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PRACHTIGE VERLICHTE BOERDERIJENTOCHT
Land van Cuijk Boert Bewust en ZLTO Land van Cuijk organiseerden op donderdag
30 december een verlichte boerderijentocht.
Een stoet auto’s reed over het prachtige verlichte Land van Cuijk.
“De reacties waren zo positief,
echt mooi”, zegt Hugo Bens,
legpluimveehouder uit Haps en
voorzitter Land van Cuijk Boert
Bewust.
Ook in Haps verlichten een groot
aantal boerderijen aan de route
hun stallen, machines en huizen.
Een mooi uitje in coronatijd. Een
groot aantal deelnemers vond de
Foto: Verlichting bij Mooren’s Farm
19 verlichte letters en leverde een
slagzin in. De winnaars ontvangen een leuke boerenprijs of boerenbeleving.
Hugo Bens: “Ik wil alle boeren die mee hebben gewerkt en de werkgroep Kerst
hartelijk bedanken voor hun inzet en creativiteit. We hebben echt een lichtpuntje in
deze donkere tijd geboden.”

`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

DE SCHAKEL NUMMER 3 – 2022
KOMT UIT OP

VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 28 JANUARI 2022
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
Aangeleverde kopij: Geen bevestiging ontvangen?
Neem dan telefonisch contact met ons op.
De Schakel niet ontvangen ? Bel 06 - 18446702.
Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.
In het kader van de AVG (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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UPDATE PROJECT “NIEUW SPEELTOESTEL
VOOR BS DE BONGERD HAPS”
Graag willen we u informeren over de stand van
zaken omtrent de realisering van “het nieuwe
speeltoestel” op het achterplein van basisschool
de Bongerd in Haps. We bevinden ons nog
steeds in de fase “geld inzamelen”, maar hier is
wel beweging in gekomen door alle ondernomen
acties.
Terugkijkend in de tijd zijn we aan dit project in het voorjaar van 2021 begonnen
met een ontwerp uitdaging met alle kinderen die destijds in groep 1 t/m 4 zaten.
Een filmpje met de uitslag hiervan is te vinden op de website van basisschool de
Bongerd (www.debongerdhaps.nl/uitslag-ontwerpuitdaging).
Direct aansluitend aan de ontwerp uitdaging is er een crowdfunding pagina
gelanceerd om alle donaties te centraliseren. Alle donaties die hier zijn gedaan
worden automatisch overgeschreven op de rekening van basisschool de Bongerd.
We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op deze webpagina via
https://whydonate.nl/fundraising/speeltoestel-de-bongerd/nl
of via het scannen van de QR-code.
De teller van de crowdfunding staat inmiddels op € 2.243,-.
Dit bedrag is bijeengebracht door verschillende donateurs en
specifieke acties:
Vrijwillige donaties particulieren:
€ 585,=
Vrijwillige donaties Hapse ondernemers:
€ 825,=
Beren actie Ceciel van Hal “Oma Ciel”:
€ 248,=
Kaarsenactie Karin Verstraaten:
€ 330,=
Statiegeld actie Spar Haps (stand 31-12-2021): € 255,=
Daarnaast is er in 2021 een donatie gedaan namens de Dorpsraad Haps van €533,Menig inwoner van Haps heeft wellicht een mooie zelfgetekende kerstkaart mogen
ontvangen of een cadeau met een afdruk van eigen ontwerp.
De kerstkaartenactie van de onderbouw leerlingen en de webshop activiteiten van
de bovenbouw heeft gezamenlijk het geweldige bedrag opgeleverd van € 1.770,=!
Concreet is het totaal ingezamelde bedrag tot nu € 4.546,=. Wij willen eenieder
bedanken die heeft bijgedragen aan dit tot nu toe ingezamelde bedrag!
Op basis van wensen voor het toestel en opgevraagde offertes is het streefbedrag
€ 17.500,=. Daar is dus nog wel wat nodig om dit te overbruggen. Helaas werd
onze aanvraag met bijbehorende pitch, voor een bijdrage van de gemeente, uit de
reserve wonen en leefbaarheid, niet gehonoreerd.
Maar we geven niet op en zullen doorgaan met fondsenwerven. Dit, en de
toezegging dat basisschool de Bongerd en BSO de Klimboom ook een substantieel
deel van de kosten zullen bijdragen geeft ons het vertrouwen dat 2022 het jaar
gaat worden met een nieuw speeltoestel op het achterplein van BS De Bongerd in
Haps!
Karin Verstraaten–van Hal
Namens projectgroep “Nieuw Speeltoestel”
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WEETJES OVER DE MAAND JANUARI
Januari looimaand
De maand januari wordt zo genoemd omdat het de maand was waarop men de
huid van de dieren looide, tot leder verwerkte dus. Louw zou een verbastering zijn
van looi, dus louwmaand en looimaand zijn eigenlijk dezelfde naam.
Januari vorst-, hard- en ijsmaand
Deze benamingen verwijzen naar hoe het weer in januari
moet zijn. In de eerste maand van het jaar moet het immers
goed koud zijn, goed vriezen en droog zijn. Dan pas zullen
we een goede zomer hebben en goedgevulde graanschuren.
Vele
*Als
*Als
*Als

weerspreuken verwijzen hier naar.
in januari de muggen zwermen, kunt ge in mèèrt uw oren wèrmen.
nieuwjaarsnacht is stil en klaar, beduidt dit vast een heel goed jaar.
het in de louwmaand mistig is, wordt de lentemaand heel fris.
Januari wolfs-maand
Deze benaming gaat ver terug in de tijd, wanneer het koud werd,
kwamen de hongerige wolven dicht bij de woningen, op zoek naar eten.
Vaak moest het vee er aan geloven.

1 januari
Op 31 december om middernacht veranderen we van kalenderjaar. In vele landen
komt hier ook heel wat vuurwerk bij kijken. In Spanje worden er twaalf druiven
gegeten, eentje bij elke klokslag. Zo heeft elk land zijn speciale traditie om het
nieuwe jaar in te luiden.
6 januari: Driekoningen
Op 6 januari is het traditioneel Driekoningen, de dag waarop de drie
Wijzen een geschenk kwamen brengen aan het kindje Jezus. In vele
landen wordt er op Driekoningen een taart gegeten waar een boon in
zit verstopt, wie de boon in zijn stuk taart heeft, is koning of koningin
voor één dag.
Traditie is dan ook om kerstboom en kerstversiering op te ruimen.
De kerstperiode is gedaan, een nieuwe periode breekt aan.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
ZATERDAGAVOND GEEN EUCHARISTIEVIERING 0M 19.00 UUR
Zaterdag 22 januari 16.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden parochianen
Zaterdag 29 januari 16.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden ouders broer en zus en schoonzus Gijsbers
Toon Arts vanwege verjaardag

Priester van de week:
Pastoor James. Tel. 0485-451282. Vrijdag 28 januari tot vrijdag 4 februari 2022
Pastor Bas van Dijk. Tel. 0485-218712. Zaterdag 5 februari tot 12 februari 2022
BISSCHOPPEN BREIDEN CORONAMAATREGELEN UIT:
GEEN VIERINGEN NA 17.00 UUR
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de
coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk uit te
breiden. Dit in verband met de huidige Ontwikkelingen op het
gebied van de coronapandemie.
In de R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen
gehouden.
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 € 12,50.
Geen
`ik`
is mens
zonder een
`jij`
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BOOSTERPRIK ZONDER AFSPRAAK MOGELIJK
BIJ GGD HART VOOR BRABANT
Op zes van de acht vaccinatielocaties van de GGD
Hart voor Brabant is het vanaf volgende week
mogelijk om zonder afspraak de boosterprik te
halen. Inwoners van 18 jaar of ouder kunnen zich
hiervoor dagelijks tussen 10.00 uur en 16.00
uur melden. Ook voor een 1e of 2e vaccinatie
kun je op deze locaties zonder afspraak terecht.
Vrije inloop vanaf 19 januari
Inwoners kunnen vanaf woensdag 19 januari zonder afspraak voor
een boosterprik terecht bij de vaccinatielocaties in Cuijk, Uden en
Waalwijk. Vanaf donderdag 20 januari geldt er ook in Berghem
(gemeente Oss) een vrije inloop voor de booster.
Veghel volgt op zaterdag 22 januari. LET OP: er zijn enkele dagen
dat er bij bovengenoemde locaties niet op vrije inloop wordt
geprikt. We raden inwoners aan om vooraf altijd even te kijken
op www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak voor de actuele data en
tijden.
De Tilburgse Koepelhal is van maandag 24 januari tot en met vrijdag 28 januari
geopend voor een boosterprik zonder afspraak.
Daarna sluit de Koepelhal en kunnen inwoners op afspraak terecht in het Tilburgse
Willem II stadion voor zowel de boosterprik als de 1e en 2e prik.
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TE HUUR
vanaf
01-02-2022
half vrijstaande woning
Kalkhofseweg 13
Voor meer informatie:
06-54276612

‘t zalt in de pap
‘n vriendelijk mèrgengroet
‘n kuuske op ‘n wang
‘n duwke in de goeie richting
Dat holt de boel op gang
‘n hand boven ‘n kop gehouwe
‘n aai over ‘n bol
‘n oor èfkes te luust’ren legge
Dèt mak’ t lève vol
En al deze dingen kosten nog gèn riks
De fijnste dingen van ’t lèven
Die kosten helemaol niks
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BEDRIJVENPARK LAARAKKER
STEUNT HAPSE VERENIGINGSLEVEN MET € 6000,Bedrijvenpark Laarakker voelt zich betrokken bij de
gemeenschap Haps en wil daarom een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in de vorm van een sponsoring aan
het lokale verenigingsleven. Voor komend jaar wordt er
door de directie van het Bedrijvenpark, eenmalig, een
bedrag van € 6000,- beschikbaar gesteld.
Zij heeft er alle vertrouwen in dat organisaties en
verenigingen, in 2022, het bedrag
weer kunnen investeren in
activiteiten, plannen of evenementen zonder dat corona daarbij een
breekpunt gaat zijn. Over de voortzetting van deze vorm van
sponsoring beraadt de directie zich in 2023.
Tot vrijdag 28 januari 2022 kunnen organisaties en verenigingen (gevestigd en actief
in Haps en/of met leden in Haps) een sponsorverzoek indienen.
In dit sponsorverzoek moet staan:
• Een korte omschrijving van de stichting, vereniging of de organisatie
• Het idee/plan/evenement (niet-commercieel) waarvoor sponsoring nodig is
• Het sponsorbedrag
• Wat je wilt bereiken op het gebied van maatschappelijk resultaat
• Op welke wijze aan (de naamsbekendheid van) het bedrijvenpark Laarakker
aandacht wordt geschonken
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Eerder gehonoreerde initiatieven
Al vaker werd het sponsorbudget van Laarakker op deze manier ingezet. Dat
resulteerde in mooie aanvragen en verschillende gehonoreerde initiatieven.
Bij de toekenning is daarbij onder meer rekening gehouden met de relevantie voor een
bredere doelgroep en de uniekheid of het eenmalige karakter van het event of voorstel.
Hierbij een aantal voorbeelden van initiatieven die werden gehonoreerd:
▪ Tennisvereniging de Zoetsmeer, bijdrage tribune
▪ EHBO Vereniging, aanschaf kinderreanimatiepop
▪ Dansgroep Zelfkanthennekes, medailles voor alle kinderen op het dansevenement
▪ De Zonnebloem Haps, bijdrage diverse evenementen ouderen en zieken
▪ Haju Haps, prijzensets voor de judotoernooien
▪ Hapse Boys, bijdrage aan zaterdagactiviteit tijdens het jubileum weekend
Goed idee
Het Bedrijvenpark wil met dit initiatief iedere vereniging of
organisatie met een goed idee een nieuwe kans geven om voor
een sponsorbedrag in aanmerking te komen. Hierbij is het
uitgangspunt dat we hopen dat zoveel mogelijk verenigingen,
organisaties en stichtingen mee kunnen profiteren van dit
bedrag. Verenigingen die voorgaande jaren vast werden
gesponsord of aan deze vorm van sponsoring hebben deelgenomen, kunnen ook nu
alleen via deze aanvraag een beroep doen op een nieuwe sponsorbijdrage. Wij streven
ernaar om in de eerste week van het nieuwe jaar de toekenning van de diverse
sponsorbedragen bekend te maken.
Het sponsorverzoek kan worden ingediend bij: info@laarakker.com
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BRANDWEERPOST HAPS
Beste dorpsgenoten,
Allereerst nog de beste wensen voor 2022 namens brandweerpost Haps.
In de Nieuwjaarsnacht is de brandweer in Brabant-Noord uitgerukt voor
79 incidenten waarvan 2 met grotere impact zoals een woningbrand en een brand
bij een gasverdeelstation.
We hebben als brandweerpost Haps een redelijk rustig jaar achter de rug.
Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met
de coronapandemie waar we nog steeds
volop last van hebben. Hopelijk kunnen we
over een tijdje weer zo snel mogelijk terug
naar het gewone maatschappelijke leven
zoals we dat voordien gewend waren.
Andere jaren is het de gewoonte om op de
eerste maandag van het nieuwe jaar samen
met de postleden, partners en burgemeester terug te kijken op het afgelopen jaar.
Vanzelfsprekend is deze bijeenkomst geannuleerd en komen we hier later op een
geschikt tijdstip op terug. Dit geldt ook voor de uitreiking van diploma’s en
certificaten die diverse leden behaald hebben, tevens is na goed overleg besloten
om onze jubilaris Bart Blom ook nu weer later in het zonnetje te zetten voor zijn
12,5-jarig jubileum.
Het aantal uitrukken is vorig jaar weer iets gestegen van 44 in 2018, 49 in 2019,
29 in 2020 en nu naar 32 in 2021. Ook hier zal ongetwijfeld corona een groot
aandeel in hebben gehad; er is veel minder verkeer op de weg en veel mensen
werken thuis zodat een brandje eerder ontdekt wordt.
De verdeling van de incidenten in 2021 was als volgt:
15 x uitgerukt voor brand
8 x uitgerukt voor hulpverlening
1 x uitgerukt voor een incident met gevaarlijke stoffen
8 x uitgerukt voor een automatische melding
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De post bestaat momenteel uit 19 manschappen, hiervan zijn er 5 opgeleid tot
bevelvoerder en hebben de leiding over de tankautospuit tijdens
een incident. Tevens zijn 7 personen opgeleid tot
chauffeur/voertuigbediener; zij zorgen dat het voertuig met
bemanning snel en veilig naar het incident gereden wordt, ter
plaatse bedienen zij de pomp en geven de benodigde materialen uit.
Momenteel hebben we nog 2 aspirant-manschappen in opleiding.
Tevens gaan 2 personen starten met de opleiding chauffeur/voertuigbediener. In de
dag situatie gaan we dit jaar gebruik maken van een opstapper van een andere
post die in Haps werkt en kijken of dit een positieve bijdrage kan opleveren. Deze
hele groep staat onder leiding van ondergetekende en is tevens enigste
beroepskracht.
Normaal oefenen we iedere week op maandag. Zoals in heel Nederland is dit het
laatste jaar ook bij de post Haps helaas op een veel lagere frequentie gebeurd.
De uitrukken van afgelopen weken:
30 november A73 li 80,8 Vrachtauto in brand
6 december Wildsestraat, 2 bevers in rioolput
19 december Hapseweg, Cuijk, 2 kalveren in mestput
22 december Cuykseweg 29, O.M.S Job Housing, loos alarm
1 januari
Schuttersweg, hond te water
2 januari
Beerseweg, stormschade aan bomen en kassen
Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
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HOPS DIALECT
d'n naoregt
Piepers / érrepel
gutgat
bèssem
galgen
gebond
stelt
gutsteen
stuf
próst
hiep
griesel
huuj
riek / gaffel
huuske
knoerzels
tas thee
kniend
kumke
tas koffie
lers
leer
hojwage
praost
mangelmulen
dèureheg
romtuit

aanrecht
aardappelen
afvoer
bezem
bretels
deurpost
fiets-standaard
gootsteen
gum
fauteuil
hakmes
hark
hoeden
hooivork
toilet
kruisbessen
kop thee
konijn
kopje
kopje koffie
laarzen
ladder
langpootmug
leunstoel
bietenmolen
meidoornhaag
melkbus
morgen
mergen
zeejschottel
melkzeef
dérke
meisje
zeikmeik
mier
knieptang / trektang nijptang
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pulleke
sloffen
schup
spoaje
schoefel
slip
schouw
schup
huulbessem
flodderbonen
nuzzik
Schóer
petoeffel / sloffu
pulleputate
piereke, merketons
Kéltje /menneke
kelderzeug
odeklonje
hekkegat
schótteldoek
schottelslet
dörslag
mangel
verket/ drie tang
riek
moor
waspin
pier
zicht
snotdel,
knipluchje
zicht
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paaltje
pantoffels
schep
scheppen
schoffel
schoot
schoorsteen
schop
stofzuiger
tuinbonen
omslagdoek
onweer
pantoffel
parelhoenders
perziken
jongetje
pissebedden
parfum
poort
theedoek
vaatdoek
vergiet
voederbiet
vork
vork
waterketel
wasknijper
worm
zeis
zakdoek
zaklamp
zeis

Nieuwe jonge ondernemers in Haps met een eigen bedrijf dat brengt ook een
uitdagingen met zich mee.
Wie zijn zij?
Willem en Arjan Ardts, 2 broers uit Haps. Sinds kort zijn zij begonnen met het
verwerken van de eigen aardappelen tot heerlijke verse boerderij friet.
Zo willen zij iedereen kennis laten maken met de kwaliteit en smaak van écht vers!
Benieuwd naar hun product?
De huidige verkooppunten zijn:
- AnyTyme Eten bij de Buren
- Gerrits Eieren Rijkevoort
- SPAR Haps
- Frank Loeffen vleespakketten
DE SCHAKEL 2-2022
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NESTKAST VOOR SLECHTVALK (FALCO PEREGRINUS)
De Vogelwerkgroep Boxmeer houdt zich bezig
met het plaatsen en onderhouden van
nestkasten voor bosuil, kerkuil, steenuil,
torenvalk en slechtvalk; hoofdzakelijk in het
Land van Cuijk, maar ook daarbuiten. In
december 2021 plaatste de Vogelwerkgroep een
nestkast voor de slechtvalk op het dak van
Danona Nutricia in Haps op een hoogte van 53
meter.
De slechtvalk is het snelste dier op aarde en kan
in duikvlucht een snelheid bereiken van 350
kilometer per uur. Nestkasten moeten daarom
op grote hoogte worden opgesteld.

Foto: nestkast slechtvalk

Het verheugt de Vogelwerkgroep dat er voor
deze prachtige vogel zo’n goede locatie kon
worden gevonden. Met deze kast installeerde de
groep haar driehonderdste kast, waarvan er nu
twintig in Haps staan. De meeste van deze
kasten zijn bestemd voor de steenuil, waarvan
er dit broedseizoen negentig bewoond werden.
Een uitstekend broedresultaat!

De Vogelwerkgroep Boxmeer werd opgericht door Huub Thoonen en bestaat
inmiddels uit vijftien vrijwilligers en een flink aantal begunstigers. Omdat het aantal
natuurlijke broedplaatsen voor deze vogels sterk is afgenomen is het werk van de
groep belangrijk voor hun voortbestaan in onze omgeving. De Vogelwerkgroep
hoopt haar werkzaamheden dan ook nog lang te kunnen voortzetten.
Vanwege de gemeentelijke herindeling is de naam per 1 januari 2022 gewijzigd in
Vogelwerkgroep Boxmeer/Land van Cuijk en omstreken. Wil je meer weten over
hun activiteiten dan kun je contact opnemen met Huub Thoonen
op telefoonnummer 0485-577237. Bij voorkeur na 18.00 uur.
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DE BEVERS
In De Schakel nummer 24 stond een artikel over de redding van 2 bevers uit een
put aan de Wildsestraat door de brandweer. Hierop enige aanvullingen/correcties.
Zeer waarschijnlijk zijn de bevers opgeschrikt door werkzaamheden van het
Waterschap aan de sloten in en rond Park De Wild. Zij hebben een goed
heenkomen gezocht en deze gevonden door in een betonnen rioolbuis te kruipen.
Deze buis is de afwatering van de grote water-overstort, die ondergronds ligt naast
de honden uitlaatplaats aan de Wildsestraat.
Daar hebben deze 2 bevers een aardig tijdje opgesloten gezeten en zijn ze
aan ’t knagen gegaan. De twee doorgeknaagde kabels gaven een storingsmelding,
gevolgd door controle van een monteur en redding door de brandweer.
De bevers zijn daarna door de Dierenambulance naar een opvangadres in
Ravenstein gebracht. Daar werden de bevers verzorgd. Eén bever had een wond
aan zijn poot, die genas snel. Ook werden beide bevers flink gevoerd, want zij
waren na hun onvrijwillige opsluiting aan de magere kant.
Na onderzoek door deskundigen bleek het om 2 jonge dieren te gaan, die overal in
een juiste natuurlijke omgeving terug geplaatst kunnen worden.
Op zaterdag 11 december
zijn deze dieren door
medewerkers van de
Dierenambulance in de
Raam tussen Mill en
Escharen terug gezet. De
mogelijkheid bestaat wel
dat de ouderdieren nog in
/rond Park De Wild
aanwezig zijn.
Ad Smulders, vrijwilliger
van Park De Wild
(aanwezig bij dit alles).
Medewerkers van de
Dierenambulance bij het
uitzetten van de bevers bij de
Raam.

DE SCHAKEL 2-2022

15

SNIJERKE OP GLAD IJS
Het was al een paar dagen flink aan het vriezen! Ik had als 8-jarige nog nooit
geschaatst. Zegt mijn moeder tegen de hulp in de huishouding: “Je
bent nu aardig bij met het werk, kun jij ook schaatsen?” Ja dat kan
ik wel en dat is heel leuk om te doen. “Zoals ik gehoord heb, wordt
er op de Polder al volop geschaatst”, zegt mijn moeder.
Wil je Snijerke een middagje schaatsen leren? Dat is goed zegt
Petra want zo heette ze. Bij onze buren hebben ze een paar
klumpkes gevonden bij het opruimen van de vliering zegt mijn
moeder. Die klumpkes mocht Snijerke (ik) hebben, want die
gebruikten ze toch niet meer. Dat ze de klumpkes niet meer
gebruikten snapte ik wel. Ik zie nog geen volwassen mensen op
klumpkes schaatsen!
Zodoende stonden Petra en ik met de fiets klaar om naar de Polder
te fietsen. Voordat we aanfietsten vraagt Petra aan mijn moeder wat zijn dat ook al
weer voor schaatsen? Het zijn klumpkes, zegt ze maar dat heb ik al een keer gezegd.
Deze klumpkes waren twee houtjes met vier roestige ijzertjes eronder. Dat waren dus
links twee ijzertjes en rechts twee ijzertjes.
Voordat we naar de Polder fietsen moet ik thuis wel even mijn schaatsen ophalen zegt
Petra. Ze woonde niet ver van de Polder en ze had de schaatsen zo gehaald.
Zo fietsten we weer verder op de Polder aan.
De Polder is een behoorlijke grote plas water die ontstaan is toen het spoor op het
kruispunt (zo heet het daar) aangelegd werd. Het zand wat ze nodig hadden voor de
spoordijk werd daar uitgegraven en zo is de Polder dus ontstaan!
Ik was nog nooit naar de Polder geweest. Deze dag scheen de zon volop, maar het was
toch nog koud met een koude wind. Bij de Polder aangekomen zetten we onze fietsen
tegen een boom aan. Het was heel rustig op de Polder. Ik denk dat het voor de meeste
schaatsers te koud zal zijn geweest! Maar voor mij en Petra dus niet. Alhoewel? Zo
gingen we dan op de bevroren grond zitten om de schaatsen onder te binden. Ik zeg
tegen Petra het is zo wel erg koud om zo te zitten! Ik zag een paar kranten liggen die ik
opraapte om op te gaan zitten. Toen deed Petra eerst haar schaatsen aan. Ze had
onderschroevers. Dat waren behoorlijk dure schaatsen, want na iedere winter kon je
daar de schoenen van weggooien! De zolen van de schoenen werden er zo letterlijk van
afgeschroefd. Toen Petra klaar was met het onder-schroeven van haar schaatsen was ik
aan de beurt met mijn klumpkes.

Foto rond de jaren 1950 - Schaatsen op De Polder met op de achtergrond de spoorlijn
Nijmegen-Venlo en hotel “Krasnapolski”.
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Dus ze pakt mijn klumpkes en wilde de veters van mijn schaatsjes los maken.
Maar wat ze ook deed de veters gingen niet los! En dat probeerde ze dan met tintelende
vingers. Begin er maar eens aan. God weet hadden die klumpkes wel een jaar of twintig
bij die mensen op de vliering gelegen. Dan maar kijken of we de knoop er met een mes
af konden snijden. Dan de klumpkes maar wat korter strikken, dat ging ook wel. Dus
vroegen we aan die paar mensen die op de Polder waren of ze een mes bij zich hadden.
Niemand had er een mes bij zich. Heeft er dan iemand
lucifers bij zich? Dat hadden we niet hoeven vragen want we
zagen verschillende mensen op het ijs roken. En waar rook
is, is vuur. Hoezo lucifers, vraag ik aan Petra? Dan branden
we de knoop er af. En zo gebeurde het ook.
Toen werden de schaatsjes met verkorte veters onder
gebonden. Terwijl Petra daar mee bezig was werd ik steeds
zenuwachtiger. Wat tril je toch zegt Petra!
Het is zo koud, zeg ik!
Toen moest ik mijn eerste stappen nog op het ijs zetten!
Want schaatsen kon je het niet noemen! Ik had denk ik
hetzelfde gevoel als die ruimtevaarders die de eerste
stappen op de maan zetten. Petra schaatste achteruit en ik
moest haar handen stevig vast pakken, maar omdat we
elkaar zo stevig vast hielden gingen we ook samen onderuit.
Toen we weer aan het opstaan waren zeg ik tegen Petra: ik
hoop niet dat je je jezelf gestoten hebt? Nou dat valt wel
mee zegt ze. Ik heb alleen maar een gat in mijn knie maar
verder is alles goed. Geintje! Oh zeg ik, dan kunnen we misschien wel de hele Polder
rond schaatsen? Hoeveel dagen zegt Petra denk je dat we daar
over zullen doen? Geen idee zeg ik. Dan proberen we het weer
zegt Petra.
We zijn weer een paar meter op het ijs als Petra zegt: wat
schaats jij raar! Het lijkt wel of je X benen hebt! Zo zal het niet
gaan lukken. Dus gaan we weer naar de kant en doet Petra mijn
klumpkes weer uit. Ze bekijkt mijn roestige ijzertjes van alle
kanten. Ja zegt ze: ze moeten wel een keer geslepen worden! Ik
vind het wel goed zo, zeg ik, en ik denk dat ik met botte
schaatsen meer grip heb als met geslepen schaatsen.
Dan glijd ik misschien alle kanten op!
Kijk eens naar een fiets met gladde banden of naar een fiets met spijkerbanden. Welke
fiets Petra denk je dat het eerste onderuit gaat? Ik was voor mijn leeftijd al een heel
pienter manneke! Ze keek me stomverbaasd aan na zoveel wijsheid. Na dit verschil van
mening gaat ze weer verder met het onderzoeken van de klumpkes,
totdat ze ontdekt waar het aan gelegen heeft. Wat was het nou vraag
ik nieuwsgierig? Ze zegt: op de eerste plaats zat de linkerschaats
onder jouw rechtervoet en natuurlijk de rechterschaats onder jouw
linkervoet! Daarbij had je de klumpkes ook nog achterstevoren aan.
Zoveel fouten met het onderbinden van de schaatsen dat kan eigenlijk
niet. Maar Petra, jij was er toch ook bij zeg ik? Zegt ze met een grap:
dit hadden we eigenlijk op ons klumpkes aan moeten voelen! Ik zeg
tegen Petra: zullen we het nog even gaan proberen? Maar na zoveel
tegenslag had Petra er even geen zin meer in! We gaan weer naar
huis, zegt ze, dan zal ik aan je moeder vragen of ze een paar nieuwe
klumpkes voor je koopt! Want talent heb je zeker!
Snijer

.
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GESLAAGDE OLIEBOLLENACTIE
Op Oudejaarsdag hebben vele Hapsenaren weer kunnen genieten van heerlijke
oliebollen en appelbeignets. Met een kleine groep vrijwilligers konden we aan de
slag bij bakkerij D’n Bekker om de oliebollen en
appelbeignets te bakken.
I.v.m. de corona-maatregelen zijn we niet langs
de deuren gegaan, maar er waren heel wat
Hapsenaren die vooraf hun bestelling hadden
gedaan via de nieuwe webshop.
En op Oudejaarsdag is
er ook nog veel gebruik
gemaakt van de verkoop
op het Kerkplein.
We willen iedereen
bedanken voor zijn/haar bijdrage aan de oliebollenactie:
Bakkerij D’n Bekker en Verkerk Verhuur, alle vrijwilligers en
natuurlijk u als klant!
Hopelijk kunnen we de oliebollenactie volgend jaar weer op
de traditionele manier houden en weer bij jullie aan de deur
komen om onze oliebollen en appelbeignets te verkopen.
Groetjes, de oliebollencommissie van HaVoC
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POPKOOR AMEEZING VOCALS IN HAPS
In februari start er een superleuk popkoor in Haps. We gaan nummers zingen van
ABBA en van Pentatonix tot Queen en alles er tussenin.
Het is een koor voor de enthousiaste, gedreven zangers en zangeressen. We gaan
werken aan meerstemmig zingen, stemtechniek, sound en nog veel meer…
Tijdens de repetities staat het plezier in zingen natuurlijk centraal!
We zullen in de toekomst ook gaan
optreden.
Wie gaat het geven?
Veerle Verschuren! Een conservatorium
geschoolde pop/jazz zangeres.
Ze heeft 10 jaar ervaring als zangdocent en ze heeft jaren ervaring met het leiden
van (kinder)koren. Veerle is een vrolijke en fanatieke docent die iedereen aansteekt
met haar enthousiasme!
Vind jij zingen ook zo leuk?
En wil je graag meezingen met popkoor Ameezing Vocals?
Meld je dan nu aan voor een gratis ‘meezing repetitie’ op 7 & 14 februari via:
info@vocalsbyveerle.nl
Dit koor is voor volwassenen; ben je nog wat jonger en wil je ook graag in een koor
zingen? Mail gerust!

20

DE SCHAKEL 2-2022

WELKOM IN HET NIEUWE MUZIEKJAAR
VAN MUZIEKVERENIGING JULIANA
Beste Muziekvrienden,
Hoewel we er alweer enkele “2022 weekjes” op hebben zitten
wensen wij jullie vanaf deze plaats alle goeds toe voor het nieuwe
jaar. We hebben alvast prima nieuws te melden: Inmiddels is
namelijk duidelijk geworden dat we weer mogen repeteren! Laten
we hopen dat we onze muziek binnenkort ook weer aan iedereen
kunnen laten horen!
In de volgende Schakel hopen we alweer iets meer te kunnen EN mogen melden
over onze activiteiten van 2022 want… we hebben nog het e.e.a. in te halen samen!
Geslaagd voor het Muziekdiploma A!
In de afgelopen periode slaagden een zestal
leerlingen voor het diploma:
Jordy Verheijen, Emiel van Benthum,
Ursula Tijssen, Jeanne Thoonen,
Elanda Hendriks, Jan van de Ven en
Maria Baltussen.
Van harte proficiat allemaal.
Zeer verdiend! Geniet ervan!

Alle info over het nieuwe muziekjaar is ook in 2022 te lezen op www.mvjuliana.nl
en www.derozenbottels.nl en onze facebookpagina’s!
Graag tot ziens in 2022 en laten we gaan ervan uit dat het een mooi muziekjaar
wordt!
Bestuur & Leden MV Juliana Haps
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HERBALIFE NUTRITION WERELDLEIDER IN VOEDING

FERDIE VAN MIL

Een nieuw jaar begonnen, vaak met goede en vooral
gezonde voornemens, maar daarnaast leven we in een tijd
dat er steeds meer aandacht komt voor gezonder eten,
voedingssupplementen en meer bewegen. Kortom een
gezondere manier van leven. Dus maar eens op bezoek bij
Ferdie van Mil die werkzaam is bij HERBALIFE
NUTRITION, een bedrijf dat veel gezonde
voedingsmiddelen en -supplementen verkoopt in ruim 90
landen over de wereld en sinds 1998 het Europese
distributiecentrum/ warehouse
in Venray heeft staan.

Ferdie, fijn dat je aan een
interview wilt meewerken. Kun je je even kort voorstellen
en wat vertellen over de opleidingen die je gevolgd hebt?
Ik ben Ferdie van Mil, 35 jaar, geboren en getogen in Haps,
woonachtig op de Schans. Na de middelbare school ben ik naar ’t ROC in Nijmegen
gegaan voor een opleiding in Marketing & Communicatie. Daarna heb ik de opleiding
Logistiek & Economie gevolgd aan de HAN.
Waar je vroeger een leven lang kon doen met de vakopleiding die je had gedaan,
verandert de wereld tegenwoordig zo snel dat ’t belangrijk is om een leven lang te
blijven leren. Ik heb mijn werkende leven na de HAN al meerdere cursussen/
opleidingen gedaan en zal dat ook blijven doen. Zo ben ik op dit moment bezig met een
opleiding ‘Green Belt in Lean Six Sigma’. Een opleiding waar je leert om projectleider te
zijn in verbeterprojecten.
Kunt je eerst even kort vertellen wat Herbalife
Nutrition voor een bedrijf is?
Een wereldleider in maaltijdvervangers,
voedingssupplementen en huidverzorgingsproducten.
Het is een voedingsbedrijf dat mensen wereldwijd
ondersteunt bij een gezonde en actieve levensstijl.
Elke dag worden er wereldwijd meer dan 5 miljoen
Herbalife Nutrition shakes geconsumeerd.
Onze producten zoals maaltijd shakes, sportvoeding,
supplementen, repen en dranken, zijn niet in de
winkel te koop maar uitsluitend verkrijgbaar via een
Herbalife Nutrition Distributeur.
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Wat voor werk heb je eerder gedaan en hoelang werk je al voor Herbalife Nutrition?
(Misschien ook even kort vertellen hoe je bij dit bedrijf bent gekomen?)
Nadat ik mijn opleiding op de HAN had afgerond heb ik 3,5 jaar bij Nu Skin in Venlo
gewerkt als Supply Chain specialist. Nu Skin is net zoals Herbalife een Multi-level
marketing bedrijf (dat dus haar producten verkoopt via distributeurs).
Ook de Venlo site van Nu Skin heeft dezelfde functie als de Herbalife site in Venray,
namelijk het Europese distributiecentrum. Alleen is Nu Skin een stuk kleiner. Waar er bij
Herbalife 26 man op de planning werken, waren dat er bij Nu Skin maar 5. Hierdoor
waren de werkzaamheden die ik daar deed een stuk breder. De werkzaamheden die ik
daar had, worden bij Herbalife door 5 verschillende mensen gedaan. Bij Herbalife had ik
de kans om me verder te specialiseren in de werkzaamheden die me ’t beste lagen.
Inmiddels ben ik alweer 7 jaar werkzaam bij Herbalife.
Vertel eens wat je dagelijkse werkzaamheden zijn?
Ik werk op een subafdeling van de planningsafdeling, ‘Demand Management’.
Mijn afdeling is verantwoordelijk voor vraagvoorspelling. Voor ieder product dat in onze
regio verkocht wordt, proberen wij te voorspellen hoeveel er iedere maand in ieder land
verkocht zullen gaan worden. Op basis van deze voorspellingen wordt bepaald hoeveel
er geproduceerd wordt en hoe de voorraad verdeeld wordt over de verschillende
warehouses in onze regio. Zelf ben ik
verantwoordelijk voor vraagvoorspellingen
bij nieuwe productintroducties en doe ik veel
projectwerk op ’t raakvlak van Demand en
Supply Chain Management.
Hoeveel mensen werken er in Venray?
Inclusief uitzendkrachten werken er
ongeveer 300 medewerkers in Venray.
We hebben een warehouse van ongeveer 4
voetbalvelden groot, waar bulkzendingen
naar andere Herbalife warehouses worden voorbereid. Een pickline die de distributeurs
in 13 landen in Noordwest Europa van pakjes voorziet. Een assemblageafdeling die
labels plakt en producten in kits samenvoegt. En kantoorruimte waar, IT, logistiek,
planning en HR personeel zit.
Waar vindt de productie plaats?
Van de producten die in Europa verkocht worden komt een deel uit de Verenigde
Staten. Daar heeft Herbalife 2 eigen fabrieken staan. De meerderheid van de producten
wordt in Europa zelf geproduceerd door een klein aantal leveranciers waar intensief mee
samengewerkt wordt. Sommige van deze leveranciers hebben hele productielijnen waar
uitsluitend Herbalife producten op worden geproduceerd.
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Je hebt je kantoor thuis. Hoe bevalt dat
thuiswerken in coronatijd en zorgt je baas voor
goede arbeidsvoorwaarden voor het werken thuis?
Voor mijn werk heb ik in principe niet meer
nodig dan een laptop en een internetverbinding.
In mijn functie bij Herbalife zijn ’t merendeel
werk gerelateerde contacten die ik heb, met
collega’s in andere landen, dus dat contact
ging altijd al via telefoon/teams/zoom.
Wat ik wel mis, is samen met collega’s lunchen en een praatje bij de koffieautomaat (ik
werk al sinds maart 2020 full time thuis). Ik heb flexibele werktijden en in combinatie
met ’t thuiswerken geeft dat mij de mogelijkheid om regelmatig tussen de middag te
gaan sporten. Ik verwacht dat als Corona voorbij is, ik ongeveer 50/50 kantoor/thuis zal
gaan werken.
Herbalife Nutrition verkoopt haar producten via distributeurs.
Hoe gaat dat precies in zijn werk en op welke manier kun je als consument meer te
weten komen over de producten?
De verkopers van Herbalife zijn niet in loondienst, maar werken op commissiebasis.
Bij iedere klant die zij werven, krijgen zij een deel van ’t geld dat die klant aan onze
producten besteedt. Als een klant op zijn beurt besluit om ook distributeur te worden
krijgt degene die die klant heeft geworven ook een deel commissie over de verkopen die
deze klant binnenhaalt. Als je meer te weten wilt komen kun je kijken op
www.Herbalife.nl of contact opnemen met een distributeur, uit Haps bijvoorbeeld Ted en
Maaike van der Linden of Angelique Arts.
Hoe ziet je toekomst er uit denk je?
Ik heb mezelf nooit gezien als iemand die heel lang bij één werkgever zou blijven.
Over ’t algemeen is ’t goed voor je ontwikkeling om, om de 3 à 4 jaar van werkgever te
veranderen (wat ik na mijn eerste werkgever ook heb gedaan) Echter nu heb ik ’t zo
goed bij Herbalife, met ook voldoende mogelijkheden, dat ik mezelf hier nog lang zie
werken!
We denken dat jij persoonlijk een gezonde en sportieve levensstijl op nahoudt.
Wat zijn je hobby’s?
Sport speelt inderdaad een grote rol in mijn leven. Ik zit gemiddeld 4 dagen per week
op de fiets. In de winter op de mountainbike en de hometrainer. In de zomer op de
racefiets, waarbij ik ook aan wedstrijden deelneem via WV de Maaskant. Verder mis ik
geen wedstrijd van NEC Nijmegen. De uitwedstrijden op TV, de thuiswedstrijden in ’t
stadion. De boog kan echter niet altijd gespannen staan; voor de ontspanning ga ik
graag voor een drankje naar d’n Egelantier.
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BUURTKAMER MARIAGAARDE

Doortje van den Boom, al vele jaren vrijwilligster van
Buurtkamer Mariagaarde, heeft onlangs (10 januari)
samen met haar man Theo hun 60-jarig huwelijk
gevierd.
Op gepaste wijze heeft Buurtkamer Mariagaarde
hen ook in het zonnetje gezet.
Namens alle deelnemers / vrijwilligers en
Ankie en Gertie (sociaal werkers), wensen wij
dit diamanten paar nog vele gelukkige en
gezonde jaren toe!
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
Agenda en Mededelingen
Planning voor 2022:
Helaas hebben we de brunch in januari aan ons voorbij moeten laten gaan.
Zoals de berichten er momenteel uitzien blijkt dat de brunch op woensdag
2 februari helaas ook weer niet kan doorgaan.
Als er bij nader bericht wel positieve mogelijkheden zijn, dan nemen we met de
vaste deelnemers telefonisch contact op.
Door het Coronanieuws te volgen weet u wat de mogelijkheden zijn.
Ook in de volgende Schakel houden wij U op de hoogte.
Helaas wordt er ook dit jaar weer geen carnaval gevierd en kan ook de zitting voor
ouderen op 5 februari niet doorgaan.
Indien mogelijk: is het weer kienen op donderdag 17 februari.
Plaats:
Steunpunt Mariagaarde
Aanvang: 14.00 uur tot 16.30 uur
Kaarten: € 1,50,- per stuk
Koffie:
€ 1,Bestuur KBO Haps

28

DE SCHAKEL 2-2022

MEERDAAGSE REIZEN IN 2022
In samenwerking met de KBO’s uit de voormalige gemeente Cuijk zijn er twee
meerdaagse reizen gepland zoals dit ook het geval was met de Smokkelroute
afgelopen zomer.

REIS NAAR HET LIMBURGSE LAND
Van 2 tot en met 6 mei is er een reis georganiseerd naar ons eigen Limburgse
land. We logeren in Valkenburg en hebben een mooi
programma met bezoeken aan Thorn, Valkenburg,
Maastricht en Hasselt.
Er worden stadsbezichtigingen te voet, per trein of boot
gemaakt en allerlei dingen bekeken en geproefd. Deze
5-daagse reis hebben we zo ingekleed dat deze
uitermate geschikt is voor mensen die van een rustig tempo houden en minder
mobiel zijn, maar wel nog zichzelf kunnen redden.

REIS NAAR OOSTENRIJKSE FILZMOOS
Van 28 september tot en met 5 oktober staat de
reis naar Filzmoos in Oostenrijk op het
programma. Ook hier weer rondleidingen,
bezichtigingen en veel plezier.
De 8-daagse reis gaat in een vlotter tempo en is
mede ook door de omgeving minder geschikt voor
mensen die minder mobiel zijn, dus houd hier rekening mee!
Beide vakanties bieden veel gezelligheid, een goede sfeer en leuke medereizigers.
Het is vooral een manier voor mensen die anders alleen op vakantie zouden moeten
gaan. U bent met een min of meer bekend gezelschap op reis.
Hebt u interesse, dan is er begin februari een informatiebijeenkomst gepland.
Hierover kunt u in een van de volgende nummers van De Schakel meer informatie
verwachten. Ook dan kunt u zich eventueel opgeven voor één of voor beide reizen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Cas Arts
casarts@ziggo.nl
Karin van der Cruijsen
Cvandercruijsen@live.nl
Diny ten Haaf
Dinytenhaaf@live.nl

tel.: 06-46135670
tel.: 06-24897517
tel.: 06-57231296

BIBLIOTHEEK HAPS
Voor de Kerst hebben wij als bieb een oproepje gedaan voor het vullen van onze
vitrinekasten met zelfgemaakte engeltjes.
Door een jury zou bekeken worden wie er het mooiste engeltje had ingestuurd
en hierbij zijn Frieda Raafs en Claire Kiemeney in de prijzen gevallen.
Zij kunnen op de bieb hun engeltje en prijsje in ontvangst komen nemen.
De openingstijden zijn: maandag 14.30-17.00 uur
woensdag 14.30-17.00
uur
MEERDAAGSE
REIZEN
vrijdag 14.30-17.00 uur.
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag 24 januari
Maandag 31 januari

Geen afvalinzameling
GFT- container en PBP

Woensdag 19 januari Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
2 februari Papiercontainer staat op de Loswal, van 16.00-19.00 uur.
Woensdag 26 januari Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
De Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
Zaterdag
29 januari Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Parkeerterrein bij de Hapse Boys, laatste zaterdag van de
maand van 10.00–12.00 uur.
Vrijdag
4 februari Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Eerste vrijdag van de maand wordt het oud papier opgehaald,
Voor 14.00 uur oud papier aan de straat zetten.
Zaterdag
5 februari Buurtvereniging “De Schutters”
Parkeerterrein bij de Hapse Boys, eerste zaterdag van de
maand van 10.00–12.00 uur
Milieustraat Beijersbos Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 09.00-16.30 uur - Zaterdag 09.00-15.00 uur.

Je kunt beter honderd stappen zetten op één pad,
dan tien stappen op tien paden.
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PRINSENBAL 2022 WEDEROM UITGESTELD
EN NU NAAR ZATERDAG 12-2-2022.
Hanen en Hennen,
De vorige Schakel hebben wij jullie aangegeven dat de nieuwe
heerser van het Zelfkantriek op zaterdag 5 februari a.s. uit zou komen.
Na de laatste persconferentie van de overheid hebben we deze plannen helaas bij
moeten stellen. Er is nog geen verruiming voor de horeca dus voor ons ook nog niet de
goede mogelijkheid om een goed Prinsenbal op die datum te organiseren.
Máááár, van uitstel komt hopelijk geen afstel. We hebben het een en ander een week
doorgeschoven en we hopen dat het dan wel op een goede manier gaat lukken.
De nieuwe datum voor ons Prinsenbal
wordt op dit moment zaterdag 12-2-2022.
Aanvangstijdstip is nog niet bekend maar zal hoogstwaarschijnlijk einde
ochtend/begin middag zijn. Dit hangt af van wat er dan mag.
Houdt de Social Media in de gaten voor de datum, het tijdstip en
de eventuele kaartverkoop.
De Prinsencommissie van CV De Zelfkant
Eric, Corné en Tom

LOS IN DE KIEPEKOJ
De organiserende buurt (De Schans, Het Loo, De Groes en Stationstraat) is samen met
ons volop bezig met de voorbereidingen en we zien er erg naar uit om er een geweldig
mooi feest van te maken, want daar is iedereen wel aan toe!
Het staat voorop dat we dit alleen kunnen en zullen doen wanneer
dit op verantwoorde wijze en volgens de geldende coronaregels kan
plaatsvinden. Ook eventuele alternatieve vormen worden bekeken.
Garanties hebben we helaas niet, maar we blijven positief en blijven
denken in mogelijkheden. Laten we hopen dat er versoepelingen
volgen, dus noteer (onder voorbehoud) in jullie agenda’s:
Los In De Kiepekoj, zaterdag 19 februari 2022 in De Posthoorn
Deze avond zullen de genomineerde verhalen in de strijd om de Hopse
eretitel Kiep Zonder Kop worden getoond door middel van ludieke
filmpjes die door toneelvereniging Kunakra zijn geproduceerd.
Daarna kan het publiek stemmen op zijn of haar favoriete verhaal.
Dan volgt het hoogtepunt van de avond, de onthulling van het Bonte Bruidspaar!
Wie zullen het wezen? Wie zullen het zijn? De onthulling zal geheel in stijl zijn van het
door de buurt gekozen speciale thema… Rock ’n Roll! Een geweldig leuk thema met
bijzonder veel mogelijkheden. Hoe zal de onthulling er uit zien…?
Hoe zal het Bonte Bruidspaar er uit zien…?
Later op de avond, wanneer alle stemmen geteld zijn, zal het feest kort
onderbroken worden voor de bekendmaking van de winnaar van de
eretitel Kiep Zonder Kop. Welk verhaal wordt uitgeroepen tot
’t moiste verhaal van Hops…? Wie gaat er vandoor met de titel…?
Dus mocht het op verantwoorde wijze kunnen, dan gaan we los in de koj, in
de Kiepekoj welteverstaan! Natuurlijk is het leuk om in stijl van het thema
verkleed te komen. Laat die bakkebaarden maar alvast groeien!
De Hopse Bonte Brulluft-cie van CV De Zelfkant

Nicky, Eric, Wilfred, Martin, Bert en Rob
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