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AUTOSCHADEBEDRIJF NICO VAN EEDEN SCHENKT
TUINBANKEN AAN BEWONERS “DE SCHITTERING”
Op maandag 21 juni werden de bewoners van Zorgcentrum
“De SchitteRing” prettig verrast. Nu de coronapandemie bijna
achter de rug lijkt, waren er weer mogelijkheden om aandacht te
besteden aan leuke dingen voor de bewoners. Nico van Eeden,
van Autoschadebedrijf Van Eeden, die al zoveel verenigingen in Haps sponsort, had
deze keer bij het geven van zijn jaarlijkse donatie aan “Vrienden van de
SchitteRing” in overleg met medewerkster Sandra Verhagen 4 tuinbanken
beschikbaar gesteld voor de bewoners op de vier afdelingen. Die maandagmiddag
werden de banken symbolisch aan de bewoners overhandigd in aanwezigheid van
personeel, familie en vrijwilligers.
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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
Voor de liefhebber:
Tas met
verslagen, foto’s, etc.
van de Pius X groep.
Ophalen Straatkantseweg 4, Haps
06-46226504
Gratis af te halen.
Puzzels en diverse spellen.
Sprookjesboeken van
Lekturama
Straatkantseweg 4 Haps
06-46226504

DE SCHAKEL
NUMMER 14 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 9 JULI 2021

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

UITERLIJK VRIJDAG 2 JULI 2021
NUMMER 15 - 23 JULI IS DE LAATSTE SCHAKEL VOOR DE VAKANTIE
NUMMER 16 - 3 SEPTEMBER EERSTE SCHAKEL NA DE VAKANTIE
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 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.

Van harte welkom bij de redactie zijn: foto’s, interessant of wetenswaardig
nieuws, een mooie verhaal, informatie verdwenen Hapse beroepen, gedicht,
puzzel, recept, rebus, enz. Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
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DORPSRAADVERGADERING 29 JUNI
Beste dorpsgenoten,
Eindelijk kunnen we weer een fysieke
openbare dorpsraadvergadering houden.
Deze wordt gehouden op dinsdag
29 juni in Zaal de Posthoorn in Haps om 20.00 uur.
We naderen de verkiezingen in het najaar van onze nieuwe gemeente Land van
Cuijk en kijken hoe we als Haps onze belangen
vertegenwoordigd willen zien. In de "oude" gemeente Cuijk
willen we voordien nog het masterplan wonen vaststellen
waarvoor u al de enquête ingevuld hebt. Inmiddels heeft de
gemeente een 1e online meeting gehouden en op donderdag 8
juli komt een 2e avond die fysiek gehouden wordt in de
Posthoorn te Haps.
Een mooi bericht kregen we van de SchitteRing die met gelden van het Budget
sociale vernieuwing een framedoek geplaatst hebben in de SchitteRing.
U kunt nog voor 1 september 2021 een aanvraag indienen voor het jaar 2021.
Bij deze een foto van het
framedoek wat wij besteld
hebben voor de SchitteRing.
De bewoners personeel en
familie vinden het fantastisch.
Dit was mogelijk met
ondersteuning van jullie.
Heel bijzonder en dat dit in
ons bijzondere mooie Haps
mogelijk gemaakt wordt.
Onze dank is dan ook heel
groot.
SUPER
Liefs bewoners en personeel van de SchitteRing
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GA VOOR EEN KOELE ZOMER - VERGROEN JE TUIN
Een groene tuin is zo’n acht graden koeler dan
een verharde tuin: dat is fijn in de zomer.
Vergroenen is makkelijk! Helemaal met
het gratis, fijne tuinontwerp.
Je vindt het samen met meer tips
op www.fijninbrabant.nl/landvancuijk
Wist je dat?
❖ Bomen een natuurlijke airco zijn?
❖ Schaduw houdt je planten en jou koel.
❖ Schors op je pad. Dat staat leuk en regen zakt er makkelijk in weg.
❖ Met een groene muur of gevel blijft de hitte buiten.
❖ Insecten en vogels houden van bloeiende planten!
Regen afvoeren
Ook in de zomer regent het soms hard.
Voer het regenwater van je dak af via de
regenpijp in je tuin.
Het is goed voor je tuin en scheelt water
geven!
Fijn toch?
Meer tips vind je op de website.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 26 juni 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd: Corrie Hurkens-Hendriks
Zaterdag 3 juli 19.00 uur Woord en Communiedienst
Misintenties:
Geen Misintenties

Priester van de week:
Pastoor Ad van der Meijden: Tel. 0485-451282. Zaterdag 26 juni tot vrijdag 2 juli
Pastor Bas van Dijk:
Tel. 0485-218712. Zaterdag 3 juli tot vrijdag 9 juli
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,=
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COLO SHORT – DARMONDERZOEK
Iedereen die wel eens een darmonderzoek heeft gehad, weet dat je tijdens het
onderzoek met ontbloot onderlichaam op de onderzoekstafel ligt. ‘Veel mensen
vinden dit best spannend.
Daar wilden we graag wat aan doen’, aldus Margot Jans,
verpleegkundige bij Maasziekenhuis Pantein.
Zij introduceerde een medische korte broek waardoor
mensen zich tijdens het onderzoek prettiger voelen.
Colo short
Patiënten dragen deze zogenaamde ‘colo short’ tijdens
het onderzoek. Deze speciale korte broek heeft aan de
achterzijde een flapje dat open en dicht kan.
De arts kan via deze opening het onderzoek uitvoeren
terwijl de patiënt zich meer beschermd voelt.

MDL-arts Susan Loffeld
toont de met succes
geïntroduceerde
colo short.
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Positieve reacties
Patiënten zijn erg blij met deze broekjes. Een vaak
gehoorde reactie is: ‘het voelt veel prettiger om niet
meer helemaal bloot te liggen tijdens het onderzoek’,
aldus maag-, darm en leverarts Susan Loffeld.
Het is mooi om te zien dat de colo short eraan bijdraagt
dat we onze dienstverlening zo nog patiëntvriendelijker
kunnen maken.
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87 LEEFBAARHEIDSVOORSTELLEN-HERINRICHTING
GEMEENTEHUIZEN-BIBLIOTHEEK CUIJK
Naarmate we steeds meer richting herindeling gaan, staat er
steeds minder op de raadsagenda. Voor grootse en kostbare
ontwikkelingen moeten we sowieso toestemming hebben van de
gemeentes waar we mee gaan herindelen. Wat betreft de
leefbaarheidsgelden die nog verdeeld gaan worden, kan ik u
melden dat er maar liefst 87 aanvragen ingediend zijn. Het zal
nog een hele klus worden om deze op correcte wijze te verdelen
door de voors en tegens goed af te wegen.
Het gemeentehuis in Boxmeer zal met de herindeling (1-1-’22) nog lang niet klaar en
ingericht zijn als gemeentehuis voor Land van Cuijk. De eerste periode, misschien wel
twee jaar, zal het gemeentehuis in Cuijk nog grotendeels gebruikt worden. Maar wat
gaan we er daarna mee doen? De gemeentehuizen van St Anthonis en Mill komen al
eerder leeg te staan. De bevolking is al volop bezig om de panden in gedachten in te
richten en maken dat ook bespreekbaar. Ruimte voor woningzoekenden? Sportieve en
culturele functies? Startende ondernemers? Dat zijn allemaal mooie uitdagingen.
De gemeenteraad van Cuijk heeft het College opgedragen eens te kijken of de
bibliotheek van Cuijk (Kaneelstraat) ondergebracht kan worden in de schouwburg.
Een uitgebreide quickscan levert op dat
het alleen maar kan als er twee
verdiepingen in gebruik worden
genomen, ook elders in het gebouw
boeken en computers moeten kunnen
staan, bij grote voorstellingen e.e.a.
weer heringericht moet kunnen worden,
er enkele maanden verbouwd moet
worden en er minimaal €810.000
(ex BTW) op tafel komt voor o.a.
verbouwing, inrichting en extra lift.
Biblioplus heeft het pand op de Kaneelstraat in bezit en heeft daardoor mogelijkheden
(en wil dat ook) om 500.000 bij te dragen.
We kampen in Nederland (en zeker ook in Land van Cuijk) met laaggeletterdheid.
In Nederland gemiddeld 12 %, Boxmeer en St Anthonis 13% en CGM (Cuijk, Grave,
Mill) 15%. Denkt Biblioplus hier aan te kunnen werken door één gebouw mooi in te
richten? Zou het niet beter zijn om te investeren in laagdrempelige steunpunten in
wijken en dorpen? Als vrijwilligers animo hebben om binnen een MFA (multifunctionele
accommodatie) een functie als een bieb op te zetten, heb je veel meer kans om de
laaggeletterden te bereiken en een slag te maken in het plezier van lezen en dus
leesvaardigheid.
Ik vraag me echt af wat uw mening is. Mail me gerust.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
T: 06-23411107
www.liberaal-lvc.nl

Wie ooit zei ‘minder is meer’
Had duidelijk geen bibliotheek
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MASTERPLAN WONEN HAPS:
MELD U AAN VOOR DE TWEEDE BEWONERSAVOND
Op donderdag 8 juli a.s. wordt de tweede
bewonersbijeenkomst gehouden waarin de gemeente
Cuijk met de inwoners van Haps wil spreken over de toekomst
van wonen en woningbouw in Haps.
De avond wordt gehouden in zaal Posthoorn begint om 19.30
uur.
Aanmelden
Iedere inwoner van Haps mag meepraten. Wilt u meedoen
dan moet u zich daarvoor wel opgeven. Dat komt omdat naar
verwachting begin juli nog steeds 1,5 meter in acht moet worden genomen vanwege
COVID-19 en het aantal mensen dat in de zaal op een veilige wijze kan deelnemen
daarmee beperkt is. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
maurice.roefs@cgm.nl. Wacht hier niet te lang mee; de volgorde van binnenkomst is
bepalend indien het aantal aanmeldingen meer is dan het aantal beschikbare plaatsen.
Inschrijven kan tot 5 juli. Iedereen die zich ingeschreven heeft, ontvangt per e-mail
uiterlijk op 7 juli bericht over de beschikbaarheid van een plaats in de zaal.
Achtergrond
De gemeente Cuijk wil dat er in 2021 voor ieder dorp een Masterplan wonen wordt
vastgesteld. In dit plan wordt een doorkijk gegeven van de mogelijkheden van
woningbouw voor de korte, middellange en langere termijn. De voorbereiding daarvan
gebeurt in nauwe samenspraak met de inwoners van de verschillende kernen; burgers
worden actief betrokken bij de totstandkoming van het beleid. En dat is goed, want de
samenstelling van de woningvoorraad is van groot belang voor de sociale opbouw van
iedere kern en van invloed op de aanwezige voorzieningen (denk hierbij aan de school,
recreatie, winkels, etc.).
Vervolg
Op 22 april jl. heeft de eerste bewonersavond online plaatsgevonden. Alle opmerkingen
en ideeën die toen naar voren zijn gebracht zijn beoordeeld aan de hand van tal van
(beleids)kaders. Intussen krijgt het Masterplan Wonen voor Haps steeds meer contour
en is het concept bijna gereed. Dit concept wordt tijdens de tweede bewonersavond
gepresenteerd. Opmerkingen die tijdens deze tweede avond naar voren worden
gebracht worden betrokken bij de opstelling van het definitieve Masterplan. Het
Masterplan wordt door het College vastgesteld. Dat plan vormt dan de komende jaren
de leidraad voor de te bouwen woningen in Haps.
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TAXI HAPS BREDA
Ons dochter Inge en haar vriend Roy wonen alweer 13 jaar
samen in Breda. Ze hebben een zoontje genaamd Storm.
Storm is ons enigste kleinkind. Storm is pas jarig geweest en
alweer 10 jaar. Vanwege het coronavirus zijn we niet naar
zijn verjaardag kunnen gaan. Gelukkig kunnen we alsnog
binnen afzienbare tijd met de Taxi naar Breda.
We gaan ongeveer 4 keer per jaar naar Breda, dus we
hebben in al die jaren heel wat ritten naar Breda gemaakt.
Het aantal kilometers van ons af naar waar we moeten zijn, is ongeveer 100 km.
De terugweg van Breda naar Haps is 99 km. Dit komt omdat we dan
een andere route moeten rijden. Onderweg stappen ook regelmatig
andere mensen in die in het bezit zijn van een Valyspas.
Heel veel mensen die van dit vervoer gebruik maken zijn invalide mensen. Dit vervoer
is ook ideaal voor rolstoelers. In de taxi maken we ook weleens leuke dingen mee.
Zo gingen we een keer van Breda terug naar Haps. We stappen het taxibusje in, zegt de
taxichauffeur tegen ons: “Ik moet in het centrum van Breda nog 3 mensen ophalen.
Die mensen moeten naar Tilburg.“ Dus in het centrum van Breda aangekomen komen
er 3 mensen aanlopen allemaal met een blindenstok bij zich.
Ze liepen over het blindenpad naar de taxi. We begroeten ze toen ze instapten en
vroegen of het allemaal lukte. Ze kwamen uit de braillebibliotheek zoals ze zeiden en
moesten naar Tilburg. Ondanks dat ze blind waren hadden ze de plaatsen zo gevonden.
Ze vroegen aan ons waar we vandaan kwamen. Vol trots zeiden we: “uit Haps”.
Haps is een klein dorpje in Oost Brabant en heeft ongeveer 3000 inwoners en bestaat
echt. Zegt een van die 3 blinden: “We hebben een blind vertrouwen in jullie.”
Een Paar maanden later troffen we weer dezelfde 3 blinden.
Ik zeg zachtjes tegen mijn vrouw: “Daar komen weer dezelfde
3 blinden aan die we voor een poosje terug ook gezien hebben.”
Ik zei terwijl ze instapten: “Lukt het allemaal?” “Oh”, zegt een
van die 3 blinden, “ik hoor het al jullie zijn weer die mensen die
uit Haps komen. Fijn om weer met jullie mee te rijden.”
We hadden de vorige keer schijnbaar wel zoveel indruk gemaakt
dat ze dat nog wisten. Ik moet zeggen het was toen ook heel gezellig en dat was het nu
weer. Het waren goedlachse mensen.
Zo moesten we ook een keer op weg naar huis een paar mensen ophalen in Eindhoven.
Het waren 2 wat oudere dames die instapten. Ze vroegen aan ons terwijl ze gingen
zitten waar we heen moesten? We zeiden naar Haps. En waar moeten jullie heen vroeg
ik? “Naar Horst,” zeiden ze. “We zijn vandaag naar een crematie geweest.” “Een ouder
iemand”, vroeg ik? “Nee, hij was nog geen 70 jaar. Hij had een
schildersbedrijfje in Eindhoven. Hij was een neef van ons.”
Zo vertelden ze ook hoe de crematie was geweest, enz.
Op een gegeven moment, toen ik dat allemaal gehoord had,
dacht ik: “Het zal toch niet waar zijn?” Ik zeg tegen de dames:
“Ik had ook een neef in Eindhoven die een schildersbedrijfje
had. Daar had ik al zeker 40 jaar niks meer van gehoord.
Dit is toch allemaal wel heel toevallig. “Degene die gecremeerd
is heette die toevallig Pieter van de Munckhof?”
“Hoe weet jij dat?” vroegen de dames zichtbaar overdonderd!
“Het was voor mij een optelsom”, zei ik. Dus we hadden het over dezelfde persoon.
Pieter was ook een neef van mij. Zo zie je maar weer hoe klein onze wereld is!
Snijer

.
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HAPS-INFO.NL
De redactie van Hapsinfo.nl is verheugd dat de
meeste beperkende
maatregelen vanwege
corona nu toch eindelijk
definitief achter ons liggen.
Dat betekent dat in ons
actieve dorp alle
verenigingen weer volop
hun agenda’s zullen kunnen
gaan vullen.
Op Haps-info.nl kunnen al deze activiteiten worden vermeld en samengebracht op
de Dorpsagenda. Tevens vindt u op de site het laatste lokale nieuws en
mededelingen van de Dorpsraad.
Voor alle Hapse verenigingen, ondernemingen, bedrijven, stichtingen, B&B ’s e.d.
bestaat de mogelijkheid voor gratis naamsvermelding (eventueel met logo en naam
website). Verder kunnen leuke foto’s van Haps worden ingestuurd voor de
fotopagina.
De site zal voortdurend in ontwikkeling en in beweging blijven. De redactie van
Haps-info.nl staat open voor nieuwe suggesties en/of toevoegingen.
Webmaster Haps-info.nl
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WAT MAAKT CUIJK VOOR JOU BIJZONDER
Wat Cuijk bijzonder maakt, weten
inwoners en ondernemers zelf
vaak het allerbest, maar soms is
dit zo vanzelfsprekend dat we er
niet meer bij stil staan.
Met CuijkDoet! willen we dat juist
wel doen
In de serie CuijkWoont en
CuijkOnderneemt geven we
inwoners en ondernemers de kans
om hun verhaal te vertellen.
Zo brengen we samen in beeld
waarom Cuijk en de omliggende
kernen een fijne en mooie plek
zijn om te wonen, te werken, te
ondernemen en genieten.
Wil jij ook je verhaal vertellen over Wonen of Ondernemen in Cuijk?
Neem dan contact op met Lieke Bogaert: M 06-11155525
E-mail lieke.bogaert@cgm.nl of info@cuijkdoet.nl
Kijk voor meer verhalen en informatie op de website www.cuijkdoet.nl
Of volg ons via social media
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CUIJK MAAKT ZICH KLAAR VOOR AANSTAAND HUWELIJK
In januari 2022 houdt de gemeente Cuijk op te bestaan. Dat laten we niet
onopgemerkt voorbijgaan. In het laatste weekeinde van november, aan de
vooravond van het aanstaande huwelijk met vier andere gemeenten in het Land
van Cuijk, staat Cuijk nog eenmaal uitvoerig stil bij
wat ooit was én bij wat komen gaat. Op
zaterdagavond 27 november vindt De Avond van de
Schatbewaarders plaats, een dag eerder vrijdag 26
november gaat de film CUIJK TOCH in première.
De film duurt één uur en voert de kijker langs
Romeinen en het Rijke Roomsche leven, boeren en
bedrijven, sporthelden en zwoegers, kerken en
kermis, cultuur met een héle grote C en corona, van
winter tot water. Een luchtige commentaarstem bij
de beelden zorgt voor de noodzakelijke accenten.
CUIJK TOCH is aantrekkelijk voor jong en oud en
voor allen die in Beers, Cuijk, Haps, Katwijk,
Linden, St. Agatha en Vianen wonen of gewoond hebben. De data van vertoning
zullen in het najaar bekendgemaakt worden en de kaartjes kunnen tegen die tijd bij
Schouwburg Cuijk worden besteld.
Inbreng van inwoners
De inwoners van gemeente Cuijk worden
binnenkort opgeroepen om concrete
suggesties te doen voor wat er, namens hen, aan de ‘bruidsschat’ moet worden
toegevoegd.
Daarnaast wordt op de avond zelf het Lied van Cuijk ten gehore gebracht. Het
unieke lied wordt vertolkt door operazangeres Deirdre Angenent uit Linden en
geschreven door theatercomponist Tom Löwenthal uit Grave. Löwenthal maakt
daarbij gebruik van door inwoners van Cuijk aangeleverde tekstsuggesties. Dat
kunnen zinnen zijn, maar ook korte gedichten. De oproep om ideeën aan te leveren
volgt eveneens binnenkort.
De toegang voor de Avond van de Schatbewaarders is gratis.
De kaarten worden vanaf september via de kassa van Schouwburg Cuijk
uitgegeven. Om mogelijk te maken dat alle inwoners van Cuijk het programma
zien, wordt het ook via een livestream in de huiskamers gebracht.
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TIJDELIJKE HUISVESTING
GEMEENTE LAND VAN CUIJK PER 1 JANUARI 2022
Het gemeentehuis van Boxmeer wordt de
definitieve huisvesting van de nieuwe gemeente
Land van Cuijk. Om de nieuwe gemeente daar te
kunnen huisvesten, moet het gemeentehuis eerst
worden verbouwd en uitgebreid. De verbouwing en
huisvesting in het gemeentehuis in Boxmeer
vraagt tijd. De verhuizing is dus niet haalbaar voor
de fusiedatum van 1 januari 2022. Daarom komt er een overgangsperiode waarin
gebruik wordt gemaakt van bestaande gemeentehuizen. Inmiddels is bekend van
welke gemeentehuizen we tijdelijk gebruik gaan maken.
De gemeenteraad en het college
De gemeenteraad van Land van Cuijk – het democratisch hart van de gemeente –
wordt tijdelijk gehuisvest in Cuijk. Het college van B & W wordt ook tijdelijk
gehuisvest in Cuijk.
Dienstverlening
De dienstverlening wordt tijdelijk georganiseerd in het gemeentehuis van Cuijk.
Dienstverlening voor het Sociaal domein wordt tijdelijk georganiseerd vanuit het
Dienstencentrum. Voor een aantal diensten kunnen inwoners ook nog terecht op
het gemeentehuis van Boxmeer. Op dit moment wordt nog bekeken welke diensten
dit precies zijn. Als de verbouwing van start gaat, gaat het gemeentehuis van
Boxmeer volledig dicht.
Gemeentewerven
De gemeentewerven blijven per 1 januari 2022 voorlopig open.
In 2022 wordt besloten of er gemeentewerven sluiten, en zo ja, welke.
Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie wordt gehuisvest in Cuijk en in Grave.
Meer informatie
Op dit moment is dus bekend waar de tijdelijke huisvesting
georganiseerd wordt. Zodra bekend is hoe de tijdelijke huisvesting en
dienstverlening gemeente Land van Cuijk er per 1 januari 2022 precies uit gaan
zien, maken wij dat bekend. Houd hiervoor deze website www.cuijk.nl en onze
social mediakanalen in de gaten
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TUINFEEST 2021
Zoals u in eerdere edities van de Schakel hebt kunnen lezen gaat het
grootse tuinfeest met de ‘Dirty Daddies’ en ‘DJ Maurice’ dit jaar niet
door. Dit jubileumspektakel is verzet naar 25 en 26 juni 2022.
Maar wat gaan we nu doen met het tuinfeest 2021?
De oorspronkelijke datum (de laatste zondag van juni) was helaas
nog niet mogelijk en ook onze 2de keus, zaterdag 10 en zondag
11 juli, blijkt helaas nog niet mogelijk.
De voorgestelde versoepelingen van 18 juni zijn niet soepel genoeg voor ons
tuinfeest. Iedereen heeft een corona toegangsbewijs nodig en helaas wilde de GGD
niet meewerken aan een nieuwe testlocatie in Haps zodat de Hapsenaren niet
helemaal naar Cuijk af hoefden te reizen voor een coronatoegangsbewijs.
Dat houdt namelijk in dat je een negatieve PCR testuitslag van 40 uur oud kunt
overleggen of 2 vaccinaties hebt gehad.
Daarom wachten we juli rustig af want volgens onze demissionair minister Hugo de
Jonge is iedereen half augustus gevaccineerd.
Dat wil dus zeggen dat wij rond die koers ook het tuinfeest op de ouderwets
gezellige manier kunnen organiseren. Op de zaterdagavond gewoon een gezellig
avondje met een DJ en barbecue waarbij iedereen weer bij kan kletsen maar ook
een dansje kan wagen op de dansvloer. Op de zondag kunnen de jonge Hapsenaren
hun talenten laten zien op het podium tijdens de mini-playbackshow en er is een
nieuwe titel te winnen op het tuinfeest die door iedereen gewonnen kan worden;
laat u verrassen.
Het tuinfeest komt eraan! We hebben alleen wat meer geduld nodig.
De Tuinfeestcommissie
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WIE WEET NOG VAN VROEGER

1

2

4

5

6

7

8

9

10

18

3

11

DE SCHAKEL 13-2021

12

1.

Melkwagen met tuiten om mee naar de wei te gaan voor het melken van
de koeien.
2. Olietuitjes, nodig bij bijv. het smeren van de grasmaaimachine.
3. Slijpsteen, voornamelijk voor het slijpen van de messen van gras- en koren
maaimachine; onderin zat een waterbak om de steen onder het draaien te
bevochtigen .
4. Strontkar om de stront van de paarden op te vegen op de “harde weg”.
5. Koolzaadpers om olie uit het koolzaad te persen. Olie werd soms ook gebruikt bij
het bakken van de aardappelen (niet zo lekker!).
6. Apparaat om ratten te vanen. De ratten werden dus levend gevangen!
7. Bascule om graan, piepers en zelfs biggen mee te wegen.
8. Wanmolen om koren van het kaf te scheiden.
Er zijn in Nederland verschillende modellen. Uren draaien ……….
9. Precisiezaaimachine (handmatig duwen) om mangel- of bietenzaad te zaaien.
10. Tuit met melkzeef. In de melkzeef werden speciale watten gelegd om de melk
zuiver af te kunnen leveren aan de Romfabriek (melkfabriek). De gebruikte watten
waren voor de katten die meestal zaten te wachten tot de boer klaar was met
melken.
11. Worstmachientje. Na het slachten van een varken werd daar de worst mee
gemaakt. Kon vast aan de tafel gezet worden en maar draaien….
12. Eieren verzamelkist. Vroeger had je ook de vierkante met “hortjes” er in.
De eieren moesten wel goed schoon gemaakt zijn, bijv. met azijn. Dan naar de
veiling brengen, achter de vroegere Boerenbond in de Paralelstraat

TOEKOMST KERKGEBOUW HAPS
Bij Parochie De Goede Herder is er, op de gevorderde plannen voor
Langenboom na, geen sprake van sluiting van de kerken. Toch
heeft de gemeente Mill & St. Hubert op verzoek van Parochie de
Goede Herder in deze gemeente ondersteunende middelen
aangevraagd om een Kerkenvisie op te stellen.
Er is namelijk wel een duidelijke dalende lijn te zien in het aantal
kerkbezoekers. De gemeente Mill & St. Hubert is opdrachtgever van
het traject en de kerk in Haps wordt erbij meegenomen.
Zouden wij als Hapsenaren ook mee mogen stemmen? Binnen Mill
& St. Hubert wordt men uitgenodigd in de maand juni te stemmen
via de link https://forms.gle/v5F5xJfU2vJJWp6T8
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GEZELLIG - SAMEN - MARIAGAARDE
Op de dagbesteding Mariagaarde genieten de
deelnemers volop van de plantjes die ze zelf
actief hebben gepoot! Onder andere door een
bijdrage van Hen's Perkplanten in Haps
(waarvoor onze hartelijke dank) zien onze
terrassen er weer fleurig en kleurrijk uit!
Ook werd er een klein moes-/kruidentuintje
aangelegd.
De verzorging van onze plantjes worden door de
deelnemers zorgvuldig bijgehouden.
Van de kruiden-/moestuintje wordt tijdens de
kookactiviteit veelvuldig gebruik van gemaakt.

HEN`S PERKPLANTEN

Nog net op de valreep hebben we op 31 mei genoten van een Maria-viering.
Tijdens een wandeltocht naar het Mariabeeld werden er volop Marialiederen
gezongen. Linda heeft de viering keurig afgesloten met een mooi gedicht!
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Het EK-voetbal wordt op de voet gevolgd. Nederland heeft de 1e wedstrijd
gewonnen, dit werd tijdens onze ochtendgym uitbundig gevierd, aansluitend
hebben we in het park de gym voortgezet.

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

Ben jij nieuwsgierig geworden of ben je in de buurt,
kom gerust eens langs om een kijkje te nemen.
Je bent van harte welkom en de koffie/thee staat klaar!
DE SCHAKEL 13-2021
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BONGERD GROEP 8 UITEINDELIJK TOCH OP KAMP
Wat een nachtmerrie voor de kinderen leek te worden werd
uiteindelijk toch een groot feest. Aan het begin van het
schooljaar werd het kamp nog afgeblazen vanwege het
Covid-virus. Ook aan het eind van het jaar leek het kamp een
activiteit die lang niet door kon gaan.
Langzamerhand echter verloor het virus terrein en werd de
mogelijkheid om het kamp wel te organiseren groter.
Aan de slag dus om het kamp te organiseren, met het risico
dat het toch op het laatst afgeblazen moest worden.
In het eerste overleg hebben we meteen gekeken hoe we het
schooljaar voor deze groep 8, die wat leuke activiteiten
hebben gemist, toch nog leuker konden maken. Het idee
ontstond om het kamp langer te maken. Naar achteren ging
niet en op zondag werd de blokhut niet verhuurd, dus dat
leek geen optie. Drie dagen later gaat de telefoon en belt de beheerder van de blokhut
die voor een keer de blokhut op zondag wil verhuren, zodat wij er gebruik van konden
maken. Wat een fijn gebaar en het begin van een aantal leuke ervaringen.
We gaan een dag langer, maar het budget blijft hetzelfde. Hoe gaan we dat oplossen?
En dan zie je de kracht van het dorp Haps. Kinderen halen geld bij elkaar door allerlei
karweitjes te doen, jeugdwerk sponsort een activiteit, een moeder met een eigen bedrijf
sponsort het museum, een vader sponsort de frietkar, de kaarsboerderij boort voor ons
een potje aan bij klassenboeren en voorwaar we hebben de mogelijkheid om een
geweldig kamp in elkaar te zetten.
We gaan dus met de klas in een bubbel in Alverna en juf Linda, juf Marianne en juf
Trudy offeren hun vrije zondag op om ervoor te zorgen dat we een goede begeleiding
hebben. Alleen de ouders hebben pech, want ze mogen bij veel activiteiten niet helpen
om zoveel mogelijk de contacten en verplaatsingen te beperken.
Maar toch zetten ouders de schouders onder het kamp en regelen een excursie
bij Aben reclame, een bootcamp, een graffiti workshop, een frietkar, een
hondentrainingscursus, vervoer van spullen, het poetsen, de bezemwagen, een
vossenjacht in Wijchen en ze regelen uiteindelijk een geweldig bosspel waarbij ze op
afstand toch kunnen meedoen met het kamp. Op deze manier waren wij in staat om
een veilig kamp te organiseren en zo vertrokken we dan ook richting Alverna.
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Sten: Op zondag om half negen was het dan zo ver. We fietsten aan ik fietste lang Lou
we waren een beetje aan het praten en toen kwam er een hele motorgang langs. En alle
jongens riepen natuurlijk naar die mensen effe reffen bro. Moet jij een raden wat ze
deden. Reffen natuurlijk, toen fietste we verder en we kwamen bij Aben reclame aan en
toen mochten we daar als eerste een tas bedrukken, daarna een
sleutelhanger maken dat was allebei echt heel leuk en interessant.
Toen we daar klaar waren fietsten we naar Kandinsky dat was niet
zo ver fietsen. toen kwamen we aan bij Kandinsky Molenhoek.
Daar begonnen we met bubbelvoetbal. Dat was echt heel leuk, als
je naar de bal rende kreeg je gelijk een beuk van achter. Na het
bubbel voetbal gingen we klimmen waar je een beetje geschaafde
knieën van kreeg. En daarna gingen we boogschieten en bij het
vierde schot van Ties ging de pijl gelijk in het midden, dat vond ik
wel knap. Na het boogschieten gingen we multiball doen en dat was ook heel leuk. Toen
fietsten we naar onze kamp locatie. Toen we daar aankwamen, hadden we heel effe
tijd om onze spullen klaar te leggen. En al snel kwam Matijn de vader van Noortje ons
een politiehonden demonstratie geven. Dat was heel indrukwekkend want ze leerden
honden nog veel meer als ik had verwacht. Na de politiehonden demonstratie hadden
we pannenkoeken bakken, de regel was eerst flippen dan opeten. Na een stuk of
5 pannenkoeken was ik wel klaar met eten. Al vrij snel kwam een mevrouw die met ons
ging bootcampen dat was heel leuk, maar je kreeg wel
snel een steek omdat we net hadden gegeten. Na het
bootcampen gingen we omgekeerd verstoppertje doen.
De regels waren als je de verstopper had gevonden
moest je stil zijn en er bij komen zitten. En na
omgekeerd verstoppertje gingen we douchen en daarna
slapen ik sliep als snel omdat ik best moe was want we
hadden voor een dag als veel gedaan.
Lou: Op maandag deden we eerst ontbijten en daarna
fietsten we naar een kaasboerderij. Daarna kregen we djembéles en een djembé is een
soort trommel die best wel groot is. Daarna deden we vossenjacht in het bos.
Toen kwam de vader van Ties met de frietkar en Sten had toen veel zin in
frikandellen. Daarna gingen we graffiti spuiten en toen had iedereen iets moois
gemaakt. Daarna deden we de bonte avond en dat was echt heel leuk iedereen had
bijvoorbeeld iets grappigs of een quiz en toen
eindigde we het weer met de complimenten kring.
Sophie: Dinsdagmorgen werden we wakker en
gingen we eten. Daarna hadden we een superleuke
theatercursus. Toen gingen we in het bos spons,
water en vuur doen. Daarna vossenjacht in
Wijchen. Daarna mocht je zelf door Wijchen lopen
en je € 2.50,- uitgeven. Daarna gingen we
boodschappen doen met ons kookgroepje.
Toen fietste we weer terug naar de blokhut
en gingen we koken met ons kookgroepje. Je
moest een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht maken. Na het koken gingen we
het bosspel doen. Je kreeg een kaartje met 8 vakjes en een groen kaartje. Dan ga je
het bos in en ga je op zoek naar de dieren maar je moet goed oppassen want er lopen
ook wachters rond met zaklampen. Als de zaklamp op je geschenen is dan ben je af en
moet je je groene kaartje afgeven. Dan moet je weer een nieuw groen kaartje gaan
halen. We deden het in het donker. We hadden geen zaklamp mee want daar zie je heel
weinig mee. Toen hadden we nog complimenten kring en gingen we slapen.
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Noortje: Dinsdag
natuurlijk gingen we eerst ontbijten en toen kwam er
een man voor iets met theater en die man was echt
grappig we hebben wat dingen gedaan en leuke vooral
je moest met je groepje op een positie staan en doen
alsof er dan een foto wordt gemaakt en dan moet je er
een verhaal van maken. Daarna toen dat voorbij was
gingen we naar Wijchen dat was dichtbij daar gingen
we op een andere manier vossenjacht doen er waren
ouders die waren raar verkleed of niet opvallend maar
nog steeds raar en die moesten we gaan zoeken en daar dan een opdracht doen en toen
kregen we een sticker en dan weer doorzoeken tot je ze allemaal hebt gevonden. En
toen dat voorbij was mochten we met € 2,50 door Wijchen lopen en zelf iets kopen. Van
tevoren hadden we een groepje gemaakt daar mee moest je een driegangen
gerecht maken en we moesten dan eten hebben dus gingen we ook boodschappen
doen in Wijchen. En als we dat gedaan hadden gingen we terug en gingen je met je
groepje het eten maken. Als iedereen lekker gesmikkeld had gingen we het laatste
bosspel doen en ook echt de leukste. Er waren in het bos ouders verstopt met iets waar
ze een bepaald dier nadoen het geluid dan en die moest je gaan zoeken maar dat is niet
makkelijk. Er zijn ook jagers en die kunnen er
voor zorgen dat je af gaat je hebt met je groepje
een groen kaartje op zak maar als een jager op
je schijnt met een zaklamp moet je dat kaartje
ij hem inleveren en krijg je een rood kaartje en
dan moet je naar post om een groen kaartje te
halen want anders mag je niet naar de dieren of
mensen komen.
Iza:
Woensdag 2 juni
We zijn weer begonnen met buiten ontbijten.
Daarna hebben we het bamboe stokken spel
gedaan. Je moest allemaal opdrachten uitvoeren en daar kreeg je bamboestokken en
elastieken voor en daarmee moest je een huis bouwen. Toen op de fiets weer naar Haps
maar eerst naar de Kraaijenbergse Plassen. Op de fiets weer terug, maar eerst naar IJs
& Spijs. Op school al je spullen pakken en naar huis.
Wat mogen wij ons gelukkig prijzen met alle steun en hulp en ook met de weergoden
die ons natuurlijk super gezind waren. Wat werd het een succes.
Iedereen heel erg veel dank voor alle hulp.
Groep 8
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HAVOC BEDANKT VOETBALVERENIGING HAPSE BOYS
Via deze weg willen we
graag de Hapse Boys
bedanken voor het ter
beschikking stellen van
de voetbalvelden. We
hebben mede dankzij
jullie een aantal weken
lekker buiten kunnen
trainen!
Veel teams hebben hier
uitvoerig gebruik van
gemaakt en zo konden
we toch eindelijk weer
volleyballen!
Fijn dat we als Hapse
verenigingen op deze
manier iets voor elkaar
kunnen betekenen.
Desalniettemin zijn we erg blij dat de
maatregelen weer wat versoepeld
zijn en we nu de zaal weer in mogen!
De meeste teams zijn nu alweer 2
weken volop aan het trainen in de
Stappert.
Het is goed om te zien dat het
verenigingsleven steeds meer op
gang komt en we hopen dat we volgend jaar ook weer kunnen starten met de
competities. Hopelijk mogen we jullie dan ook weer verwelkomen op de tribune!

WEES ALERT OP DE STEENMARTER
Mijn ervaring met de steenmarter in Haps.
Die zag ik voor de eerste keer al 3 jaar geleden
‘s avonds bij het uitlaten van de hond.
Ter hoogte van de Willem Alexanderlaan stak hij
de Kerkstraat over in oostelijke richting.
Ook deze winter (een paar weken na de
sneeuw) heb ik er eentje zien lopen in de
Schans en de laatste keer was afgelopen
woensdagavond om 22.15 uur.
Weer bij het uitlaten van de hond zag ik hem op
Marijkeplein 14 door de voortuin lopen om
onder de auto van nummer 12, mijn gade, te
slaan.
Helaas was hij alweer verdwenen voordat ik mijn telefoon te voorschijn had om een
foto te maken.
Hennie Verkerk, Marijkeplein 3 Haps
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JAARVERGADERING HAVOC
ROGIER THIJSSEN HAVOC’ER 2021
Donderdag 17 juni hebben we weer onze jaarvergadering gehad. Gelukkig konden
we deze vergadering wederom fysiek houden. Voor ons als bestuur was dit de
eerste fysieke vergadering van dit seizoen. We kunnen ons tegenwoordig aardig
redden online met Teamvergaderingen maar niks is zo fijn als gewoon fysiek
vergaderen.
Harrie, onze voorzitter, opende traditiegetrouw de vergadering waarna de
jaarverslagen van alle commissies volgden. De penningmeester gaf een update
over de financiële zaken en de contributies werden weer vastgesteld.
Daarna kwam het leukere gedeelte van de vergadering en dat was het huldigen van
enkele leden.
Allereerst werd Gertie, onze secretaris, nog verrast omdat ze dit seizoen 12,5 jaar
secretaris is. Dit doet ze met veel passie en plezier en ze heeft de zaken altijd goed
op orde. Wij als bestuur zijn erg blij met haar en het werk dat ze voor de club
verricht. Hopelijk gaat ze er nog een aantal jaren mee door!
Daarnaast hadden we nog 2 leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging. Dit waren
Rob Thijssen en Grean van Workum. Rob is tijdens de vergadering in het zonnetje
gezet en Grean kon er helaas niet bij zijn maar is op een later moment nog verrast.

Gertie 12,5 jaar secretaris

Rob Thijssen 25 jaar lid

Rogier Thijssen
HaVoC’er van het jaar

Ook verkiezen we ieder seizoen een HaVoC’er van het jaar. Normaal gesproken
wordt dit altijd tijdens het afsluitingsfeest gedaan maar omdat deze voor het 2 e jaar
op rij niet plaats kon vinden doen we het tijdens de jaarvergadering. Dit jaar is
HaVoC’er van het jaar Rogier Thijssen. Naast dat hij al jaren lang lid is van de
vereniging is het ook een erg actief lid. Hij is een van de kartrekkers van de
oliebollencommissie, is verschillende keren kampleiding geweest bij de jeugd en
altijd bereid om te helpen bij verschillende activiteiten.
Voor ons als bestuur reden om hem HaVoC’er van het jaar te maken en heel
toepasselijk is hij gehuldigd tijdens de barbecue met de olliebollencommissie!
DE SCHAKEL 13-2021
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JUDOVERENIGING HAJU
Yes! Inmiddels heeft onze derde groep (15+ en
volwassenen) hun trainingen weer mogen
hervatten!
We trainen elke donderdag in de sporthal in
Haps. Van 18.00 tot 19.00 trainen de jongste
leden. Van 19.00 tot 20.00 trainen de kinderen
van 10/11 jaar en ouder en van 20.00 tot 21.30
de jeugd vanaf +/- 15 jaar en de volwassenen.
Lijkt het jou ook leuk om te gaan judoën? Kom
gerust eens een keer kijken en meedoen tijdens
éen van onze trainingen. In verband met de
coronamaatregelen, moet je dan wel even een
mailtje sturen naar info@haju-haps.nl zodat wij
ervoor kunnen waken dat de groepsgrootte
binnen de gestelde maatregelen van het RIVM blijven. Publiek op de tribune is
helaas nog niet toegestaan.
Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op via onze website of
door te mailen naar info@haju-haps.nl

DE SCHAKEL 13-2021

29

GESCHIEDENIS VAN CAFÉ BILJARD/
CAFÉ/ZAAL CAFETARIA DE POSTHOORN 1900? - 2021
Vroeger stond er een boerderij van d’n Hoefse Jan aan de Kerkstraat die later werd
verbouwd tot Café Biljard nu De Posthoorn. Het bestaat al ruim een eeuw.
Wie weet er nog wat van en wie waren de uitbaters van de Posthoorn?
Maar eens even Pietje en Sjan
Thijssen en Wilhelmien van den
Heuvel geraadpleegd.
Weet iemand nog meer van de
geschiedenis, laat het weten dan
voegen we het toe in ons archief.

Links voor molen “Zeldenrust ” het pand van
d’n Hoefse Jan. (Jan Arts).

Rechts café, zaal, bakkerij en kolenhandel van
Martha en Mies Hermans-de Haas

Martha en Mies Hermans
(Martha van Mies)
Martha en Mies Hermans-de
Haas kochten de boerderij en
waren toen de uitbaters van café
en zaal “de Biljard”. Martha en
Mies hadden toen een café,
kruidenierwinkel, bakkerij en
stookkolenhandel. Eigenlijk was
de naam “Billard”, maar door een
fout van de schilder, die er
Biljard op schilderde is die naam
nooit meer veranderd en bleef
het Café/zaal Biljard. Café “de
Biljard” en zaal “Juliana” waren
helemaal opgedeeld. Als men
binnenkwam was links het café
en rechts de kruidenierszaak (nu
Cafetaria), liep men door de
lange gang naar achteren en dan
kwam men in de keuken terecht.
Waar nu de kleine zaal is, was
toen de bakkerij.
Joep en Moeke Janssen
In april 1954 kochten Joep en
Moeke Janssen (ouders van
Wilhelmien van den HeuvelJanssen) café “de Biljard” en zaal
“Juliana “.
De zaal werd toen anders
genoemd dan het café.
Men tapte Drie Hoefijzer bier.
Langs de café en zaal hadden ze
ook nog een stookkolenhandel.
In november 1968 verkochten ze
café /zaal en aan de familie
Mooren.
Café “De Biljard “en
zaal “Juliana”.
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Gerrit en Anny Hendriks
Later waren Gerrit en Anny
Hendriks (Gerrit Friet) eigenaren
van Café “De Biljard” en zaal
“Juliana” en lieten ze het café
omdopen tot café /zaal en cafetaria
“de Posthoorn”. Gerrit had al een
frietwagen in Haps staan (waar nu
kinderopvang Koetje Boe zit) en
waar Pietje als klein mènneke
zondagsmiddags ging werken.
De frietkraam werd opgeheven toen
Gerrit en Anny de café /zaal
kochten van de familie Mooren.
Jos Janssen
Na 12 jaar kocht Tiny Mooren de
zaak weer terug en verhuurde het
vervolgens aan Jos Janssen die er
een jaar of 4/5 uitbater was. Op een dag was Jos met de noorderzon vertrokken en de
kinderen van Tiny Mooren (Thijs / Annemarie / Det ) hielden de café draaiende tot zij
het in 1984 verhuurd hebben aan Piet en Sjan Thijssen.
Overdracht van café “De Biljard” en zaal
“Juliana”, Gerrit Hendriks en Moeke Janssen.

Piet en Sjan Thijssen
Piet en Sjan Thijssen huurden in november 1984 de café, annex cafetaria en zaal.
Met behulp van Det Mooren werden in het begin de bruiloften georganiseerd.
In die tijd hebben Piet en Sjan “De Posthoorn” compleet verbouwd (samen met de
aannemers uit Haps), zoals het zaaltje dat achter is aangebouwd, keuken vernieuwd, de
ronde bogen, enz. enz. In 1992 kochten Pietje en Sjan “De Posthoorn” van brouwerij
SKOL, maar Pietje ging al snel over op het tappen van Oranjeboom.
Na ongeveer 12 jaar nam zoon Andy de cafetaria in beheer en na 18,5 jaar verkochten
zij “de Posthoorn” in december 2002 aan Geert en Nancy Thijssen (in dat jaar werd de
gulden een euro).
Nancy Thijssen en Geert
Na 3 jaar zochten Nancy en Geert Thijssen een nieuwe uitdaging en verkochten
op 29 april 2005 café, cafetaria en zalen “De Posthoorn” aan fam. Johan Peterse van
Bowling / Restaurant Erica uit Mill.
Bowling – Restaurant Erica
Erica heeft verschillende verhuurders in “De Posthoorn” gehad, waaronder Tom Abels,
Jos van Hoften, Sylvia en John Janssen, Gerda Koenders en Rob van der Heiden en later
hebben Sanne, de dochter van Johan en Anja Peterse, en Nico, “De Posthoorn” beheerd.
Erwin en Ilona Verstegen-Nillesen
1 september 2016 kreeg “De Posthoorn” nieuwe huurders, Erwin en Ilona Verstegen.
Zij hadden wel grootste ideeën en plannen met
café, cafetaria en zalen “De Posthoorn”, en
wilden het horecabedrijf graag kopen. Nu, na
het geheel 5 jaar gehuurd te hebben, konden
ze “De Posthoorn” kopen en ging een lang
gekoesterde wens in vervulling.
In 2020/2021 is er flink verbouwd en
gerenoveerd en zijn we op bezoek gegaan om
eens te kijken wat er allemaal veranderd is en
informeren we naar hun toekomstplannen.
DE SCHAKEL 13-2021
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WELKOM BIJ “DE POSTHOORN”
1 september 2016 huurden Erwin en Ilona
Verstegen- Nillesen (eet)café-zalencentrum
“De Posthoorn” en begonnen met een nieuwe
uitdaging in de horecawereld.
Erwin en Ilona
Verstegen-Nillesen

Erwin en Ilona komen uit het Limburgse Afferden waar ze
5½ jaar horecabedrijf ‘Carpe Diem’ gerund hebben op een
camping. Met veel plezier hebben ze de afgelopen jaren
gewerkt in café, zaal, cafetaria en discotheek, maar ook in de
biljartwereld zijn zij geen onbekenden. Samen met gevestigde
biljarters hebben zij met veel plezier mooie toernooien mogen
organiseren tot aan het hoogste niveau, de Ereklasse.

Anno oktober 2020 is “De Posthoorn” in hun bezit. Zij hebben
de afgelopen periode de zaak, zowel in- als uitwendig, grondig
gerenoveerd en dus werd het tijd om eens op bezoek te gaan
nu de corona pandemie hopelijk achter de rug is en we weer
volop onze horecazaken kunnen bezoeken.
Erwin en Ilona willen jullie je nog even voorstellen voor diegenen die jullie nog niet
kennen?
Erwin: “Ben 36 jaar en geboren in Zeddam en Ilona is 38 jaar en geboren in Nijmegen.
Inmiddels zijn we 10 jaar getrouwd. Heb van jongs af aan bij diverse horecazaken
gewerkt (horeca, pannenkoekenhuis, cafetaria, eetcafé) en wist toen al
dat ik dit graag in de toekomst ook zou willen. We hebben elkaar leren
kennen op de camping in Wekerom waar Ilona een cafetaria had en ik
daar op bezoek was en een frietje kwam eten en er bleef plakken.
Zo is onze toekomst begonnen. Ik, Erwin, werkte toen in de bouw en
Ilona was taxichauffeuse, maar al gauw waren we er zeker van om
zelfstandige ondernemers te worden en met succes.
Horeca zit in ons bloed.”
Ilona: “Mij is het horecaleven met de paplepel ingegoten. Mijn ouders
hebben 45 jaar lang diverse zaken in en rondom Nijmegen gedreven en
zijn ondertussen al 13 jaar met pensioen. Samen hebben we eerst ervaring opgedaan in
de oude zaak van mijn ouders en daarna waren we klaar voor de volgende stap en op
zoek naar iets nieuws. Door ons netwerk kwamen we al snel terecht bij “de Posthoorn”
in Haps. We wisten dat het een hele uitdaging ging worden i.v.m. de huidige stand van
zaken rondom “De Posthoorn, maar zagen dit te gelijker tijd ook als een uitdaging (en
dat was het ook...!!).
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1 september 2016 was er de nieuwe uitdaging en
huurden we “De Posthoorn” in Haps en dat deden
we met veel enthousiasme. We zijn begonnen
met de Hapse kermis, een erg leuke en gezellige
tijd, tijd om de mensen te leren kennen en of er
een klik met Haps was en Haps met ons. De
afgelopen 5 jaar ervaren wij als een zeer fijne
ervaring met de Hapse mensen en daarom
hadden wij al vrij snel besloten het bedrijfspand
aan te kopen.
Hoe hebben jullie de coronacrisis als ondernemers overleefd?
De coronacrisis heeft er bij iedereen flink in gehakt, zo ook
bij ons. Cafébezoek mocht niet meer, gezellig borrelen op
het terras was van de baan, de zaal verhuur, feesten en
bijeenkomsten waren ook geschrapt. Zeer vervelend en niet
echt voorzien, maar er bleef gelukkig één bedrijfstak
overeind voor ons en dat was de cafetaria. Gelukkig hadden
de cafetaria’s en takeaways beide lockdown vrijstelling van
sluiting. In de afgelopen 5 jaar dat wij “De Posthoorn”
exploiteren hebben wij diverse veranderingen aangebracht
aan zowel assortiment als bedrijfsbeleid waardoor onze
klantenkring in 5 jaar tijd uitgegroeid is tot een mooie
groep vaste mensen die dagelijks/wekelijks trouw van onze
diensten gebruik maken. Hierdoor konden wij tijdens de
coronacrisis onze zaak toch draaiende houden en konden
wij onze medewerkers allemaal behouden.
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Wat hebben jullie zoal opgeknapt en veranderd?
Zoals iedereen in Haps wel wist was “De Posthoorn”
(netjes gezegd) toe aan een opknapbeurtje. Hoewel
de renovatie nog steeds aan de gang is, hebben wij
in 8 maanden tijd toch al flinke stappen gezet
waarbij het meest zichtbare van alles de 3 zalen het
complete dak (300m2) en de voorgevel is.
Hierbij een korte samenvatting van de tot nu gedane
zaken.
De voorzaal, de grote zaal en de zijzaal zijn
compleet gestript, geheel nieuw stroomplan
aangelegd en alles gelijk met LED verlichting
vervangen.
De diverse lagen verf op de wanden plafonds e.d.
geheel kaal geschuurd en weer fatsoenlijk en
degelijk voorzien van een nieuwe frisse kleur. De muren van zowel de grote als de
zijzaal zijn bekleed met echte leistenen stroken (130m2).
Ook de bars zijn geheel gestript en opnieuw opgebouwd met leisteen, LED verlichting,
houten schaaldelen als barbladen en nieuwe barkasten. Nieuwe plafonds in zij- en
voorzaal. De wc’s van de zijzaal voorzien van nieuwe frisse kleuren.

Het dak geheel gestript en voorzien van underlayment platen en uiteraard geheel
geïsoleerd en de 90 jaar oude dakpannen vervangen door nieuwe dakpannen.
Ook zijn de 3 dakkapellen aan de voorzijde vervangen door 2 nieuwe
dakkapellen. Het stucwerk aan de voorzijde is geheel gestript (pfff)
en later door stucadoorsbedrijf
Paul Peters uit Haps voorzien van een
nieuwe (op cementbasis)
dubbele stuclaag.
Hebben jullie veel
zelf gedaan?
Samen met onze familie,
vrienden en medewerkers
hebben wij grotendeels
alles zelf gedaan.
Erwin heeft gelukkig een
bouwtechnische
achtergrond, waardoor
wij een hoop kosten
hebben kunnen besparen
door veel werk zelf te
doen.
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De buitenkant ziet er perfect uit, willen jullie nog meer veranderen?
We hebben nog wel leuke plannen voor de buitenkant, maar deze houden we nog even
geheim. Op dit moment zijn wij begonnen met het schilderen van de buitenkant, door
het hete weer en de openingstijden van het terras en cafetaria gaat het met kleine
stapjes. Maar ook dat komt goed.
Alle jullie personeel tijdens de covid-19 kunnen behouden?
Gelukkig hebben we al onze medewerkers aan
het werk kunnen houden ten tijde van de crisis
en werken er op dit moment maar liefst 16
(parttime) medewerkers.
Maken jullie gerechten zelf?
Naast ons standaard cafetaria assortiment proberen wij zoveel
mogelijk zelf te bereiden of dagvers aan te laten leveren. We
hebben heerlijke vers belegde broodjes en huisgemaakte soepen;
frietje babi pangang heb jullie dat al eens geproefd?
En natuurlijke heerlijke menu’s en niet te vergeten onze heerlijke
gehaktballen, verse smoothies of onze overheerlijke ijskoffie.
Wat zijn jullie uitdagingen nog?
De afgelopen 5 jaar hebben wij geprobeerd er voor heel Haps te
kunnen zijn op wat voor manier dan ook. Graag willen wij dit in de toekomst voort
zetten; tijden veranderen dus proberen wij zoveel mogelijk mee te veranderen en te
luisteren naar de vraag en te kijken naar het aanbod in Haps. Maar voornamelijk
proberen wij er voor de gehele maatschappij te zijn en dat is op zich al een uitdaging.
Wat zijn jullie plannen in de toekomst in Haps?
Sowieso de komende 3 jaar “De Posthoorn” van binnen en buiten geheel te renoveren
en waar mogelijk te kunnen uitbreiden wat betreft het assortiment. Denk hierbij aan
een lunchroom, zakelijke lunches, bijeenkomsten, e.d., maar vooral een degelijk en
stabiele onderkomen te zijn voor de Hapse gemeenschap nu en in de toekomst.
Hebben jullie nog tijd voor ontspanning naast jullie
drukke werkzaamheden?
We hebben ons sociale leventje wel op een laag pitje
gezet omdat we zelfstandig zijn en in de horeca
werken. Dat zijn andere tijden als in een ander
beroep, maar langzaam maar zeker beginnen we dit
ook weer op te pakken .
Erwin houdt in het algemeen van autosport met als
grote passie natuurlijk de F1. Erwin heeft vroeger
gevoetbald (7 jaar), BMX (5 jaar) en kickboksen
(7 jaar).
Ilona doet aan yoga en sporten in de sportschool en in
onze vrije tijd (als we die hebben) gaan we graag er op
uit, bezoek bij familie of vrienden, pakken we een
terrasje, gaan we een hapje eten of huren we een
bootje en genieten we van het leven. Een kinderwens
hebben we zeker maar dat is niet voor iedereen
vanzelfsprekend jammer genoeg. Ook zijn we heel blij
met onze katten en hond.
Ilona en Erwin, wij wensen jullie heel veel succes met
het renoveren van de zaak en wensen jullie een hele
mooie toekomst in “De Posthoorn”.
DE SCHAKEL 13-2021
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
MEDEDELINGEN
We kunnen elkaar weer ontmoeten…
Beste leden,
Veel mensen zijn gevaccineerd en zoals u weet zijn er weer veel meer
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Dat geldt natuurlijk ook voor de leden van
de KBO en daar zien wij naar uit!
In het volgende nummer van De Schakel zullen wij u informeren over hoe wij de
draad weer oppakken binnen de mogelijkheden die er dan zijn.
Waarschijnlijk zal de eerste bijeenkomst in juli zijn en bestaan uit gezellig samen
koffie drinken en verhalen vertellen over hoe het met iedereen gaat.
Zoals u weet is busreis “De Smokkelroute” gepland op 15 september.
Hiervoor kunt u zich nog aanmelden tot 19 augustus bij Cas Arts.
Bestuur KBO Haps
Hoe kan je het getal 16 vormen met 5 lucifers?
Vorm het Romeinse getal voor 16: XVI

TRAINER/COACH GEZOCHT
Hapse Boys - dames 2 is op zoek naar
een trainer/coach!!
Dames 2 is een fanatiek en leuk team
dat goed meedraait in de 5e klasse.
Wil jij onze redder in nood zijn en ons
naar een hoger niveau tillen?
Bij vragen en interesse, neem dan contact op met :
Imke Wientjes (imkew@hapseboys.onmicrosoft.com) of
Anouk Jans (anoukj@hapseboys.onmicrosoft.com).
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag
Maandag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

28 juni
5 juli

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

26 juni Buurtvereniging Rondom de Kiekuut
Laatste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat
de papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
2 juli Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
3 juli Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
10 juli Buurtvereniging de Kampakker
Papiercontainer staat vrijdagmiddag op de hoek De Aalsvoorten/
Bogaersstraat; zaterdag van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers.

Maandag

12 juli Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
Woensdag 21 juli Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur
Zo flauw; als ik tegen m'n moeder begin over zwerfaval,
begint ze altijd over m'n kamer
Zwerfafval. Reis eens een dwarrelend plastic zakje achterna.
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FOTOWEDSTRIJD VOOR
JEUGDIGE BRANDWEERLIEFHEBBERS
Beste dorpsgenoten en met name de schoolgaande jeugd,
Nu de corona periode gelukkig weer afneemt en veel mensen
waarschijnlijk weer leuke vakantieplannen maken, gaan we
hopelijk weer snel terug naar een “normale samenleving”.
Het leek ons als Brandweer Post Haps een leuk idee om een
fotowedstrijd voor de schooljeugd van groep 1 t/m 8 uit te schrijven.
Wat is er nu leuker dan als je op je vakantie een prachtige
brandweerauto ziet of langs een mooie brandweerkazerne oprijdt?
We willen jullie graag uitdagen om tijdens jullie vakanties mooie foto’s
te maken van dingen die met brandweer te maken hebben.
Wat zoeken we voor foto’s?
Een foto waar je zelf opstaat en wat iets met brandweer te maken heeft, bijvoorbeeld:
- Naast of in een mooi brandweervoertuig.
- Bij een brandweerkazerne, in Nederland of in het buitenland.
- In een museum bij brandweerspullen.
- Met je speelgoed van de brandweer.
- Tijdens het BBQ-en met de juiste veiligheidsmiddelen.
- Of verzin zelf nog iets leuks en creatiefs…..
Het belangrijkste is dat je er zelf opstaat!
Leeftijdscategorieën.
We willen de prijsjes onder 4 groepen verdelen:
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8
Per persoon mag maximaal één foto ingestuurd worden.
Wat kun je winnen?
Bij een wedstrijd horen natuurlijk enkele leuke prijsjes. Wat gaan we nog niet
verklappen! De winnaars krijgen persoonlijk bericht om de prijsjes op de kazerne in
ontvangst te nemen.
Je mag de foto’s opsturen, uiterlijk voor woensdag 1 september 2021 naar:
Brandweer Post Haps, Oeffeltseweg 9, 5446 PJ Haps
o.v.v. Fotowedstrijd zomer 2021
Mailen mag natuurlijk ook naar: post_HP@brwbn.nl
Vermeld wel even goed je naam, leeftijd, groep, adres en telefoonnummer waarop we
jou of je ouders kunnen bereiken als je in de prijzen valt…
Alvast een fijne en veilige vakantie toegewenst en succes met het maken van mooie
foto’s! De jury is erg benieuwd naar jullie inzendingen!
Zoals iedereen gewend is volgen hieronder nog de uitrukken van de laatste tijd:
19 april
Gaslekkage
Kalkhofseweg
4 mei
Varken in mestput
Dorsheseweg
13 mei
Brandgerucht
Kardinaalsmuts, Cuijk
22 mei
OMS gaslek
Schuttersweg
Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
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