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ACTIVITEITEN 18 MAART T/M 1 APRIL
DATA
18 en 25 maart
Zondag 20 maart
28 maart t/m 2 april
25 en 26 maart
Woensdag 30 maart
Donderdag 31 maart

ACTIVITEITEN
Caboose
Garde- en Showdans toermooi
Goede doelen
Zittingsavonden
Bijeenkomst klein geluk
Modeshow

BLZ
24
12
7, 40
1, 13
8
37

`T SNUFFELHOEKJE’

Wie heeft na het Prinsenbal mijn
grijze, wollen jas geleend bij de
Posthoorn?
Ik zou hem graag terug willen.

SUDOKU

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

Groeten Wouter
06-14648455

DE SCHAKEL NUMMER 7 – 2022
KOMT UIT OP

VRIJDAG 1 APRIL 2022
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK 25 MAART 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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4 GENERATIES
Op 8 februari 2022 is Esmée
geboren en daarmee werd zij de
vierde generatie in de familie van
trotse oma Riet en
overgrootmoeder An Derks.
Op de foto v.l.n.r.: Jolanda,
Esmée, Riet en An Derks.

KEI BEDANKT!
Een klein woordje van dank voor ‘Janneke’, de dochter van
Sel en Trudie van den Besselaar voor het terug bezorgen van
onze verloren portemonnee met te veel geld erin.
We waren erg blij, verrast én trots dat er in ons dorpje Haps nog lieve en
eerlijke mensen wonen. Nogmaals Janneke, Kei-Bedankt!!!
Met lieve groetjes en een dikke knuffel voor jou!
Namens Lambert en Josephine Jans-Reijs,
de Overweg 4.
Tot ziens - Doeiii
In de nacht van zaterdag 26 maart op
zondag 27 maart gaat de zomertijd 2022 in.
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VASTENAKTIE 2022

Jaarlijks wordt in de 40-dagentijd de Bisschoppelijke Vastenaktie gehouden.
Op veel plaatsen in de wereld leven mensen onder moeilijke en vaak armoedige
omstandigheden. Wij daarentegen leven in rijkdom en welvaart. Vaak vinden wij
dat de gewoonste zaak van de wereld en beseffen we nauwelijks hoe goed wij het
hebben. In de tijd voor Pasen willen we proberen, meer dan anders, iets over te
hebben voor de medemens die het minder goed heeft dan wij.
De opbrengst van de Vastenaktie wordt besteed aan mensen die vaak veel minder
hebben dan wij. Op veel plaatsen in de wereld is dat op dit moment het geval. Op
sommige plaatsen in de wereld is honger en armoede. Op andere plaatsen zijn
natuurrampen en raken mensen al hun bezittingen kwijt of worden door oorlog en
geweld van huis en haard verdreven.
De opbrengst van de Vastenaktie gaat hier naar toe.
U kunt uw bijdrage in het zakje van de Vastenaktie doen en dat zakje in de
collectebus achter in de kerk deponeren. Ook kunt u uw bijdrage storten op het
gironummer van de Vastenaktie.
Dank voor uw medewerking!
Locatieraad geloofsgemeenschap H. Nicolaas Haps.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 19 maart 19.00 uur Woord en Communiedienst
Misintenties:
Jaargetijde en verjaardag voor Toon en Mien Peters-Jacobs
Zaterdag 26 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden ouders Piet Reijnen en Dina Mulders overleden
Familie en verjaardag van Henk Reijnen
Henk Kelders vanwege verjaardag

Priester van de week:
Pastoor James
Pastor Bas van Dijk

Tel. 0485-451282.vrijdag 8 tot vrijdag 15 april 2022.
Tel. 0485-218712.zaterdag 9 tot zaterdag 16 april 2022.

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. De kosten bedragen € 12,50.
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.
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GOEDE DOELEN WEEK
28 MAART T/M 2 APRIL 2022
Aan alle inwoners van Haps
Weet u het nog?
De Goede Doelen Week - 28 maart t/m 2 april 2022
Dit is één gezamenlijke collecte in plaats van elf
afzonderlijke collectes.
Alle landelijke collectes waarvoor in Haps werd
gecollecteerd, zijn nu gebundeld.
Voor De Goede Doelen Week is een vergunning verleend door de gemeente Cuijk.
In de dagen voor de collecteweek worden de brieven rondgebracht op ieder adres
in Haps. Hierop staan alle deelnemende goede doelen beschreven, met daar achter
een ruimte waar ingevuld kan worden hoeveel u dat goede doel wilt schenken.
Onderaan is er een ruimte waar het totale bedrag vermeld kan worden.
U doet het invulformulier en het totaalbedrag in de envelop, die door twee
collectanten wordt opgehaald. Uw donatie is volledig anoniem.
Op dinsdag 29 maart, woensdag 30 maart en/of donderdag 31 maart
voor 20.00 uur komen onze collectanten uw envelop ophalen.
Wilt u ervoor zorgen dat de envelop voor de collectanten klaar ligt?
De coördinatoren zorgen ervoor dat uw bijdrage bij het juiste goede doel komt
en dat hier verantwoord mee om wordt gegaan.
Voor alle duidelijkheid:
Plaatselijke verenigingen en fondsen die donateurs werven, blijven hun eigen acties
voortzetten en kunt u gewoon aan uw deur verwachten.
Met vriendelijke groet,
Marieke Loeffen
0485-320794
Ellen van Kessel
06-12123264
Christel Kemperman 0485-318452
Mocht u de enveloppe voor de goede doelen missen? Op de achterpagina van de
Schakel staat het formulier dat u kunt gebruiken.
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BIJEENKOMST KLEIN GELUK
Hoe breng je als mantelzorger ‘klein geluk’ terug in je leven?
Woensdag 30 maart van 19.30-21.30 uur.
Locatie: De Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer
Wanneer je voor een ander zorgt, kan dat zoveel van je
vragen dat het soms even teveel wordt. Als mantelzorger is het juist belangrijk om ook
goed voor jezelf te blijven zorgen. Met die gedachte schreven Maria Grijpma en
Inge Jager het mooie boek ‘Klein Geluk voor de mantelzorger’. Het is een praktische en
inspirerende gids boordevol informatie en tips, die jou als mantelzorger kunnen helpen
om meer energie en geluk en te ervaren in je eigen leven. Het Mantelzorg- en
Vrijwilligersplein organiseert nu een bijeenkomst met dit boek in de hoofdrol.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein.
Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.nl
Aanmelden kan ook rechtstreeks via de website www.mvplein.nl
Bij de bijeenkomst wordt rekening gehouden met de dan geldende coronamaatregelen.
Indien nodig zal gebruik worden gemaakt van de CoronaCheck-app.

CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’
Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in balans?
Op woensdagavond 6 april start de ondersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Mill.
Deze wordt gegeven door Mantelzorg- en Vrijwilligersplein in samenwerking met MEE.
De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk die langdurig zorgen
voor een kind, partner, ouder of vriend(in).
Tijdens de cursus werken we met een informatieve cursusmap. Ook is er ruimte voor
het uitwisselen van ervaringen. De volgende onderwerpen komen aan bod:
Gevoelens (h)erkennen en grenzen leren aangeven - Stress en ontspanning
Kwaliteiten benutten - Hulp en steun vragen - Communicatie en assertiviteit.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur en één terugkombijeenkomst.
Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur en zullen plaatsvinden in Cultureel
Centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill.
Voor meer informatie en aanmelding (tot 23 maart) kun je terecht bij Mantelzorg- en
Vrijwilligersplein. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.nl
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STICHTING GEMEENSCHAPSWERK HAPS
Stichting Gemeenschapswerk Haps beschikt
over enige financiële middelen.
Het bestuur wil verengingen, instellingen of
particulieren uit Haps in de gelegenheid stellen
om suggesties/ideeën aan te dragen om een
deel van deze financiën beschikbaar te stellen
voor algemene of bijzondere doelen in Haps.
Gelden worden beschikbaar gesteld als de ingezonden suggesties / ideeën volgens het
stichtingsbestuur o.a. voldoen aan een aantal voorwaarden:
• Het moet een ruime bevolkingsgroep in Haps ten goede komen.
• Het moet gaan om een zaak van blijvende sociale, culturele en/of historische
waarde.
• Organisatie van een evenement, niet zijnde een evenement met een financieel
karakter, en niet behorende bij normale activiteiten van een vereniging.
• Bevordering van internationale contacten.
• Een bijdrage aan een markant of monumentaal gebouw.
• Eenmalige grote uitgave van een vereniging waarbij het gaat om
kostuums/kleding; restauratie van kostuums valt hier tevens onder.
• Een bijdrage in de uitgave van een activiteit van een vereniging of instelling; een
activiteit die ‘overschrijdend’ is in vergelijking tot activiteiten die de vereniging of
instelling normaliter uitvoert.
• Het kan een bijdrage betreffen in een investering van een vereniging of instelling,
waarvan het nut vrij algemeen is en waarvan in redelijkheid kan worden
aangenomen dat de normale financiële middelen niet toereikend zijn om deze
investering te betalen.
• De vereniging/instelling zal in overleg met het stichtingsbestuur moeten aantonen
dat zulks het geval is, waarbij alle gewenste financiële bescheiden overlegd dienen
te worden.
• Organisaties binnen Haps die actief zijn in de non-profit sector én een ideële
organisatie zijn, kunnen onder voorwaarden een bijdrage ontvangen.
• Meerdere instellingen moeten een bijdrage leveren aan het te realiseren doel.
• Achteraf dient een financiële verantwoording van het totale project overlegd te
worden en een financieel jaarverslag van het betreffende kalenderjaar.
Duidelijk moge zijn dat het bestuur van Stichting Gemeenschapswerk niet zal optreden
als sponsor, in welke vorm dan ook, noch een bijdrage zal leveren aan zaken die
verenigingen of instellingen zelf moeten kunnen bekostigen uit eigen financiële
middelen en die tot een normale exploitatie behoren.
Mocht u een idee hebben, maar niet goed kunnen inschatten of dit in aanmerking kan
komen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, of uw idee toch inzenden en
afwachten wat de reactie is van het Stichtingsbestuur.
Ook individuele Hapsenaren worden verzocht om te reageren.
U wordt verzocht uw reacties schriftelijk - liefst met een korte beschrijving - in te
dienen bij: Secretaris Stichting Gemeenschapswerk Haps,
T.a.v. de heer Pierre Arts, Willem Alexanderlaan 5 5443 BX Haps,
tel. 06 18446702.
Of via E-mailadres: anita.pierre.haps@gmail.com
Uw reacties en/of aanvraag kunt u het hele jaar door inzenden,
maar wel graag ruim voorafgaande aan het te organiseren doel/project.
Bestuur Stichting Gemeenschapswerk Haps
DE SCHAKEL 6-2022

9

ZELFKANTER VAN HET JAAR 2022 - PETER SELTEN
Carnavalsmaandag was het weer een groot
feest in de Kiepekoj en traditiegetrouw
wordt deze middag de Zelfkanter van het
jaar bekend gemaakt. In een bomvolle Kiepekoj
werd de Zelfkanter van het Jaar opgehaald door
onze hofkapel onder groot applaus en volledig
verrast mocht hij het podium beklimmen!
Zelfkanter van het Jaar 2022: Peter Selten
Waarom hebben wij gemeend Peter te benoemen
tot Zelfkanter van het jaar? Dat is eenvoudig uit te
leggen voor iemand met zo’n staat van dienst.
Op zijn 30ste lid geworden van de Zelfkant en
daarna 27 jaar lid gebleven. Van 1998 tot 2000
bestuurslid. Heeft in totaal 22 jaar in het bestuur
van De Zelfkant gezeten, een prestatie op zich.
Van 2000 tot 2012 Cèntekèl geweest. Als Cèntekèl
probeerde hij overal het uiterste uit te halen.
We hebben er weleens financieel minder
rooskleurig voor gestaan en mede door zijn
vakbekwaamheid als Cèntekèl staan we er met de
club prima op.
Van 2012 tot 2020 voorzitter geweest van onze
club. Corné stopte en we waren als het ware
voorzitter loos, maar samen met Birgit heeft hij
besloten voorzitter te worden in het belang van de
club. De eerste woorden waren legendarisch…
mannen… ik ben een echte doener. Ook voor
moeilijke zaken liep hij niet weg zoals een echte
voorzitter hoort te zijn!
Ook bij Haps’ Heem, die de geschiedenis van Haps op allerlei manieren in kaart brengt,
draagt Peter zijn steentje bij. Oprichter BOJ (Bond van Ouderen Jongeren), jarenlang
misdienaar en jarenlang herauten.
En natuurlijk niet te vergeten: Erelid van CV De Zelfkant.
Peter is iemand die Haps levendig houdt en verbindt in alle
leeftijden en lagen.
Kortom de titel ‘Zelfkanter van het Jaar’ is dik verdiend!!!!
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HAPS BEDANKT
Na een onzekere start hebben we dit jaar toch “gewoon” carnaval kunnen
én mogen vieren. Het was een seizoen van de lange adem, maar als
vereniging zijn we ontzettend trots op wat we met z’n allen hebben
kunnen neerzetten.
Vanaf het Prinsenbal, waar we nog moesten blijven zitten op anderhalve
meter, tot en met de beruchte Biercantus op carnavalsdinsdag hebben
wij, en hopelijk jullie als Hanen en Hennen, er weer van kunnen genieten. Samen met
alle leden, horeca Haps, de gemeente, Hopsburger Hens, alle vrijwilligers en natuurlijk
jullie hebben we er samen weer een ouderwets feestje van kunnen maken.
Het maakt ons daarom ontzettend trots dat wij als vereniging van de bevolking van
Haps op carnavalszaterdag een speldje van verdienste hebben
ontvangen. Echt super dat er verschillende verenigingen zijn
gekomen om deze bij onze leden op te spelden.
Dank jullie wel hiervoor!
De volgende activiteiten staan alweer op de agenda.
De Zittingsavonden komen er weer aan en de voorbereidingen van ons jubileum
Tuinfeest zijn ook alweer in volle gang. Wij hebben er weer zin in en gaan vol gas door
met organiseren. Als jullie beloven weer langs te komen, dan maken we er samen een
mooi feestje van.
Namens alle leden van Stichting Karnaval “De Zelfkant” Haps, Bedankt hè!
Met carnavaleske groeten,
Nick Egelmeers, voorzitter

DE SCHAKEL 6-2022
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ZITTINGSAVONDEN 25 EN 26 MAART 2022
Zoals eerder al aangegeven hebben we de Zittingsavonden
doorgeschoven naar het weekend van Half Vasten. En gelukkig
maar, want nu kan het wel, hoe fantastisch is dat! De voorbereidingen
zijn (weer) in volle gang en de artiesten staan te popelen om hun
kunsten te vertonen en het publiek kostelijk te vermaken. Vorig jaar
kon het niet doorgaan dus iedereen is er nu extra op gebrand om er
een top weekend van te maken, voor heel Hops!
De Zittingsavonden vinden plaats op vrijdag 25 en
zaterdag 26 maart 2022, zoals gebruikelijk in de Hapse
sporthal “De Stappert”. Beide avonden zullen om 11 minuten
voor 20:00u beginnen en de zaal wordt voor dit weekend
omgetoverd tot een waar theater.
Het belooft een geweldig spektakel te worden. Dans,
cabaret, samenspraak, buuts, zang… Je zult oren en ogen
tekort komen. Eén ding is zeker: de lachspieren zullen behoorlijk op de proef gesteld
worden!
De reguliere kaartverkoop is inmiddels achter de rug, maar men kan nog
kaarten verkrijgen, mits deze nog voorradig zijn, bij Teun Verheijen
(06-29534306). De prijs voor een kaartje in de na-verkoop bedraagt
€ 13,50. Bij de naverkoop is er de mogelijkheid om te betalen met PIN.
De Zitttingsavond-cie van CV De Zelfkant
Peter, Teun, Kevin, Hendrik en Rob

DE SCHAKEL 6-2022
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AUTOMATISCH TOILET
Het is zeker al een 30 jaar geleden dat ik met een stel vrienden een weekend naar
Brussel ben geweest. In het hotel wat we hadden geboekt hadden ze iets
heel bijzonders! Het was een automatisch toilet. Het was voor die tijd een
unicum. Deze WC kon omhoog en natuurlijk ook omlaag. Dit was heel fijn,
want dan kon je de ideale zithouding aannemen. Er zat ook een
automatisch spoelsysteem op. Als je op een knop drukte kreeg je lauw
water dat je van onderen schoon spoelde! Als dat gebeurd was ging hij
aan het föhnen oftewel warme lucht aan het blazen!
Op deze WC mocht je absoluut geen toiletpapier
gebruiken en dat was er dan ook niet. Als je dat toch
zou doen, zou de WC zo verstopt zijn. Ik zal de technische details
maar achterwege laten, maar het was zo… Op de WC hing ook een
waarschuwing. Houd de benen bij elkaar en kijk niet tussen
je benen door hoe het allemaal werkt!
Het bezoekje aan deze WC was me goed
bevallen! Bij het spoelen was het net of er
een engeltje over ..!
Ik vroeg daar aan de barman waarom die waarschuwing op
het automatisch toilet hing? Ja, zegt de barman, het was een
paar keer voorgekomen dat iemand drijfnat van de WC af kwam!
Die toiletgasten hadden tussen de benen door willen kijken hoe het allemaal werkte.
Die straal water die er met spoelen kwam, daar zat heel wat druk op! Dat moest ook
wel om het allemaal schoon te krijgen. We waren met vijf man daar.
En iedereen had van de automatische WC gebruik gemaakt. We waren
allemaal enthousiast.
Nou zo een WC wil ik ook wel in huis hebben zegt Karel. Dus vroeg
Karel aan de man achter de tap: wat kost zo’n toilet? Het was een
kolossaal bedrag aan Belgische Francs, maar omgerekend in
Nederlands geld was het 25.000,00 gulden. Dat is veel geld, zei Karel!
Ik zeg tegen de barman: Kunnen jullie daar nog iets aan verdienen?
Zeker, zei de Barman, sinds dat we dat automatisch toilet hebben, hebben we heel wat
extra gasten. De meeste gasten komen alleen hier voor het heel bijzondere toilet! Ze
staan nogal eens in de rij te wachten om door deze WC verwend te worden! Toen we na
een paar dagen weer op huis aan gingen bedankten we het personeel van het hotel voor
de heel goede service en vooral voor het heel bijzondere automatische toilet!!

Snijer
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BRAND OP LAARAKKER
AANDACHT VOOR MOGELIJK GROTERE CALAMITEITEN
Beste dorpsgenoten,
We mogen trots op ons zelf zijn dat we toentertijd tot aan
de Raad van Staten hebben gevochten tegen géén
chemische industrie op industrieterrein Laarakker in Haps,
want nu hebben we al een voorbeeld gehad, binnen de
korte termijn waarin industrieterrein Laarakker bestaat.
Grote uitslaande brand bij het vrachtwagenbedrijf van
Damen met veel zwarte rookwolken.
Tijdens de bezwaarperiode zeiden de bestuurders: “Brand is verleden tijd; gebeurt niet
meer!” Dus wel! Wat als zoiets gebeurd was bij een chemisch bedrijf?
Dus, directie van bedrijvenpark Laarakker en gemeente Land van Cuijk, de groenstrook
en overige buffer moeten er wel degelijk zijn om nare gevolgen te voorkomen!
Misschien zelfs wel groter worden.
Nieuwe gemeente Land van Cuijk, blijf hiervoor alert; er moet veel (preventieve)
aandacht voor deze mogelijke calamiteiten zijn!
Maikel
Ik zie je zo graag zwaaien!
Luisteren kan zoveel zeggen.
We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

WEEK VAN DE AFVALHELD
Haps is gezegend met vele vrijwilligers.
We hebben een rijk verenigingsleven en veel mensen
doen wat ze kunnen.
We hebben ook andere vrijwilligers en één daarvan is
Toon van Dijk. Wie kent hem inmiddels niet?
In het kader van “Week van de AfvalHeld” (7 t/m 13
maart) heb ik onze Hapse
AfvalHeld Toon van Dijk
zondagochtend 13 maart
verrast met een
bloemetje en enkele
mooie dankwoorden.
Wie ziet Toon niet
dagelijks door Haps heen
fietsen.
Met zijn fiets, behangen met tassen en bakjes, fietst hij
door Haps en zorgt hij dat de rommel wordt opgeruimd.
Toon is een nostalgische man die overloopt van verhalen
over wat hij allemaal onderweg oppikt en meemaakt.
Mooi om een keer te horen!
DE SCHAKEL 6-2022
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OFFICIEEL GEMEENTEWAPEN LAND VAN CUIJK VERLEEND
Donderdag, 10 maart 2022, heeft een delegatie van de Hoge Raad van Adel het officiële
gemeentewapen aan de gemeenteraad Land van Cuijk gepresenteerd.
De delegatie bestond uit jonkheer mr. J.P. de Savornin Lohman, voorzitter en drs.
J.C.C.F.M. van den Borne, medewerker advisering / heraldisch medewerker.
Het gemeentewapen is door de Koning
verleend.
Aan waarnemend burgemeester Hillenaar
werd het officiële wapendiploma
overhandigd.
Foto: Overhandiging wapendiploma. Van
links naar rechts Waarnemend
burgemeester Hillenaar, jonkheer mr.
J.P. de Savornin Lohman en drs.
J.C.C.F.M. van den Borne (beiden
verbonden aan de Hoge Raad van Adel
als resp. voorzitter en medewerker
advisering / heraldisch medewerker).
Gemeentewapen
Een gemeentewapen heeft betrekking op een gemeente als bestuurlijkgeografisch gebied. Wapens van publiekrechtelijke lichamen worden
verleend bij Koninklijk Besluit. De Hoge Raad van Adel begeleidt de
wapenverleningsprocedure en zorgt er voor dat de verleende wapens
heraldisch kloppen.
Een gemeentewapen is in die zin ook tijdloos en ‘voor altijd’.
Koning Willem Alexander heeft, op voordracht van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gezien het advies van de Hoge Raad van
Adel, op 28 oktober 2021 besloten aan de gemeente Land van Cuijk een wapen te
verlenen waarvan de omschrijving luidt als volgt:
In goud twee dwarsbalken, vergezeld van acht zoomsgewijze geplaatste merletten en in
het hart een geopende burcht, alles van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon
van twaalf parels waarop drie parels.
Het gemeentewapen zal door de gemeente Land van Cuijk worden gebruikt op officiële
documenten zoals akten, trouwboekjes en burgemeesterspapier. Ook zal het
gemeentewapen worden aangebracht op de nog te vervaardigen ambtsketen voor de
burgemeester. In een vlaggenprotocol zal worden vastgelegd wanneer de officiële
gemeentevlag gehesen zal worden.
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Gemeentelogo
In mei 2021 werd, in de aanloop naar de gemeente Land van Cuijk, het
gemeentelijk logo gepresenteerd. Dit logo is een van de dragende
elementen van de gemeentelijke huisstijl. Er is een verschil tussen
gemeentewapen en gemeentelogo. Een logo of beeldmerk is een uiting die
met een bedrijfs- of productnaam dan wel met een organisatie geassocieerd
wordt. Een logo wordt ingezet voor de herkenbaarheid van gemeentelijke
producten en diensten. Logo’s ademen de tijdgeest en worden vaak op enig
moment vervangen of gerestyled. Logo’s hebben dus, anders dan een
gemeentewapen, een meer tijdelijk karakter. Het logo wordt gebruikt door de gemeente
als dienstverlenende organisatie en is onder andere zichtbaar op gemeentelijk drukwerk
en wagenpark. Er zijn overigens gemeenten die het gemeentewapen als logo gebruiken
maar de gemeente Land van Cuijk heeft daar niet voor gekozen.
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RIJWIELBELASTINGPLAATJES EN OORLOGSMUNTEN ZINK
FIETSPLAATJES WAS EEN PLAAG, 17 JAREN LANG 1924-1941

Op 1 augustus 1924 werd in Nederland het fietsplaatje
ingevoerd. Iedere fietser, op wat uitzonderingen na,
moest belasting betalen voor zijn tweewieler door een
metalen plaatje te kopen dat op de fiets bevestigd moest
worden. Ach, dat vervloekte fietsplaatje.
Het behoort nu alweer vele jaren tot de voltooid verleden
tijd, maar vele (iets) ouderen onder u herinneren het zich
ongetwijfeld, vanwege het jaarlijkse in de rij staan om
een plaatje te kopen en vanwege de constante vrees voor
diefstal, de controle en vanwege de werklozen-plaatjes
met een gat erin.... Voor diegene die van latere datum
zijn is dit een terugblik op wat zeventien jaar lang de
meeste gehate belastingmaatregel in ons land is geweest:
het fietsplaatje.
De belasting moest met ingang van 1 augustus 1924 betaald worden. Ze gold niet de
fietser, maar de fiets. Aan of bij het stuur moest duidelijk een zichtbaar plaatje van
metaal bevestigd zijn, dat men voor f 3,- op het postkantoor kon kopen.
Overigens was het niet strafbaar met een fiets aan de hand te lopen. Wie in de verte
een agent zag aankomen, kon er dus vlug afspringen, maar zo waarschuwde de
minister al vast, "niet alle politiemannen zijn in uniform".
Het tot stand komen van de op de rijwielen geheven belasting ging uiteraard met veel
discussies gepaard, niemand was er blij mee. Ieder gezin moest wel voor één of meer
fietsen betalen. In 1924 waren er in ons land ruim 1,7 miljoen heffings- verschuldigde
fietsen. In de crisisjaren, toen het aantal werklozen onrustbarend steeg, werd besloten
aan werklozen een gratis fietsplaatje te verstrekken. In zo'n plaatje was een gat
aangebracht. Ook dat was een bron van veel kritiek: alsof werkloos zijn niet erg genoeg
was, moest men er ook nog mee te koop lopen d.m.v. een plaatje met een gat.
In 1940 ontstond er door de oorlog een benzineschaarste waardoor veel automobilisten
weer gingen fietsen.
Cijfers uit 1940 leren, dat er toen op 8,8 miljoen inwoners, 3,6 miljoen belastbare
fietsen waren, die iets meer dan 9 miljoen gulden opleverden. Daarnaast waren er
442.713 kosteloze plaatjes in omloop. Zoveel werklozen waren er.
De bezetting van het land door de Duitsers in mei 1940 maakte een eind aan het
particuliere autorijden. Iedereen moest fietsen, lopen of op de trein stappen.
Het einde van het fietsplaatje kwam op 1 mei 1941, tot vreugde van iedereen, al was
het een gedempte vreugde omdat het een Duitse maatregel was. Niet zo lang na de
fietsplaatjes verdwenen ook de fietsen. Al gauw waren er geen nieuwe fietsen meer te
koop, Toen geen nieuwe banden meer en in het laatste jaar van de bezettingstijd, toen
de Duitsers zelf gebrek aan benzine kregen, namen ze elke Nederlandse fiets in beslag
die nog bruikbaar was. Na de oorlog is de fietsbelasting niet weer ingevoerd.

1927

1934-1935

1936-1937

1938-1939

Bovenstaand een aantal door mij gevonden rijwielbelastingplaatjes in het Land van
Cuijk.
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NEDERLANDSE ZINKEN MUNTEN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG 1941, 1942
EN 1943.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog besloot de Duitse bezetter in 1942 over te gaan tot een
geldzuivering. Alle munten van het Koninkrijk der Nederlanden moesten verplicht bij de
Duitse bezetter worden omgewisseld tegen papiergeld en zinken muntgeld.
Vanaf 1941 was men namelijk begonnen zinken munten van 1 cent, 2½ cent, 5 cent,
10 cent en 25 cent in Utrecht aan te maken. Dit moest voornamelijk de zilveren en
gouden munten met daarop de beeltenis van koningin Wilhelmina gaan vervangen.
Tussen 1941 en 1944 zijn er 682 miljoen zinken munten geslagen en in omloop
gebracht. De Duitsers hadden een tekort aan koper en zilver voor de oorlogsindustrie en
wilden ook uit propaganda overwegingen de beeltenis van koningin Wilhelmina uit het
geldcircuit verwijderen.
Onderstaand de door mij gevonden zinken munten in het Land van Cuijk

25 cent

10 cent

5 cent

1 cent

Ook de Duitsers maakten zelf
munten van zink zoals de 10 cent
zink 1941 met hakenkruis.
Door verzuring van de bodem
zijn vele munten van zink al
bijna niet meer te determineren.
Jan Kusters
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ZATERDAG 2 APRIL:
OPTREDEN LPM 30+ IN GASSEL
Op zaterdagavond 2 april treedt ons fanatieke Let’s Play Music 30+
(LPM 30+) orkest op in Gassel. Het LPM 30+ orkest werd opgericht in 2017
en kende een vliegende muzikale start.
Vele “ietwat” oudere (sorry mensen...) Hapsenaren namen destijds het wijze besluit om
na een oproep in De Schakel een
oude hobby van weleer ofwel een
complete nieuw hobby op te pakken
of te starten: Het maken van
muziek.
Inmiddels zijn we 5 jaren verder en ondanks de lastige coronaperiode, bleken deze
“ietwat” oudere (sorry mensen...) Hapsenaren over een flinke portie
doorzettingsvermogen te beschikken. De thuisstudie ’s, online lessen en incidentele
repetities hebben goed uitgepakt want ons LPM 30+ orkest is weer helemaal terug van
(nooit) weggeweest. Enkele leden van de 30+ groep waren zo ijverig dat ook nog het
muziekdiploma werd behaald. Zij spelen inmiddels mee in het “grote orkest”: een
prestatie van formaat!
Nu alle seinen weer op groen staan, wordt de agenda gevuld met leuke optredens.
Het eerste optreden staat gepland op zaterdag 2 april a.s. bij onze muziekvrienden in
Gassel. Bij Harmonie Meer Vreugd zag het studieorkest “Opmaat!” het muzikale
levenslicht en beide orkesten geven een uitwisselingsconcert dat plaatsvindt in
gemeenschapshuis “De Viersprong” in Gassel.
De avond begint om 19.30 uur. Het studieorkest “Opmaat!” staat onder leiding van
dirigent Nord Strik en ons LPM 30+ orkest staat onder leiding van Marjo van der Locht.
Het is natuurlijk hartstikke leuk zijn om velen
te mogen ontmoeten in Gassel: de toegang is
gratis!
PS: Ook interesse in LPM 30+?
Stuur gerust alvast een mail naar:
info@mvjuliana.nl
Voor meer informatie: www.mvjuliana.nl

START ROMMELMARKTINZAMELING ZATERDAG 16 APRIL 2022
LET OP: NIEUWE LOCATIE!
Na twee rommelmarkt-loze Hemelvaartsdagen in ons dorp prijkt het evenement weer
op de kalender: De Rommelmarkt van MV Juliana! Uiteraard komen wij hier binnenkort
uitgebreid op terug maar we hebben wel alvast inzamelnieuws!
De inzameling voor de rommelmarkt start namelijk op
Zaterdag 16 april en deze keer mag u met de
kwalitatieve rommel naar de Haringsestraat 2a.
Jeroen Goossens heeft namelijk zijn schuur
beschikbaar gesteld en vanaf die datum is iedereen,
elke zaterdag, welkom bij de familie Goossens.
Meer info over de inzamelingen in de volgende Schakel.
Dit jaar dus geen inzameling bij Frank en Carolina Loeffen!
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ZONDAG 3 APRIL
FRÜHSCHOPPEN MET DE ROZENBOTTELS
We mogen weer! Na twee “Frühschop” loze jaren is het dan
eindelijk weer zover! De Rozenbottels gaan weer Frühschoppen
en nodigen iedereen uit om op zondagmorgen 3 april te gast te
zijn op deze altijd gezellige (en drukbezochte) muzikale ochtend.
U leest het goed: Het is dit jaar geen “Culinaire” editie.
In voorgaande jaren hebben wij, met veel dank en waardering
van ons allen (Gasten en Rozenbottels) mogen genieten van de
Hapse Heerlijkheden. Deze Hapse Heerlijkheden werden gratis
ter beschikking gesteld door onze Hapse ondernemers/winkeliers.
We weten allemaal wat voor grote impact de coronajaren op ondernemend Haps heeft
gehad en zij verdienen een groot respect dat zij, ondanks deze moeilijke tijd, altijd ten
dienste hebben gestaan van onze dorpsgemeenschap. We zijn hartstikke blij dat ze er
allemaal nog zijn! Nu het gelukkig weer ietwat beter (lijkt) te gaan vonden wij
(De Rozenbottels) het niet gepast om meteen aan te kloppen voor sponsoring: geen
Hapse Heerlijkheden dus dit jaar maar zij staan in de toekomst zeer zeker weer op het
menu!
Geen Culinaire editie maar natuurlijk wel een mooie muzikale editie. Ook voor ons als
Rozenbottels waren de afgelopen twee jaren zeer zeker niet gemakkelijk. Het was lange
tijd niet mogelijk om te repeteren en nog steeds zijn we als “relatief” klein
muziekgezelschap kwetsbaar, maar: We zijn er klaar voor!
We hopen onze trouwe (en nieuwe) liefhebbers van muziek en gezelligheid weer te
mogen ontmoeten in ons clubhuis De Posthoorn. De aanvang van het Frühschoppen
is 12.00 uur; de zaal is al open om 11.00 uur!
Mocht je niet kunnen wachten tot zondag 3 april om de Rozenbottels te kunnen horen:
geen paniek: a.s. zondag 20 maart nemen wij deel aan het Blaaskapellenfestival in
Groesbeek. Onder de titel “Topblaaskapellenfestival” is in Cultureel Centrum De
Mallemolen die dag een fantastische dag georganiseerd die wordt geopend door De
Rozenbottels!
Op dinsdag 22 maart verzorgen wij in het “Atrium” van zorgcentrum De Lookant in
Wanroy voor de bewoners,
vrijwilligers en familieleden
een mooie muzikale avond,
maar ook JIJ bent van harte
welkom!
Deze avond start om 19.30
uur en de toegang is gratis.
Kortom: Ook voor de
Rozenbottels is een mooie
muzikale lente van start
gegaan en wij hopen jullie
allemaal te mogen
ontmoeten!
Met muzikale groet,
De Rozenbottels!
DE SCHAKEL 6-2022
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GEEF DE PEN DOOR AAN…
Je kreeg de pen doorgegeven van Siem Lamers.
Hoe kennen jullie elkaar? Siem is een vriend van mijn broertje Kick. Hij komt hier
vaak spelen. Ik zie hem dus best wel veel. En hij zit ook bij mij op school.
Naam: Noek Nabuurs
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s?
Ik zit op dansen. Ik dans al vanaf mijn 5e bij dansgroep
“De Zelfkanthennekes” in Haps. Ik dans daar bij 3 dansen; garde,
show modern en show karakter. Bij show karkater beelden wij een
thema uit. Dat thema is Aladdin. Ik heb daar de rol van de geest.
Op de foto hiernaast een foto van mij samen met de geest van de
musical Aladdin in het Circustheater. Hier ben ik geweest met de
meiden van het dansen en de moeders. Ook vind ik het heel leuk
en gezellig om af te spreken met mijn vrienden en vriendinnen. Shoppen is ook een
hobby van mij. En van de winter ga ik lekker skiën met mijn familie in Oostenrijk. Thuis
bak ik ook vaak. Taarten maken en cake bakken vind ik leuk. Met koken help ik mama
vaak mee. Koken is een van mijn grootste hobby’s! Ik wil later graag een eigen
restaurant beginnen in Amsterdam.
Wat vind je het leukst in of van Haps?
Ik vind het een fijn dorp om in te wonen, niet te groot niet te klein. Lekker veel ruimte
om buiten te zijn en een gezellige sfeer. Ik skeeler ook veel en dat kan ook heel goed in
Haps. Ze organiseren ook veel voor de kinderen in Haps. Zoals de Kinderbouwweek, dat
vind ik zelf heel leuk. Ook Caboose, Yolo (en als ik ouder ben Nexxt) is altijd erg leuk
om naar toe te gaan. En de jeugdcarnaval organiseert ook veel en dat is een feest voor
de kinderen in Haps. Het is gewoon een mooie plek om te wonen. En basisschool “De
Bongerd” is een fijne en gezellige school, ik heb het daar goed gehad. Want ik zit nu in
groep 8, volgend jaar ga ik naar de middelbare school. Daar heb ik veel zin in!!!
Wat zou je graag anders zien in Haps?
Ik ga volgend jaar naar het Elzendaal in Boxmeer. Het zou
wel fijn zijn als er hier in Haps een middelbare school zou
zitten. Verder wil ik niets anders zien in Haps want ik heb het
er heel goed naar mijn zin.
Wat mis je in Haps?
Ik mis wel wat winkels in Haps. We hebben wel een
supermarkt, een ijssalon en een bakker, maar het zou leuk
zijn als er wat meer kledingwinkels in Haps zouden komen,
zodat ik lekker kan shoppen. Dan maakt het Haps helemaal
af! En een restaurant in Haps mis ik ook, maar misschien ga
ik dat later wel beginnen.
Aan wie wil je de pen doorgeven?
Ik geef de pen door aan Lieske Mooren. De kinderen van groep 8
oefenen samen met het woordjes lezen bij de kinderen van groep 3.
Lieske is mijn leesmaatje uit groep 3. Ik oefen samen met haar en het
is altijd gezellig met haar. Lieske kan al heel goed lezen en ik denk dat
ze samen met papa Coen en mama Bregje ook een heel mooi stukje kan
schrijven voor de Schakel. Daarom geef ik de pen door aan Lieske.
Doei!!!! Groetjes Noek
De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps t/m 16 jaar.
Artikel de pen mailen naar: info@deschakelhaps.nl
Inleveren vòòr vrijdag 25 maart.
DE SCHAKEL 6-2022
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CABOOSE
Knutsel
Hallo allemaal,
Zoals jullie eerder in de Schakel hebben kunnen lezen gaan
we vrijdag 18 maart weer knutselen en we hopen jullie allemaal weer te zien. Je kunt je
aanmelden voor deze knutselavond door een mail te sturen naar
knutsel.caboose@gmail.com
Wat we gaan doen houden we nog even geheim.
Je bent welkom vanaf 18.20 uur en om 18.30 uur willen we graag beginnen met de
uitleg. Je ouders mogen je om 20.30 uur komen ophalen.
Voor de kinderen die geen abonnement hebben zijn de kosten € 2,50.
Groetjes, Team Knutsel
Data Knutsel: 18 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni.
YOLO:
Hello YOLO kids,
Jihaaaa, ook YOLO start weer.
En wel op 25 maart met een filmavond.
Geef je dus snel op!
Wij hebben er weer enorm veel zin in.
Greetz Team YOLO
Data YOLO: 25 maart, 22 april, 13 of 20 mei, 17 juni.
NEXXT:
Vrijdag 11 maart zijn we met NEXXT weer gestart en deze keer was het een filmavond.
De film viel bij de jeugd in de smaak en daarna werd er nog een ouderwets
kussengevecht gehouden.
Op 1 april is alweer de volgende NEXXT avond.
Houd je mail goed in de gaten, want daarin laten we weten wat we gaan doen!
Groetjes, Team NEXXT
Data NEXXT: 1 april (geen grap), 20 mei, 24 juni.
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JEUGDCARNAVAL - RECEPTIE

Piepkuukes, en Kuukes,
We hebben een geweldige carnaval gehad, maar hebben nog meer tegoed!!
Onze jeugdprins Daan d’n Urste, Prinses Evi, Hofmaarschalk Thomas,
Pages Suus & Nina en natuurlijk Nar Kick hebben nog geen receptie gehad waar ze
gefeliciteerd konden worden.
Dit willen we natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan!
Daarom gaan we op vrijdag 1 april alsnog de receptie
houden in onze Kiepekoi De Posthoorn.
Kom allemaal om hen te feliciteren en nog een feestje te bouwen.
-

Vrijdag 1 april van 19.00-20.00 uur
- Feestje bouwen tot 22.00 uur
Hopelijk komen jullie allemaal!!!

Tot vrijdag 1 april in de Posthoorn!
Jeugdcarnaval Haps
DE SCHAKEL 6-2022
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STROOPWAFELACTIE HAVOC
Op vrijdag 8 april verkoopt HaVoc weer overheerlijke
stroopwafels! Dit jaar is het ook mogelijk om via de website een
bestelling te plaatsen, zo bent u verzekerd van dat u de
stroopwafels ontvangt! Als u via de website besteld worden de
stroopwafels aan huis bezorgd!
Naast dat er de mogelijkheid is om te bestellen via onze website
proberen wij ook langs zoveel mogelijk deuren te gaan. Wil je ze
toch liever zelf komen halen? Dat kan bij de ‘Sporthal de
Stappert’.
We starten de verkoop vanaf 18.00 uur.
Via deze link kunt u bestellen via onze website: https://vc-havoc.landvancuijkshop.nl
Aankomende wedstrijden:
Het seizoen is nog niet afgelopen! Alle teams van HaVoc hebben nog een aantal
wedstrijden te gaan. Hieronder vind je een klein overzicht van de aankomende
wedstrijden. Het gehele programma is te bekijken via
https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKM0Y4Z?activetab=programma
Wedstrijden tot 26 maart 2022:
Datum
Tijd
Team thuis
19-03-2022
12:00
SOMAS/Activia MC 3
13:00
VC Montagnards DS 2
14:30
Skunk DS 2
14:30
Skunk HS 3
16:30
Peelpush DS 2
21-03-2022
20:00
Havoc DS 3
22-03-2022
20:00
Havoc DS 2
25-03-2022
20:00
VCP DS 1
21:00
Hovoc HS 4
26-03-2022
14:30
Havoc DS 4
16:30
VC Volt HS 3
17:00
VC Velden DS 1
18:45
VC Velden DS 2
29-03-2022
20:45
Skunk HS 4

Team uit
Havoc MC 1
Havoc DS 6
Havoc DS 4
Havoc HS 1
Havoc DS 1
VC Trivia DS 1
Bedovo DS 1
Havoc DS 3
Havoc HS 2
Detac DS 2
Havoc HS 3
Havoc DS 1
Havoc DS 2
Havoc HS 2
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Plaats
Sint Anthonis
Bergen L
Veghel
Veghel
Meijel
Haps
Haps
Oploo
Horst
Haps
Beers NB
Velden
Velden
Veghel
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HAPSE BOYS NIEUWS
Prachtig weer en onderhouden velden (doordat de velden voldoende
waren opgedroogd, kon er worden gerold) in het weekeinde na
Carnaval, maar toch 5 van de 9 geplande wedstrijden afgelast. De
oorzaak: de coronagolf die na Carnaval is ontstaan. Het haalde wel
de druk van het met 7 wedstrijden (te) omvangrijke
thuisprogramma af.
Ook de wedstrijd van Hapse Boys 1 in Breedeweg tegen Groesbeekse Boys 1 werd
afgelast omdat aan Hapse kant door coronabesmettingen teveel spelers ontbraken.
De KNVB heeft de wedstrijd inmiddels opnieuw vastgesteld op donderdag 24 maart
2022, aanvang 20.00 uur. De week erna lukt het om eindelijk weer eens bijna het
volledige programma af te werken, zowel op de zaterdag al op de zondag.
Voor onze pupillen en O13 zijn de klassen voor de vierde maal in het seizoen 2021/2022
opnieuw ingedeeld en staat het wedstrijdprogramma voor fase 4 vast. Deze fase beslaat
8 wedstrijdronden, maar door niet volledig gevulde klassen komen helaas niet alle
teams aan dit aantal wedstrijden. De laatste speeldag staat voor de pupillen op 21 mei
2022.
Obligaties 2022
De uitgelote obligaties van Hapse Boys zijn bekend voor 2022.
Hierbij de nummers: 19, 37, 38, 72, 93, 101, 103, 114, 124, 144
en 156.
Het is, conform het obligatie-reglement, mogelijk om tot 31 december
2022 aanspraak te maken op het laten uitbetalen van je obligatie. Dit
kan door een mail te sturen aan penningmeester@hapseboys.nl Het is
verder ook mogelijk om de obligaties om te zetten naar een periodieke schenking. Ben
je benieuwd naar de voordelen voor jezelf en Hapse Boys? Ook dan kan je terecht bij
onze penningmeester via bovenstaand adres.
Twijfel je over het nummer van je obligatie(s), neem dan contact op
via secretariaat@hapseboys.nl. Het is voor Hapse Boys vanwege privacywetgeving niet
toegestaan om namen te vermelden bij de uitgelote obligaties.

LAATSTE KANS
INTERESSE IN HAPSE VLAG
Regelmatig krijgen we de vraag of er nog Hapse vlaggen te koop zijn.
De voorraad is op! Om mogelijk een nieuwe serie vlaggen te bestellen willen we
graag weten hoe groot de interesse in Haps is voor de Hapse vlag.
Laat het ons NU weten of je graag in bezit wilt komen van een Hapse vlag,
want bij voldoende interesse gaan wij ons best doen om deze te bestellen.
Formaat van de vlag is 100x70 cm.
Bij grote bestellingen wordt de prijs per vlag goedkoper.
Stuur een e-mail met naam, adres en
telefoonnummer vóór 25 maart a.s.
naar: info@deschakelhaps.nl
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5 maart 2022
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1
Hapse Boys JO8-1
6 maart 2022
DAW Schaijk 3
Hapse Boys 4
Hapse Boys 6
Hapse Boys VR3
8 maart 2022
Hapse Boys 2
12 maart 2022
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1
SV Venray JO15-3M
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-3
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO13-1
ST Elsendorp/Fiducia JO11-1JM
Hapse Boys JO10-1JM
Hapse Boys JO9-1JM
SIOL JO8-1
Hapse Boys JO8-2
Achilles Reek MO13-1
13 maart 2022
Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
DSV 2
Hapse Boys 4
Hapse Boys 5
Hapse Boys 6
UDI ‘19/CSU 35+1
Sparta ’18 VR1
DSV VR1
ST MDOC VR1

-

Boekel Sport JO17-3
Constantia JO8-1

0
5

-

4
3

-

Hapse Boys 2
DSV 3
Vitesse ’08 5
ST MDOC VR1

2
2
2
1

-

1
4
1
4

-

Avesteyn 2

1

-

1

-

SV Venray JO19-4
Venhorst JO17-2
ST Herpinia/OKSV JO15-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2
ST SVEB/Sporting S.T. JO15-1JM
ST SSS’18/V.V. Holthees-Smakt JO13-1JM
Hapse Boys JO11-1Jm
Volharding JO10-1
Constantia JO9-2JM
Hapse Boys JO8-1JM
Heijen JO8-1
Hapse Boys MO13-1

3
2
3
0
1
2
1
6
0
3
0
0

-

5
6
4
2
3
5
3
8
14
2
13
5

-

EGS ’20 1
Volkel 3
Hapse Boys 3
Vianen Vooruit 5
DSV 5
DSV 4
Hapse Boys 35+1
Hapse Boys VR1
Hapse Boys VR2
Hapse Boys VR3

0
3
3
3
1
0
1
4
7
3

-

4
1
0
5
3
3
1
3
0
0
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SPORTIEVE UITDAGINGEN OP TOP NIVEAU

KELLY VAN MIL

Het voorjaar breekt aan en
dat is voor velen een
moment om van alles te
ondernemen. Ook op
sportief terrein zoeken
mensen naar nieuwe
uitdagingen.
Al 10 jaar lang organiseert
Strong Viking van eigenaar
Jan Reijs op verschillende
plaatsen in Nederland, maar ook in het buitenland de
Strong Viking Obstacle Run.
Kelly van Mil is de General Manager en bij hem gingen
we op bezoek om het nodige te weten te komen over
deze unieke uitdaging.
Eerst maar eens even kort voorstellen!
Mijn naam is Kelly van Mil, 33 jaar, geboren en
getogen in Haps. Altijd actief geweest bij diverse
verenigingen in Haps. Op dit moment voetbal ik nog
in het zesde elftal van de Hapse Boys.

Wat wilde je graag worden en wat heb je gestudeerd?
Sport is altijd mijn hobby geweest en daar heb ik altijd mijn beroep van willen maken.
Na de middelbare school ben ik naar de CIOS gegaan in de richting van Fitness &
Health. Daarna heb ik doorgestuurd aan de ALO te Nijmegen. Met dit diploma mag ik op
elk onderwijsniveau sport-/gymlessen geven. Tijdens mijn studie had ik altijd de
ambitie om uiteindelijk weer les te geven op de CIOS.
Wie was je eerste werkgever?
Mijn allereerste werkgever was als bijbaantje in de rozen bij Hein Verschuren waar ik
vanaf de middelbare school gewerkt heb tot het moment van afstuderen. Aan een stage
bij Vivelli heb ik een bijbaantje als Fitness instructeur overgehouden bij Vivelli. Maar
mijn eerste ‘echte baan’ was bij Center Parcs in Heijen.
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Hoe ben je bij Strong Viking Obstacle Run terecht gekomen?
Tijdens mijn studie bij de CIOS moest ik ergens stage
lopen. Mijn lerares stelde aan mij voor dat er een
stageplek was bij Vivelli in Haps. Bij Vivelli heb ik
uiteindelijk 3 jaar stage gelopen en werkte daarna bij
Vivelli als instructeur.
Een half jaar nadat ik afgestuurd was begon Jan Reijs
met de voorbereidingen voor de eerste Strong Viking
Obstacle Run in Wijchen en vroeg mij of ik daarvoor
twee dagen in de week mee kon helpen. Na een zeer
succesvol eerste event zijn we direct gaan uitbreiden
naar een locatie nabij Amsterdam en werd het voor mij een full time baan.
Zaterdag 9 april 2022 in Wijchen de Family Obstacle Run én een Mud Edition!
Vertel er eens wat over de voorbereidingen…………
De voorbereidingen voor een event beginnen ongeveer 9 maanden voor de Editie
plaatsvindt. Als eerste maken we een concept voor de route die we willen.
Dit is altijd een mooie puzzel aangezien we een uniek parcours neer willen zetten van
4-7-13 en 19 km. Daarbij ga je op zoek naar de mooiste plaatsen om hindernissen neer
te zetten waarbij ook het publiek deze goed kan bekijken.
Op de meeste locaties hebben we met meerdere
terreineigenaren te maken waar op dat moment de
afspraken mee worden gemaakt. Vervolgens start de
vergunningsaanvraag.
Op onze evenementen komen duizenden deelnemers en
bezoekers af waarvoor natuurlijk een veiligheidsverkeers- en crowd-managementplan voor moet
worden opgesteld. Vervolgens worden er met al onze
vaste- en lokale leveranciers afspraken gemaakt om
het event mogelijk te maken. In het totaal zijn er zo’n
30 verschillende leveranciers/bedrijven betrokken bij
de organisatie van het event. Denk hierbij aan
verkeersregelaars, catering, leverancier voor tenten,
presentator, etc.
Hoe kunnen de deelnemers zich opgeven?
Deelnemers kunnen zich opgeven via www.strongviking.com Voor alle evenementen zijn
er op dit moment nog tickets te koop. Met afstanden van 4 tot 42 km is er echt voor
iedereen een mooie uitdaging. Verder is de Family Run, dit jaar bij alle edities
gehouden, geweldig om met de familie samen aan deel te nemen (vanaf 5 jaar).
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Zijn er ook Hapse deelnemers?
Zeker! Vooral tijdens de edities
in Wijchen kom ik altijd wel een
aantal bekenden uit het dorp
tegen.
Maar ook in Amsterdam en zelfs
onze buitenlandse edities.
Kunnen bedrijven als team
deelnemen?
Ja, dit zien we steeds meer
opkomen. Waar bedrijven eerst
vaak voor een traditionele borrel
kozen, doen ze nu steeds vaker
iets sportiefs.
Wat ons daarin onderscheidt
t.o.v. bijvoorbeeld
hardloopevents is dat je bij ons
Foto uit 2013 – Hapse deelnemers
ook veel moet samenwerken.
Dit maakt het zeer geschikt als teambuilding- bedrijfsuitje.
We verwachten dat dit in de toekomst nog flink zal groeien.
Wat staat er allemaal op de agenda dit jaar?
Door corona hebben we anderhalf jaar helemaal
geen live event mogen organiseren.
Afgelopen zomer hebben we, onder strenge
corona voorwaarden, gelukkig weer onze eerste
event gehouden.
Voor dit jaar hebben we weer 2 edities in
Wijchen op de planning staan op 9 april en
18-19 juni.
Verder organiseren we in totaal nog 9 andere
edities in binnen- en buitenland.
Zijn er nog plannen om in nog meer Europese
landen een Strong Viking Run te organiseren?
Voor de aankomende jaren zijn we vooral van
plan om nog verder uit te breiden in Duitsland
gezien de grote en potentie van dit land.
Dit willen we o.a. doen in Berlijn en Hamburg.
Daarna gaan we bekijken wat de beste
volgende stap voor ons is.
Heb je ook nog hobby’s?
Sport is altijd mijn grootste hobby geweest ook
nu. Zoals gezegd voetbal ik bij de Hapse Boys
en bij zaalvoetbalteam de Stappert.
Verder loop ik regelmatig hard en probeer 1 à 2
keer per week actief te zijn in de fitness.
Maar buiten het sporten drink ik ook graag een
pilsje bij vrienden thuis of in de kroeg.
Kelly, bedankt voor het interview en veel succes
met jullie plannen.
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CARNAVAL BUURTKAMER MARIAGAARDE
Na twee jaar wachten
eindelijk weer ”Hoog” bezoek
op carnavalsmaandag in
Buurtkamer Mariagaarde.
De Buurtkamer werd gezellig
versierd met zelfgemaakte
versieringen en onder leiding
van Jan Arts werden er mooie
carnavalsbeelden met muziek
getoond.
Onder het genot van een
borreltje en wat lekkers,
samen met Prins Hans d’n
Derde en Prinses Miranda en
hofhouding, werden Hapse
liedjes gezongen van de
Zelfkanters en ons dorp.
Daarna gym en een heuse
polonaise. De gezelligheid zat
er als vanouds goed in.
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Magische maandagmiddag
in februari met goochelaar
Tim van der Wijst.

Heb je vragen of graag meer informatie hoe u zich kunt
aanmelden als deelnemer/ vrijwilliger, schroom dan niet
om te bellen en vraag naar:
Ankie Jacops telnummer 06–306 404 45.
We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Een e-mail kan ook.
Stuur deze dan naar:
ankiejacops@sociom.nl
Binnen lopen voor een lekker
kopje koffie is ook een optie.
Je bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Sociaal werkers
Ankie Jacops en Gertie Vink
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VACATURE BEZORGER TAFELTJE DEKJE SWOC
Stichting Welzijn Ouderen Cuijk is op zoek naar bezorgers van Tafeltje Dekje in
HAPS. Tafeltje Dekje is een al jarenlange bestaande maaltijddienst die ouderen
dagelijks van maandag tot en met zaterdag een warme of koelverse maaltijd thuis
bezorgt.
Taakomschrijving:
In een afwisselend rooster (om de 3 weken) gedurende 1 week dagelijks de
maaltijden ophalen om 11.30 uur bij de Cuijkse Cantheelen en bezorgen bij de
klanten thuis.
Profiel:
Vriendelijkheid, flexibiliteit, geduld, stiptheid en voorzichtigheid draagt een
bezorger hoog in het vaandel. Hij of zij beschikt over een groot
aanpassingsvermogen en kan zelfstandig werken en heeft affiniteit met ouderen.
Eisen:
Om zich kandidaat te stellen als vrijwillige bezorger dient hij/zij:
• in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs;
• een kopie van de eigen autoverzekering te overleggen;
• een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te kunnen overleggen. Wordt door
SWOC aangevraagd.
Wat biedt SWOC:
- Ondersteuning en overleg
- Faciliteiten zoals een rooster
- Onkostenvergoeding van de gereden kilometers
- Aanvullende verzekering
Werktijden:
In overleg in een rooster, om de 3 weken gedurende 1 week van maandag tot en
met zaterdag.
Wat maakt het werk de moeite waard:
Voldoening om de deelnemer een maaltijd aan te kunnen bieden zodat hij of zij zo
lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.
Informatie:
Silvia Beuving, welzijnsorganisatie Sociom, Zwaanstraat 7, 5431 BP Cuijk tel.:
0485-700500

36

DE SCHAKEL 6-2022

KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
AGENDA EN MEDEDELINGEN
NIEUW :
Na de 1e inloopmiddag voor alle 60+ van Haps, die met succes heeft
plaatsgevonden, gaan we vol gas verder met deze inloopmiddagen.
Deze vinden wekelijks plaats op dinsdagmiddag in het steunpunt
Mariagaarde van 14.00 tot 16.30 uur. Onder het genot van een Kop koffie of thee.
Prijs € 1.-.p/s. Kosten: zaalhuur € 1.- per bezette plaats p/p.
Wat is er allemaal te doen?
Kaartspellen, sjoelen, buurten en vele andere ontspannende dingen.
Welkom 60+ zegt het voort en kom met velen naar deze gezellige middag.
Modeshow: Donderdag 31 maart
Plaats: Steunpunt Mariagaarde. Tijd: 14.00-16.00 uur.
Deelname en koffie gratis.
Eat & Meet: 6 april Aanvang 17.00 uur.
Degenen die niet komen of verhinderd zijn graag even
laten weten. Nieuwe gasten zijn altijd van harte welkom. Graag
aanmelden t/m 4 april. Cas Arts: 0646-135670 of briefje in de
brievenbus. (Kalkhofseweg 37, garage).
Bestuur KBO Haps.
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag 21 maart
Maandag 28 maart

Geen afvalinzameling
GFT- container en PBP

Milieustraat Beijersbos Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 09.00-16.30 uur.
Zaterdag 09.00-15.00 uur.
Woensdag 23 maart
Zaterdag

26 maart

Woensdag 30 maart
Vrijdag

1 april

Zaterdag

2 april

Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
De Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Parkeerterrein bij de Hapse Boys; laatste zaterdag van de
maand van 10.00-12.00 uur.
Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur.
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Eerste vrijdag van de maand wordt het oud papier opgehaald.
Voor 14.00 uur graag oud papier aan de straat zetten.
Buurtvereniging “De Schutters”
Parkeerterrein bij de Hapse Boys; eerste zaterdag van de
maand van 10.00-12.00 uur.

Waarom afval produceren als het toch wordt weggegooid.
Zwerfafval, reis eens een dwarrelend plastic zakje achterna.
Loesje
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MOCHT U DE ENVELOPPE VOOR DE GOEDE DOELEN MISSEN, KUNT U DIT FORMULIER GEBRUIKEN
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