen aanhalen die dit noodzakelijk maken, maar daar schieten jullie en wij niets
mee op. Graag zien wij jullie weer als gast in onze horecagelegenheden en één ding
staat buiten kijf …
WIJ HEBBEN ER WEER ZIN IN!
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DE 1E JULIANA PUBQUIZ THUISEDITIE
(Zit erop!)
Zaterdag 17 april vond de allereerste Juliana Pub quiz thuiseditie plaats: keileuk
en keigezellig! De quiz was alleen bestemd voor onze
leden en met liefst 35 teams werd er volop gekwist. Na
ruim twee uur, en bijna 100 pittige en zeer
uiteenlopende vragen verder, waren de winnaars
bekend. De quiz stond onder leiding van de
presentatoren Jeroen Weerts en Bart Robben.
De uitslag:
1. Fam. Maurits Hendriks: een cadeaubon van de Spar twv 50 euro!
2. Fam. Luc Arts: een cadeaubon van clubhuis de Posthoorn twv 25 euro!
3. Fam. Sjan Thoonen: een cadeaubon van 20 euro van Hen`s Perkplanten!
4. Fam. Wim Van der Locht: een cadeaubon van 10 euro van IJs en Spijs
De extra prijs werd gewonnen door Fam. Emiel van Benthum:
De single San Carlo van Fanfare Juliana o.l.v. dirigent Harry van Sambeek
opgenomen in Vortum Mullem in 1971!
Iedereen ontzettend bedankt voor de leuke reacties en uiteraard dank aan onze
regisseuse achter de schermen: Ilse Nielen.
Quiz nummer 2 is in voorbereiding!
Met muzikale groet,
De Quiz commissie van MV Juliana

12

DE SCHAKEL 9-2021

DE SCHAKEL 9-2021

13

14

DE SCHAKEL 9-2021

DOE MEE MET DE KLEDINGINZAMELACTIE VAN
SAM’S KLEDINGACTIE VOOR CONGO
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei is in Haps de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood.
U kunt dan – geheel corona proof – uw gebruikte kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende
adres:
Familie Hendriks, Lokkantseweg 14 in Haps
Vrijdag 7 mei van 14.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8 mei van 10.00 tot 14.00 uur
Deze keer is er gekozen voor hulp aan Congo voor betere leeromstandigheden voor
schoolkinderen. Congo worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en
continue oplaaiende conflicten. Door de slechte staat van de scholen en de beperkte
voorzieningen gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Samen met de
lokale gemeenschappen zal hulporganisatie Cordaid scholen gaan opknappen
waardoor de leeromgeving van kinderen duurzaam verbeterd wordt. Dankzij uw
gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij op 25 scholen klaslokalen gaan
renoveren, schoolborden en bankjes aanschaffen, sanitaire voorzieningen bouwen
en waterpunten aanleggen.
Omdat we in tijden van Corona leven, worden er ook materialen aangekocht
om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Voor meer informatie over
het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er
wel en niet mag worden ingeleverd, kunt u terecht op www.samskledingactie.nl
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NIEUWS VAN ONZE BRANDWEER AANDACHT VOOR OPLADERS
Beste dorpsgenoten,
Het is de laatste tijd weer regelmatig in het nieuws, een woningbrand
met als oorzaak laders van mobiele telefoons of tablets. De schade
en ellende voor bewoners is vaak erg groot. Brandweer Nederland
heeft een nieuwspagina www.brandweer.nl waarop
men handige tips en weetjes kan lezen om
gevaarlijke situaties en branden te voorkomen.
Opladers, batterijen en accu's
Je ligt al in bed en scrolt nog een laatste keer door je berichten op je smartphone
en kijkt nog een film op je tablet of laptop – met de lader in het stopcontact om je
scherm lekker fel te houden. Je draait je om, gaat slapen en laat je oplader aan het
stroom zodat je de volgende dag met een volle batterij weer de dag door komt.
Herkenbaar? Toch zitten hier wel behoorlijke risico’s aan vast, waarschijnlijk zonder
dat je je dat realiseert.
Zijn batterijen gevaarlijk?
Bij normaal gebruik niet! Maar ze kunnen brandgevaar opleveren als ze overladen
worden, als er een kortsluiting ontstaat of als ze met water in aanraking komen.
Ook als de batterijen niet op een juiste en veilige manier worden opgeladen kan
brand ontstaan. Met de tips op deze pagina weet je waar je op moet letten.
Een Lithium-ion batterij?
Een Lithium-ion batterij of li-on batterij (of soms ook wel eens LIB genoemd) zijn
lichtgewicht, oplaadbare batterijen of accu's van elektrische fietsen, smartphones,
tablets, laptops en hoverboards. Ze worden dagelijks door miljoenen mensen veilig
gebruikt. In dit type batterij zit veel meer energie dan in een standaard penlite
batterij en dat heeft veel voordelen. Maar tegelijkertijd neemt de zorg over dit
nieuwe type batterij toe, omdat deze spontaan kan ontbranden of zelfs ontploffen.
De oplader zelf
Zorg ervoor dat je apparaten, batterijen en opladers hun warmte
goed kwijt kunnen. Bedek de opladers en batterijen daarom niet en
leg je telefoon niet onder je kussen. Kijk ook eens kritisch naar het
hoesje van je telefoon. Kan je smartphone zijn warmte kwijt?
En kan je laptop zijn warmte kwijt als je ermee op bed ligt?
Gaat het mis? Bel 112
Is de batterij vervormd, komen er giftige gassen vrij of staat de batterij in brand?
Bel 112 en verlaat de ruimte.
Vanuit Brandweer Brabant-Noord zijn de regels omtrent
het oefenen weer wat versoepeld. U zult dus komende tijd
gelukkig weer wat meer activiteiten in en rond de kazerne
zien om onze vaardigheden op peil te houden.
Qua uitrukken is het erg rustig, de enigste uitruk van
afgelopen weken:
*. 20 maart Reinigen wegdek
Kalkhofseweg
Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
DE SCHAKEL 9-2021
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STATION HAPS
Het is al meer als 50 jaar geleden dat er een trein door Haps kwam. Het was het
zogenaamde Duitse Lijntje. Het spoorlijntje ging vanaf Veghel Uden Mill Haps en
Gennep. Voor de Tweede Wereldoorlog ging het ook nog verder Duitsland in.
Halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw werkte ik bij grossierderij Herman
Verhoeven aan het Marijkeplein. Iedere
maand kwam er voor Verhoeven een
wagonlading suiker aan. Deze werd gelost op de
nog zo hetende Loswal. Het was hard werken om
die zakken van 50 kilo op de vrachtwagen te
laden. Als de suikerbieten gerooid werden dan
gingen die ook vanuit Haps met de trein naar de
suikerfabriek.
De Stoomlocomotief kan ik me nog goed
herinneren. Sinterklaas en zijn Pieten zijn in die
tijd ook een paar keer met de trein aangekomen
in Haps.
En natuurlijk de Prins en zijn Gevolg met de allerlaatste trein voordat hij naar het
museum kon. We stonden toen op ‘Station Haps’ te wachten op de carnavalsvierders.
Je kon al van verre zien en horen dat er in de trein flink gefeest werd! De wagon waar
de feestgangers in zaten ging flink op en neer. Hier komt waarschijnlijk ook het woord
Boemeltrein vandaan.
Wat ik nu ga vertellen komt nog weleens in mijn ergste nachtmerries voor. Ik en een
paar vriendjes van mij hadden tegen de spoordijk een mooie plaggenhut gebouwd.
Die plaggenhut hadden we gemaakt van de struiken die tegen de spoordijk op groeiden.
Daar konden we alleen maar komen door over het spoorpad te fietsen.
Het spoorpad was voor ons eigenlijk verboden terrein. Het was alleen bedoeld voor
mensen van het spoor. We hadden weer eens een hele poos in onze plaggenhut
doorgebracht, zeg ik tegen mijn vriendjes:
“Sorry, maar ik moet nu naar huis.”
Ik moest vanaf de plaggenhut meer dan een
kilometer over het spoorpad fietsen. Ik ben
net aan het fietsen hoorde ik in de verte de
trein aankomen! Ik moest met mijn fiets op
het spoorpad blijven want er langs was een
diepe sloot. Ik wist dat de trein af en toe
stoom af moest blazen. Dan kwam er aan
allebei de kanten vanonder de trein heet
water en stoom uit. De stoom en het hete
water ging dan ook over het spoorpad
heen! Dus dat groot zwart puffend en sissend monster kwam achter mij aan.
Hij begon ook nog eens oorverdovend te fluiten. Ik denk dat die machinist dacht:
“die snotaap zullen we wel eens de stuipen op het lijf jagen!”
En dat lukte heel aardig moet ik zeggen. Ik geloof niet dat ik ooit harder gefietst
heb dan toen! Normaal gesproken had de trein me gemakkelijk ingehaald? Maar
gelukkig bleef de trein achter mij. Ik keek snel over mijn schouder naar achteren. De
machinist van de locomotief speelde een spelletje met mij wat ik beslist niet leuk vond.
Hij lachte en zwaaide treiterend naar mij.
Gelukkig was de redding nabij en kon ik rechts afdraaien de verharde weg op.
SNIJER
DE SCHAKEL 9-2021

19

20

DE SCHAKEL 9-2021

TUINFEEST 2021
Gaat het tuinfeest 2021 door op 26-27 juni 2021?
De Zelfkant kan het grootse 66-jarig jubileumprogramma met The Dirty Daddies,
DJ-Maurice en de spektakel-activiteiten voor de zondag dit jaar niet door laten gaan.
The Dirty Daddies kennen we van
Pinkpop. DJ-Maurice van: shirt uit
en zwaaien…Deze toppers komen
naar Haps maar niet dit jaar.
Het complete jubileumprogramma
wordt doorgeschoven naar
25-26 juni 2022.
De aangekochte tickets blijven geldig voor dit weekend.
Gebeurt er dan helemaal niks ?
De Zelfkant zal alles in het werk stellen om een tuinfeest te houden. Als de richtlijnen
het toelaten om een mooi feest te organiseren gaan we dat deze zomer doen. De lijnen
naar Den Haag, Veiligheidsregio en de evenement-coördinator van onze gemeente
staan open. De Zelfkant blijft gaan voor een tuinfeest op 26-27 juni maarrr zijn de
richtlijnen te beperkend om te feesten dan kiezen we ervoor om het 2 weken op te
schuiven tot maximaal het laatste weekend van augustus. Het worden dagkoersen maar
de Zelfkant staat in de startblokken en kan binnen 24 uur het totale Marijkeplein als
feesttempel ingericht hebben.
Het vervolg
Plan B voor een mooi tuinfeestprogramma is in de maak en we vertrouwen erop dat we
dit voor Haps ten uitvoer kunnen brengen. Het zullen, al met al, prachtige Hapse dagen
worden met un stevig stukske muziek, veel hilariteit, een gezellig weerzien en nog veel
meer. We zullen communiceren via de Schakel, Haps-info en de bekende social media
zodat iedereen op de hoogte blijft. We kiep in tuch.
Met carnavaleske groet
De tuinfeestcommissie van de Zelfkant

GEMEENTE CUIJK HERDENKT OP 4 EN 9 MEI MET TWEE FILMS
Vanwege het coronavirus geen bijeenkomsten, wel gepaste tekenen van herdenking.
De films zijn op 4 mei en 9 mei te zien op www.devaluwe.nl/wijk-tv (later terug te
kijken) en op Omroep Land van Cuijk. Ook worden de films gedeeld
via www.cuijk.nl en via social media.
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HAPSE BOYS 5 KAMPIOEN
In 1973/1974, het jaar met de autoloze zondagen, werd good old Hapse Boys
5 kampioen en ter gelegenheid daarvan ging men speciaal op de foto op het voetbalveld
dat toen nog in de Burg. Moorenstraat gelegen was. Een apart én talentvol stel. Op één
van de autoloze zondagen gingen de mannen zelfs met paard en wagen vol vertrouwen
op bezoek bij de tegenstander. Mòi stel hè!
Frits Steinhage uit Blerick was de toenmalige trainer van Hapse Boys, maar zijn bijdrage
aan de prestaties van het vijfd was waarschijnlijk niet groter dan poseren op de
teamfoto. Met name door het vele talent én een brok ervaring werd dit team kampioen!

Op de foto staande v.l.n.r.: Leider Cor van den Besselaar,
terreinmeester Jo de Klein, Grad Arts, Joep Bernards, Grad Roelofsen,
Piet Daverveld, Toon van Driel, Leo van de Poel en trainer Frits Steinhage.
Zittend v.l.n.r.: Hennie van Kuppeveld, Jan Lamers, Piet Snijders, Gerrit Weren,
Grad van den Bosch en Piet van de Kiekuut (Hendriks).
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INLOOPTRAININGEN
Vind je voetballen keigaaf, vet, of cool,
meld je dan aan bij Hapse Boys! Het
kan ook zijn dat je eerst een keer mee
wilt trainen.
Dat kan……!
Binnenkort houden we 2 inlooptrainingen voor nieuwe leden.
Wanneer:
Woensdag 19 en 26 mei
Tijd:
18.00 uur tot 19.00 uur
Waar: Sportbark De Berkte, Haringsestraat 7 Haps
Als je in 2021 vijf jaar bent of wordt, mag je met ingang van het nieuwe seizoen
voetballen. Voor de jeugd worden de wedstrijden op zaterdag gespeeld. Zit je
bijvoorbeeld nog met zwemlessen, dan is alleen trainen ook zeker een optie.
Je kunt je aanmelden bij Gijs Lemmers op 06 – 100 292 88.
Voetbaluitrusting is voor de inloopavond niet perse nodig, maar trek uiteraard wel
sportieve kleren en sportschoenen aan. We zullen je ontvangen bij de entreepoort.
Graag zien we jullie binnenkort!
Met sportieve groeten,
Jeugdbestuur Hapse Boys

LAND VAN CUIJKSE PAARDENDAG HAPS 2021
In verband met het Coronavirus hebben we helaas moeten
besluiten de Land van Cuijkse Paardendag op 13 juni 2021 niet
door te laten gaan.
Wij hopen jullie volgend jaar op 12 juni 2022 alsnog te mogen
verwelkomen op het evenemententerrein in Haps voor dit mooie
paardenevenement.
Voor nu wensen we iedereen veel gezondheid toe.
Met vriendelijke groeten,
Organisatie Land van Cuijkse Paardendag
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UITLOTING OBLIGATIES HAPSE BOYS
Helaas zijn we op het moment van schrijven van dit stuk nog
steeds gebonden aan strenge regels rondom het coronavirus.
Het lijkt op korte termijn niet mogelijk om evenementen op
ons sportpark te organiseren.
Eén van de bijeenkomsten die we hebben moeten overslaan, is
de nieuwjaarsreceptie. Het voornemen was om dit aan het
begin van de zomer in te halen, maar heel veel is nog onzeker.
Het bestuur heeft daarom besloten om wel alvast de obligaties
uit te loten, zodat dit gewoon doorloopt.
De uitgelote obligaties zijn nummers:
6, 20, 47, 59, 66, 67, 96, 115, 132, 134, 154.
Het is, conform het obligatiereglement, mogelijk om tot 31 december 2021
aanspraak te maken op het laten uitbetalen
van je obligatie. Dit kan door een mail te
sturen aan penningmeester@hapseboys.nl
Twijfel je over het nummer van je obligatie(s),
neem dan contact op via
secretariaat@hapseboys.nl. Het is voor Hapse
Boys vanwege privacywetgeving niet
toegestaan om namen te vermelden bij de
uitgelote obligaties.
Het is verder ook mogelijk om de obligaties om te zetten naar een periodieke
schenking. Ben je benieuwd naar de voordelen voor jezelf en Hapse Boys?
Ook dan kan je terecht bij onze penningmeester via bovenstaand adres.
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MOEDERDAG PUZZEL
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BAKHUIS DE KEUVELARIJ
Petra, kun je je even voorstellen?
Maar natuurlijk! Ik ben Petra Peeters-Willems, getrouwd
met Perry Peeters (zoon van Jan en Wilma Peeters).
Ik komt oorspronkelijk uit de Graaf, maar verloor mijn hart
op mijn 16e aan die eerder genoemde Hopse kerl.
PETRA
Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en 4 boefjes van
PEETERS -WILLEMS kinderen rijker; Eva (9), Saar (7), Driek (5) en Anne (2).
We wonen aan de Violenstraat, achter mijn schoonouders. In mijn vrije tijd bezoek ik
graag festivals met vrienden, ga ik graag met het gezin geocachen en bak ik heel graag.
Heb je altijd al van bakken gehouden?
Terugkijkend naar mijn jeugd, eigenlijk wel. Vroeger werd
er bij ons thuis weinig gebakken, maar gelukkig was mijn
oma wel goed in bakken en mocht ik altijd bij het logeren
haar hierbij helpen. De zelfgemaakte appeltaart die we
kregen op de verjaardag van opa of oma was legendarisch!
Toen al had het bakken een plekje in mijn hart veroverd,
zonder dat ik me daar bewust van was. Van mijn 16e tot
mijn 19e heb ik met veel plezier bij een warme bakker in
de Graaf als verkoop-medewerkster gewerkt, nog steeds
zonder me ervan bewust te zijn dat ik hier nu zo veel
mee bezig zou zijn.
Toen ik uit huis ging, ben ik zelf gaan bakken, maar het
bleef toen nog bij pakjes en alleen met onze verjaardagen.
Mijn goede voornemen voor 2019 was om meer te gaan
bakken. Ik was van plan om minimaal maandelijks iets te maken. Op een gegeven
moment kwam ik filmpjes op Facebook tegen van mensen die wonderlijke kunstwerken
konden maken van taarten en koekjes. Door zelf uit te proberen en workshops te
volgen kwam ik erachter dat ik eigenlijk best handig ben in dit soort dingen maken en
dat het me ook echt veel plezier brengt. Heel bijzonder, want tot dan toe was ik erg
zoekende naar iets waar ik mijn ei in kwijt kon. Nu kan ik mijn ei zelfs letterlijk en
figuurlijk er in kwijt! Op mijn verjaardag in mei 2019 kreeg ik van manlief een
prachtige oranje KitchenAid en kon ik nog mooiere dingen maken. Dat jaar bleef het
nog bij mooie creaties voor familie en vrienden, maar eind 2019 vroeg een collega bij
de GGD, waar ik werk als adviseur beschermd wonen, me of ik een taart wilde maken
voor haar dochtertje in januari 2020. Dat werd mijn eerste officiële bestelling! Toen is
Bakhuis de Keuvelarij tot leven gekomen. Inmiddels zijn er al veel bestellingen langs
gekomen, welke ik allemaal met veel plezier en liefde maak.
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Waarvoor kunnen mensen bij Bakhuis de Keuvelarij terecht?
Mensen kunnen bij mij terecht voor gepersonaliseerde taarten,
gedecoreerde koekjes en andere lekkernijen. Iedere bestelling
wordt in overleg afgestemd en is dus uniek. Het zijn one-of-akind producten die geleverd worden, waarbij ik altijd een
persoonlijke touch in probeer te verwerken. Daarbij vind ik het
belangrijk om kwaliteitsproducten te gebruiken en beschik ik
over een heel arsenaal aan hoogwaardig gereedschap om de
unieke creaties te maken.
Inmiddels loopt het storm en ben ik tot oktober van dit jaar al
volgeboekt! Daarbij zijn er al verschillende klanten die al voor
de tweede, derde of zelfs vierde keer bestellen. Dit had ik nooit
durven dromen toen ik in 2020 hiermee begon. De kracht van
social media is hierbij duidelijk te merken! Helaas ben ik nog
beperkt in het aantal bestellingen dat ik aan kan nemen. Zoals
ik al aangaf werk ik bij de GGD, 24 uur per week. Daarnaast
heb ik een gezin met jonge kinderen die soms ook graag mijn
aandacht willen. Hierdoor moet ik soms de rem op het aantal
bestellingen zetten dat ik kan aannemen. Nee zeggen blijft
altijd lastig, maar helaas is het soms wel nodig om een goede
balans te houden.
Wat vindt je het leukste om te doen?
Laat ik voorop stellen dat ik iedere bestelling leuk vind om te
maken! Het bedenken van een design in je hoofd en het dan
tot leven zien komen is een wonderlijke ervaring. Daarnaast
vind ik chocolade super interessant om mee te werken.
De scheikundige kant van het temperen en het maken van
bijzondere creaties. Van bonbons met een huisgemaakte
vulling tot repen tot hele chocolade kunstwerken.
Het is een veelzijdig product.
Maar het allerleukste vind ik toch wel
het maken van gedecoreerde
koekjes. Dit heeft echt mijn hart
gestolen. De designs die je er mee
kunt maken zijn eindeloos. Ik heb
inmiddels al 2 kisten vol koekjesuitstekers! En daar stopt het
waarschijnlijk niet bij!
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Ook de prachtige 3D bouwwerken met koekjes vind ik geweldig
om te maken. Zo bijzonder wat je met koek en royal icing kunt
maken! Echt kleine kunstwerkjes waarbij alles eetbaar is; wat
wil je nog meer?
Wat zijn je toekomstplannen?
Voor dit jaar heb ik al verschillende bestellingen voor een bruidstaart gekregen.
Een hele eer en een geweldige uitdaging die ik graag aan ga. Wellicht wil ik me hier in
de toekomst verder in specialiseren. Verder gaat over anderhalf jaar onze jongste naar
school en heb ik meer tijd om met het bakken bezig te zijn.
Het zou geweldig zijn als ik het Bakhuis dan verder uit kan breiden. Mijn wens is o.a.
om workshops te gaan geven. Een eigen bakruimte waar ik ook workshops kan geven is
voor mij een ultieme droom. De toekomst gaat uitwijzen of dromen bedrog zijn, of toch
niet.
Hoe kunnen mensen je bereiken?
Ik ben actief op Facebook en op Instagram. Je mag me altijd een bericht sturen met
vragen. Ik moet er wel bijzeggen dat ik slechts een beperkt aantal bestellingen per
maand aan kan nemen. Dus wees er op tijd bij.
Petra, bedankt voor het mooie interview, we gaan er van watertanden en we denken de
lezers van de Schakel ook. Veel succes met je toekomstplannen.
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LAMMETJES OP BEZOEK BIJ MARIAGAARDE
Op dagbesteding Mariagaarde in Haps hebben we de
lente binnen gehaald d.m.v. 4 lammetjes over de vloer
met aansluitend een schapen kwis.
Wat hebben we met z'n allen genoten van al het gemekker.

Heeft u vragen of hoe u zich kunt aanmelden als
deelnemer/vrijwilliger of vrijwilliger chauffeur.
Ankie is bereikbaar op: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Mobiel: 06-30 64 04 45.
Een e-mail kan ook.
Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl
Met vriendelijke groet,
Sociaal werkers, Ankie Jacops en Gertie Vink
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag
Maandag
Maandag

3 mei GFT- container en restafval
10 mei GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)
10 mei

Woensdag 12 mei
Vrijdag

7 mei

Zaterdag

1 mei

Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Buurtvereniging de Kampakker
Papiercontainer staat vrijdagmiddag op de hoek De Aalsvoorten/
Bogaersstraat; zaterdag van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij.

Zaterdag

1 mei

Zaterdag

29 mei

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

Schrijf je treurige tijden in zand,
Schrijf je goede tijden in steen
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