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VAN HOOIJ REÜNIE
Op zaterdag 23 april gaan we weer oude tijden herbeleven.
Dan vindt namelijk de gezellige VAN HOOIJ REÜNIE 2e editie plaats.
Was jij in de jaren 80 en de jaren 90 vaak in deze dancing te vinden, dan is dit
zeker iets voor jou. Dus speciaal voor de mensen die nu 40+-50+-60+ zijn.
De muziek wordt verzorgd door een
discjockey uit die tijd, hoe leuk is dat!
Ook de muziek die gedraaid wordt is
hoofdzakelijk uit de jaren ‘80 en ‘90.
Denk maar aan UB40-Fleedwood MacNormaal-Meatlof-U2-Bon Jovi-EuropeDoe Maar.
Dit is nog maar een kleine greep van
de soorten muziek die voorbij gaan
komen tijdens deze avond. Dus haal de
dansschoenen maar vast uit de kast!
Beste 40-plussers, noteer deze datum alvast in je agenda zodat je met je vrienden
van toen nog eens leuke herinneringen op kunt halen.
Wij als organisatie hopen op een geweldige opkomst van deze 2 de editie zodat deze
avond nog lang in jullie herinnering zal blijven. Dus nog even kort samengevat:
VAN HOOIJ REÜNIE 2e editie
Wanneer? Zaterdag 23 april
Waar?
Zaal ‘De Posthoorn’ in Haps
Zaal open 19.30 uur
De toegang is gratis maar kom op tijd want aan de reacties te zien en te horen kon
het wel eens gezellig druk worden.
Tot dan, we hebben er zin in.
Thédor, Marijke, Henk en Rogier.
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DATA

ACTIVITEITEN 15 APRIL T/M 29 APRIL

ACTIVITEITEN
Zaterdag 15 april
Reünie van Hooij
Woensdag 20 april
Lezing recente opgravingen Haps
Woensdag 27 april
Koningsbrunch De Zonnebloem
VERENIGINGSNIEUWS
Caboose
KBO Haps
Muziekvereniging Juliana / De Rozenbottels
Tennisvereniging De Zoetsmeer
Voetbalvereniging Hapse Boys
Volleybalclub HaVoC

BLZ
1
11
46
BLZ
16
44
31
36
34
32
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KOMT UIT OP

VRIJDAG 29 APRIL 2022
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK DONDERDAG 21 APRIL 2022
I.V.M. KONINGSDAG
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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GROEP 8 OP DE BRES VOOR TOON
Beste lezers, hartelijk dank voor de vele reactie die we hebben mogen ontvangen,
wij vonden het top!
Inmiddels heeft Toon zelf al gereageerd; zie brief hieronder.
Nogmaals dank aan leerlingen groep 8.
Beste kinderen van de basisschool,
Hier een schrijven van een eigen-wijze Toon.
Ik heb al heel veel keren een aanbieding voor een
fietskar gekregen, misschien wel meer dan 10
keer! Dagelijks stap ik zeker wel honderd keer van
de fiets af om rommel op te rapen.
Daarbij heb ik een grijper bij me van 5 à 6 meter
lang, gemaakt door Martien Beelen.
Die grijper hangt langs mijn fiets.
Met een karretje achter de fiets kan ik die grijper
moeilijk pakken als er 3 tot 6 meter in de sloot
rommel ligt. Wel ben ik erg ontroerd door jullie
bezorgdheid om mijn veiligheid en gezondheid.
Ik vind het erg fijn dat jullie zo meeleven, maar ik kan jullie vertellen dat ik al die tijd
dat ik deze hobby uitoefen, ik nog maar 2 of 3 keer gevallen ben.
Bij het badmintonnen toentertijd ben ik wel 100 keer gevallen en daar ben ik schijnbaar
gewend geraakt om te vallen!
Hartelijk bedankt kinderen voor jullie bezorgdheid.

Toon

`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

VERLOREN
Deze band is verloren tussen de Steenakker en de Bogaersstraat.
Graag terugbezorgen bij Hermie Smets

LEZING RECENTE OPGRAVINGEN HAPS
Zoals elders vermeld verzorgt Tom Hos op woensdag 20 april in Haps een lezing
over deze bijzondere vondst en andere resultaten van de recente opgravingen.
De lezing is georganiseerd door de Historische Kring Land van Cuijk
en vindt plaats in sporthal De Stappert om 20.00 uur.
DE SCHAKEL 8-2022
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IN MEMORIAM GER GRAAT
Een dezer dagen werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van de heer
Ger Graat. Ruim een jaar geleden had hij wat problemen met zijn gezondheid en
moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis.
Na ook nog een verblijf van
enkele weken in verzorgingstehuis
Madeleine kon hij weer zelfstandig
gaan wonen in zijn huis aan de
Gladiolenstraat.
Dat was zijn thuis.
Ger was een man met veel
talenten en hobby’s, die hij op
velerlei wijze inzette voor anderen
en de maatschappij.
Op kerkelijk gebied was hij op
diverse plaatsen actief.
Jarenlang was hij beschikbaar om
als lector lezingen te verzorgen tijdens de Eucharistievieringen in de Nicolaaskerk
van Haps en ging hij voor bij woord- en communievieringen. Door zijn uitvoerige
kennis van de Bijbel en kerkelijke literatuur en teksten, vond hij altijd wel ergens
een toepasselijke tekst om tijdens een dienst te gebruiken.
0ok schreef hij een boek over de parochie Haps met als titel: 400 jaar Parochie en
100 jaar Kerk van Haps, onder de hoede van de H. Nicolaas.
Hij schreef dit boek omdat de Nicolaaskerk 100 jaar bestond. Vanwege het feit, dat
de heer Graat veel belangstelling had voor kerkelijke, historische en culturele
zaken, is het een uitvoerig boek geworden met veel wetenswaardigheden en
historische feiten.
Zo was hij ook actief betrokken bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in
St. Agatha. Hier kwam voor hem alles samen: kerk, cultuur, geschiedenis en
archivering. Dat laatste was een van zijn grote hobby’s: zaken archiveren en
bijhouden.
Tot aan zijn dood werkte hij aan het archief van de Martinuskerk in Cuijk en was hij
bezig het archief van die kerk klaar te maken om het over te plaatsen naar het
BHIC ’s-Hertogenbosch, het Brabants Historisch Informatiecentrum in
’s-Hertogenbosch. Zijn uitgebreide kennis van de historie, de cultuur en godsdienst
van het Land van Cuijk kwam hem daarbij goed van pas. De Heren van Cuijk
(niet de eetgelegenheid!) hadden voor hem geen geheimen!
Naast jarenlang bestuurslid van het bestuur van de Nicolaasparochie was Ger tot
aan zijn dood bestuurslid van de KBO afdeling Haps.
Door zijn overlijden verliezen de Hapse gemeenschap en de hele regio Land van
Cuijk een zeer betrokken persoonlijkheid, die op veel plaatsen zijn voetafdruk
nalaat door zijn veelzijdige betrokkenheid bij en inzet voor tal van zaken.
Ger Graat werd ruim 88 jaar.
Na een plechtige Eucharistieviering in de Martinuskerk te Cuijk, heeft op 1 april de
crematie plaats gevonden.
Bestuur Locatieraad Geloofsgemeenschap H. Nicolaas Haps, Theo Bens
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Paaszaterdag 16 april 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Familie Koreman-Cornelissen
Familie Koreman-Roelofs
Uit dankbaarheid
Overleden ouders Kroef-van Dijk en Nell Kroef
Jaargetijde en verjaardag Martien Broeks
Zaterdag 23 april 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden ouders broer en zus en schoonzus Gijsbers
Familie Roelofs-Fijt

Priester van de week:
Vrijdag 29 april tot vrijdag 6 mei 2022:
Pastoor James Tel. 0485-451282.
Zaterdag 7 mei tot zaterdag 14 mei 2022:
Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712
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.

PASEN BRENGT NIEUWE KLEUREN
Met Pasen is alles weer vol met kleuren, nieuwe bloemen vol met zalige geuren.
Eieren zijn overal verstopt en versierd, kinderen lachen er is volop vertier.
Koeien en schapen lopen weer buiten, overal hoor je de vogeltjes fluiten.
Nieuw leven komt er weer aan, overal zie je mensen stil staan.
Om te kijken naar die pullen in de sloot, op de velden mooie tulpen geel of rood.
Het is een wonder, het voorjaar is nu al bijzonder!
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RIEKY ROBBEN MAAKT NIEUW ONTWERP
Enige tijd geleden hebben we als
bestuur van het ‘Vredeskapelleke’ een
oproep in dit blad gedaan om een
nieuw ontwerp voor onze middelgrote
noveenkaarsen te maken.
Het ontwerp ‘Als we ons licht laten
stralen, geeft ons geloof, hoop, liefde
en vrede’ van Rieky Robben sprak ons
enorm aan.
Met de eenvoud en rust in het ontwerp
is de bedoeling juist erg duidelijk.
We hebben Rieky verrast met een drietal kaarsen
waarop het ontwerp van haar eigen hand staat
afgebeeld.
Ook een bon van IJs & Spijs viel bij de familie Robben in de smaak.
Rieky zei dat ze nooit in de prijzen viel. Deze keer wel!
Beste Rieky, nogmaals proficiat en dank voor jouw meedenken en meedoen.
Bestuur ‘Vredeskapelleke’ Haps.

MOOI NIEUWS VOOR HAPS
Samen met de onderhoudsploeg van het ‘Vredeskapelleke’ én
kunstenares Jacqueline Roelofs hebben we het kunstwerk
'Oerend Hart' in de buurt van de Vredeskapelleke geplaatst.
Het thema blijft vrede.
Jacqueline heeft er, uiteraard op
kunstzinnige wijze, een humoristische draai
aan gegeven.
Ga het beeld maar eens van alle kanten
bewonderen.
Bestuur Vredeskapelleke Haps.
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CORONIKÉ
Dorpsgenoten,
De gemeente en kunstenaar John Akkermans zijn het
eens over de plaatsing van het kunstwerk Coroniké in
de driehoek Cuijkseweg/Oeffeltseweg.
De gemeente had de Dorpsraad gevraagd of die akkoord ging en daarom de vraag op
de vergadering wat eenieder ervan vond. Ook via deze nieuwsbrief willen wij vragen om
uw reactie over het beeld en de beoogde locatie.
Graag reageren naar de Dorpsraad zodat wij de reacties kunnen doorgeven aan de
gemeente.
René Janssen Burg. Moorenstraat 4, 5443 AC Haps
renejanssen@unitedquality.nl
Luc Arts
Dorsheseweg 2a,
5443 NR Haps
dorpsraadhaps@gmail.com
Theo v.d. Elzen Kalkhofseweg 10,
5443 NA Haps
theovandenelzen@ziggo.nl
Robert Heester Cuijkseweg,
5443 PA Haps
r.heester@formaco.nl
Jeroen v.d. Hoogen Burg. Moorenstraat 30, 5443 AC
jeroen.vandenhoogen@han.nl
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06–2014 3245
0485–312 851 / 06–2922 0309
0485-314 757
06-14333365
Haps 06-2274 0601
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DORPSRAADVERGADERING 5 APRIL 2022
Dinsdag 5 april hebben we de eerste dorpsraadvergadering gehad in de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. We waren als Dorpsraad zeer verheugd dat er een hoge
opkomst was met 80 personen op de presentielijst. Na de vergadering kwamen allerlei
ideeën en meningen naar voren die we graag in de vergadering gehoord hadden.
We gaan bekijken hoe dat een volgende keer beter kan.
Voorstellen gemeente
Vanuit de gemeente stelde Willy Hendriks zich voor als nieuwe gebiedswethouder.
Ook krijgen we een “gebiedsmakelaar” in de persoon van Tiny Strik. Hij gaat proberen
om het contact tussen dorp en gemeente te verbeteren. Bij Tiny.strik@landvancuijk.nl
kunt u terecht voor allerlei zaken die spelen tussen dorp en gemeente.
Ook ambtenaar Willem Engbers was aanwezig, hij is omgevingsmakelaar.
Herinrichting Kerkstraat.
Stan de Laat is projectleider voor de herinrichting van de Kerkstraat en vertelde dat de
uitvoering vertraagd wordt. Er zijn nog enkele wijzigingen in het ontwerp nodig om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Een 8-tal parkeerplaatsen nabij het kunstwerk van de
hanen en hennen evenals de bushalte zijn moeilijk te plaatsen. De bushalte moet dan
naar de Loswal en de parkeerplaatsen zouden (deels) vervallen. Ook aanpassingen bij
het schoolplein moeten doorgevoerd worden. De start van uitvoering komt nu in het
voorjaar van 2023. Inmiddels worden ook de aanlegkosten steeds hoger en het is de
vraag hoe dit op de begroting van het project drukt.
Kunstwerk Coroniké.
De gemeente en kunstenaar John Akkermans zijn het eens over de plaatsing van het
kunstwerk Coroniké in de driehoek Cuijkseweg/Oeffeltseweg. De gemeente had de
dorpsraad gevraagd of die akkoord ging en daarom de vraag tijdens de vergadering wat
eenieder ervan vond. De buurt stond er negatief tegenover en verder kwam er uit de
zaal geen reactie. We geven dit door aan de gemeente en willen meedenken over een
alternatieve locatie.
Woningbouw
We vroegen de nieuwe wethouder naar de stand van zaken aangaande de
woningbouwbouw in Haps. Er zijn 2 wethouders mee bezig (de Bruin en Janssen) en het
heeft de volste aandacht. Nu hebben we deze spreuk al meer dan 10 jaar gehoord maar
nu werd beloofd dat ze er “actief” mee aan de slag gaan… . De nieuwe wethouders gaan
inventariseren waar in Haps mogelijkheden en wensen liggen.
Het pas afgeronde masterplan wonen werd niet genoemd.
Tiny Houses
Hiervoor nam wethouder Jilisen het woord en vertelde dat locatie Haringsestraat in
onderzoek is. De beoogde locatie aan de Wildsestraat staat stil doordat initiatiefnemers
zich hebben teruggetrokken. Of hiermee het plan definitief van de baan was daar kon
wethouder Jilisen geen antwoord op geven.
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RBL
Het overleg over de invulling van Laarakker Noordwest blijft stroperig verlopen en
pogingen van de Dorpsraad om een open en transparante discussie te voeren stranden
bij de gemeente. Een overleg met gemeente, dorpsraad, molenaars en bureau Peutz
moet alsnog plaatsvinden.
Budget sociale vernieuwing.
De gemeente heeft laten weten dat voor 2022 het BSV blijft zoals het in de vorige
gemeente was. Dus een pot van € 3.000,- kan weer verdeeld worden over initiatieven
die voor 1 september 2022 ingediend moeten worden.
Hierover komt nog een bericht in de nieuwsbrief.
Sponsoring RBL Laarakker
RBL Laarakker stelt een bedrag beschikbaar van € 6.000,- ter sponsoring van
initiatieven uit de Hapse gemeenschap. Ook de Dorpsraad heeft een bijdrage
aangevraagd voor toekomstige feestverlichting in de kern. We hebben een bedrag van
€ 750,-ontvangen. Wellicht een bedrag dat een toekomstige ondernemersvereniging zou
willen beheren met daarbij de zorg voor de toekomstige verlichting.
Oekraïne
We hebben de gemeente gevraagd of er genoeg opvang aanwezig is in de gemeente
Land van Cuijk en de wethouder vertelde dat er voorlopig voldoende is.
Er zijn plekken in Linden, Vierlingsbeek en St. Anthonis. Vrijwilligers om hand- en
spandiensten te verrichten zijn welkom en kunnen zich melden bij de gemeente.
Speeltoestellen
Joep heeft nog enkele dingen afgewerkt met de gemeente waarmee zijn taak erop zit.
In de toekomst kun je deze zaken bij Martijn van der Meulen melden en hij zal dan mee
bekijken hoe dingen opgelost en verbeterd kunnen worden.
martijn.vd.meulen1974@gmail.com
Rondvraag
Of de website van de nieuwe gemeente Land van Cuijk beter gevuld kan worden met
verslagen en rapporten zoals voorheen? De wethouder kijkt hierna.
Of de zonnebus een initiatief voor Haps kan zijn? Een vrijwilliger uit Cuijk zegt dat het
daar goed loopt maar er geen plek is om de bus in een groter gebied te laten rijden.
Het initiatief zal door Haps zelf gedragen moeten worden.
Een oproep aan de Hapse bevolking of hier behoefte aan is.
Tractorverkeer Randweg en parkeren in de wijken
Naar gehoord te hebben moet tractorverkeer, mits voorzien van 40km aanduiding, over
een provinciale weg mogen rijden. Kan de provincie nogmaals verzocht worden of hier
mogelijkheden liggen? We gaan de gemeente vragen wat de mogelijkheden zijn.
Met langer thuiswonende kinderen, doordat woningen te duur zijn, komen er vaker
parkeerproblemen voor. Kan daar op bepaalde plekken iets aan gedaan worden?
Dit kan aangekaart worden bij de gebiedsmakelaar.
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ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN IN HAPS
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HET OUDSTE GRAF VAN NEDERLAND
Op woensdag 20 april organiseert de Historische Kring Land van
Cuijk een interessante lezing over de archeologische vondsten op
bedrijventerrein Laarakker A73 in Haps.
De lezing begint om 20.00 uur in de vergaderzaal van sporthal „De Stappert“.
Iedereen is van harte welkom.
Beste dames en heren,
Graag willen we u uitnodigen voor deze lezing van de Historische Kring Land van
Cuijk over de nieuwste archeologische vondsten op toekomstig bedrijventerrein
Laarakker A73 én de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van de eerste
opgravingen in 2016/2017.
Tom Hos, projectleider van Econsultancy is
uitgenodigd en hij is met zijn deskundigheid en
enthousiasme bereid gevonden om een interessante
lezing te verzorgen.
Stond Haps in archeologische kringen door vroegere
opgravingen op het Kampsveld al eerder op de kaart,
nu uit onderzoek is gebleken dat op Laarakker het
oudste in Nederland gevonden graf is aangetroffen, is
de archeologische bekendheid nog vergroot!
Klokbeker - Steentijd
Tom Hos vertelt:
“Sinds 2016 zijn archeologen van Econsultancy bezig
met verscheidene opgravingen op het industrieterrein Laarakker en op de locatie
van de rondweg in Haps.

Eén van de meest bijzondere vondsten was dat van een graf uit de steentijd. Dit
graf, dat in 2017 gevonden is, is de afgelopen jaren zorgvuldig bestudeerd door
verschillende specialisten en deze zijn tot de conclusie gekomen dat het om het
oudste graf gaat dat ooit in Nederland gevonden is”.
Tom Hos zal tijdens de lezing dit graf uitvoerig behandelen.
Maar de lezing zal niet alleen daarover gaan. De opgravingen hebben ook,
misschien wel nog mooiere, vondsten opgeleverd uit latere perioden.
Hiermee kunnen we het verhaal van Haps vertellen van steentijd tot en met de
Romeinse tijd.
Nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom op woensdag 20 april om 20.00 uur in ‘De Stappert’.

Urn
Bronstijd

Aardewerken potten
Bronstijd/IJzertijd
DE SCHAKEL 8-2022

Muntschat
Romeinse tijd
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HAPSE PAARSE OASE

Wat hebben we vorige maand toch kunnen genieten van het mooie weer en het mooie
paarse veld krokussen langs het spoorpad bij de visvijver.
De fotocamera's draaiden weer overuren.
Ik besloot om er een stukje over in De Schakel te schrijven maar wilde er wel wat meer
over weten waarom er nu krokussen op dit veld staan, want ik had ze daar nog nooit
eerder gezien. Ik ben geen geboren Hapse maar had via kennissen vernomen dat dit
stuk grond van Cas Arts zou zijn. Dus belde ik Cas Arts op van de Kalkhofseweg, maar
hij gaf aan dat ik bij de verkeerde Arts was, ik moest Cas Ardts hebben van de
Kampsestraat.
Gelukkig stond die in de telefoongids en na een informatief gesprek kwam ik
erachter dat deze krokussen van Verheyen bloembollen uit Beugen zijn.
De bollen worden in juni geoogst.
Daarna zullen er afrikaantjes
komen en na de zomer lelies.
De komende 3 jaar kunnen we
regelmatig gaan genieten van
deze kleurenpracht.
Met vriendelijke groeten,
Monique Verploegen
Foto’s: Monique Verploegen
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BEDRIJVENPARK LAARAKKER SPONSORT HAPSE
VERENIGINGEN EN INITIATIEVEN MET € 6.000,=
Eind vorig jaar riep de directie van Bedrijvenpark Laarakker het Hapse verenigingsleven
op om goede initiatieven en ideeën aan te melden voor een gedeelte van het
sponsorbedrag van € 6.000,= dat Laarakker dit keer beschikbaar heeft gesteld.
Zo'n 21 aanvragen kwamen binnen en hiervan worden er 14 gehonoreerd.
Inmiddels zijn alle aanvragers per mail op de hoogte gebracht.
Bedrijvenpark Laarakker was blij verrast door de hoeveelheid inzendingen en zeker ook
het diverse karakter van de aanvragers. Door het vastgestelde budget van € 6.000,=
moest er echter wel een keuze worden gemaakt.
Uitgangspunten
De aanvragen werden daarom beoordeeld door de directie van Laarakker.
Daarbij werd door hen gelet op de volgende uitgangspunten:
• Toegevoegde waarde voor het dorp Haps
• Maatschappelijk belang
• Het unieke (of eventuele eenmalige) karakter van de aanvraag
Wie?
De volgende verenigingen komen dit jaar in aanmerking voor een gedeelte van het
sponsorbedrag van € 6.000,=:
❖ Caboose - Stichting Jeugdactiviteiten Haps
❖ Paarden Sportvereniging De Verzameling
❖ Tennisvereniging de Zoetsmeer
❖ Buurtkamer Mariagaarde
❖ Werkgroep Beweegparcours Haps
❖ Dorpsraad Haps
❖ Basisschool De Bongerd
❖ Jeugd- & Jongerenraad Haps
❖ Stichting Hart Veilig Haps
❖ De Schakel
❖ De Zonnebloem Haps
❖ De SchitteRing Haps
❖ Huistheater de Steenakker
❖ Muziekvereniging Juliana
Wij wensen alle aanvragers heel veel succes met het uitvoeren van hun mooie
initiatieven! Laarakker bekijkt jaarlijks op welke manier zij omgaan met sponsoring.
Houdt daarvoor onze mediakanalen in de gaten.
Tussentijdse aanvragen worden niet in behandeling genomen.
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Geld verdienen in en voor je vakantie?
Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij graag jouw eerste
euro’s verdienen? Dan zoeken wij jou!
Het stekseizoen bij Rozenkwekerij Jac. VerschurenPechtold gaat weer beginnen.
In juni starten we; je bent meer dan welkom om te
komen werken samen met jouw vrienden of
vriendinnen!
De werktijden zijn van 08.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag werken we van 08.00 tot 12.00 uur.
Het is vrijblijvend, je mag komen en gaan wanneer
je wilt.
Wil je al eerder beginnen?
In de meivakantie beginnen we al met planten op
het veld! Of wil je een bijbaantje voor in de
zomervakantie? Vanaf 13 jaar en ouder ben je van
harte welkom om te werken op het veld.
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande?
Meld je dan aan via jac@verschuren-pechtold.nl en
laat je 06-nummer achter. Dan sturen wij je een
bericht wanneer we beginnen!
Rozengroet, medewerkers van Jac. Verschuren Pechtold Kalkhofseweg 6a Haps.
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GEEF DE PEN DOOR AAN…
Hoe kennen jullie elkaar
Soms kom ik Lieske buiten tegen, dan spelen we
even en in school kom ik haar ook wel eens
tegen.
Mijn naam is: Esmee Wijntjes
Leeftijd: 10 jaar
Hobby’s: Gitaar spelen, volleybal en tennis
Misschien heb je het al gezien maar mijn hobby’s
zijn gitaarles, volleybal en tennis. Daar ben ik de
hele week mee bezig. De volleybalcompetitie is
bijna klaar en met tennis zijn we net begonnen.
Daarnaast heb ik nog familie zoals mijn moeder
Lian mijn vader Roel en mijn broertje Siem. Ik
heb ook nog een kat, Enzy. Ze is bijna 4 jaar.
Tegenover mijn huis heb ik een speeltuin
(Het Veldje) en ik woon dicht bij het Hapse bos
(Park de Wild). Mijn beste vriendin heet Liz. Ze woont heel dicht bij me.
Daarnaast zijn onze buren heel aardig. Toen we ons huis gingen verbouwen
mochten wij altijd bij Bep en Ger eten.
We hebben laatst met de klas het praktisch verkeersexamen gedaan. Het was echt
vreselijk weer! De week daarvoor was het warm, maar met het fietsexamen was
het sneeuw en regen.
Wat vind je het leukst in of van Haps?
Ik vind het leuk dat er veel georganiseerd wordt, zoals Koningsdag, de
Kindervakantieweek en YOLO (van Caboose).
Wat mis je in Haps?
Ik mis eigenlijk helemaal niks in Haps.
Groetjes Esmee
Aan wie wil je de pen doorgeven?
Ik geef de pen door aan Lonne Weerts.
We waren bij het tennissen en we lagen helemaal in een deuk van
het lachen.
De pen kan doorgegeven worden aan
alle kinderen in Haps t/m 16 jaar.
Artikel de pen mailen naar:
info@deschakelhaps.nl
vóór vrijdag 22 april inleveren.

Wist je dat…
76% van de bevolking eerst de oren
van een chocoladepaashaas opeet?
DE SCHAKEL 8-2022
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CABOOSE
Dit jaar bestaat Caboose 25 jaar: meer dan een generatie
jeugdactiviteiten in Haps. De eerste kinderen die naar Caboose
gingen, zijn nu soms de ouders van de huidige kids.
Dit jubileum willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan.
We zijn nu aan de slag om een programma samen te stellen,
maar willen jullie nu al wel laten weten dat het een hele leuke
avond zal worden: houd 1 juli daarom vrij in de agenda’s!!!
Deze avond organiseren we niet alleen voor de Hapse jeugd, maar
ook voor oud Caboose gangers, ouders, broertje en zusjes.
Natuurlijk is ook alle leiding van weleer meer dan welkom!!
Knutsel
Op 8 april was de knutsel weer lekker bezet.
Deze keer was de knutsel een verjaardags-/vlaggenlijn
met de eigen naam. De vilten vlaggen waren al door de
leiding voor-geknipt; van restjes stof en vilt konden dan
letters geknipt en geplakt worden. Daarna nog aan een
lint bevestigen, op pimpen met stickers en blingbling en
klaar is kees. Zie foto’s
De kinderen gingen enthousiast aan het werk en namen
allemaal en toffe slinger mee naar huis.
Via onze mailinglijst aan de kinderen was er een oproep
gedaan om nieuwe vrijwilligers.
TEAM KNUTSEL ZOEKT HELPENDE HANDEN!
Met veel plezier organiseren we als team Knutsel de
knutselavonden bij Caboose voor de kinderen uit groep 4, 5 en 6.
Het zijn heel gezellige avonden met doorgaans zo'n 40 tot 45 kinderen die er per avond
bij zijn. Onze club vrijwilligers is hier eigenlijk te klein voor. We willen graag alle
kinderen helpen om met een knutselwerk dat af is naar huis te gaan, of de kinderen die
er iets meer moeite mee hebben goed te helpen.
We hebben nu soms het gevoel dat we dit niet altijd waar kunnen maken.
Wij waren dus ook heel blij dat hier spontaan op
gereageerd werd door enkele ouders. Sommigen
kwamen proefdraaien/kijken en anderen zeiden
meteen: ”JA!”
Uiteraard zijn we altijd blij met nieuwe aanwas in de
vrijwilligersclub van Caboose.
Bij de Knutsel, de YOLO en de NEXXT.
Groetjes, Team Knutsel
Data Knutsel:
13 mei en 10 juni.
YOLO: Data YOLO: 22 april, 13 of 20 mei en 17 juni.
NEXXT: Data NEXXT: 20 mei en 24 juni.
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OUDSTE GRAF VAN NEDERLAND IN HAPS
Bij de inrichting van bedrijventerrein Laarakker in Haps is bij archeologisch onderzoek
het oudste graf van Nederland ontdekt. Het betreft het graf van een ten minste 9-jarige
die ongeveer 10.000 jaar geleden door stamgenoten is begraven aan de rand van de
Maasvallei. Het oudst ontdekte graf tot nu toe lag bij Rotterdam. Dat was, zo blijkt uit
onderzoek in een deeltjesversneller in Groningen, enkele honderden jaren ‘jonger’.
“Het graf in Haps bestaat uit een kleine kuil van 50 centimeter doorsnee, waarvan nog
15 cm in diepte over is. Hierin zijn crematieresten aangetroffen van bot en
houtskool.” De vondst is volgens archeoloog Tom Hos van Econsultancy redelijk uniek te
noemen. ”In Nederland zijn nog maar zes van
dit soort graven ontdekt. Behalve o.a. in
Rotterdam ook in Dalfsen en Oirschot.”
Archeoloog Tom Hos op de plek waar hij en
zijn opgravingsteam het oudste graf van
Nederland ontdekten. Het graf is inmiddels
weggehaald; de resten gaan naar Museum
Ceuclum in Cuijk.
De lichaamsresten zijn vanwege een
aangetroffen snijtand gegarandeerd van
iemand die minstens negen jaar oud geweest
moet zijn. Daarnaast werden als ‘bijgift’ vuursteen en zo’n 125 stukjes hazelnoot
gevonden.
Houtskool en bot
Nader onderzoek van houtskool en bot wijst op een
graf dat tussen 7.655 en 7.582 v. Christus is
aangelegd. Het archeologisch erfgoed is via een
archeologische opgraving veiliggesteld.
Foto: Impressie van het crematiegraf in Haps, hoe het
eruit gezien zou kunnen hebben.
De wethouder van cultuur, Joost Hendriks van de
gemeente Land van Cuijk, zegt in een persbericht
enthousiast te zijn. Volgens hem zijn er in zijn
gemeente tal van resten uit het verre verleden.
Het Land van Cuijk heeft een rijke historie met een
Romeinse periode, maar ook de vroege en midden
steentijd.
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DE SCHAKEL 8-2022

Cuijk en Haps, archeologisch bijzondere plaatsen
“Een Romeins badhuis, een zilveren muntschat, het Hapshuis en dan nu het oudste graf
van Nederland: we wonen in een bijzondere en historisch rijke gemeente.”
Archeoloog Tom Hos van Econsultancy, betrokken bij het veilig stellen van het oudste
graf, vertelt dat de overleden persoon als jager/verzamelaar in de midden steentijd
geleefd heeft. Tijdens de opgravingen zijn meer sporen van deze nomaden gevonden.
Hazelnoten
Er zijn een aantal kuilhaarden aangetroffen. De
verkoolde resten in deze kuilhaarden laten zien
dat dennentakken als brandstof zijn gebruikt.
Verkoolde schilletjes geven aan dat hazelnoten
geroosterd en gegeten zijn.
De mensen in de steentijd konden zich minder
makkelijk verplaatsen in dit landschap en
hebben andere locaties gezocht, zo vertelt
archeoloog Tom Hos.
Tijdens de opgravingen zijn volgens hem duizenden fragmenten vuursteen uit de
midden steentijd aangetroffen. Tussen deze vondsten zitten werktuigen als pijlpunten
en schrabbers.
Gevarieerd landschap
”Een mooie vondst is die van een rolsteenhamer.
Dit is een ronde steen, waarin in het midden een
holte is gemaakt. Door deze holte stak men een
stok. Op de steen zijn sporen aangetroffen die
wijzen op het vermalen van plantaardig
materiaal, zoals zaden en noten. Ook zijn er
enkele verbrande botten aangetroffen van hert
en zwijn”, aldus Tom Hos.
Hij wijst op het gevarieerde landschap bij Haps.
”Dat bestond uit vele vennetjes en stroompjes
afgewisseld met hoger gelegen dichter begroeide plaatsen. Voor jagers en
verzamelaars uit de midden steentijd is dit een uitstekende plek geweest, omdat er veel
verschillende planten en dieren dicht bij elkaar te vinden waren.”
Klimaat warmer
De jagers/verzamelaars hebben Haps geregeld
aangedaan tussen ongeveer 8.000 en 7.300
voor Christus. Na 7.000 v. Chr. wordt het
klimaat warmer en verschijnt er meer
begroeiing. ”De mensen in de steentijd konden
zich minder makkelijk verplaatsen in dit
landschap en hebben andere locaties gezocht.”
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd
onder supervisie van de Rijksdienst van het
Cultureel Erfgoed en de gemeente Land van
Cuijk en in opdracht van de gemeente Land
van Cuijk en het regionaal bedrijvenpark
Laarakker A73. Het graf en de inventaris zal
door het Provinciaal Depot Bodemvondsten
Noord-Brabant in bruikleen worden gegeven
aan het Museum Ceuclum in Cuijk
voor expositie.
DE SCHAKEL 8-2022
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OP KAMP MET DE VERKENNERS
Alweer zo’n 60 jaar geleden dat we met de verkenners naar Mierlo op kamp gingen.
Ik was ook bij de verkenners. We gingen met een vrachtwagen van Grossierderij
Herman Verhoeven. We zaten toen met zo’n 25 man in de laadruimte van de
vrachtwagen comfortabel op onze plunjezakken. Het was pikdonker. Gelukkig hadden
we een paar zaklantaarns bij ons. De rit naar Mierlo duurde ongeveer een uur.
Toen we op de plaats van bestemming aangekomen waren, bleek dat midden in de
bossen te zijn! We haalden de spullen van ons uit
de vrachtwagen. De verkenners waren in 4 groepen
verdeeld. De groepen hadden dierennamen
namelijk de Eekhoorns de Herten de Koekoeken en
de Kieviten. Iedere groep bestond uit ongeveer 6
personen. Dan was er natuurlijk ook de leiding met
als hopman Gerrit Thijssen. Gerrit kreeg weer
assistentie van 6 volwassen verkenners die zichzelf
de Panters noemden. Een heel belangrijk iemand voor ons was de Aalmoezenier.
Op vier plekken in het bos werd de plek aangewezen waar je de tent op kon zetten.
We stonden ongeveer een 30 à 40 meter uit elkaar. Ik was bij de eekhoorns. Op de
plaats die we aangewezen kregen stikte het van de grote rode bosmieren! Die mieren
konden venijnig steken! Om de tent middenin zo’n mierennest te zetten was natuurlijk
onzin. Om de mieren een voor een te vangen was natuurlijk geen optie. Daar waren we
dan wel een paar dagen mee bezig geweest. Toen kreeg er iemand een geweldig idee!
Als we nou eens in plaats van een boomhut een boomtent maken? Dan proberen we die
een anderhalve meter boven de grond te bouwen. Nu moesten we nog 4 geschikte
bomen hebben. Die hadden we al snel gevonden. Aan bomen geen gebrek. Nu moesten
we alleen nog het materiaal hebben om dat te maken en dat hadden we.

± 1958 ouders van de verkenners op kamp. 1ste rij v.l.n.r. Bert Cornelissen,
Sjaak Hendriks, Piet Thijssen, Gerrit Lamers, Thij Boom. Wie herkent nog meer personen
op de foto? We horen het graag. Info sturen naar info@ deschakelhaps.nl
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We hadden altijd ronde palen en paaltjes bij ons om te pionieren. Daarmee werd
meestal een klein uitkijktorentje gebouwd. Die palen werden met bepaalde knopen, o.a.
de mastworp, vast gezet. Van deze palen konden we er wat van krijgen. Daar maakten
we toen een palenvloer van op anderhalve meter boven de grond. En dat lukte. De tent
opzetten op die palen lukte ook. De scheerlijnen van de tent werden ook doorgetrokken
naar de bomen. Zo zat alles met touwen vast. De haringen om de tent vast te zetten
konden we natuurlijk niet gebruiken. Voor de tent hadden we ook nog een vlondertje
gemaakt. We hadden ook nog een trapje van vier treetjes vast gemaakt aan het geheel
en zo stonden we te glunderen van trots! Het spreekt vanzelf dat we het hele kamp op
bezoek kregen. Iedereen wou wel even in de tent liggen hoe dat voelde. Op een
gegeven moment stond er wel een man of tien te wachten.
De eerste nacht dat we in de boomtent sliepen moest er even iemand uit voor een
sanitaire stop. Hij stapte uit de tent en trapte langs het vlondertje en viel zo met zijn
broek half omlaag tussen de rode bosmieren. Nou dat heeft hij geweten. Hij kwam
helemaal onder de rode bultjes te zitten. Dus toen werd iedere nacht als we allemaal in
de tent waren, de tent dicht geritst en een slotje erop gedaan.
Er werd ook altijd een HUDO (Houd Uw Darmen Open)
gebouwd. De HUDO leek het meest op de oude poepdoos van
vroeger. Natuurlijk was deze WC. ook heel belangrijk voor ons.
Het was niet zo moeilijk om hem te maken. Je groef eerst een
gat en rondom dat gat werd met balken en touwen een
comfortabele HUDO gemaakt. Deze HUDO werd ook wel eens
op scherp gezet door enkele touwen los te maken. Dan werd
dan zo gedaan dat je het niet zag.
Tot de aalmoezenier het trof! Geloof maar dat hij wat schietgebedjes gezegd heeft!
Die schietgebedjes pasten wel goed met datgene waar hij mee bezig was!
Koken deden we op een open vuurtje. We hadden een constructie gemaakt waar je de
pan boven het vuur kon hangen. In de pan deden we ook een gepeld stukje berkenhout.
Dat was om de rooksmaak tegen te gaan. Als we uitgekookt waren en gegeten hadden,
moesten we de pannen met scherp zand weer blank schuren. Als we brood aten was
knetterbief (cornedbeef) het meest populaire beleg! Overdag deden
we van allerlei spellen. We gingen dan spoorzoeken en vlag veroveren.
's Avonds hadden we kampvuur. Dan hadden we ook de one man show
van Pietje. Dan zong hij ook Tom Dooley en was iedereen muisstil.
Daar denk ik nog wel eens aan. Pietje geweldig gedaan!
Zo was dat weekje op kamp weer veel te snel voorbij.
Snijer

.
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ZITTINGSAVONDEN
Fantastisch dat dit nu alsnog kon plaatsvinden: Haps beleefde weer twee geweldig
mooie Zittingsavonden!
In het weekend van 25 en 26 maart hebben vele bezoekers als vanouds met volle
teugen mogen genieten van een gevarieerd programma, geheel uitgevoerd door
Hapse artiesten.

Artiesten bedankt! Medewerkers bedankt! Publiek bedankt!
Jullie waren geweldig!
Een zeer trotse Zittingsavondcommissie van CV De Zelfkant
Teun, Peter, Kevin, Hendrik en Rob
22
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HOTEL-CAFE-DANCING ‘DE ZWAAN’ HAPS
Een kort overzicht.
De geschiedenis van
‘De Zwaan’ waar zo’n
beetje half Haps en verre
omstreken ooit verkering kreeg, gaat
vermoedelijk zo’n honderdvijftig jaar terug.
Het heette al in 1874 ‘De Zwaan’.
Hiernaast het oudste krantenknipsel dat we
konden vinden. Eigenaar was toen
Johannes Thoonen.
Waarschijnlijk vanaf 1910 was ‘De Zwaan’
in het bezit van de gezusters De Bruijn.

De oudste bewaarde foto van het
vooraanzicht van de Zwaan

Grada met haar klanten en zittend
linksonder Harry van Hooij

In 1921 kocht Cornelis Barten, de vader van Grada Barten,
de boerderij met schenkerij in de opkamer, van de twee
vrijgezelle zusters De Bruijn voor zijn dochter Grada die
getrouwd was met Harry van Hooij. Nog voor de oorlog
bouwden de Van Hooijs, van wie vooral Grada als
kasteleinsvrouw wijd en zijd bekend was, er een concertzaal
aan, waarin bij het uitbreken van de oorlog soldaten
gelegerd werden.

Poseren bij café van
Hooij in Haps. V.l.n.r.
achter Jan Teunissen,
Grada van Hooij,
Jan Smulders, Oss,
Frans Mooren,
voor zittend Rich Teunissen.
Café en concertzaal van de
fam. van Hooij in Haps.
V.l.n.r. Jan Gijsbers de snijder, Thij Hendriks de schoester, Harry Graat die loodgieter
was bij van Hooij. A. van Calker, Koos Lamers, Grada van Hooij, Harry van Hooij
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De concertzaal werd verbouwd

Concertzaal van Hooij met eigenaar Cor van Hooij

Tot 1963 - Café Zaal “De Zwaan” op de voorgrond,
daarachter vitrine elektrische huishoudelijke apparaten.
Cor van Hooij was ook elektricien

Marie, Cor en Harry van Hooij

Toen Grada net na de oorlog weduwe werd,
kwamen al snel haar zoon Cor en zijn vrouw
Marie Arts mee in de zaak, die ze van
lieverlee overnamen. Het was in de tijd dat
er in ‘De Zwaan’ niet alleen meer gerouwd,
getrouwd, gefeest, gestemd, vergaderd en
carnaval gevierd werd, maar dat de zaal ook
gebruikt werd voor filmvoorstellingen.
En in de huiskamer hield dokter Berger
spreekuur. De kamer heette: dokterskamer.
Kloek -Grada en
Marie van Hooij

V.l.n.r.
Bovenste rij:
Tien van
den Hark,
Grad Lemmers,
Piet Cas,
Grada de kloek,
Prins Eef
d`n Urste
is Evert van
den Hoogen,
Wim Hendrik,
Harry Zonnenberg, Bep van Daal, Tien Peeters Weem.
DE SCHAKEL 8-2022
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In 1964 werd het café afgebroken en herbouwd.
De zaal werd verbouwd. Ook kwam er
hotelcapaciteit met 7 hotelkamers bij. In de zomer
trok dat vakantiegasten en regelmatig waren de
kamers bezet door werklieden van bedrijven uit
o.a. Boxmeer en Cuijk.
De gasten werden dan gastvrij ontvangen en
verwend door de goede zorgen van Marie die
voor hen kookte en ’s avonds warme
chocolademelk voor hen maakte.

In de jaren zestig werd ook begonnen met maandelijkse dansavonden op zondag.
Er kwam een dansorkest spelen en om klokslag 18.00 uur gingen de deuren open.
De zaal stroomde vol en iedereen ging netjes op een stoeltje zitten. De dames
wachtten totdat de heren hen ten dans vroegen. Áls er wel eens een glaasje
sneuvelde werd netjes een veger en blik gevraagd en werden de scherven door de
gasten zelf opgeruimd. Om 24.00 uur was het feest afgelopen en iedereen ging
huiswaarts. Maar niet alleen op zondag was het druk in de zaak.
Door de week werd er vergaderd, koffietafels bij o.a. uitvaarten en in de
weekenden waren er vaak feesten. Vooral bruiloften en andere partijen.
De echte gouden tijd voor ‘De Zwaan’ brak aan in de jaren zeventig. Toen was er
wekelijks disco op zondag en trok de jeugd van heinde en verre naar Haps.
Plaatselijke dj’s draaiden de plaatjes op apparatuur die ze zelf in elkaar geknutseld
hadden. Willem Vrolijks, Sammie ( van Sambeek) en Henk van den Hark waren
bekende gezichten. En wie in Haps heeft zelfs nu nog nooit een feestje van Henk als
DJ meegemaakt?
Kent
DE SCHAKEL 8-2022
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Langzamerhand veranderden de tijden van het bezoek ook. Men kwam binnen rond
21.00 uur en de deuren sloten rond 1.00 uur: Politie-uur.
En een blik met handveger werd niet meer gevraagd!
Er kwamen van radio en tv bekende professionele DJ’s, totdat ook daar verandering
in kwam. Iedere zondag kwam voortaan een popband die bekende covers ten
gehore bracht. Van tijd tot tijd zelfs
bekende groepen van TV.

Popband

Het begon met Karin Kent, Patricia Paay,
ZZ en de Maskers, The Motions,
de Swinging Soul Machine, Gerard Joling
en nog veel meer. Tussen de optredens
door draaiden de DJ’s. Sluitingstijd rond
02.00 uur ’s nachts. De zaal zat bomvol
en de sfeer was uitgelaten en gezellig met
af en toe een kleine schermutseling.

19 jarige Patricia Paay
Met de hit zong `Je ben niet hip`
1979- carnaval
Kampioenschappen tonpraten

In de jaren `80 verhuurden Cor en
Marie van Hooij de zaak aan Paul Arts
die na enkele jaren stopte met de
bedrijfsvoering.

Suikerzakjes en de welbekende consumptiemunten van
‘De Zwaan’.
DE SCHAKEL 8-2022
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Anneke en Gréan van
Hooij hebben de zaak van
1987-1990 onder hun beheer
gehouden. De zaal werd opnieuw
drastisch aangepakt,
gemoderniseerd, meer geschikt
gemaakt voor het uitgaansleven
op zondag met disco en optredens
van top-40 bands.
1984-Na de verbouwing

De familie Heijmans uit Renkum huurde ‘De Zwaan’, maar hielden het na twee jaar
voor gezien. Volgens de Hapsenaren omdat er te grote mentaliteitsverschillen
tussen het Brabants volk en de familie waren.
Jan en Petra Hendriks lieten
‘De Zwaan’ echter weer tot bloei
komen. Zij huurden de zaak eerst 4
jaar waarna ze ‘De Zwaan’ kochten en
er nog 2 jaar hard in gewerkt hebben.
Met hard werken en veranderingen
aan het interieur van het pand,
maakten ze er een bloeiende
gelegenheid voor bruiloften en
partijen van en trok ook het
cafébezoek weer aan.
Helaas brandde ‘De Zwaan’ op
26 augustus 1999 af.
Dat was definitief het einde van meer dan honderd jaar ‘De Zwaan’ in Haps, een
horecagelegenheid waar vooral veel lief(s), maar ook leed gedeeld is;
een plek waar een deel van het Hapse verenigingsleven
zich jarenlang heeft afgespeeld en waar in 1954 de
oorsprong werd gelegd van carnavalsvereniging
‘De Zelfkant’ met Grada van Hooij, en later Marie en Gréan,
als Kloek.
Artikel is geschreven door:
Gréan van den Bergh-van Hooij.
Met dank aan Ward Arts, Theo Arts,
Pierre Arts en Rieky Robben
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ROMMELMARKTINZAMELING 2022
De wekelijkse inzameling voor
de rommelmarkt van
muziekvereniging Juliana gaat beginnen! Met ingang van
zaterdag 16 april kan iedereen terecht bij fam. Goossens
aan de Haringsestraat 2a, onze inzamellocatie voor 2022.
Van 09.30 tot 12.00 uur kunnen de spullen worden ingeleverd
bij onze inzamelcommissie. Let wel: Ook dit jaar gaan we voor kwaliteit dus als het “echte
rommel” is, verwijzen we u naar de milieustraat. Sinds enkele jaren zijn we strenger gaan
inzamelen zodat we op de rommelmarkt de vertrouwde goede kwaliteit kunnen bieden.
Daarom nog eventjes voor iedereen de regels:
Wat we niet innemen:
1. grote stoelen (sofa’s, bankstellen, 1-2-3 zits)
2. grote (wand)kasten
3. computers (gewicht)
4. oude grote televisies (gewicht)
5. tapijt en vloerkleden
6. verontreinigde spullen
7. kapot glaswerk en kapot aardewerk
De inzamelingen vinden plaats op zaterdag 16, 23 en 30 april en op
7, 14 en 21 mei.
De rommelmarkt vindt dit jaar plaats op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
uiteraard op het vertrouwde Marijkeplein.
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ZATERDAG 16 APRIL
JUBILARISSENCONCERT MV JULIANA
Muziekvereniging Juliana is met een inhaalslag bezig, want de jubilarissen van de jaren
2020 en 2021 worden op zaterdagavond 16 april gehuldigd tijdens het jaarlijkse
Jubilarissenconcert.
Het Jubilarissenconcert heeft door de twee ‘coronajaren’ helaas niet plaats kunnen
vinden en daarom vinden er dit jaar twee Jubilarissenconcerten plaats en de eerste
uitvoering hiervan gaat plaatsvinden op zaterdag 16 april.
Een hele rij jubilarissen wordt op deze avond in de schijnwerpers geplaatst: Liesbeth
Verkerk viert haar 25-jarig muziekjubileum, Joris van Elk is al 40 jaar lid van MV
Juliana, Mari van Dijk wordt onderscheiden vanwege zijn gouden jubileum (50 jaar lid).
Vier leden zijn maar liefst 60 jaar lid van onze vereniging en vieren dus hun Diamanten
Muziekjubileum: Teun Bongers, Bart Daanen en Wim en Tiny van der Locht. Beide
laatste heren zijn nog altijd actief lid bij zowel het
orkest van Muziekvereniging Juliana, haar blaaskapel
De Rozenbottels en het zgn. “opstaporkest” LPM
30+!
De jubilarissen worden toegesproken en gedecoreerd
door de heer Jos Verbeeten, vicevoorzitter van de
Brabantse Bond van Muziekverenigingen.
Het Jubilarissenconcert wordt uiteraard in ons
clubhuis De Posthoorn gehouden. De optredens op
deze avond worden verzorgd door de slagwerkgroep
van Juliana, het LPM 30+ orkest en het grote orkest
van Muziekvereniging Juliana.
De toegang tot het altijd drukbezochte
jubilarissenconcert is gratis; de eerste muzieknoten
worden om 20.00 uur ten gehore gebracht.
Iedereen is van harte welkom!
Een uniek “Diamanten Duo”:
Wim en Tiny van der Locht

Alvast noteren: op zaterdag 15 oktober worden de
jubilarissen van 2022 gehuldigd!
Meer info: www.mvjuliana.nl

NOG MEER AKTIVITEITEN VAN MV JULIANA
Op woensdag 27 april organiseer de Jeugd- &
Jongerenraad in Haps weer een mooie Koningsdag.
Uiteraard luisteren wij de feestelijke Oranjeoptocht die
vanaf 12.00 uur door de Hapse straten zal trekken
muzikaal weer op.
Op zaterdag 30 april neemt onze slagwerkgroep deel aan
het Slagwerkfestival in Schaijk. (meer info in de volgende Schakel).
Op zondag 1 mei wordt het jaarlijkse Dauwtrappen weer in ere hersteld.
Vanaf 07.00 uur in de ochtend zijn we er weer (alvast noteren dus).
De maand mei staat in het teken van de jaarlijkse Rommelmarkt en natuurlijk
Eldorado. Alle informatie daarover leest u de komende weken in De Schakel en
uiteraard op onze website www.mvjuliana.nl
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HAVOC NIEUWS
Op vrijdag 8 april zijn de leden van HaVoC druk geweest met de verkoop van
overheerlijke stroopwafels.
Dit jaar konden de stroopwafels zowel van tevoren besteld
worden als aan de deur gekocht worden, want, HaVoC
kwam naar jou toe!
Naast de stroopwafelactie is het een druk weekend
geweest voor HaVoC en zijn sponsoren en leden.
Dag voor de sponsors
Op zaterdag 9 april heeft de dag voor de sponsors plaatsgevonden. Een leuk evenement
om alle sponsoren te bedanken voor hun bijdrage. Na de sponsor-dag heeft er een
gezellig evenement plaatsgevonden in de kantine van de Sporthal. Een gezellige
feestavond voor iedereen uit de omgeving van Haps. Onder genot van muziek van DJ
Dre-z heeft iedereen er een gezellige avond van gemaakt!
Wedstrijdplanning
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
Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt.
De lente wordt eerder herkend door de planten dan door de mens.
Lente is de manier waarop de natuur zegt: “Laten we feest vieren!”
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Datum Tijd
11-04
20:00
18:00

Team thuis
Havoc HS 1
VCP DS 5

Team uit
Shock '82 Cuijk HS 1
Havoc DS 6

16-04

14:30
14:30
14:30
16:30
16:45
19:00
14:00
14:30
14:30
14:45
19:30

Havoc DS 3
Havoc DS 4
Havoc DS 6
Havoc DS 5
VC Polaris HS 3
Havoc HS 3
TFC DS 1
Havoc DS 3
Havoc DS 6
Flamingo's'56 DS 3
Merkala Zaanstad DS 1

Shock '82 Cuijk DS 1
TFC DS 2
VCP DS 5
Avance DS 4
Havoc HS 2
SOMAS/Activia HS 2
Havoc DS 2
Avance DS 3
Vollan '65 DS 4
Havoc DS 5
Havoc DS 1

24-04

15:00
16:30

Havoc N5 1
Havoc N5 1

25-04
30-04

20:00
14:30
14:30
14:30
16:30
18:30

Havoc DS 4
Havoc DS 3
Havoc DS 4
Havoc HS 3
Havoc HS 2
Saturnus/Hendriks
Coppelmans HS 1

TFC N5 1
Somas/Activia (Sint
Anthonis) N5 2
Detac DS 2
SOMAS/Activia DS 6
SVS DS 1
VC Athos '70 HS 3
Avance HS 1
Havoc HS 1

23-04
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Locatie
De Stappert, Haps
Sporthal Korenaer,
Stevensbeek
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
't Hout, Helmond
De Stappert, Haps
Terra-Victa, Odiliapeel
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
Pica Mare, Gennep
Topsportcentrum De Koog
Koog aan de Zaan
Warandahal, Sambeek
Warandahal, Sambeek
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
Sportzaal Muzerijk, Uden
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HAPSE BOYS NIEUWS
Met een tweede overwinning thuis tegen Vitesse ’08 1 en het gelijkspel in Oploo tegen
Excellent 1 heeft Hapse Boys 1 als hekkensluiter weer de aansluiting met de ploegen op
plek 11 en 12 van de ranglijst. Als de inhaalwedstrijd wordt gewonnen, zou de
aansluiting zelfs helemaal zijn gemaakt. Of dat wat waard kan worden, is nog niet
duidelijk. De KNVB heeft de promotie-/degradatieregeling voor het lopende seizoen
namelijk nog steeds niet definitief vastgesteld. Mogelijk vindt dit
seizoen al een versterkte degradatie plaats met het oog op het
opnieuw vorm geven van de zogeheten voetbalpiramide.
Komend weekeinde wordt niet op zondag (eerste Paasdag) gespeeld,
maar op (Paas)maandag. Voor Hapse Boys 1 staat de thuiswedstrijd
tegen Handel 1 op het programma. Hapse Boys 35+, VR2 en VR3
spelen met Pasen een dubbel programma. Zij spelen ook op
(Paas)zaterdagmiddag (17.00 uur). VR2 en VR3 spelen tegen elkaar.
Bij de jeugd is de eerste kampioen bekend. De meiden van ons combiteam ST Hapse
Boys/De Zwaluw MO13 zijn sinds de 10-0 thuisoverwinning tegen Bieslo MO13-1 op 9
april niet meer te achterhalen door de concurrentie.
Het feestje wordt rond de laatste competitiewedstrijd gevierd.
Dat is op 14 mei 2022 de thuiswedstrijd tegen Achilles Reek MO13-1.
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27STE NABUURS OPEN
ACTUEEL RATING DUBBEL TOERNOOI
Na 2 jaar geen Nabuurs Open door Covid 19, begon op maandag 21 maart 2022 het
27ste Nabuurs Open Dubbeltoernooi met 152 spelers, die samen 77 inschrijvingen
(dubbels) vormden. De 1ste 10 dagen werden bijna alle poulewedstrijden gespeeld. De
Nabuurs Commissie had zoveel mogelijk poules van 4 gemaakt, zodat iedereen
minimaal 3 wedstrijden kon spelen. Alle koppels gingen door naar het afvalsysteem,
waarin verder werd gestreden om de finale te halen.
In de 1ste week schitterend lente weer, maar dat veranderde na het weekend van 26/27
maart. Het werd kouder en kouder en op donderdag 31 maart viel er een behoorlijk pak
sneeuw en moest het programma op een enkele wedstrijd na worden afgelast. Een
dames koppel dacht daar anders over en heeft in de sneeuw de wedstrijd afgespeeld.
Op het eind van de wedstrijd leken het meer ijsballen in plaats van tennisballen
waarmee ze aan het spelen waren.
Op zondagmorgen 3 april werd om 11 uur begonnen aan de laatste 3 halve finales en de
1ste finale. Deze finale in de GD C ging tussen Daan Meijer en Melle van den Brand van
De Zoetsmeer en Marcel Janssen en Ingrid Willems van Fair Play Vianen. “Onze” Daan
en Melle wonnen deze finale met 6-3 en 6-2.
Ondanks het koude weer kwamen er toch veel toeschouwers naar het mooie tennispark
van De Zoetsmeer, die veel mooie en spannende partijen te zien kregen. In veel finales
stonden spelers en speelsters van De Zoetsmeer, waarvan er ook verschillende werden
gewonnen. Op deze dag werd ook bekend welke namen er op de “Wall of Fame” van De
Zoetsmeer worden bijgeschreven als winnaars van de 27ste editie van het Nabuurs
Open. Alleen de winnaars van de hoogste categorie komen hiervoor in aanmerking.
De hoogste categorie in heren dubbel ging tussen Jim Hesen en Roel Wijntjes, die op
zaterdag verrassend de nrs. 1 geplaatsten Anton Arts en Nikky Loeffen hadden
uitgeschakeld, en Peter van Putten en Maarten Scheper. Deze partij werd gewonnen
door Jim en Roel in 2 sets met 6-1 en 6-4. Heren proficiat.
De finale in de gemengd dubbel tussen Joris van de Meulenhof en Marloes van Wanroij
tegen Errol Bouwens en Patricia Vaessen werd gewonnen door Joris en Marloes met 6-2
en 6-3. Joris en Marloes proficiat.
De laatste partij van de dag was de finale bij de dames tussen Lobke Arts en Lynn
Martens tegen Julia van Bergen en Sandra van Buytene. Zij schotelden de toeschouwers
een uitmuntende partij voor met veel spannende rally’s en heel mooie punten. Deze
partij was een echte triller, die uiteindelijk werd gewonnen door Julia en Sandra met 64, 6-7 en 7-6. Dames proficiat.
Wij vergeten hierbij natuurlijk niet alle andere winnaars te feliciteren met hun
overwinning, De verliezers van de finales zijn nog altijd de nummers 2 in hun categorie
en dat is toch ook een hele prestatie. Het is dan net niet. Misschien volgend jaar een
herkansing en stap je dan wel als winnaar van de baan
Wij bedanken hiermee de hoofdsponsors Nabuurs Autobedrijven, Nabuurs Groep
(transport enz.) en Nabuurs Elektro. Ook de cosponsors Marc Sport Cuijk (prijzen) en
Eten bij de Buren (hapjes) voor hun bijdrage. Een woord van dank voor alle bardienstmedewerkers voor het verzorgen van het natje en droogje, de onderhoudsploeg voor
het schitterende park en alle andere zaken, de poetssters voor het elke dag
schoonmaken van de kantine, kleedkamers en wc’s, de barcommissie, de
deelnemers en zeker niet te vergeten de Nabuurs Commissie
Wij kunnen terugzien op een geslaagd 27ste NABUURS OPEN
DUBBELTOERNOOI 2022 en gaan voor de 28ste editie in 2023.
Hierbij alle de namen van alle halve finalisten, en de nrs. 1 en 2 van elke categorie.
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WINNAARS NABUURS OPEN 2022

Maandag 25 april: Vrije inlooptraining tennis (voor info zie schakel 7)

DE SCHAKEL 8-2022

37

38

DE SCHAKEL 8-2022

BEKELAAR CULINAIR

Eric
van den Besselaar
en
Jessica
van den Bekerom

Eric van den Besselaar en Jessica van den Bekerom
zijn de gezichten achter Bekelaar culinair. Zij hebben
beiden een uitgebreide horeca opleiding afgerond als
zelfstandig werkend kok en zelfstandig werkende
gastvrouw. Beiden hebben in diverse horecabedrijven
door heel Nederland gewerkt.
Ongeveer 4 jaar geleden zijn bij Eric en Jessica de
plannen ontstaan voor het opstarten van een
cateringbedrijf, maar wel met een culinair
hoogstandje.
Zoals velen al eens hebben mogen genieten van de
kookkunsten van Eric en Jessica, zijn we eens op
bezoek geweest om eens te kijken hoe het hen nu
vergaat. En misschien lukt het ons ook nog om een
paasgerecht te ontfutselen……….

Eric en Jessica, is waarschijnlijk niet nodig, want bijna
iedereen kent jullie, maar toch, zouden jullie jullie
even kort kunnen voorstellen?
Wij zijn Eric en Jessica, vader en moeder van Lisa (16)
en Thomas (14). Eric, geboren in Rijkevoort, en
Jessica, een echte Limburgse geboren in Horst.
We hebben elkaar leren kennen via school (Interven
college Venray, horeca opleiding).
Toen we in 1995 beiden stage liepen in het zuiden van
het land en in hetzelfde studentenhuis woonden sloeg de vonk over. Inmiddels zijn we
al een dikke 26 jaar bij elkaar.
Vertel in het kort eens hoe jullie carrière in de horeca er tot nu toe uit ziet.
Beiden hebben we de opleiding horeca en voedingsdienst in Venray gevolgd. Eric liep
tijdens deze opleiding stages als kok in de keuken van restaurant de Keizerskroon te
Gronsveld en Golden Tulip Barbizon te Maastricht. Jessica liep tijdens deze opleiding als
gastvrouw stage bij restaurant de Keizerskroon te Gronsveld en Restaurant Roxy’s te
Maastricht.
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Na het afronden van deze opleiding zijn we alle twee
gestart met de opleiding zelfstandig werkende kok en
zelfstandig werkende gastvrouw in Sittard. We
werkten en woonden toen allebei in en om
Maastricht. Eric werkte bij Restaurant Chez Q te
Gulpen en Hotel Beaumont in Maastricht.
Jessica werkte bij Hotel Beaumont en Golden Tulip
Barbizon in Maastricht.
Na enkele jaren in zuid Limburg te hebben gewoond
en gewerkt hebben we besloten om dichter bij de
familie te gaan wonen dit werd dus Haps. Vervolgens
hebben we samen bij Golfbaan het Rijk van Nijmegen
gewerkt en na anderhalf jaar besloten om het
avontuur in Australië op te zoeken waar we een dikke
6 maanden hebben rond gereisd en gewerkt. Na
terug komst uit Australië is Eric bij Beerkens catering
begonnen en Jessica bij restaurant de
Watervogel/Twins. Na 9 jaren bij deze bedrijven te
hebben gewerkt is Jessica In Haps bij Drank van de Meisjes gaan werken en Eric bij Des
werelds in Mill (Fitland) als chef-kok. Het verlangen naar een eigen bedrijf werd steeds
groter en zo werd Bekelaar culinair geboren.
Hoe komen jullie aan de naam Bekelaar?
We hebben vaak diners bij ons thuis gekookt voor vrienden en familie. Hierop nodigde
we hen standaard uit in Bistro Bekelaar. Bekelaar bestaat uiteraard uit een
samenvoeging van onze achternamen van den Besselaar en van den Bekerom.
Voor ons, familie en vrienden was de naam Bekelaar al een begrip dus ook een logische
stap dat ons bedrijf zo zou gaan heten.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een eigen catering te beginnen?
Er werd steeds vaker een beroep op ons gedaan om te koken voor gezelschappen. Hier
haalden we toen en nog steeds heel veel plezier uit. We hadden allebei een vaste baan
en daardoor werd het steeds lastiger om dit met onze werkzaamheden te combineren.
Beide bedrijven (Fitland en Drank van de Meisjes) hebben ons gesteund in onze keuze
en de volledige medewerking gegeven om ons eigen bedrijf te ontwikkelen. En zo
ontstond Bekelaar Culinair.
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Heeft het veel tijd gekost om het bedrijf op te starten?
Om een idee te hebben wat je wilt doen en wie je wilt
bereiken is een goed ondernemersplan schrijven wel
een slim idee. Daar gaat aardig wat tijd in zitten maar
omdat je bezig bent met je bedrijf is dit natuurlijk ook
leuk werk.
Een logo moet bedacht worden zodat mensen je
eenvoudig kunnen herkennen. Over het logo waren we
het al snel eens, strak, simpel en aan het logo kunnen
zien welke bedrijfstak het is. Tegenwoordig kun je veel
mensen bereiken via social media en ook dit moest
worden opgestart zoals Facebook en Instagram. Een eigen website kan natuurlijk ook
niet ontbreken. Deze hebben we zelf gemaakt
en onderhouden we ook zelf. De voorbereiding
kost dus wel wat tijd maar is ook erg leuk om
te doen. Met deze voorbereiding krijg je ook
een goed beeld met wat je als bedrijf wilt
uitdragen en uitstralen.
Wanneer was de officiële dag dat jullie gestart
zijn met Bekelaar culinair?
Sinds 1 oktober 2018 zijn we officieel
ingeschreven bij de KVK als Bekelaar Culinair.
Wat is catering precies en wanneer gebruik je
de term catering?
Het woord catering wordt veelal gebruikt voor het verzorgen van eten en drinken voor
feesten, bedrijven, samenkomsten en evenementen. In ons geval betekent dit het
verzorgen van buffetten, lunches, diners en hapjes.
Werken jullie samen of hebben jullie personeel in dienst?
Wij werken met zijn tweeën en hebben geen personeel in dienst. In drukke periodes
kunnen we altijd een beroep doen op onze vrienden, familie en kinderen.
Waar is jullie kook-/werkplek?
Toen we net gestart waren kon Eric veel op zijn
werk in Mill voorbereiden. Al snel werd duidelijk dat
we een eigen ruimte nodig hadden.
We kregen de mogelijkheid om de “oude molen”
naast café de Molen te verbouwen. Deze hebben
we met veel hulp van familie weten om te bouwen
en in te richten als een professionele keuken. We
zijn erg blij met deze praktische en plezierige
werkplek welke van al het gemak is voorzien.
Wat zijn jullie specialiteiten?
Het verschilt per periode, zo zijn in de zomer de
barbecues erg geliefd. In de winter de sharing
diners en buffetten. Onze borrelplanken zijn
hardlopers het hele jaar door.
Wat is jullie algemene idee rond voeding?
Eten staat voor ons gelijk aan genieten,
gezelligheid en samenzijn. Het Bourgondische leven
is met onze Brabantse en Limburgse roots er met
de paplepel ingegoten. Eten is een belangrijk onderdeel van ons leven.
DE SCHAKEL 8-2022

41

Wat verzorgt Bekelaar Culinair zoal?
Bekelaar Culinair is er voor iedereen, van een klein feestje
tot een groot feest, familiedag, personeelsfeest,
vriendenuitje, themafeest, jubileum, koffietafel of gewoon
zomaar tijdens een gezellig samenzijn. Dit kan ingevuld
worden met een buffet, themabuffet, barbecue, borrelplank,
lunch, brunch, hapjes en nog veel meer.
Hoe worden de gerechten opgediend/geleverd?
Onze buffetten, thema buffet en sharing diners worden warm aangeleverd inclusief
borden en bestek. Barbecues worden gekoeld in thermoboxen aangeleverd.
Zijn jullie zeven dagen in de week aan het kokkerellen en bezorgen of hebben jullie nog
een baan naast de werkzaamheden voor Bekelaar?
We zijn allebei volledig werkzaam bij Bekelaar Culinair. Eric is per augustus 2019 als
chef-kok gestopt bij Des Werelds in Mill. Jessica is per december 2021 gestopt bij Drank
van de Meisje. Onze werkzaamheden starten op woensdag met bestellingen voor de
leveranciers. Donderdag tot en met zondag zijn doorgaans drukke dagen met
voorbereidingen en het bezorgen van alle bestellingen. Op maandag ruimen we de
laatste dingen van het weekend op en werken we de boekhouding bij en maken we de
werksheets voor het weekend erop. Maandag- en dinsdagavond plannen we vaak de
afspraken in met mensen die een feest willen voorbereiden. Daar waar het minder druk
is besteden we heel graag de tijd aan ons gezin.
Nog plannen voor de toekomst?
Plannen voor de toekomst hebben we zeer zeker, maar voor nu ligt de grootste focus
nog op Bekelaar Culinair. Nu we weer langzaam aan normaal kunnen draaien na de
corona tijd zal er vast en zeker ruimte komen om onze toekomstplannen verder te
ontwikkelen.
Hebben jullie nog tijd voor hobby’s en zo ja welke?
We besteden graag tijd aan leuke uitjes, vakanties en stedentrips met de kinderen. Ook
uit eten gaan is van ons beide een grote hobby. Eric is lid van de carnavalsvereniging en
besteedt daar ook graag tijd aan; menige avond eindigt dan ook vaak in de vroege
uurtjes.
Kunnen jullie enkele leuke anekdotes vertellen?
Zo was er ooit een gezelschap dat in Duitsland net over de grens in een
groepsaccommodatie zat. We mochten daar op zaterdag een diner verzorgen.
De volgende dag konden we de spullen daar ophalen. In de ochtend ging bij Eric de
telefoon met de vraag of hij wc papier mee kon nemen. Het gezelschap was daar met
de fiets naar toe gegaan en de winkels waren op zondag dicht. Natuurlijk hebben we die
mee genomen. Zie het maar als een stukje extra service!

42

DE SCHAKEL 8-2022

THUISTAFELEN MET PASEN:
ASPERGERAGOUT:
Ingrediënten voor 4 personen:
- 1 kg asperges (hoeft geen eerste keus te zijn)
- 50 gram bloem
- 50 gram roomboter
- 250 ml slagroom,
- 1 kippen bouillonblokje
- zout & peper
- nootmuskaat
- 100 gram beenham in reepjes gesneden
- 3 hardgekookte eieren
Bereiding:
▪ Schil de asperges en snijd een kort stukje van het uiteinde af.
▪ Kook de schillen en de uiteindes in 0,75 liter water samen met het bouillonblokje in
een pan op halfhoog vuur voor ongeveer 10 minuten.
▪ Giet de schillen en uiteindes af in een zeef en vang het vocht op in een litermaat.
▪ Zorg dat je een halve liter vocht overhoudt; is dit niet het geval vul dit aan met water
totdat je een halve liter hebt.
▪ Snijd de kopjes af van de geschilde asperges en snijd de rest van de asperges in
stukjes. Kook deze stukjes gaar in de halve liter vocht die je hebt opgevangen in de
litermaat. Voeg de aspergepunten iets later toe want ze hebben een kortere kooktijd
nodig.
▪ Als de aspergestukjes en kopjes gaar zijn schep je ze uit de pan en leg deze even
apart.
▪ Smelt de roomboter in een pan, roer de bloem erdoor en laat de verkregen roux op
laag vuur enkele minuten garen.
▪ Neem de pan van het vuur en roer met een garde circa de helft van het warme
aspergekookvocht bij kleine beetjes door de roux totdat je een tamelijk dikke, gladde
saus hebt.
▪ Voeg de slagroom toe aan de saus en zet de pan terug op een laag vuur.
▪ Kook de saus al roerend gedurende 8-10 minuten.
▪ Gebruik het overige vocht om de saus op de gewenste dikte te krijgen.
▪ Snijd de ham in kleine reepjes.
▪ Pel de eieren en snijd deze in stukjes (niet te klein).
▪ Roer de beenham reepjes en eistukjes samen met de aspergestukjes en -kopjes door
de saus.
▪ Laat het geheel op laag vuur kort doorwarmen. Breng de ragout op smaak met peper,
zout en nootmuskaat.
▪ Serveer de aspergeragout in een pasteibakje.
Smakelijk!
Eric en jessica bedankt voor het interview en gerecht en wensen jullie veel succes met
jullie toekomstplannen.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219

AGENDA EN MEDEDELINGEN
OVERLIJDEN GER GRAAT
Het bestuur laat weten dat Ger Graat, onze vicevoorzitter, is
overleden op 24 maart jl. Ger was ruim 15 jaar lid van ons
bestuur en altijd trouw op onze vergaderingen. Op hem konden
we rekenen! Ger was een voorbeeld voor velen: altijd in de weer
voor de gemeenschap. Een eerlijk, bescheiden en belangstellend
persoon. Altijd druk, werken was zijn hobby, voor kerk en gemeenschap.
Bedankt Ger!
INLOOPMIDDAGEN
Met veel enthousiasme maken steeds meer ouderen (60-plussers)
gebruik van de inloopmiddagen in Steunpunt Mariagaarde.
Deze middagen blijken dus te voorzien in een behoefte.
Elke dinsdagmiddag is het gezellig koffiedrinken en is er ruimte voor
ontspannende activiteiten.
De entree is € 1,00 en een kopje/koffie of thee kost ook € 1,00.
Bent u er nog niet geweest, neem dan gerust een kijkje vanaf 14.00 uur.
PAASVIERING
Op donderdag 14 april hebben we samen met De Zonnebloem
onze jaarlijkse Paasviering in het Steunpunt Mariagaarde.
Om 15.00 uur beginnen we met de Eucharistieviering die wordt
voorgegaan door pastor Bas van Dijk.
Daarna is er koffie / thee met paasbrood.
Hiervoor wordt € 1,00 gevraagd, een bedrag dat u tijdens de
collecte in het mandje kunt doen.
Voor De Zonnebloem kunt u uw vrijwillige bijdrage in een envelop
doen. Zij zorgen dan voor een attentie voor onze zieke inwoners.
Deze envelop kunt u bij binnenkomst in een daarvoor bestemd mandje leggen.
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Kienen
Donderdag 21 april in het Steunpunt Mariagaarde
Aanvang: 14.00 uur tot 16.30 uur
Kaarten € 1,50 per stuk. Koffie: € 1,00
Het bestuur hoopt op een grote opkomst.
Zomerreis 2022
Van het bestuur heeft u in een brief (via de Ons) aanvullende informatie ontvangen over
de zomerreis naar de kasteeltuinen in Arcen. De reis is gepland op 2 juni.
Als u mee wilt, vul dan het opgavestrookje in. Dit strookje graag inleveren vóór 16 mei
bij:
- Els Peters, Irenestraat 5
- Annie de Haas, Wanroijseweg 9
- in de KBO-brievenbus in de hal van het Steunpunt Mariagaarde
East & Meet
Op 4 mei hebben we om 17.00 weer Eat & Meat in de Posthoorn.
Inmiddels hebben we een groep van ongeveer 35 personen die als
vaste gast aanwezig zijn. Er is niets gezelliger dan samen eten in een
gemoedelijke sfeer tegen een betaalbare prijs: € 11,00 exclusief
drankjes.
Als de groep groter is dan 25 personen, verloot’ e Posthoorn’ een gratis menu.
Nieuwe gasten kunnen zich aanmelden tot en met 2 mei bij Cas Arts: 06-461 356 70 of
doe een briefje in de brievenbus. (Kalkhofseweg 37 rechts van de rechter garagedeur).
Namens bestuur KBO Haps
Cas Arts
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KONINGSBRUNCH 2022
Zoals gebruikelijk organiseert De Zonnebloem weer een
Koningsbrunch op woensdag 27 april aanstaande.
Deze vindt plaats in het Steunpunt aan de Irenestraat.
De brunch wordt net als voorafgaande jaren gehouden voor
de zieken en ouderen en misschien de zich wat eenzaam
voelende Hapsenaren. We beginnen om 11.30 uur en
verwachten rond 16.00 uur te eindigen. De eigen bijdrage voor
de brunch is € 7,00.
Opgave en de eigen bijdrage kunt u in de bus doen bij:
- Dinie van Raaij, Parallelstraat 2-03 tel.nr. 0485-312817 of
- Birgit Selten, Wildsestraat 28.
De afdeling Haps van De Zonnebloem hoopt jullie allen op
Koningsdag te mogen begroeten!

LOTENVERKOOP De Zonnebloem
Van de zomer starten we ook weer met de lotenverkoop
van De Zonnebloem.
We hopen dat jullie allen hier aan mee willen doen, zodat
wij weer van alles kunnen organiseren!
De Zonnebloem, afdeling Haps
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AFVALINZAMELING
Zaterdag 16 april
Maandag 11 april

GFT- container i.v.m. Pasen
GFT- container en PBP

Inzameling oud papier:
Milieustraat Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur en
vrijdag 09.00-16.30 uur.
Vrijdag

6 mei 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.
Zaterdag
7 mei Buurtvereniging “De Schutters”
Parkeerterrein bij de Hapse Boys; eerste zaterdag van de
maand van 10.00-12.00 uur.
Donderdag 28 april Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur.
Woensdag 20 april Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
De Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
Zaterdag
30 april Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Parkeerterrein bij de Hapse Boys; laatste zaterdag van de
maand van 10.00-12.00 uur.
Weerspreuken
Een veel te vroege lente, geeft brood zonder krenten.
Is het koud in maart, dan nadert de lente met een vaart.
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KONINGSDAG WOENSDAG 27 APRIL

Lieve allemaal,
Na twee jaar, mag het eindelijk weer: Koningsdag 2022!
We zullen deze dag verzorgen, zoals we deze gewend zijn.
Een optocht, spelletjes en hopelijk lekker weer.
Om 12.00 uur beginnen we met de optocht vanaf
het schoolplein.
Het Sint Nicolaasgilde is er ook bij en de
muziekvereniging zorgt voor een leuk deuntje.
Zorg ervoor dat je je fiets mooi versiert in de
prachtige kleuren van ons land!
Na de optocht gaan we met z’n allen naar
Sporthal de Stappert, waar verschillende spelletjes,
springkussens en schmink klaar staan.
Daarnaast kun je een lekker hapje of drankje bestellen én komt
het Zelfkantkoor nog even langs.
We hopen er op deze manier met z’n allen een ontzettend leuke
dag van te maken. Komen jullie ook?
Veel liefs, Jeugd- en Jongerenraad Haps!
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