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HEMELVAARTSDAG 26 MEI: ROMMELMARKT HAPS
Op donderdag 26 mei is het weer zover: De jaarlijkse Rommelmarkt van
Muziekvereniging Juliana! Elk jaar weten vele honderden marktliefhebbers de weg naar
het Hapse centrum te vinden om vervolgens een bezoek te brengen aan de gezellige
markt.
Onze rommelmarkt staat bekend om haar knusse en gezellige sfeer waarin weer 1001
artikelen worden aangeboden tegen scherpe prijzen!
Wat is er zoal te koop?
Te veel om op te noemen: een uitgebreide boekencollectie, schilderijen, speelgoed,
elektrische apparatuur, aardewerk, glaswerk etc. Samengevat: bijna alles!
Uiteraard is ook de veilingmeester weer van de partij om vanaf de opbodlocatie de
mooiste artikelen te verkopen via een inschrijf- en opbodsysteem.
Op de markt zelf is het verder gezellig vertoeven: In de consumptietent kan de
(lekkere) honger gestild en de dorst gelest worden. Op de markt zelf worden ook weer
loten verkocht waarmee mooie waardevolle prijzen te winnen zijn.
De loten kosten € 1,= per stuk en de prijswinnende lotnummers worden bekend
gemaakt aan het einde van de markt.
De markt is geopend van 10.00 tot 14.00 uur. De entree bedraagt € 2,=.
Meer info: www.mvjuliana.nl
Voorafgaand aan onze markt vindt de
wekelijkse inzameling plaats.
De laatste mogelijk om spullen in te
leveren is op zaterdag 21 mei bij
Jeroen Goossens, Haringsestraat 2a
(van 09.30 tot 12.30 uur).
Vanaf deze plek alvast hartelijk aan Jeroen
en Marlou voor de gastvrijheid die ons
geboden is: hartstikke geweldig!
We hopen jullie allemaal weer te mogen ontmoeten op de Rommelmarkt van MV Juliana!
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DATA

ACTIVITEITEN 13 MEI T/M 27 MEI
ACTIVITEITEN

13 en 14 mei
Kledinginzameling
Zondag 15 mei
Open dag Wereldtuin Verliet
Zondag 15 mei
Plattelandsrondje
Maandag 16 mei
Dilemma’s bij dementie
Woensdag 18 mei
Kindervoorstelling Cuijk
Zondag 22 mei
Lenteliefde
Maandag 23 mei
Start Hapse Libre Toernooi
Donderdag 26 mei
Info: Alpe d’HuZes
VERENIGINGSNIEUWS
Dansgarde ‘de Zelfkanthennekes’
Jeugdcarnaval Haps
KBO Haps
Muziekvereniging Juliana / De Rozenbottels
Voetbalvereniging Hapse Boys
Volleybalclub HaVoC

BLZ
13
12
37
36
8
14
38
10
BLZ
20,21
24, 25
37
1, 18, 19
29
31
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KOMT UIT OP

VRIJDAG 27 MEI 2022
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres:
info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK DONDERDAG 19 MEI 2022
I.V.M. HEMELVAARTSDAG
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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`T SNUFFELHOEKJE’
Als je abonnee bent van de Schakel dan kun je gratis een
oproep plaatsen voor gratis artikelen of diensten in
de rubriek: `t Snuffelhoekje’
Stuur je oproep naar: info@deschakelhaps.nl

GEVONDEN
Onze kleinkinderen hebben een knuffel gevonden achter een
bank in het speeltuintje “Het Loo” bij de waterpomp.
Graag willen ze deze knuffel teruggeven aan het kindje wat
deze knuffel kwijt is.
De knuffel is in goede handen en kan teruggehaald worden
bij familie Laurant, Burg. Moorenstraat 21, Haps.
Met vriendelijke groetjes,
Onze kleinkinderen.
IJsheiligen zijn van 11 t/m 14 mei

IJsheiligen hebben koude koppen.
Het kan vriezen tot in mei, tot de ijsheiligen zijn voorbij.
Zijn de ijsheiligen in het land, vroege bloesem houdt dan kort stand.
Voor ijsheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten!
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 14 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden familie Weren
Zaterdag 21 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Overleden ouders Piet Reijnen en Dina Mulders
en overleden familie en de verjaardag van Cor Reijnen

Priester van de week:
Pastoor James
Pastor Bas van Dijk

Tel. 0485-451282. Vrijdag 13 tot vrijdag 20 mei.
Tel. 0485-218712. Zaterdag 21 tot zaterdag 28 mei.

Pastoor James
Pastor Bas van Dijk

Tel 0485-451282. vrijdag 3 tot vrijdag 10 juni.
Tel 0485-218712. zaterdag 11 tot zaterdag 18 juni.

MISINTENTIES kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij,
Parallelstraat 2.03, tel. 0485 - 312817.
U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen.
Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk
hangt.
Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel,
dan is het belangrijk dat u de intentie opgeeft ruim drie weken
voor de gewenste datum.
De kosten bedragen € 12,50.
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AKTIE KERKBALANS 2022
Jarenlang hebben wij u tijdens de actie Kerkbalans middels een uitvoerige brochure
ingelicht over de financiën van geloofsgemeenschap H. Nicolaas. Vaak troffen we die
brochure nog dezelfde maand aan bij het oud papier! Daarom informeren wij u nu wat
eenvoudiger door deze informatie in De Schakel, waardoor we kosten besparen.
Hoewel we een voordelig saldo hebben over het boekjaar 2021 is de situatie zorgelijk.
We zien aan de kant van baten dat de inkomsten door plaatsengeld, misintenties en
uitvaarten erg zijn gedaald. Uiteraard heeft dit te maken met de
coronamaatregelen die 2 jaar lang van toepassing waren: er
mocht maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn tijdens
diensten. We hopen, dat die posten in dit jaar een stijgende lijn
zullen laten zien. De financiën van onze geloofsgemeenschap
komen op een voordelig saldo uit door inkomsten van de
steunzenders die in de toren zijn geplaatst en de opbrengsten uit
verhuur van de pastorie. Dit zijn inkomsten uit niet-kerkelijke
bronnen!
We hopen dat dit lopende jaar de inkomsten uit kerk-gerelateerde
zaken gaan stijgen nu de maatregelen rond corona afgeschaft zijn.
Bijgaand het exploitatieoverzicht van 2021.
Baten

2018

2019

2020

2021

16.670,00

15.266,00

11.132,00

11.146,00

Plaatsengeld

7.226,00

6.944,00

6.011,00

2.048,00

Misintenties

1.405,00

1.635,00

795,00

679,00

Uitvaarten

2.725,00

3.230,00

2.250,00

645,00

150,00

150,00
30.707,00

29.068,00

Gezinsbijdragen

Giften doop enz.
Verg. KPN/Mobile

19.314,00

29.720,00

Onderhoud BRIM

4.840,00

3.222,00

Expl. Begraafplaats

2.735,00

3.160,00

8.021,00

4.548,00

Verhuur pastorie

9.708,00

10.498,00

10.857,00

10.987,00

€ 64.793,00

€ 73.835,00

€ 69.773,00

€ 59.121,00

Nadelig saldo
Totaal
Lasten
Personeelskosten
Onderhoud
gebouwen
energie etc.

2018

2019

2020

2021

11.600,00

10.302,00

9.088,00

9.252,00

12.136,00

18.575,00

18.974,00

13.699,00

Onderhoud pastorie

2.175,00

Kosten eredienst

6.540,00

2.689,00

2.698,00

1.919,00

Afdracht Bisdom

7.473,00

8.162,00

7.642,00

7.900,00

Beheerkosten

2.138,00

3.242,00

1.464,00

739,00

16.320,00

15.180,00

14.040,00

14.040,00

Bijdrage PDGH
Voordelig saldo
Totaal

6

8.586,00

15.675,00

€ 64.793,00

€ 73.825,00
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15.867,00
€ 69.773,00

9.397,00
€ 59.121,00

Ook geven we u de mogelijkheid om via de onderstaande, eenmalige machtiging uw
bank op te dragen een bedrag van uw rekening af te schrijven.
EENMALIGE MACHTIGING SEPA
Naam incassant:
Adres incassant :
Postcode incassant:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

Parochie De Goede Herder
Kerkstraat 17, in zake H. Nicolaas
5443 AA Haps
NL 13 ZZZ 302696440000
Actie Kerkbalans

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het bestuur van
Parochie de Goede Herder voor locatie Haps een eenmalige incasso-opdracht te
sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens een bijdrage aan de
parochie voor instandhouding van de geloofsgemeenschap en het kerkgebouw.
Als u bij nader inzien het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze alsnog laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag naar de voorwaarden.
Naam …………………………………………………………………………………………………………….……………….
Adres ………………………………………………....................
Postcode ………………………..
Woonplaats ……………………
Eenmalig af te schrijven het bedrag € …………………van rekening ……………………………...
Plaats……………………………………
datum …………………………………
Handtekening ………………………………………………………..

Het leven is als een muziekinstrument,
waarvan je de snaren moet spannen
en ontspannen om het aangenaam te maken.
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KINDERVOORSTELLING LTTRS IN SCHOUWBURG CUIJK
De kindervoorstelling LTTRS van Eigen Werk
Theaterteam is op woensdagmiddag 18 mei te
zien schouwburg Cuijk. LTTRS gaat over hoe
moeilijk lezen kan zijn, maar ook hoe mooi. Een
vrolijke en muzikale voorstelling die kinderen laat
genieten van voorlezen en zelf lezen.
LTTRS (4+) vertelt het verhaal van papa Loetje
(gespeeld door Pieter Tiddens), dochter Lot
(Sabrina NaberMacnack) en haar knuffel, Zeedraak.
Lot houdt van voorlezen en van nieuwe woorden,
maar haar papa Loetje niet. Als Lot aan papa vraagt
om voor te lezen, heeft hij altijd weer een smoes
paraat. Zijn bril is kapot. Zijn teen doet pijn. Of er
zit een hongerig zwijn in zijn buik. Gelukkig heeft
Lot
haar knuffel, de zeedraak. Die geeft haar elke
Marc de Fotograaf.
ochtend een woord van de dag. Woorden als
'koppig' of 'doorzetten'. Maar dan besluit Zeedraak terug naar zee te keren. Als
afscheidscadeau geeft ze Lot en Loetje een boek. Nu is de beurt aan papa. Toch?
De voorstelling is gemaakt voor kinderen in de leeftijd van 4-7 én hun opvoeders.
Pieter Tiddens vertelt: “LTTRS is een fantasierijke, meeslepende theatervoorstelling
over lezen, maar wel vol muziek. Het is zo bijzonder om kinderen en hun opvoeders
enthousiast te maken over (samen) lezen en nieuwe woorden leren.”
Eigen Werk Theaterteam maakt voorstellingen voor kinderen en volwassen publiek.
Tiddens: “Met LTTRS stimuleren we, met veel humor, het lezen bij kinderen en hun
ouders. Na afloop van de voorstelling krijgen alle kinderen het prentenboek ‘Zeedraak
zoekt een plek’ van ons mee.”
De voorstellingen van Eigen Werk Theaterteam worden gemaakt vanuit persoonlijke
verhalen van de makers zelf. Vaak stevig van inhoud, maar
licht van toon zonder de harde waarheid te schuwen. De
voorstellingen zijn toegankelijk voor een publiek van jong tot
oud.
LTTRS door Eigen Werk Theaterteam op woensdag 18 mei
om 15.00 uur in schouwburg Cuijk.
Kaarten via https://schouwburgcuijk.nl/voorstellingen/lttrs-4/10313
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WATERDIERTJES SCHEPPEN MET IVN CUIJK
Welk kind wil niet een keer waterdiertjes scheppen in een grote poel?
Landelijk organiseert IVN de “Slootjesdagen” in
het 2e weekend van juni.
Bij IVN De Groene Overlaat kan geschept worden
op zaterdag 11 juni.
Onder begeleiding van IVN-gidsen gaan kinderen
zelf op avontuur langs de waterkant. Gewapend
met schepnet, waterbak, loepje en zoekkaarten
ontdekken zij welke waterdieren er in en rond de
poel leven. Zoek de waterkevertjes en de
dikkopjes en ontdek wie er in de zomer op het
water kan schaatsen.
De activiteit wordt gehouden in het Landschapspark
De Heerlijckheid aan de Raamweg in Cuijk.
In dit park, dat aangelegd wordt door
Boomkwekerij Ebben, liggen enkele poelen waarin
naar hartenlust geschept kan worden.
Om de organisatie in goede banen te leiden is het
noodzakelijk om vooraf in te schrijven.
Praktische informatie:
De activiteit is op zaterdag 11 juni 2022
Er worden 3 sessies gehouden van telkens één uur die op de volgende tijden
beginnen: 10.00 uur, 11.00 uur en 12.00 uur
Elk kind kan aan slechts één sessie deelnemen
Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk woensdag 1 juni 2022 op
e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl
Bij de inschrijving dient de naam van het kind en het aanvangstijdstip vermeld te
worden
Bevestiging van wel of niet kunnen deelnemen ontvang je uiterlijk zondag
4 juni 2022
In deze bevestiging staat nadere informatie en wordt de exacte locatie aangegeven
Deelname aan de activiteit is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs
gesteld
Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of bel 06-22539994
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MET BIG CHALLENGE NAAR ALPE D’HUZES 2022
Na twee jaar corona-uitstel is het eindelijk zover, 2 juni 2022 gaan
Lucie & Angelique Loeffen–van Loon de Alpe d’HuZes op fietsen en
lopen! Met als doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek
naar Goed, Gelukkig en Gezond leven met kanker.
De opbrengst van Alpe d’HuZes gaat
100% naar KWF. Dit doen wij niet alleen
maar samen met vele andere agrariërs uit Nederland
met team BIG Challenge, farmers against cancer.
Lucie en haar schoonzus Angelique gaan samen met
Lucie’s neefje en nichtje met team Christian de berg
op. Christian is de oom van Pieter en Lucie en heeft in
2014 het gevecht tegen kanker verloren. Voor hem en
vele anderen in onze vrienden/kennissenkring gaan wij de Alp d’Huez bedwingen.
Op Hemelvaartsdag 26 mei kunt u ons vinden op de
rommelmarkt van Mv Juliana op het Marijkeplein in Haps.
Hier zullen wij staan met wijn, T-shirts en
andere coole merchandise om geld op te
halen voor Alpe d’HuZes.
Zien we u dan ook?
Ook kunt u doneren via onze actiepagina,
scan hiervoor de QR-code:
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BUURTVERENIGING "DE KAMPAKKER" KLEURT GOUD
In enkele straten van Haps hangt een
gouden 50 aan de deur, want
buurtvereniging "De Kampakker"
viert het gouden jubileum dit jaar en dat
willen we Haps graag laten weten.
Een verslag van onze activiteiten zal
spoedig in de Schakel te lezen zijn.
Met feestelijke groeten,
Bestuur buurtvereniging
"De Kampakker"

IDEETJE
Drukkerij Weemen gaat de kom van Haps verlaten,....zo'n mooie locatie!!!
Zou er nu dan eens iemand op het idee komen.... om hier een ‘seniorenflat' te
laten bouwen/verbouwen?
Niet alleen ik, maar velen zouden dit een
geweldige "aanvulling" vinden! Er werd al
geopperd: “Start maar een handtekeningenactie!”
Wie o wie gaat dit verwezenlijken? Wie "durft"?
M.B.

GADVERDAMME
Eind vorig jaar hebben we zo'n prachtig wandelpad "gekregen", op het Duitse lijntje
bij de visvijver....
Genietend, van een ochtendwandeling, van de natuur en vogels.
Omhoogkijkend, voel ik mijn voet wegglijden.... Gadverdamme!!
Links - rechts van en zelfs OP de pad (vanaf de Zoetendaalstraat)
liggen die SMERIGE HONDENDROLLEN WEER!!
Beste "DIERENVRIEND"...ben nu een ECHTE vriend van jouw
huisdier,.. Neem een POEPZAKJE mee, en ruim ALSJEBLIEFT de
uitwerpselen van JOUW VRIEND mee !! Dit is zo VIES BAH-BAH!!
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OPEN DAG WERELDTUIN VERDELIET
De vrijwillige medewerkers van Verdeliet willen graag hun Verdeliet met jou delen.
Dé groene plek in de Cuijkse wijk De Valuwe, waar de verbinding tussen mensen
onderling en tussen mens en natuur plaatsvindt.
Op zondag 15 mei van 10.00 - 17.00 uur zet Verdeliet haar ‘groene’ deuren wijd
open om belangstellenden meer dan welkom te heten op onze Open Dag.
Op deze dag kunnen bezoekers een indruk krijgen van de tuin en
de fijne sfeer van Verdeliet proeven.
Neem, behalve in de tuin te lopen, ook een kijkje in de keuken,
het atelier en de ontmoetingsruimte. Het is zeker de moeite
waard om in de ontmoetingsruimte even te gaan snuffelen bij
“Ieder z’n vak” waar mensen hun zelfgemaakte cadeauartikelen
verkopen.
Doe mee aan een rondleiding of de speurtocht. Gluur in een
nestkast of bijenhotel. De imkers van Verdeliet vertellen je graag
over onze bijenkasten en de wonderlijke wereld van de bijen.
Ontdek onze ecologische moes- en belevingstuin. Er wordt nu volop gezaaid, verspeend,
geplant en gewied en bij onze tuinmensen kun je met vragen terecht. Maar heb je een
heerlijke plek gevonden bij onze vijver in de (hopelijke) zon, mijmeren mag bij Verdeliet
ook. Laat je verwonderen in de kas, een bijzondere plek in een groene omgeving. Welke
een ideale plek is om te huren voor overleg, kleine bijeenkomsten, workshops en
cursussen.
Fiets je deze dag de Beerse Maas Route van het Plattelands Rondje Land van Cuijk?
Het is zeker de moeite waard om even van de
route af te wijken en een bezoek aan Verdeliet te
brengen. Op de routekaart van Verrassend
Platteland van Cuijk wordt de pleisterplaats
Verdeliet met een 2 aangegeven.
Ben je met het hele gezin op pad?
Dan is er voor de kinderen genoeg te beleven
bij Verdeliet. Zij kunnen er spelen in de
natuurspeeltuin, mee doen aan de (kinder)speurtocht en tijdens de open dag zelf
zaadbommetjes maken en deze mee naar huis nemen. Er is genoeg te ontdekken bij
Verdeliet, voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Verdeliet is een plaats waar
mensen met plezier samenwerken, hun talenten inzetten en ontwikkelen en kennis en
ervaring delen, met als motto: doen, delen en beleven. Wereldtuin Verdeliet is te vinden
langs de snelfietsroute aan de Toermalijnlaan 40, wijk De Valuwe in Cuijk.
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SAM’S KLEDINGACTIE VOOR
SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s
Kledingactie een aantal speciale landelijke
actiedagen, om zo extra veel kleding op te
kunnen halen voor het goede doel. Dit
voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp
aan schoolkinderen en hun ouders in
Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij
is, weer terug naar school kunnen.
Ook dit jaar is er op 13 en 14 mei a.s. in
Haps weer de kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in
Nood. U kunt gebruikte kleding en schoeisel - die u niet meer draagt, maar waar
iemand anders misschien nog wel blij van wordt - in gesloten plastic zakken afgeven bij
het volgende adres:
Familie Hendriks, Lokkantseweg 14 in Haps
Op vrijdag 13 mei van 14.00 tot 19.00 uur
en op zaterdag 14 mei van 10.00 tot 14.00 uur
Uw steun is onbetaalbaar
Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen
met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school kunnen of na Covid-19
niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school
blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald
werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun
kinderen.
We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.
Projecten
Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij
ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd? Of wilt u misschien
zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op
www.samskledingactie.nl
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LENTELIEFDE
Canthonis en Voix Là bezingen de Lenteliefde op zondag 22 mei
Twee koren. Twee gezichten. Dat laten Streekkoor Canthonis en gemengd koor Voix Là
het publiek - en elkaar - horen tijdens een bijzonder dubbelconcert op zondag 22 mei
in MFA Oelbroeck in Sint Anthonis.
Het wordt een bijzondere middag want beide koren staan voor het eerst sinds de
coronapandemie weer op het podium voor een heus publiek. Ze willen niets liever dan
laten horen dat ze er nog zijn. Maar er zijn meer overeenkomsten: de liefde speelt in
het repertoire van alle twee de koren een grote rol. Dat past dan weer mooi in dit
seizoen, de lente.
Klassiek en folk
Nu wordt die liefde op totaal verschillende manieren bezongen. Canthonis kiest, onder
leiding van dirigent Miriam Westgeest, voor de klassieken met de Liebeslieder van
Brahms, Elgars Bavarian Highlands en liedjes uit Four Songs For Sailors van Dyson. Voix
Là beweegt zich met muzikaal leider Wilbert Friederichs op het terrein van kleinkunst,
folk en pop. Zo vinden Toon Hermans en Coldplay
hun weg met speels gemak in één programma.
Natuurlijk, de accenten verschillen flink. Want
liefde kent naast vlinders in de buik ook ‘valse
noten’, ondeugd, wanhoop en verdriet. Het gemis
na de dood laat liefde vooral pijn doen. Maar altijd
blijkt weer: liefde levert de prachtigste liedjes op.
En dat is de rode draad op 22 mei.
Troost
Canthonis en Voix Là zijn ook samen te horen, 55
stemmen sterk! Onder meer in Beethovens Ode an
die Freude in een heel verrassend jasje. Maar er
wordt niet alleen gezongen over levensvreugde en liefde: heel speciaal wordt ook Do
Not Be Afraid van Philip W. Stopford, op een tekst van Gerard Markland.
Een indrukwekkend en troostend lied over hoop en vertrouwen, en daarmee passend in
deze tijd.
Het dubbelconcert in MFA Oelbroeck begint op zondag 22 mei om 15.00 uur.
De deuren gaan open om 14.30 uur. Kaartjes kosten € 10,= en zijn verkrijgbaar via
www.canthonis.nl of aan de kassa, voorafgaand aan de uitvoering.
Kijk voor meer informatie op www.canthonis.nl of www.voixlabeugen.nl
Beide koren zijn ook te vinden op Facebook.

14

DE SCHAKEL 10-2022

LINTJE VOOR GERRIT EN JACQUES
Gerrit van Duijnhoven, Haps – Lid in de Orde van
Oranje Nassau
De heer van Duijnhoven is vanaf 1986 penningmeester
van het parochiebestuur H. Nicolaas Haps (Parochie De
Goede Herder). Van 1987 tot 2004 was hij bestuurslid
van ‘Licenza’ en daarna werd hij zowel voorzitter als
secretaris van dit koor. Vanaf 1990 is hij administrateur
van R.K. Begraafplaats Geloofsgemeenschap H. Nicolaas
Haps. Daarnaast is hij vanaf 2000 ook vrijwilliger en coördinator van
de werkgroep onderhoud R.K. begraafplaats Haps 2000 tot heden.
Vanaf 2017 is hij vrijwilliger van Tafeltje Dekje.
Jacques Arts, Cuijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jacques Arts was vanaf 1970 vrijwilliger van voetbalvereniging
Hapse Boys te Haps. Hij was van 1985 tot 1995
penningmeester en vrijwilliger bij deze voetbalvereniging.
Tevens is Jacques erelid van de Hapse Boys.
Hij heeft bij voetbalvereniging JVC in Cuijk ook een behoorlijke staat
van dienst. Van 1997 tot 2009 was hij penningmeester. In 2010 had hij
zitting in de sponsorcommissie en vanaf 2012 verzorgde hij de PR.
In 2015 nam hij de taak van penningmeester weer op. Hij is ook erelid van JVC.

DE SCHAKEL 10-2022
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
WIST U DAT:
• Je bij alle bibliotheken gratis welkom bent, ook als je geen abonnement hebt?
• Dat veel mensen daar gebruik van maken om bijvoorbeeld boeken of
tijdschriften op te zoeken, te bekijken en te lezen?
• Je in de grote bibliotheken, o.a. Cuijk en Boxmeer, dan o.a. kunt lezen in
meer dan 120 titels tijdschriften?
• Er in Haps 15 tijdschriften klaarliggen om in te lezen?
1. Delicious 2. Flair 3. Kampeer- en caravankampioen 4. Quest 5. Libelle
6. Margriet 7. Gezond Nu 8. Fiets 9. Roots 10. VT Wonen 11. Brabeau
12. Consumentengids 13. Plus 14. Formule 1 15. De Schakel
• De koffie en thee weer klaar staan?
• De openingstijden in Haps zijn:
ma.14.30-20.00 uur wo. en vr. 14.30-17.00 uur
• We gevestigd zijn achter Basisschool De Bongerd, Kerkstraat 5?
• Het telefoonnummer: 06 57285587 is?
• Het e-mailadres: servicepunthaps@biblioplus.nl is?
• Je in mei en juni de stenencollectie van Rosalie en Riekie Berents kunt
bekijken?
• Die collectie zeer de moeite waard is?
• Het vinden van informatie en iets regelen met de overheid steeds vaker via de
computer gaat?
• Dat lastig kan zijn?
• In de bibliotheek in Cuijk en Boxmeer informatiespecialisten zijn?
• De informatiespecialisten je graag willen helpen met al je vragen?
• Deze dienst GRATIS is voor iedereen, ook als je geen abonnement hebt?
• Je kunt bellen of Whatsappen: 0485 745035?
• Je ook kunt e-mailen: informatiepunt@biblioplus.nl?
• Heel veel mensen al van deze dienst gebruik hebben gemaakt?
• Je moet durven vragen?
Rustpuntje
Kopje thee met een koek, kaarsjes aan, op de bank met een boek.
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DAUWTRAPPEN 2022:
EEN ZONDAGOCHTEND MET VOLOP MUZIKALE VERRASSINGEN
Zondag 1 mei werd een
traditie hersteld.
Na 3 jaren was het weer
mogelijk om het
Dauwtrappen op de 1e
zondag in mei te laten
plaatsvinden. Dit betekent dat ons
dorp Haps vanaf 07.00 uur maar
liefst 1,5 uur lang muzikaal werd
getrakteerd door de "live wekker"
van MV Juliana.
Onderweg waren er mooie muzikale
verassingen voor de diamanten
echtparen Kruitbosch en van den
Boom, voor ons kersverse Lid in de
Orde van Oranje-Nassau: Gerrit
van Duijnhoven en voor onze
diamanten jubilaris Teun Bongers!
Na afloop werd uiteraard het ontbijt
geserveerd in ons clubhuis De
Posthoorn: Posthoorn super
bedankt wederom en natuurlijk aan
iedereen die op deze ochtend ons
weer vergezelde!
Hier alvast een kleine Impressie.
De overige foto's staan op
www.mvjuliana.nl/fotopagina
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ELDORADO IN AANTOCHT: KOMT HET ZIEN EN MEEMAKEN
De Hemelvaartsweek is een drukke week voor onze
Muziekvereniging, want naast de rommelmarkt staat ook
Eldorado op de agenda. De voorstellingen gaan plaatsvinden
in het weekend van Hemelmaart.
De regionale media staan er vol van en op onze website
www.mvjuliana.nl is ook alles te lezen over deze
Openluchtvoorstelling die muzikaal begeleid wordt door onze
muziekvereniging.
De voorstellingen vinden plaats op Landgoed Barendonk in
Beers op vrijdagavond 27 mei, zaterdagavond 28 mei en
zondagmiddag 30 mei.
Voor tickets en aanvangstijden verwijzen we jullie
graag naar onze website.

LET’S PLAY MUSIC KIDS - EDITIE 2022
Na twee lange corona jaren was het op woensdag 13 april eindelijk zover.
De Kick-Off van LPM Kids 2022. In samenwerking met Basisschool ‘De Bongerd’ hebben
we een hele leuke bijeenkomst kunnen en mogen organiseren.
De leerlingen van groep 4, 5 en 6 reageerden erg enthousiast en er hebben zich in
totaal maar liefst 44 enthousiaste kinderen aangemeld. De lessen zijn in de week
van 9 mei van start gegaan en in de week van 20 juni is de generale repetitie.
Op zondag 26 juni zal de finale van LPM Kids plaatsvinden op het altijd drukbezochte
Tuinfeestconcert bij onze vrienden van CV De Zelfkant,

info hierover volgt uiteraard.
Wil ook JIJ Muziek gaan maken: lees er alles over op onze
website www.mvjuliana.nl
Opgeven kan 24 uur per dag!

MOOIE EN WELVERDIENDE
UITREIKING AAN EN VOOR TEUN BONGERS
Onze jubilarissencommissie Joris van
Elk en Jeroen Goossens reikte
onlangs de welverdiende insigne en
oorkonde uit aan Teun
Bongers i.v.m. zijn
60-jarig lidmaatschap
van Muziekvereniging
Juliana: Teun,
nogmaals proficiat en
we hopen
dat je er nog in lengte
der jaren van mag
genieten, samen
met Marietje!
DE SCHAKEL 10-2022
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“JONG GELEERD IS OUD GEDAAN”
Met deze uitspraak leert Piet het een en ander aan
Jade en Berry. Maar wat precies? Wat kan hij, wat
Jade en Berry nog lastig vinden?
Zouden ze het op tijd kennen voordat we het stuk
‘Schone Schijn’ opvoeren op 14, 15 en 16 oktober
2022?
Inmiddels zijn we een aantal weken aan het
repeteren. Nu nog met het script erbij. Hopelijk over
een tijdje niet meer!
Steeds meer zinnen worden uitgesproken zonder het
‘hulpmiddeltje’.
Ook krijgt het
stuk langzaamaan
steeds meer vorm door attributen die
toegevoegd worden. Het zal nog even duren,
maar wij kunnen nu al niet meer wachten.
De mannen proosten erop en hebben enorme
schik tijdens het leren van de tekst.
Of zou dit ook een deel van een scène zijn?
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GEEF DE PEN DOOR AAN…
Hoe kennen jullie elkaar?
Wij kennen elkaar via onze ouders.
Mijn naam is: Lynn Hendriks
Leeftijd: 14 jaar, 2e klas, Elzendaalcollege
Boxmeer
Hobby’s: Voetbal
Voetbal doe ik 3x per week, 2 keer trainen, en
‘s zaterdags nog de wedstrijd.
Voorlopig even uitgeschakeld, ik ben gevallen met
voetballen en heb een breuk in mijn bovenarm.
Gezellig is het zeker altijd bij voetbal.
Wat vind je het leukst in of van Haps?
Dat er bij elke vereniging of club wel iets leuks en
gezelligs georganiseerd wordt, voor jong en oud.
Wat mis je in Haps?
Ik mis sommige sporten in Haps, zoals turnen en
hockey en op de Loswal een mooi aangelegd
sport- en spelpark, waar je zowel kan
sporten als spellen kunt doen, of lekker
kunt zitten, voor zowel jong en oud dus.
Aan wie wil je de pen doorgeven?
Ik geef de pen door aan Loes Egelmeers.
Loes ken ik eigenlijk al jaren, omdat onze ouders met elkaar bij de
carnavalsvereniging zitten en Loes zit bij mij in het voetbalteam.
De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps t/m 16 jaar.
Artikel de pen naar: info@deschakelhaps.nl voor donderdag 19 mei inleveren.
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WAAR IS DAT FEESTJE…

Beste jeugd van Haps,
Het is nog geen carnaval, maar we gaan toch weer een super knalfeest bouwen!!
Vrijdag 10 juni is het Jeugdprinsenbal en komt de 32ste Jeugdprins, prinsen en complete
hofhouding van 2022 tevoorschijn!!
Nadat ze een super vette carnaval gehad hebben gaan we deze avond dan echt afscheid
nemen van jeugdprins: Daan d’n Urste en natuurlijk zijn hofhouding.
Na het aftreden gaan we snel richting de onthulling van de nieuwe
jeugdprins en hofhouding, zodat we daarna nog een knal feest kunnen
bouwen!
Dus iedereen in de agenda noteren:
Jeugdprinsenbal in onze Kiepekoi de Posthoorn.
De avond begint om 19.00 uur, dus zorg dat je op tijd bent en niets hoeft te missen!!
Wij hebben er net als jullie gruwelijk veel zin in!!
Jeugdcarnaval Haps
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WAAR IS DAT FEESTJE…
Jeugdcarnaval Haps
Beste jeugd van Haps,
10 juni as. hebben we jeugdprinsenbal dan komt de nieuwe jeugdprins
tevoorschijn, maar mogen er ook weer nieuwe raadsleden bij komen. Wij
zijn dan ook weer op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor onze
Jeugdraad van Elf. Het is een gezellige club, met veel lol en schik op alle
activiteiten van de jeugdcarnaval.
Ben jij een jongen uit groep 7 of 8 , heb je zin om gruwelijk te feesten, dansen of
lachen en wil je niks missen met de jeugdcarnavalsfeestjes? Meld je dan nu aan!
(Als je lid bent van de jeugdraad, heb je alleen een zwarte broek en een witte blouse
nodig. Voor de rest van de kleding zorgt de Commissie Jeugdcarnaval.)
Let op: aanmelden uitsluitend vóór 18 mei !!!
Jeugdcarnaval Haps

Opgaveformulier voor de Jeugdraad van Elf
Naam: ……………………………………

Adres: ……………………………………..……………

Tel. nr.: …………………………………

Geb. datum: ……………

Groep: ……….

Inleveren kan per email: hapsehaantjes9@gmail.com

DE SCHAKEL 10-2022
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DASSEN
Hier heb ik een verhaaltje waarin mijn moeder de hoofdrol in speelt. Het is meer dan 60
jaar geleden dat dit gebeurde. Het is authentiek en komt uit het familiearchief. Ik heb
er lang over zitten denken om het toch te brengen zonder racistisch te zijn. In die tijd
kenden we het woord racistisch nog niet eens denk ik? Het was nog in de tijd van de
zwart wit televisie zonder afstandsbediening.
Maar wat de afstandsbediening betrof waren we denk ik wel een van de eerste in Haps
die dat hadden! Hij was bedacht door Jan en het was
een oude biljartkeu van onze pa. Mijn vader ging
graag biljarten en had ook een eigen keu.
Met die oude keu konden we precies van achter de
tafel de knopjes van Ned. 1 en Ned. 2 bedienen.
Meer zenders zaten er ook niet op de TV.
Zo zei Jan op een gegeven moment: ik denk dat
ik de afstandsbediening (keu) een keer goed moet krijten!
De keu glijdt steeds van Ned.1 naar Ned. 2 en ook andersom.
In die tijd keken we bijna alles wat er op de T.V. was.
Zelfs het testbeeld vonden we al spannend en vooral wat daarna kwam.
Terwijl we met zijn allen weer T.V. aan het kijken waren kwam pa vanuit de winkel de
huiskamer in lopen. Hij zag Mieke en Ger in de looprek staan. Hij zag dat ze in de
looprek niet al te veel ruimte hadden en zei tegen ma: ik denk toch dat we aan een
grotere looprek toe zijn! Dan kunnen er eventueel ook 3 peuters in.
Nogmaals, op T.V. keken we praktisch alles en dat was toen een
uurtje of 4 kijken per dag. Dat was toen ook het hele aanbod per
dag. Zo zaten we naar ons favoriete programma Swiebertje te
kijken. Zoals altijd had Swiebertje het weer met Bromsnor aan de
stok. We zaten allemaal geboeid te kijken. Toen kwam mam met
de warme fles voor toen baby Henriette aanlopen. Els mijn oudste
zus was aan de beurt om Henriette de fles te geven. Ik zeg tegen
Els: laat mij dat ook eens eventjes proberen! Dus ze geeft mijn
jongste zusje en de fles even door. Begint baby'tje Henriette toch
te huilen. Geef hem maar weer gauw hier, zegt Els!
Ik was even afgeleid maar kon nog net de afloop van Swiebertje en Bromsnor zien.
Kwam er na Swiebertje een programma dat ging over de missie en de missionarissen.
Het filmpje ging over al het goede werk wat de missionarissen daar
deden in het oerwoud. Opeens kwamen er in dat filmpje een paar
inlandse vrouwen voorbij. Het was heel normaal dat de vrouwen
daar met onbedekte borsten rondliepen. Mijn moeder zag het
gebeuren en wou de afstandsbediening grijpen, maar die stond een
eindje verder in een hoek (de biljardstok). Maar ze was al te laat.
Vroeg er iemand van ons: wat hadden die vrouwen daar hangen.
Och zegt ons mam die hadden unne das um. (een das om).
Ja en dat zeker met 40 graden in het oerwoud! Mam deze
opmerking zullen we nooit meer vergeten en wordt gekoesterd
in de familie! Een paar jaar later komt er weer precies hetzelfde
filmpje op de T.V. Dat ziet mijn moeder nu ook weer maar zegt nu niets.
Nou kwam Snijerke aan het woord. Mam wat die vrouwen daar
hebben hangen zijn geen dassen maar hangt XXX. Dit gezegd te hebben
kreeg ik thuis de maximale straf: een maand lang om 7 uur naar bed!!!
Snijer
.
DE SCHAKEL 10-2022
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MEGA TUINFEEST: ACHTER DE SCHERMEN
In de vorige Schakel hebben we jullie al gemeld dat het Mega Tuinfeest eindelijk
gaat plaatsvinden! 25 juni klinkt nog ver weg, maar de tijd vliegt en er is nog veel
te doen.
Het lijkt ons leuk om jullie een klein kijkje achter de schermen te geven.
Wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van zo’n groot evenement?
Bij De Zelfkant is het een geoliede machine, maar toch nog steeds heel veel werk.

De verschillende commissies zijn druk bezig. Met vergunningen, draaiboeken,
contact met de artiesten, PR, Social Media, inkoop, verkoop van kaartjes. Iedereen
draagt zijn of haar steentje bij en zo zijn er toch “ongezien” 25 man bezig met de
organisatie.
Is het veel werk? Ja! Is dat erg? Nee, want het gaat een fantastisch feest worden.
Als je nu denkt: is er nog een manier waarop ik kan helpen? Jazeker!
Voor ons als vereniging brengt een groot evenement ook een groter risico met zich
mee. We zijn vol vertrouwen, maar hoe eerder we weten hoeveel bezoekers er
komen, hoe beter. Ben je van de partij, maar heb je nog geen
kaartje gekocht, doe dat dan snel. Kleine moeite voor jou, erg
fijn voor ons.
Tickets zijn verkrijgbaar via onze website: www.dezelfkant.nl
We kunnen het ons niet voorstellen, maar twijfel je nog of heb
je zin om alvast in de goede sfeer te komen? Op social media
staat een filmpje. Scan de QR-code om deze te bekijken.
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HAPSE BOYS NIEUWS
Met twee gelijke spelen blijft Hapse Boys 1 puntjes sprokkelen in de strijd tegen
degradatie. Zowel tegen Ysselsteyn als tegen virtueel (op basis van het aantal
gespeelde wedstrijden) koploper Melderslo waren er goede kansen op de winst.
Met nog 5 wedstrijden te gaan, blijft het erg spannend en
kan het wellicht aankomen op de laatste wedstrijd op
Tweede Pinksterdag in Helmond tegen directe concurrent
SV De Braak.
Met de jeugd spelen we nog 2 competitieronden en dan zit
het seizoen er alweer op. In mei zijn er ook een aantal
activiteiten buiten het voetbal, zowel in Haps als in Oeffelt.
Bij het verschijnen van dit nummer van De Schakel is de
eerste inlooptraining voor nieuwe jeugdleden geweest.
Wie die training heeft gemist en nog wel kennis wil maken met voetbal, kan op
18 mei deelnemen aan de tweede inlooptraining.
De informatie vind je op www.hapseboys.nl

Donderdag 28 april 2022
ST MDOC MO13-2
Zaterdag 30 april 2022
Blauw Beel ’38/JUMBO JO15-6
ST Constantia/Menos JO15-1
Zondag 1 mei 2022
Ysselsteyn 1
Hapse Boys 5
VIOS ’38 5
Hapse Boys 35+1
ST MDOC VR1
ST SVEB/Sporting VR1
Zaterdag 7 mei 2022
Merselo JO15-1JM
Zondag 8 mei 2022
Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Hapse Boys 35+1
Hapse Boys VR1

-

Hapse Boys MO13-1

4

-

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2

10 - 3
1 - 4

-

Hapse Boys 1
Vianen Vooruit 4
Hapse Boys 6
DESO 35+1
Hapse Boys VR2
Hapse Boys VR3

1
0
4
2
10
1

-

-

Hapse Boys JO15-2

3

- 7

-

Melderslo 1
Constantia 2
EGS ’20 35+1
Bieslo VR1

2
4
0
3

-
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1
2
1
0
1
0

2
3
3
4
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HAVOC SPEELT LAATSTE WEDSTRIJDEN DIT SEIZOEN
De laatste wedstrijden van het
seizoen komen er aan. Waar het
ene team al een tijdje geen
wedstrijden meer heeft gespeeld,
is bij sommige teams de
competitie nog in volle gang. De
laatste wedstrijden worden op
zaterdag 21 mei gespeeld. Voor
Dames 4, 5 en 2 is dit een
thuiswedstrijd.
Zie onderstaand programma voor
de laatste wedstrijden.
Nevobo heeft bij de senioren
bepaald dat er dit seizoen geen
kampioenen zijn.
Gelukkig is dit bij de mini’s niet
het geval en mogen de meiden
van mini’s niveau 5.1 zich
KAMPIOENEN noemen!
Het team bestaat uit:
Daan Geurts, Esmee Wijntjes,
Roos Emons, Lieke Goossens en
Fenne Jillissen.
Aankomende wedstrijden
14-05 14:15
Hajraa DS 2
14:30
Vollan’65 DS4
21-05

16:30
14:30
14:30
16:15
16:30

Havoc DS 5
Havoc DS4
Havoc DS5
Saturnus/Hendriks Coppelmans HS2
Havoc DS2

DE SCHAKEL 10-2022

Havoc DS2
Havoc DS6
VC Volt DS3
Were-Di DS2
Flamingo’s’56 DS3
Havoc HS2
Polaris DS1
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KOM EENS OP BEZOEK IN HET HOBBYCENTRUM
Frans Peters (64) werd geboren in de Burg. van Hultenstraat n
Haps en was jarenlang in Haps werkzaam bij loodgieters- en
sanitairbedrijf van Hans Arts.
Na zijn huwelijk verhuisde bij naar Cuijk en is daar nu onder
andere actief bij het Hobbycentrum en daar is volgens Frans
voor elke hobbyist wat te beleven.
Wij gingen in Cuijk bij Frans op bezoek.
Frans, kun je je even kort voorstellen voor de mensen die je niet
(meer) kennen?
Ik kom uit Haps en woon al 40 jaar samen met Maria in Cuijk.
Mijn ouders hadden een gezin met 7 kinderen, waarvan ik de
zesde ben. Mijn vader werkte als chauffeur bij levensmiddelen
grossier Herman Verhoeven aan het Marijkeplein.
Mijn moeder was huisvrouw en zorgde, samen met mijn vader,
voor een grote moestuin.
Je hebt jarenlang als verwarmingsmonteur bij Hans Arts
gewerkt. Dat is lang geleden, maar vertel er eens wat meer
over………….
Ik heb 18 jaar bij Hans Arts (de Smid) gewerkt samen met mijn ‘koempel’ Theo de
Haas. We legden verwarmingen aan, de riolering, waterleiding en gas.
We ontstopten de riolering, we plakten en repareerden platte, bitumen daken.
We hingen goten op en veegden die naar wens schoon. Kortom, heel veel verschillende
klussen en dat maakte het loodgietersvak erg leuk. In 1996 stopte Hans en verkocht
het bedrijf met blauwe werkbus en personeel aan Gebr. Janssen uit Beugen.
Daar heb ik nog 2 jaar gewerkt tot ik in 1998 een hersenbloeding kreeg, waarbij een
propje in een ader naar boven geschoten is. Gevolg was dat ik voor 80-100% werd
afgekeurd.
En hoe zag je leven er vervolgens uit?
Ik kwam in de Sint Maartenskliniek terecht en daar werd me geleerd hoe om te gaan
met mijn beperking, want veel dingen moest ik helemaal opnieuw leren. Samen met mij
ging men op zoek naar passende activiteiten, want ik moest wat te doen hebben, vond
men. Zelf had ik als doel: “Ik ga terugkomen naar die blauwe bus!” Dat lukte echter
niet. Hierna ging ik naar Werkenrode in Groesbeek waar ik als vrijwilliger
onderhoudswerkzaamheden bij de technische dienst deed, samen met een monteur. In
2019 belandde ik 3 maanden in het ziekenhuis met een bacterie en ben daarna met het
vrijwilligerswerk gestopt.
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Ongetwijfeld heb je ook verschillende hobby’s?
Veel hobby’s heb ik niet.
Ik heb veel gewandeld en gefietst om mijn
conditie te verbeteren.
Elke maandagavond ga ik sporten bij “Koprol” in
de Maartenskliniek, samen met mensen met een
niet aangeboren hersenletsel. Op zekere dag
kwam het Hobbycentrum, toen in Cuijk- Noord,
op mijn pad. Er waren mensen die het plan
hadden om een hobbycentrum op te starten.
Na een artikel in het Cuijks Weekblad kwamen er
veel mensen op af met allemaal verschillende
hobby’s. Ik was er één van en mijn hobby is hout
bewerken geworden en dat vind ik fijn om te
doen en daar heb ik het meeste verstand van.
Het liefste werk ik alleen, omdat ik dan niet
afgeleid word door anderen.
Wanneer is het Hobbycentrum geopend?
Elke dag van maandag tot
vrijdag van 13.30-16.30 uur.
Het Hobbycentrum is nu gevestigd in Molenstraat 47.
Kijk maar eens op de website: www.hobbycentrumcuijk.nl
Als mensen interesse hebben dan loop maar eens binnen.
Koffie of thee staan klaar en er is altijd tijd voor een praatje en te
kijken naar elkaars interesses en vaardigheden. Je zult zien, het bevalt!
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Welke hobby’s kun je er uitoefenen?
Heel veel: keramiek, houtbewerking,
speksteen, klein metaal, modelbouw, tekenen
en schilderen, textiele werkvormen,
elektronica, glas-in-lood, edelsmeden en
sieraden maken en mozaïek. Bij voldoende
belangstelling wordt er uitgebreid met nieuwe
hobby’s
Wat maak je zoal en werk je ook in opdracht?
Soms maak ik in opdracht kleine werkjes,
zoals een poppenhuisje, kistje of vogelhuisje,
een stoeltje of pindakaashouder. Ook maak ik
specifieke dingen voor mensen met een
beperking. Het gaat allemaal wat langzaam, maar met veel geduld probeer ik er toch
iets moois van te maken. Veel gereedschap hebben we gekregen van mensen die
stopten met hun beroep of hobby.
Help je andere hobbyisten en liefhebbers van hout ook verder en geef je tips?
Mensen helpen elkaar en geven tips en dat maakt het ook weer gezellig. Voor veel
deelnemers elke week wel weer momenten om naar uit te kijken.
Deelnemers betalen € 75,= per jaar voor het beoefenen van 2 hobby’s.
Heb je nog eens een wens om ooit nog iets moois te maken?
Ja hoor. Als er iets op mijn pad komt .
Frans, hartelijk dank. Veel succes met je hobby en geniet van het leven ondanks een
beperking.
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“Welbevinden is niet hét moment,
welbevinden is wat je de hele dag behoort te beleven!”
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Inloopmiddagen
Ouderen (60-plussers) leden en niet-leden van de KBO kunnen gebruik
maken van de inloopmiddagen in Steunpunt Mariagaarde.
Elke dinsdagmiddag is het gezellig koffiedrinken en is er ruimte voor
ontspannende activiteiten zoals rikken of jokeren, Rummikubben,
scrabbelen, sjoelen en andere gezelschapsspelen.
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.
Bedevaart Katwijk
Op donderdag 19 mei vindt weer de jaarlijkse bedevaart naar Katwijk plaats.
Vervoer: eigen gelegenheid. De Heilige Mis begint om 14.00 uur en is bij mooi weer
buiten bij de grot. Na afloop koffie drinken met vlaai bij café van Kempen.
Kienen
Donderdag 16 juni kienen 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 hebt 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 woensdag 1 juni hebben we om 17.00 weer Eat & Meet 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 de Posthoorn een gratis
menu.
Nieuwe gasten kunnen zich aanmelden 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, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps. Tel. 06-46135670 of 0485-316219

GENIET VAN DE NATUUR
Een dag volop cultuur, historie en gastvrijheid op het
Verrassend PlatteLand van Cuijk beleven?
Ieder jaar wordt op de derde zondag in mei ‘Ons Plattelandsrondje’ georganiseerd.
Dit jaar is dat op zondag 15 mei 2022. De leden stellen speciaal voor deze dag
hun bedrijf open en je kunt mooie prijzen winnen!
Meer informatie: www.verrassendplattelandvancuijk.nl
DE SCHAKEL 10-2022
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37E HAPSE LIBRE TOERNOOI
Beste biljartvrienden,
Nu een moeilijke coronatijd voorbij is,
is het weer mogelijk een
biljarttoernooi te organiseren.
Het 37e Hapse Libre toernooi begint op maandag 23 mei, maar omdat het al wat
later in het jaar is, en de tijd beperkt, zijn de regels éénmalig aangepast.
Zo is er géén verliezersronde en géén aparte damescompetitie.
Dames zijn wel welkom; zij worden bij de heren ingedeeld.
Alle rondes zijn met een knock-out systeem.
Kosten van deelname zijn € 5,-- per persoon.
Aanmeldingen zijn mogelijk tot 16 mei bij Café de Molen, telefoon 312687.
Volgend jaar zal het toernooi op de gebruikelijke manier plaatsvinden.
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AFVALINZAMELING
Maandag
Maandag
Maandag
Zaterdag

16
23
30
4

mei
mei
mei
juni

GFT- container
GFT- container
GFT- container
GFT- container
i.p.v. maandag

en PBP
en restafval
en PBP
6 juni Pinksteren

INZAMELING OUD PAPIER
Milieustraat Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur en
vrijdag 09.00-16.30 uur.
Woensdag
Dinsdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag

18 mei Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
de Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
24 mei Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur.
28 mei Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
3 juni 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.
4 juni Buurtvereniging “De Schutters”
Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
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DE GILD SCHIET ER OP LOS
Afgelopen 1 mei hebben onze eigen Hapse Gildebroeders zich in Beers van hun beste
kant laten zien tijdens het laatste gemeentekoningsschieten van de voormalige
gemeente Cuijk. Deze schietwedstrijd tussen de gilden van de gemeente Cuijk werd
jaarlijks georganiseerd, maar nu, met het einde van de gemeente Cuijk, komt daar
natuurlijk ook een einde aan.
Inmiddels wordt er hard nagedacht over een
vervolg op het gemeentelijke
koningsschieten onder de vlag van de
gemeente Land van Cuijk, een evenement
dat wellicht al in 2023 wordt georganiseerd.
Vanwege het grote aantal gilden is het nog
niet helemaal duidelijk hoe dat het beste
kan, maar daar wordt vast een passend
antwoord op gevonden.
Tijdens het gemeentelijke
koningsschieten heeft het Sint
Nicolaasgilde, via een laatste schot van Jan
Robben, een tweede plaats verdiend. Het
immer competitieve gilde van Vianen ging er
met de eerste prijs vandoor.
Het laatste schot van Vianen kwam van
Angelique van Uden die daardoor zowel de
allereerste vrouwelijke gemeentekoning(in)
van de gemeente Cuijk als de allerlaatste
gemeentekoning(in) van de gemeente Cuijk
is geworden.
Schieten doen we graag, tweede worden vinden wij helemaal prima en we hebben flink
genoten van de gezelligheid op deze mooie dag, maar ook voor serieuzere zaken
deinzen wij niet terug.
Op 4 mei hebben we de dodenherdenking in Cuijk begeleid. Een mooie, eervolle en
serieuze taak. Het was voor onze jeugdleden Teun en Driek de eerste keer dat ze
samen meeliepen met de Gild en dat hebben ze ontzettend mooi en goed gedaan.
Teun en Driek zijn nog wat te klein om een echt geweer te hanteren, maar onlangs
tijdens de opening van ons schietseizoen bleken ze dat al wel ontzettend interessant te
vinden. Mocht jij dat ook interessant vinden, kom dan gerust eens op een zondag om
een uur of twaalf een kijkje nemen op ons schietterrein aan de Lokkantseweg.
Maar nog mooier is als je bij ons bij het enige echte Hapse koningsschieten op 5 juni
(Eerste Pinksterdag) kunt zijn. Rond half 3 vertrekken we vanuit ons
gildehuis ‘De Posthoorn’ met slaande trom naar het schietterrein.
Daar gaan de Gildebroeders met elkaar de strijd aan om te bepalen
wie zich voor een jaar Koning van het Hapse Sint Nicolaasgilde mag noemen.
Daarna wordt een nieuwe vogel gehesen en kun je als bezoeker
ontdekken of ook jij een getalenteerd schutter bent.
Degene die met zijn kogel de laatste restjes van de vogel naar
beneden schiet, ontvangt een mooie trofee en het voorrecht om
zich een jaar lang ‘Publiekskoning(in) van Haps’ te noemen.
Na het schieten gaan de gildebroeders een hapje eten en vanaf een uur of 8 kun je de
nieuwe Koning van het Sint Nicolaasgilde en de Publiekskoning(in) van Haps komen
feliciteren in ‘De Posthoorn’.
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