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WE NEVER WALKED ALONE IN HAPS
Het lijkt er nu toch echt op dat er binnenkort een einde
komt aan de vele corona-maatregelen!
Al die maatregelen die ons verhinderden om ’s avonds
naar het restaurant, kroeg, museum of schouwburg te
kunnen begeven.
Wat ons restte was dan ook maar om, naast “bankhangen voor de beeldbuis”, een
flinke (avond-)wandeling te gaan maken over de vele Hapse lanen, straten en
wegen.
En dat werd dan ook met velen van ons en met veel enthousiasme gedaan!
Onze trouwe viervoeters hebben dan ook een gouden tijd achter de rug met de vele
uitstapjes met hun baasjes.
Stappentellers maakten
overuren en nog nooit
werd er zo lang
uitgebreid samen over
koetjes en kalfjes
gekonkeld als in de
afgelopen lange tijd.
En BOJ staat iedere maandagavond om 19.00 uur nog
steeds gereed op het Kerkplein om gezamenlijk een
nieuw rondje te gaan lopen.
Dus laten we straks deze goede gewoonte niet opzijschuiven en onze
wandelschoenen niet aan de wilgen hangen!
DE SCHAKEL 3-2022

1

HOPSE CARNAVALS OPTOCHT 2022
“CV De Zelfkant” heeft ondanks alle maatregelen toch besloten om een optocht te
organiseren op carnavalsdinsdag. Natuurlijk worden alle huidige corona
maatregelen nageleefd, maar ook met de huidige maatregelen is er veel mogelijk.
Zo heeft de Optocht cie. zich sterk gemaakt om een mini optocht te organiseren.
Feestelijke uitgedoste
mensen, met of zonder
vehicle, vormen samen
een waar genot voor het
oog, om er toch nog een
mooie dag van te maken.
Hierbij roepen we alle
mensen, kinderen,
verenigingen en
vriendengroepen op om
de garage in te duiken en
iets moois in elkaar te
knutselen.
De optocht start op
carnavalsdinsdag om
13.00 uur.
Na de optocht is er ook een prijsuitreiking waarbij de mooiste creaties de prijzenpot
zullen verdelen. Nadere informatie volgt in het volgende nummer van De Schakel
en op www.dezelfkant.nl
(het lijkt erop dat de maatregelen nog aangepast zullen worden en daar zullen we
naar handelen).
Opgeven kan via https://dezelfkant.nl/evenement/optocht/
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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
GEVONDEN
Hoortoestel (zwart).
Omgeving
Nabuurs Transport.
Toon van Dijk,
Dahliastraat 3, Haps
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HET IS EEN WONDER GEBEUREN
Het is een wonder gebeuren
wanneer mensen elkaar echt ontmoeten.
Ze gaan bij elkaar binnen
en voelen zich
als bij zich zelve thuis.
Ze onthalen elkaar als vrienden
en dat is heel wat!
Kijk, denken ze, ik werd verwacht …
Dat kun je aan duizenden dingen
voelen en zien.
Het is er glashelder heerlijk
en zonovergoten goed.
Geestrijk is de drank
van het gesprek.

De eenvoud smaakt
als volkorenbrood
En ze drinken begrip
uit kroezen vol attentie.
Hartelijkheid bloeit
in elk gebaar.
Men is gewoon
echt gelukkig bij elkaar.
Wanneer ze afscheid nemen,
verlaten ze wel elkaar,
maar laten elkander
niet alleen.
Het is een wonder
als mensen elkander
écht ontmoeten.
Ward Bruyninckx
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 5 februari 19.00 uur Woord- en Communiedienst
Misintenties:
Overleden parochianen
Zaterdag 12 februari 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Jaargetijde Nell Kroef
Jaargetijde Wim Peeters Weem
Jaargetijde Jan Thoonen
Mgd. Annie Peeters Weem

Priester van de week:
Pastoor James
Pastor Bas van Dijk

Tel. 0485-451282. Vrijdag 13 tot vrijdag 18 februari 2022.
Tel. 0485-218712. Zaterdag 19 tot 26 februari 2022.

R.K. KERK VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN MET
INGANG VAN 26 JANUARI
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de
coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke kerk met ingang
van 26 januari 2022 te versoepelen.
Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan
deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het
kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter
capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.
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.
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METAMEER MASTERCLASS VOOR GROEP ACHT
Speciaal voor leerlingen van groep 8 organiseert Metameer een masterclasses tweetalig
onderwijs. Deze kinderen kunnen in een middag op een leuke manier ervaren hoe het
voelt om in het Engels les te krijgen.
De masterclasses zijn te volgen op woensdag
9 februari op locatie Jenaplan Boxmeer en
woensdag 16 februari op locatie Stevensbeek.
Op de locatie Stevensbeek is er een
masterclass tweetalig havo/vwo. Bij locatie Jenaplan
Boxmeer is er een masterclass voor tweetalig vmbo,
tweetalig vmbo-t/havo en een masterclass voor
tweetalig havo/vwo.
Veel kinderen kiezen voor tweetalig onderwijs na hun
ervaring met de masterclass. Het is leuk en spannend
in het begin om meteen Engels te praten. Docenten helpen je goed het juiste woord te
vinden en goed uit te spreken. Ze leggen uit op een manier zodat jij het snapt.
TweeTalig Onderwijs is méér dan alleen Engels spreken. Je leert meer over de wereld
om je heen. Je werkt veel samen en komt in contact met leerlingen uit het buitenland
tijdens leuke projecten. Dagmar Sampers, tweetalig Jenaplan Boxmeer: "TTO was een
goede keuze en ik leer er veel van; TTO is een aanrader."
Aanmelden
Kijk op Metameer.nl om je aan te melden. Ook vind je daar meer informatie over
tweetalig onderwijs op Metameer.
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GEEF OPLICHTERS GEEN KANS
Online shoppen zonder te betalen. Geld lenen en van de
aardbodem verdwijnen. Stelt u zich eens voor dat een
oplichter dit doet uit uw naam. De dief is spoorloos, u krijgt
de rekening. Hoe kan dat? Een oplichter ontfutselt
identiteitsgegevens van uw paspoort, rijbewijs of ID.
We noemen dit ‘identiteitsfraude’. Gelukkig kunt u zelf veel
doen om identiteitsfraude te voorkomen. Gebruik de tips.
1. Laat uw gegevens niet stelen
• Bewaar uw identiteitsbewijs op een veilige plaats. Kwijt of gestolen? Direct
blokkeren!
• Beveilig uw brievenbus tegen posthengelen.
• Beveilig uw digitale accounts (zoals DigiD of social media) met een twee-stapsauthenticatie: u ontvangt dan een controlecode per sms.
2. Deel gegevens niet met de verkeerde mensen
• Vraagt een bedrijf om uw identiteitsgegevens? Zoek het telefoonnummer en vraag
het na.
• Online kopen of verkopen? Stuur nooit kopieën van uw identiteitsgegevens.
• Klik in e-mails nooit op een link naar een inlogpagina. Surf zelf naar het juiste adres!
3. Geef uw gegevens niet ‘cadeau’
• Versnipper oude documenten en vernietig de gegevens op uw oude computer of
telefoon.
• Toon geen foto’s van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs op social media.
• Maak kopieën onbruikbaar voor oplichters: schrijf de datum en het doel erop en
streep de gegevens door die de ontvanger niet nodig heeft. Maak in de kopie uw
Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf op de kopie
dat het een kopie is.

4.
•
•
•
•
•
•

Veilig pinnen
Houd de pincode geheim. Vertel hem niet aan anderen.
Leen de pinpas nooit uit.
Bewaar de pinpas op een veilige plek; laat hem niet slingeren.
Bewaar de pincode niet samen met de bankpas.
Geef, tijdens het pinnen, anderen geen kans om mee te kijken.
Laat je niet afleiden tijdens het pinnen.
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COMMUNICATIE EN AFVALKALENDER
De voltallige nieuwe gemeenteraad heeft het ‘niet meer fysiek
afleveren van de afvalkalender’ aan de orde gesteld. Dat een
afvalkalender digitaal wordt, kan ik nog wel begrijpen, maar
daar hoort dan een goede communicatie bij en het bieden van
de mogelijkheid om de kalender toch op papier te blijven
ontvangen. Dit had al gekund door de kalender in kranten en
dorpskranten af te laten drukken. Volgens mij hoeft het dan geen € 33.000,- te
kosten zoals de wethouder in de raadsvergadering meldde toen ik ernaar vroeg.
In bijvoorbeeld Gassel heeft de dorpsraad niet afgewacht en heeft zelf de kalender
geprint en rondgebracht. Net zoals andere dorpsbladen heeft ook de redactie van
onze Schakel zich pro actief opgesteld door de kalender gewoon in dit blad af te
drukken.
De kleinere kernen krijgen vaak snel en veel voor elkaar. Met een beetje creatief
denken kom je verder. Een gemiste kans van de gemeente, zeker omdat in die
week er wel een brief bij elk huis in de brievenbus kwam met belangrijke
telefoonnummers. Dan lijken er zaken langs elkaar heen te lopen.
Dit, communicatie met onze inwoners, gaan we dan ook nog bespreken in het
presidium. In het presidium zitten de fractievoorzitters van alle partijen, met griffier
en burgemeester, en worden algemene zaken besproken, waaronder de agenda’s
van de verschillende vergaderingen, themabijeenkomsten en
commissievergaderingen.
Regenbooggemeente
Laat duidelijk zijn: als Liberaal LVC gaan wij voor een
zogenaamde inclusieve samenleving! Iedereen telt mee!
Wij waren echter niet helemaal gecharmeerd van de motie
om een regenbooggemeente te maken van Land van Cuijk.
Waarom? Omdat er in de motie teveel ingestoken werd op
het uiterlijk vertoon: regenboogzebrapaden,
regenboogrotondes, vlaggen, LED-reclame, sociale media.
Als Liberaal LVC wilden wij juist dat de nadruk gelegd zou worden op het maken
van beleid. Een organisatie als Movisie heeft een prachtig stappenplan liggen.
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Dan kun je beleid op maat maken. Voor geïnteresseerden:
https://www.movisie.nl/publicatie/regenbooggids-gemeenten
Kort gezegd zijn wij niet zozeer voor de toeters en bellen,
maar willen we wel beleid waar de LHBTIQ+ gemeenschap
wat aan heeft. LHBTIQ+ staat voor lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en
intersekse mensen én anderen! We vroegen ons ook af of mensen uit de LHBTIQ+
gemeenschap zitten te wachten op dit hokjes-denken.
In het kader van ‘we praten niet óver maar mét mensen’ bevroegen we onze eigen
LHTBIQ+ achterban en kregen reacties als: ‘Waarom wordt er niet eerst onderzocht
waar aan gewerkt moet worden?’
‘Het is eerlijk gezegd een beetje symboolpolitiek wat mij betreft’.
‘Louter een regenbooggemeente zijn, is geen enkele garantie dat er daadwerkelijk
iets gebeurt op het gebied van acceptatie en integratie’.
Daarom: wat ons betreft geen circus optuigen, maar insteken op een degelijk beleid
en als het moet kan die regenboogvlag altijd nog.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl

T: 06-23411107 www.liberaal-lvc.nl

Het Café
We dachten: we openen, ons café morgen met een dichter
maar ja, een dichter dicht en wij willen open
nu kiezen we voor een opener
Wim Daniëls
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BEDRIJVENPARK LAARAKKER GROEIT DOOR IN 2022
Nog voor het begin van het nieuwe jaar zette de directie van Bedrijvenpark Laarakker
samen met Maarten en Twan Weemen hun handtekening onder de koopovereenkomst
voor de aankoop van een kavel op het bedrijvenpark.
Op de hoekkavel, aan de Oeffeltseweg, naast de entree van het bedrijvenpark, gaat een
volledig gemoderniseerd pand onderdak geven aan de activiteiten van Weemen. Rond
de zomer van 2022 gaat de, spreekwoordelijke,
schop in de grond. Dezelfde periode een jaar
later, opent Weemen officieel haar deuren.
Dagelijks komen er zo’n 50 medewerkers naar de
nieuwe locatie. Buiten een functionele
productieruimte moet het pand ook veel warmte
uitstralen. De entree komt uit in de huiskamer,
waar je kan genieten van een hapje en een
drankje. Vanuit die plek, kan je rechtsreeks naar
de kantoren en de productie.
De buitenzijde van het pand zal een combinatie
van glas, steen en hout worden.
Laarakker groeit door in 2022
Ook de directie van Bedrijvenpark Laarakker is
blij met de komst van Weemen. Verkoopmanager
Leon Vromans; “Na een aantal bedrijven uit de
directe regio zijn we heel erg content met
toevoeging van een echt Haps bedrijf aan ons bedrijvenpark”. Bedrijvenpark Laarakker
stelt zich ten doel om regionale ondernemers die uit hun jasje groeien kansen te bieden
voor groei en modernisering van hun bedrijfsprocessen.
De verplaatsing en samenvoeging van de activiteiten van Weemen naar bedrijvenpark
Laarakker is hier een uitgelezen voorbeeld van.
Wethouder Jilisen ziet de komst van
Weemen als een win win situatie: “Het is
natuurlijk fantastisch dat een echt Haps
bedrijf naar Laarakker gaat verhuizen om
daar haar toekomstplannen te realiseren. Weemen is een hele mooie aanvulling op het
palet aan bedrijfsactiviteiten op dit bedrijfsterrein. Tegelijkertijd komt hiermee in het
centrum van Haps een locatie beschikbaar die voor wonen geschikt gemaakt kan
worden. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. Als gemeente zijn we dan ook zeer blij
met deze ontwikkeling.”
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HAPS OF HOPS: NOOIT VAN GEHOORD…
Taxi Breda Haps! De meeste taxichauffeurs die ons van Breda naar Haps brengen
komen uit Breda of uit de buurt van Breda. De eerste vraag van mij aan de chauffeur is:
Heb je toevallig ooit van Haps gehoord? De meeste chauffeurs
hebben nog nooit van Haps gehoord! Ze hadden Haps op moeten
zoeken op hun mobieltje. Het is ruim 100 kilometer rijden. De Tom
Tom geeft een rijtijd aan van ± 75 minuten, zegt de taxichauffeur.
Dan probeer ik een gesprek aan te gaan met de chauffeur. Er zijn
chauffeurs die bij het instappen van de Taxi goedenavond zeggen en
bij het uitstappen in Haps zeggen: en nog een hele fijne avond
verder! Die avond zal voor ons niet zo heel lang meer zijn. Meestal is
het al ver na middernacht als we uitstappen. Daar tussenin is het een ja of nee van
sommige chauffeurs als ik een gesprek probeer te voeren. We hebben ook eens
een chauffeur gehad die zijn hele levensverhaal vertelde! Hij was bezig
met een scheiding! Als je er een beetje moeite voor doet, kun je met de meeste
chauffeurs gezellig praten. Dan begon ik altijd met: Haps, of bij ons Hops, is een klein
dorpje van een 3000 inwoners. Het is landelijk bekend door zijn rozencultuur.
Verschuren uit Haps is ook Hofleverancier met zijn rozen, zei ik tegen de taxichauffeur.
In Haps zijn ook verschillende nieuwe soorten rozen gekweekt! Ze zijn ook bezig
geweest met het kweken van een blauwe roos, zeg ik tegen een zichtbaar verwonderde
chauffeur. Ze waren er een heel eind mee op de goede weg, maar
het ras was niet sterk genoeg. Het begon op het veld al te rotten.
Zelf heb ik 4 jaren in de rozen gewerkt, dus een klein beetje weet
ik er nog wel van! Ik heb nooit van Haps gehoord dus ook niet
van zijn rozencultuur, zegt de taxichauffeur vriendelijk.
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Haps is ook de geboorteplaats van Harrie van Raaij! Van wie zegt de
chauffeur? Ik zeg Harrie van Raaij is verschillende jaren de directeur
geweest van PSV. Het zal wel, zegt de taxichauffeur, ik geef niets om
voetbal! Ik probeer het nog even. Harrie van Raaij heeft ook nog bij de
Hapse Boys gevoetbald! Ik denk: wat Harrie van Raaij betreft, met
deze naam, scoor ik altijd, maar bij hem niet.
Dan zeg ik: Haps heeft een hele goede dansgarde! Ze zijn al
verschillende keren Nederlands Kampioen geworden! Ik heb
een heel leuk filmpje op mijn mobieltje staan. Moet je dadelijk,
maar eens kijken als we thuis zijn.
Ik zeg: in Haps zit een ijssalon die al een paar keer
op rij de beste ijssalon van Nederland is geworden!
Ik heb al aan verschillende chauffeurs de tip
gegeven om daar, als ze in de buurt zijn, een ijsje
bij IJS & SPIJS te gaan eten. Dankzij mij heeft de
ijssalon er verschillende klanten bij gekregen. Deze taxichauffeurs zijn heel
erg lovend over IJS & SPIJS in Haps! Ik geef niks om ijs, zegt de
taxichauffeur.
Ik zeg: we zijn er bijna. Ik maak de gordel vast los. Hij maakte vervolgens
de riemen van de rolstoel los en vroeg naar mijn mobieltje. Hij bekijkt het filmpje en
zegt voor een dorpje als Hops valt het niet tegen. Dat had hij goed onthouden HOPS.
Leuke Grietjes, zegt de taxichauffeur nog!
Snijer

.
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KUNSTENAAR SCHENKT BEELD AAN HAPSE GEMEENSCHAP
“Het viel niet mee om iets cadeau te doen aan de
gemeente Cuijk”, aldus beeldend kunstenaar John
Akkermans uit Haps. Akkermans, bekend door zijn
lemen en betonnen beelden, doelt met deze
uitspraak op zijn goedbedoelde voornemen om een
jaar geleden een groot beeld te schenken aan de
toenmalige gemeente Cuijk.
De enige wens van de kunstenaar was een
prominente plek in Cuijk of Haps voor het ruim drie
meter hoge en twee ton zware wit-betonnen beeld.
John Akkermans vervolgt: “Hoewel het initiatief in
eerste instantie enthousiast ontvangen werd door
de gemeente, verliep de praktische afwikkeling
nogal stroperig en stokte uiteindelijk helemaal.
Later is de wethouder persoonlijk zijn excuses voor
het moeizame verloop komen overbrengen. Heel
keurig, maar daar bleef het bij, terwijl ik nog steeds
dolgraag het beeld wilde schenken aan de
gemeenschap. Nu niet langer aan Cuijk, maar als
een gift aan de Hapse bevolking”.
Daar enerzijds netjes vragen niet werkte en
anderzijds de verhoudingen tussen Haps en Cuijk
altijd al op z’n zachtst gezegd “moeizaam” geweest
zijn, ondernam de kunstenaar afgelopen week
geheel in zelfkantstijl een ludieke guerrilla-actie,
door het beeld een plek te geven op de provinciale
rotonde aan de randweg van Haps-zuid. Goed
voorbereid kostte de plaatsing slechts tien minuten,
zodat er van verkeershinder geen sprake was. “Het
beeld past er prima en ik hoop dat het er nog lang
mag blijven staan”, aldus de tevreden kunstenaar.
Akkermans besluit met uitleg over de symboliek van
het beeld: “De naam van het beeld is “Coronikè”,
een samenvoeging van Corona en Nikè, waarbij
Nikè de godin van de overwinning uit de Griekse
mythologie is, dus moge het nu op voorbijgangers
de zegeviering over Corona uitstralen. Vermits de
goden en het gezag ook vinden dat de Coronaperikelen nu lang genoeg geduurd hebben...”
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HAPS - HOPS
Op veler verzoek deze rubriek: “Van wie ziedde gé er enne?”
Beste lezers van de Schakel; weten jullie ook nog een paar namen en waar komt die naam
vandaan? Laat het ons weten: info@deschakelhaps.nl
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±1992
Truus van Bertus /
Truus Peters Rit

±1960
Johanna van de
Lokkant /
Hanneke de verver
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±1953
Marinus
Hendriks
de
veldwachter

Jan Gijsbers de snijder,
Thij Hendriks de schoester
Harrie Graat loodgieter
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±1937
Piet van de Sterren
Piet de koster
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VOORLOPIGE AKTIVITEITENOVERZICHT
MV JULIANA
Beste Muziekvrienden,
In de wetenschap dat we het coronavirus helaas nog niet achter ons
kunnen laten gaat het wel weer ‘stap voor stap’ de goede richting uit.
We zijn bij Muziekvereniging Juliana in de gelukkige omstandigheid dat
we, met inachtneming van de coronaregels, weer mogen en kunnen
repeteren. Voorzichtig kijken we dan ook weer vooruit naar onze overige activiteiten.
In deze Schakel alvast het “voorlopige” overzicht van hetgeen we op onze agenda
hebben staan. Uiteraard is nog niets helemaal zeker want ieders gezondheid staat
natuurlijk voorop! We hebben ook nog een aantal optredens en concerten “in te halen”
(waaronder het Jubilarissenconcert en de “Castella en La Salle” optredens van de
Rozenbottels). Hiervoor worden op korte termijn nieuwe data bekend gemaakt.
Voorlopige agenda
(Onder voorbehoud en mogelijke aanpassingen i.v.m. de Coronasituatie).
o Zondag 20 maart: Deelname De Rozenbottels aan het Blaaskapellenfestival in
Groesbeek
o Zaterdag 2 april: Deelname orkest LPM 30+ aan voorjaarsconcert Gassel
o Zondag 3 april: Het Culinaire Frühschoppen van Blaaskapel de Rozenbottels aanvang 12.00 uur/zaal open om 11.00 uur
o Zondag 10 april: Blaaskapel de Rozenbottels neemt deel aan het
blaaskapellenfestival Böhmische Perle in Boxtel
o Woensdag 27 april: Opluistering Koningsdag
o Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag: rommelmarkt 2022
o Weekend Hemelvaart: Openluchttheater Eldorado
o Zondag 26 juni: Tuinfeestconcert bij CV de Zelfkant
o Zaterdag 17 september: Jaarlijkse Oud ijzer actie: aanvang 09.00 uur
o Zaterdag 22 oktober: Blaaskapellenfestival De Rozenbottels
Alle updates worden uiteraard ook vermeld via onze
website www.mvjuliana.nl en www.derozenbottels.nl en
onze facebookpagina’s.

Rommelmarkt 2019 (The Last One)
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ZELFK(R)ANT UITSLAAPSERVICE
Jawel jawel, daar is ie weer, één van de best lopende services
in het Land van Cuijk, Maas en Waal: de Zelfkrant
Uitslaapservice. Want wie wil hem nu niet: onze mooie veel
geprezen carnavalskrant, de Zelfkrant! Vol trots kunnen we
vermelden dat wij onze krant weer mooi gevuld hebben met
vele foto’s, grappige verhalen en anekdotes, interessante
stukken ÉN nog een vernieuwing want voor nu nog een
verrassing is.
Net als andere jaren wordt de krant verkocht daags na het Prinsenbal. Waarschijnlijk zal
het dit jaar geen nachtwerk worden op de avond van het Prinsenbal en is de term
Uitslaapservice deze keer wel wat minder van toepassing. Maar omdat die inmiddels al
aardig ingeburgerd is houden we dat er gewoon in.
En het is natuurlijk geheel Corona-proof qua betaling en thuisbezorging.
De Uitslaapservice houdt in dat bij vooraf betaling en opgave, de krantenbezorgers op
zondag 13 februari * voor 11:11 bij u een verse carnavalskrant bezorgen.
Uitslaapservice prijs is €5,00 per adres per krant. Prijs is inclusief: 1 x de nieuwe
Zelfkrant, de mooiste carnavalskrant in het Land van Cuijk, Maas en Peel.
1 x bezorgservice, overal mogelijk in Haps.
Aanmelden en betalen en kan op één van deze drie manieren:
1. Via app, aanmelden via app op 06-55897886 met vermelding van NAAM +
STRAATNAAM + HUISNUMMER. De Cèntekèl stuurt u dan een Betaalverzoek a € 5,2. Via directe betaling van €5,- aan CV De Zelfkant op IBAN rekeningnummer:
NL60 RABO 0119 1950 97, mét vermelding van STRAATNAAM + HUISNUMMER.
3. Via de site van CV De Zelfkant (dezelfkant.nl). Via pagina activiteiten, dan via
Prinsenbal en dan naar onze ‘winkel’.
Voorwaarden Zelfk(r)ant Uitslaapservice:
▪ Bezorging alleen in Haps (dorp en buitengebied).
▪ Opgave en betaling zal uiterlijk zaterdag 12 februari * om 13.00 uur
voldaan moeten zijn.
Ook reguliere verkoop aan de deur.
Natuurlijk gaan wij op zondag 13 februari * ook weer met de
jeugdleden vanaf 11.00 uur op pad om bij de overige
Hapsenaren de nieuwe Zelfkrant te verkopen.
Bij deze deur-aan-deur verkoop geldt ook een prijs à € 5,00 per
krant.
Wilt u ervoor zorgen om zoveel mogelijk gepast te betalen?
Er is dan helaas geen digitale
betaalmogelijkheid.
Na die zondag zal de krant gekocht
kunnen worden bij Bakkerij D’n Bekker en
bij SPAR Haps Van Duuren.
Met carnavaleske groeten namens CV De Zelfkant
Wilko Smits, de Cèntekèl
(* mits Prinsenbal op zaterdag 12 februari door kan gaan).
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LOS IN DE KIEPEKOJ
De organiserende buurt (De Schans, Het Loo, De Groes en Stationstraat) is samen met
De Zelfkant volop bezig met de voorbereidingen en we zien er erg naar
uit om er een geweldig mooie happening van te maken, want daar is
iedereen wel aan toe! Door de versoepelingen zijn er mogelijkheden om
deze activiteit in aangepaste vorm op verantwoorde wijze te kunnen
organiseren, dus noteer in jullie agenda:
Los In De Kiepekoj, zaterdag 19 februari 2022 in De Posthoorn
Deze middag / 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.
Later volgt het hoogtepunt, 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…?
Nadat alle stemmen geteld zijn, zal de gezelligheid 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
we gaan 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! Voor verdere
informatie houdt onze website en social media kanalen in de gaten.
CV De Zelfkant
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HAVOC
Dinsdag 25 januari bereikte ons het goede nieuws dat we eindelijk weer écht
mogen volleyballen. Na een lange rust mogen we het veld weer betreden.
De meeste teams zijn weer fanatiek aan het trainen en maken zich op voor de komende
wedstrijden. Ook zijn per 26 januari toeschouwers weer welkom, zij het onder
voorwaarden. Dit geldt eveneens voor de kantine; ook deze mag haar deuren weer
onder voorwaarden openen. Daarbij worden ook de quarantaineregels versoepeld.
Kun je niet bij de wedstrijd(en) aanwezig zijn en wil je op de hoogte blijven van
de uitslagen? Bekijk de website voor de uitslagen en programma's: www.vc-havoc.com
Volleybaltermen en regels – hoe zit dat?!
In de vorige nummers van De Schakel heeft een uitleg
gestaan over de service/opslag, onderhandse techniek/passing
en de setup bij volleybal. Wanneer de setup gegeven wordt,
gaat de bal naar de aanvaller. De aanval is een belangrijk moment om een punt te
scoren.
Er zijn een bepaald aantal hinderpalen, zoals het spelen in moeilijke omstandigheden
(slechte pass en setup), een goed gezet blok van de tegenpartij of een ijzersterke
tegenstander. Om een goede aanval te maken is het belangrijk
om een aantal technieken te beheersen.
De aanloop: belangrijk bij de aanloop is dat deze (rechtshandige speler) steeds eindigt
met een grote voorlaatste pas met het rechterbeen en een kleine stap links, waarbij de
linkervoet lichtjes voor de rechter staat. Bij een linkshandige speler is dit dus
omgekeerd. Het rechterbeen wordt beschouwd als het sprongbeen en
het linkerbeen als stopbeen.
Slagbeweging: de slagbeweging vertrekt vanuit het indraaien van de heup.
De elleboog wordt naar voor gebracht. De slagarm wordt uitgestrekt en de bal wordt
zo hoog mogelijk met een polsslag geraakt. Bij het slaan gaat de nietslagarm lichtjes naar beneden en eindigt gebogen voor het lichaam. De bal wordt
geraakt met een volledig geopende hand
Landen: Het is belangrijk dat tijdens de sprong geen contact wordt gemaakt met
het net en dat je niet over de middenlijn landt. Als dit gebeurt, gaat er een punt naar
de tegenstander.
Aankomende wedstrijden
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HAPSE BOYS NIEUWS
We mogen weer echte wedstrijden te spelen tegen echte tegenstanders uit andere
plaatsen, maar dat verloopt nog wel wat moeizaam. Het coronavirus zorgt ervoor dat
een aantal wedstrijden in het eerste speelweekeinde van 2022 helaas toch niet kon
worden gespeeld. Daarom hieronder een betrekkelijk kort lijstje met uitslagen.
Bij de jeugd zijn er na de winterstop wat veranderingen. Hapse Boys JO7-2 is
verdwenen; Hapse Boys JO8-2 is in de competitie ingeschreven (maar was op
29 januari nog vrij). En de meiden van onze MO12 spelen in 2022 als MO13.
Verder zijn alle combiteams, behalve JO19, van clubkleuren en
speellocatie gewisseld.
Bij de senioren is categorie B op 30 januari 2022 met het vervolg
van de competitie gestart. Voor categorie A (Hapse Boys 1 en 2)
wordt het programma opnieuw vastgesteld, waarbij op 6 februari
2022 wordt gestart met een inhaalprogramma. Welke wedstrijden
dan worden gespeeld,
is ten tijde van het schrijven van deze bijdrage nog niet bekend.
Houd daarvoor www.hapseboys.nl in de gaten.
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NATUUR EN PORTRET FOTOGRAFIE
Jan Hendriks, oud-inwoner van Haps. De
meeste van onze lezers kennen Jan. Record
urenlang accordeon spelen/ zingen in de
Posthoorn, uitbater van “de Zwaan”, eerder
hotel van Hooij.
JAN
Jan is een veelzijdige persoon en heeft veel
interessante hobby’s, maar is van origine kok.
HENDRIKS
Nu kwamen we erachter dat Jan wel een
bijzonder mooie hobby heeft, waar menig lezer van kan genieten en
daar willen we natuurlijk meer over weten………
Jan, zou je je even kort willen voorstellen, wellicht weten vele Hapsenaren wel wie je
bent, maar er komen steeds nieuwe burgers bij? Wat voor werk doe je op dit moment?
Kun je kort vertellen wat je zoal in je leven ondernomen hebt?
Mag ik op de eerste plaats jullie bedanken.
Ik voel me zeer vereerd dat jullie mij gevraagd
hebben voor dit interview.
Wat is de tijd gevlogen! Oh ja, ik zal me eerst
voorstellen. Ik ben Jan Hendriks, woonachtig in
Vortum-Mullem, ben alweer 60 jaar jong,
getrouwd met Petra, vader van Jessica en
Marvin*. Ja wat is de tijd gevlogen.

Petra Hendriks, Piet Daverveld, Raymond
van Barneveld, Jessica Hendriks; staand
Jan Hendriks .

In de jaren negentig waren wij de vaste
adverteerders in dit prachtige dorpsblad.
Destijds waren wij de trotse uitbaters van Hotel
Zalencentrum “De Zwaan”. Feesten, partijen,
koffietafels, regelmatig top 40 bands, Ja zelfs
“Barney” stond zijn pijtjes te gooien in een
uitverkochte “Zwaan”.

In 1999 zagen wij onze trots in rook op gaan.
De gelegenheid waar zoveel
herinneringen lagen voor vele mensen was compleet weg.
Maar blij waren we dat we onze kinderen op tijd uit hun bedje konden halen.
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Voor deze mooie “Zwaan” tijd hebben wij ook een
geweldige tijd gehad in “Hops”. Ik ben in 1981 in
Haps komen wonen en was al snel ingeburgerd in
dit mooie dorp. Muziek was mijn grote hobby.
Op veel feestjes en bruiloften heb ik opgetreden.
Dansorkest “Alone”. Ja, ik was maar alleen, en
niet dat ik een heel getalenteerd zanger was met
mijn zangtalent, maar de stemming zat er altijd
snel in. Vaak stond ik ook boven op het biljart te
lallen-ballen in “de Posthoorn” bij Pietje en Sjan.
Het geld wat ik daarmee verdiende belandde
meestal weer in de kassa-la achter de bar.
Wat een plezier hebben we daar gehad.
Mijn muzikale hoogtepunt was toch wel mijn
record accordeon spelen. 30 uur lang accordeon
spelen en 30 uur zingen. 2 kisten gesponsorde
sinaasappelen van “Bertjes fruit”, massage van
Kiske en het applaus van vele Hopsenaren zorgde
er voor dat ik dit wereldrecord haalde en dat ik
vele guldens ophaalde voor het Rode Kruis.
Dat was het goede doel waarvoor we het
allemaal deden. (Ter info: Voor degene die niet
1988
weten wat guldens zijn, dit was een betaalmiddel
voor de Euro)!
Maar ook in 1997 Koning van het gilde, op de planken bij Kunakra
en een geweldige tijd gehad bij de “enige echte mooiste
carnavalsclub van “De gemeente Land van Kuuk” De Hanen en
Hennen van De Zelfkant waar ik ongeveer 9 jaar lid van ben
geweest. 1989 de eerste Heraut van Hops, Ja… dat was ik.
Toen begonnen we ‘s morgens vroeg rond de klok van half 6.
Met mijn zinken toeter handgemaakt door Hans de Smid, maakte
we samen met Bazuinblazers Ronnie Hendriks en Jan Cornelissen
en privéchauffeur Pietje Posthoorn het hele durp wakker.
We begonnen toen bij “Piet” burgervader Berkhout. Natuurlijk met
een Jägermeister (of ’n paar meer). Rond 10.00 uur zat onze zware
taak er op en konden ze mij thuis in mijn bedje dumpen.
Total loss.

1989 Ronnie Hendriks en Jan Cornelissen en
privéchauffeur Pietje Thijssen
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Toneelclub: 1996 Cor Peters Rit, Piet Gerrits,
Jan Hendriks, Annie Slaats, Maria Daanen,
Helma Cooijmans
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En viel de kleine trommelaar uit bij de hofkapel, dan was ik de klos… en gooide het gas
d’r is flink op. Hoe harder, hoe beter want ze
moesten horen dat “Hops” d’r was.
Maar natuurlijk ook de zittingsavonden van Haps.
Regelmatig op de planken gestaan. Buutreedner,
Struuf, De Sjawnies en wie kent de film “Once
upon time in Hops City” nog die we gemaakt
hebben met in de hoofdrollen Big Bear, John
Zwaen, Lucky John en Crazy wild John.
Top tijden waren dat.
1998 v.l.n.r. Jan van de Besselaar, Jan
Hendriks, Henny Roelofs, Jan Peek.

Ja, we waren altijd van de partij als er in Haps
weer eens wat werd georganiseerd.
Nogmaals het was een prachtige tijd.

Tot… die rotdag 29 juli 2000. Ja, dat ligt nog altijd gevoelig. Wat een mooi weekend
moest worden, veranderde in een nachtmerrie. Onze Marvin verdronk op 4-jarige
leeftijd. Ons leven stortte in elkaar als een kaarthuis. Er volgden vele pittige jaren.
Zoeken naar het draaiboek voor het verwerken van het verlies van je kind. Dan kun je
lang zoeken want dat is er niet. Ons leven veranderde compleet. En je verliest zoveel
meer dan alleen je kind. Je gaat naar iets op zoek, wat geluk heet. Dat daar zoveel tijd
overheen gaat, wisten wij ook niet. Dat geluk hebben wij toch weer gevonden. Je gaat
genieten van de kleine dingen om je heen. We zijn er destijds (en nu nog steeds) veel
op uit gegaan. Naar buiten. De natuur doet wonderen.
Een vraag van jullie was, wat doe je nou voor werk?
Ja, dat geloof je bijna niet. Nadat we de stekker uit ons horecaleven
hebben getrokken ben ik postbode geworden. Ja, ik hoor jullie denken:
Postbode ? Ja… van directeur (uhumm) naar postbode. Dit heb ik bijna
5 jaar gedaan, iedere dag buiten, je komt prachtige mensen onderweg
tegen en je rijdt (met de scooter) door de mooiste gebieden. En mijn
gebied was groot, 110 verschillende gebieden had ik. Petra heeft weer
haar oude beroep opgepikt en werkt bij Madeleine Boxmeer op de afdeling revalidatie. 4
Jaar geleden kwam Petra thuis van haar werk en zei dat Madeleine op zoek was naar
mensen voor de functie “Assistent wonen zorg”. Ik ben op sollicitatiegesprek gegaan en
werd aangenomen op de afdeling PG Plus. Een prachtige, maar pittige afdeling, maar
heb daar heel veel geleerd. Toen kwam de vraag of ik geen zin had om verder te gaan
in de zorg. De opleiding Zorg en welzijn+ is wel wat voor jou. Ik heb meteen “ja”
gezegd en zit nu dus weer 1 dag in de week in de schoolbanken, en dat op je 60ste!
De rest van de tijd loop ik op dit moment stage op afdeling Jasmijn van Pantein. Nog
een klein jaartje studeren en dan mogen jullie mij hopelijk “Broeder Johannes noemen”.

DE SCHAKEL 3-2022

27

Eén van je hobby’s op dit moment is fotografie.
Hoelang doe je dit al en wat fotografeer je zoal?
Ik fotografeerde al toen ik een jaar of 16/17 was, had
toen nog mijn eigen DoKa (donkere kamer) waar de
foto’s werden ontwikkeld. In de begintijd dat ik in Haps
woonde heb ik deze mooie hobby nog wel uitgevoerd,
maar toen we voor onszelf gingen beginnen is het er
eigenlijk niet meer van gekomen.
6 jaar geleden heb ik mijn oude hobby weer opgepakt en
het mooiste om te fotograferen vind ik toch wel de
natuur in de ruimste zin van het woord. Maar ook
portretfotografie is fantastisch om te doen.
En dan ook lekker buiten bij natuurlijk licht.
Hebben gehoord dat jij een expositie hebt gehad in Madeleine.
Kunnen we die nog bezichtigen en exposeer je vaker?
Ja klopt, die heb ik een jaar of 2 geleden mogen verzorgen. Nee, is nu niet meer te
bezichtigen, dit wisselt namelijk met allemaal regionale kunstenaars.
Ik was wel een beetje trots als ik door de gangen van Madeleine liep en je ziet mensen
genieten van jouw gemaakte foto’s. Al die mooie reacties zoals bijvoorbeeld het bericht
van juffrouw Truus uit Haps die een mooi berichtje schreef in mijn gastenboek. Dat doet
een mens goed.
Kies je zelf de foto’s voor een expositie?
Ja, die foto’s heb ik zelf uitgekozen, Ik had er zo’n 40 vergrotingen hangen.
Waar let je zoal op bij het maken van je foto’s?
Ja, waar let je op. Smaken verschillen natuurlijk altijd, maar dat is met alles. De een
houdt van Picasso en de ander van Rembrandt. Ik vind het wel mooi als je een foto
eens van een andere staplaats maakt. Wil je een kerk fotograferen maak die dan eens
vanuit een andere hoek; loop je ergens, kijk eens een keer achterom, ga eens door de
knieën of erbij liggen, pak een paar takken mee op de
voorgrond en je hebt meteen een ander plaatje.
Hoe ben je gekomen tot het ontwerpen en samenstellen
van je boek over het Land van Cuijk?
Nou, ik ga sowieso niet snel op pad zonder mijn
fotocamera. Het idee is eigenlijk gekomen doordat
Liesbeth van Heeswijk (onder het genot van een heerlijke
whisky) mij vroeg voor een aantal foto’s van de regio.
Dus dacht ik: kan er dan net zo goed een boek van maken.
We hebben tenslotte een nieuwe gemeente. Dus er valt weer wat
te ontdekken. Staat trouwens ook allemaal op mijn website:
www.trotsopbrabant.nl
Welke soort boeken heb jij verder nog samen gesteld, wat is de
doelgroep?
Ik heb nog twee boeken meer gemaakt.
Het eerste boek heet “Klaverblaadjes, geluksmomentjes onder de
koffie” Dit is een boek met name voor misschien de wat oudere
medemens. Hier staan (ingezonden) gedichten in en natuurlijk
weer aangevuld met foto’s.
Mijn tweede boek heet “Voor ’n appel en ’n ei” Hier staan halve
spreekwoorden in, die de mensen kunnen aanvullen d.m.v. foto’s.
Deze twee boeken hebben inmiddels veel verzorgingshuizen
bereikt door heel Nederland en België. www.trotsopbrabant.nl
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Niet alleen lees-/voorlees-/ kijkboek ontwerp je, ook met een kookboek ben je bezig. Is dit een passie van jouw oude beroep en wat
voor soort kookboek wordt het?
Ja klopt, ben nu inderdaad bezig met een kookboek. Ja koken (m’n
oude beroep) blijft natuurlijk m’n hobby. Ik kook nu tussendoor wel
eens voor onze bewoners en dat zijn dan meestal de ouwerwetse
gerechten waar je deze mensen een groot plezier mee doet. Bijv.
zondagse soep, rundvleespasteitje. Dus in mijn kookboek komen
veel gerechten uit de goeie ouwe tijd.
Vinden het een erg mooie gedachte achter deze boeken, maar
ontwerp je nog meer?
Ja, eigenlijk best wel veel, Ik vind het grafisch ontwerpen wel een leuke hobby. Ik heb
al veel posters/flyers gemaakt bijv. voor diverse verenigingen hier in Vortum, maar ook
op mijn werk waar ik in de redactie van “Madeleine in beeld” zit.
Ik werk met een mooi software programma waarmee bijna alles mogelijk is.
Muziek is ook een van je hobby’s, doe je daar nog iets mee?
Muziek vind ik nog altijd een leuke hobby, maar optreden op bruiloften en partijen, die
tijd is voorbij. Mijn accordeon en gitaar staan nu op de afdeling waar ik werk dus die
worden nog volop gebruikt. Gezellig rond de huiskamertafel.
Mijn probleem is dat ik veel dingen leuk vind, dus ik verveel me nooit.
Vertel eens enkele leuke anekdotes…
Oei, dan denk ik dat dit interview wel heel lang gaat duren.
Die kun je misschien beter straks gaan lezen in een ander boek waar ik al zo’n 7 jaar
mee bezig ben. Ik ben namelijk “tussendoor”
ook een soort van biografie aan het schrijven.
Inmiddels zit ik op zo’n 80 pagina’s.
Dus heb je mij gekend, grote kans dat je er dan
ook in voorkomt.
Oh ja… vur dèt ik het vergèèt: Gullie most ôk de
groete hebbe van Petra en Jessica.
"C'est la vie" (zo is het leven)
Jan, bedankt voor dit mooie interview en we
wensen jou veel succes met je opleiding en het schrijven van fotografie/boeken.
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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 in 2022:
Gelukkig is er weer meer mogelijk. Zoals jullie al hebben ervaren
is de brunch op woensdag 2 februari doorgegaan.
Het is de bedoeling dat er in de maanden dat het wintertijd is op
woensdag ’s middags een brunch wordt geserveerd.
Tijdens de zomertijd een wordt 3-gangen menu geserveerd.
Kienen:

Donderdag 17 februari van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Plaats: steunpunt Mariagaarde
Kaarten € 1,50,-per stuk
Koffie: € 1,Hopelijk een grote opkomst.

NIEUW:

Inloopmiddag Steunpunt Mariagaarde 14.00 uur .
Donderdag: 24 februari organiseren we een inloopmiddag.
+

Voor alle inwoners 60 van Haps.
Onder het genot van een Kop koffie of thee.
We overleggen met jullie allen wat de wensen en behoeftes zijn.
Wat kan er allemaal in ieder geval: gebuurt worden, kaarten,
spelletjes doen, enz.
Welkom, Welkom zegt het voort.
Er komt nog extra info via de Ons van 21 februari 2022
2 meerdaagse reizen georganiseerd door de gezamenlijke KBO’s.
Belangstelling? Geef je zo snel mogelijk op.
Info: Cas Arts, tel. 06 46135670.
• 2 t/m 6 mei Valkenburg
• 28/9 t/m 5/10 Oostenrijk (Filzmoos)
Zie bericht vorige nummer De Schakel.
Bestuur KBO Haps
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag 7 februari Restafval
Maandag 14 februari GFT- container en PBP
Woensdag 16 februari Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Papiercontainer staat op de Loswal, van 16.00-19.00 uur.
Woensdag 23 februari Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
De Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
Zaterdag 26 februari Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Parkeerterrein bij de Hapse Boys, laatste zaterdag van de
maand van 10.00–12.00 uur.
Vrijdag
4 maart 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 maart 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.
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HET GAAT GEBEUREN: PRINSENBAL 2022

Zoals we al eerder bericht hebben, zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor
Carnaval 2022. Maar dat kan natuurlijk niet zonder een nieuwe Prins!
Door de versoepelingen kunnen en mogen we een Prinsenbal organiseren.
Dit zal gehouden worden op zaterdag 12 februari in de Posthoorn.
Al om 13.30 uur begint het programma en dit alles volgens de RIVM richtlijnen.
Zoals jullie van ons gewend zijn, hebben we een bomvol programma met o.a.
optredens van de Zelfkanthennekes, buutreedner Berry Knapen en ook ‘t Hops
Proatje zal zeker niet ontbreken.
Vervolgens nemen wij afscheid van Prins Harm en Prinses Lynn.
Na 2 unieke jaren zit het er toch écht op voor hen.
Pages Lieke en Iris, hofmaarschalk Tôntje en nar Hendrik
blijven in de hofhouding 2022.
Na een korte pauze gaan we beginnen met de onthulling en
rond 17.00 uur, na donder en bliksem, zal Prins Carnaval 2022
het podium op vliegen.

WIE ZAL HET WEZEN, WIE ZAL HET ZIJN?
Helaas zijn we nog steeds gebonden aan enkele maatregelen die wij volledig in acht
nemen en daarom kunnen er maar circa 200 personen het Prinsenbal bijwonen.
Vandaar dat we kaartjes gaan verkopen en OP=OP.
Wanneer:
Zaterdag 5 februari om 17.00 uur.
Waar:
Café Zaal De Posthoorn
Prijs:
€ 5,- per kaartje
Minimum leeftijd: 18 jaar
Maximaal 2 kaarten per persoon!
Op zaterdag 12 februari is de zaal om 12.30 uur geopend.
Bij binnenkomst wordt de CoronaCheck gedaan.
Bij klachten blijf thuis. Wanneer je je verplaatst, draag een mondkapje.
Voor diegenen die niet aanwezig kunnen zijn of voor diegenen die
toch niet het risico willen lopen, gaan we een livestream verzorgen.
Hoe dit gaat gebeuren, maken we via onze Website en Social Media
kanalen nog bekend.
Tot 12 februari!
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