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JOHN PEETERS KONING SINT NICOLAASGILDE
Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag
Gilde dag Sint Nicolaasgilde Haps.
Om 11.00 uur begonnen we de dag met
een mooie en drukbezochte Gildemis.
Daarna in optocht naar het Gildeterrein
aan de Lokkantseweg, waar gestreden
werd om de Koningstitel.
Na 119 schoten, schoot John Peeters de
vogel (kunstvogel) van de paal.
Na een ereronde door Haps, werd de
zomerteerdag voortgezet in clubhuis
‘De Posthoorn’.
John van harte gefeliciteerd met je Koningstitel.
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DATA

ACTIVITEITEN 10 JUNI T/M 24 JUNI

Juni
Woensdag 15 juni
Donderdag 16 juni
18 en 19 juni
Zaterdag 18 juni

ACTIVITEITEN
Open training Zelfkanthennekes
Laatste dag aanmelden Sjors creatief / sportief
Opendag – Samen open we de deuren
Viswedstrijd HSV de Polder Haps
Rik- en Jokertoernooi

VERENIGINGSNIEUWS

BLZ
30
7
3
14
37
BLZ
8
40
36
20

Caboose
C.V. De Zelfkant
KBO Haps
Muziekvereniging Juliana
Voetbalvereniging Hapse Boys

26

DE SCHAKEL NUMMER 13-2022
KOMT UIT OP

VRIJDAG 24 JUNI 2022

Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl
Teksten aanleveren in WORD-document. Foto’s tevens apart in de mail toevoegen.

UITERLIJK VRIJDAG 17 JUNI 2022
Aangeleverde kopij.
Geen bevestiging ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Redactieadres.
Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
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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‘SAMEN OPENEN WE DEUREN’ - OPEN DAG
Onder het mom van ‘Samen openen we deuren’ nodigen basisschool de Bongerd,
Kinderopvang Koetje Boe en Boerkes & Co, Buitenschoolse Opvang De Klimboom
en Unik, Peuterspeelzaal K’nijntje van Spring Kinderopvang en de Bibliotheek
Servicepunt in Haps, iedereen van harte uit om op donderdag 16 juni naar de
gezamenlijke open dag te komen. Voor wie op zoek is naar geschikte opvang, een
lekkere speelplek, een goede school, fijne literatuur en (lees)activiteiten, is dit hét
moment om even ongedwongen een kijkje achter de schermen te nemen.
Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zich op de verschillende locaties laten rondleiden
en de aanwezige medewerkers, leerkrachten en kinderen spreken. Op de Bongerd
zijn op dit tijdstip de lessen in volle gang en ook bij Koetje Boe, Boerkes & Co en
peuterspeelzaal K’nijntje gaat de opvang gewoon door. U kunt dus goed de sfeer
proeven en gericht vragen stellen. Interesse? We zien u graag op de 16 e.
Basisschool de Bongerd
Bibliotheek Servicepunt Haps
BSO De Klimboom
BSO Unik
Kinderdagverblijf Boerkes & Co
Kinderdagverblijf Koetje Boe
Peuterspeelzaal K’nijntje

www.debongerdhaps.nl
www.biblioplus.nl
www.bsodeklimboom.nl
www.unik.nl
www.boerkesenco.nl
www.koetjeboe-haps.nl
www.spring-kinderopvang.nl
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EINDE FOKPAARDENDAG IN HAPS
De Fokpaardendag in Haps, een evenement met een rijke geschiedenis dat al bijna
80 jaar terug gaat. In oorlogstijd opgericht, waarbij mensen hun paarden konden
tonen aan een vakkundige jury die oordeelde welk paard/pony het beste was.
Een populair evenement met rijen dik publiek en vele
aanmeldingen van diverse rassen.
In de loop van de jaren is het ‘Fokpaardendag’-gedeelte
minder geworden en zijn er andere activiteiten bij gekomen
zoals de aangespannen wedstrijd met diverse rassen. Een
paar jaar terug hebben we moeten beslissen te stoppen met
het ‘Fokpaardendag’-gedeelte vanwege te weinig
aanmeldingen. Hiermee bleef alleen de aangespannen
wedstrijd over.
Uiteindelijk zijn we nu, na bijna 80 jaar, tot de vervelende
conclusie moeten komen dat het steeds moeilijker wordt om
een mooie, gevulde dag te organiseren. Daarnaast is het niet makkelijk om mensen
te vinden die de kar willen trekken. We hebben dan ook met pijn in ons hart
besloten om te stoppen met de Fokpaarden-dag in Haps.
Wij willen alle sponsoren, vrijwilligers, deelnemers, bestuursleden en het publiek
bedanken voor de jarenlange inzet en de belangstelling bij dit mooie evenement.
Namens het bestuur,
Jan Nabuurs, Dion Jilesen en Anne Peters.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 11 juni 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Annie Peeters Weem-van den Bosch
Vanwege verjaardag Diny Minten
Jaargetijde Toon Arts
Zaterdag 18 juni 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
John Thoonen en overleden familie

Priester van de week:
Pastoor James
Pastor Bas van Dijk

Tel. 0485-451282. vrijdag 17 tot vrijdag 24 juni 2022.
Tel. 0485-218712. zaterdag 25 juni tot zaterdag 2 juli 2022.

MISINTENTIES kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij,
Parallelstraat 2.03, tel. 0485 - 312817. U kunt daar een envelop in
de brievenbus stoppen. Ook kunt u een envelop stoppen in de
brievenbus die aan de kerk hangt.
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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AANVRAGEN ENERGIETOESLAG
De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag
inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Het gaat om
een bedrag van € 800,-. Een groot aantal inwoners van de gemeente Land
van Cuijk heeft de eenmalige energietoeslag automatisch ontvangen
omdat zij bekend zijn binnen de gemeente.
Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij de gemeente.
Bijvoorbeeld omdat je zelfstandig ondernemer bent of gepensioneerde met AOW
(en een klein aanvullend pensioen). In deze gevallen moet je de energietoeslag zelf
aanvragen. Meer informatie: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/

MANTELZORGWAARDERING
Vanaf 1 juni 2022 is het mogelijk om de mantelzorgwaardering 2022 aan te vragen.
De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een waardering aan mantelzorgers.
Deze bestaat uit een geldbedrag van € 100, - en wordt één keer per jaar uitgereikt.
Met deze attentie wil de gemeente laten blijken dat zij de inzet van
de mantelzorgers enorm waardeert.
Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan.
Meer informatie: mantelzorgenvrijwilligersplein.nl
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SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF
Proeflessen en activiteiten aanmelden!
Sjors Sportief en Sjors creatief zijn de mascottes van het programma om kinderen
sport- en cultuuractiviteiten in het Land van Cuijk te laten ontdekken.
Om de kinderen een ruim aanbod te kunnen bieden, roepen we sportverenigingen
en cultuurinstellingen op om zich bij dit mooie
project aan te sluiten.
Op de website www.sjorssportief.nl kunnen
sportverenigingen en cultuurinstellingen zich
registreren en hun proeflessen en activiteiten
heel eenvoudig aanmelden.
Aanmelden kan tot 15 juni.
Dansen, hockey, judo, turnen, boksen…
Door Sjors Sportief kunnen basisschoolleerlingen in
het Land van Cuijk ontdekken welke sport het beste
bij hen past. Ook kunnen ze hun creatieve talenten
leren kennen, maar dan met Sjors Creatief.
Denk bij Sjors creatief bijvoorbeeld aan proeflessen
tekenen, schilderen, koken en muziek maken. De proeflessen zijn vaak gratis en de
kinderen hoeven dus niet meteen ergens lid van te worden.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen basisschoolleerlingen het bekende
Sjorsboekje met daarin het hele aanbod.
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CABOOSE
Knutsel
Vrijdag 10 juni is alweer de laatste knutselavond. We
hopen dat het mooi weer is want we willen buiten gaan
timmeren.
Deze keer staat er een knikkerbaan op het programma,
voorbeeld zie foto. Je kunt je wel indenken dat met
gemiddeld 45 kinderen dit werkje binnen qua herrie niet
te doen is.
De kinderen brengen zelf een hamer mee en uiteraard
hopen we weer op hulp van papa’s. Niet dat mama’s niet
kunnen timmeren, dus die zijn ook welkom.
In het volgende nummer van De Schakel zien jullie het resultaat van deze avond.
Groet Team Knutsel
Data Knutsel: 10 juni.
YOLO:
Data YOLO: 17 juni.
NEXXT:
Het schooljaar is alweer bijna voorbij en dus ook de NEXXT activiteiten. Maar er
staat nog wel wat op de planning. De eerste activiteit vindt op vrijdag 24 juni
plaats. Hiervoor wordt apart nog een uitnodiging gestuurd. Houdt deze datum vrij
om samen met je vrienden een leuke avond te hebben. Meer informatie volgt!
Groetjes, Team NEXXT
Data NEXXT: 24 juni.

CABOOSE
BESTAAT
25 JAAR
EN DAT
VIEREN WE
VRIJDAG 1 JULI,
VAN 18.30 – 22.00 UUR.
Wij nodigen je graag
uit voor dit feest.

Er zijn diverse activiteiten voor de jeugd in de Caboose leeftijd.
Ook als je niet in deze categorie valt, ben je van harte welkom.
Bijvoorbeeld om eens te komen kijken wat Caboose eigenlijk is,
of juist om herinneringen aan jouw tijd bij Caboose op te halen.
8
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GEEF DE PEN DOOR AAN…
Hallo allemaal en dank je wel Loes Egelmeers waar ik de digitale pen van kreeg!
Hoe ken jij Loes?
Loes is net als ik een mini-Horzel en dat komt omdat onze
papa’s en mama’s in dezelfde vriendengroep zitten ‘De
Horzels’.
Wie ben ik?
Mijn naam is Vikk Weemen, ik ben 4 jaar oud en zit in groep
één van De Bongerd. Ik woon thuis aan het Marijkeplein samen
met mijn papa Maarten, mama Indra en mijn zusje Pomm.
Wat zijn mijn hobby’s?
Ik vind het ontzettend leuk op school waar ik graag met alle
kinderen uit groep 1 en 2 speel.
Daarnaast zit ik op Voetjebal in Cuijk. Elke week ga ik met
papa voetjeballen en dat vind ik super vet. Daarnaast ben ik
graag buiten, help ik mee in de tuin of speel ik binnen met
mijn lego.
Wat vind je het leukst in Haps?
In Haps heb je heel veel mooie speeltuintjes. Als het mooi
weer is spring ik op mijn skelter en ga ik alle speeltuintjes en
het Hapse bos af. En dan sluiten we af met een lekker ijsje bij
IJs & Spijs. Ik vind het ook super leuk dat ik mijn
klasgenootjes regelmatig tegenkom in Haps.
Wat mis je in Haps?
Tot nu toe mis ik nog niet zoveel. Maar ik hoop wel dat er
snel een speeltoestel achter de basisschool komt, waar we fijn
op kunnen spelen. Ook zou ik wel een echte racebaan of een
voetbalstadion in Haps willen hebben.
Aan wie wil je de pen doorgeven?
De pen geef ik graag door aan mijn klasgenoot en vriend Tjazz Kraan.
Succes Tjazz!
De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps t/m 16 jaar.
Artikel de pen naar: info@deschakelhaps.nl
vóór vrijdag 17 juni 2022 inleveren.
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GESLAAGDE BLOEMENACTIE
Op 10 mei was weer onze
jaarlijkse bloemenactie.
Namens de vereniging
willen we alle kopers
bedanken!
En natuurlijk ook de
leden, vrijwilligers en
Hen’s perkplanten
bedankt voor de
geslaagde
bloemenactie!
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LEKKER ETEN
Het lekkerste eten voor mij thuis was vroeger
het zogenaamde boetjes soppen. Dan had mijn
moeder meer als een halve meter braadworst
gebakken. Bij ons waren heel veel eters vandaar.
Dan kwam er een witte mik op tafel maatje XXL.
Die werden in die tijd nog gebakken en moest je
dan zelf snijden. Dan werd
er met het broodmes een
kruis op gezet en werd de mik op een bepaalde manier gesneden.
Mijn moeder was er heel handig in. Ik heb het ook wel eens
geprobéérd maar liet de mik steeds vallen.
Dan zaten we met z’n allen aan tafel de sneetjes mik
op sopformaat te snijden en even later werd er echt veel gegeten.
Bij de jongsten van ons liep de jus met een straaltje van de kin
af, maar daar was op gerekend; ze hadden een slabber om.
Als ik aan het eten van thuis denk, denk ik ook altijd aan de riefkoek.
Riefkoek was beslag met geraspte piepers en pannenkoekmix.
Het tegenwoordige rösti lijkt er een beetje op. Dan stond het
gas vol met pannen met beslag erin. Dan hielp iedereen die
dat kon en die boven het gasfornuis uit kon kijken mee.
Ik heb dat ook gedaan maar op een gegeven moment mocht
ik dat niet meer. Het omdraaien van de pannenkoeken ging te
vaak mis. Ik probeerde de koek met de pan omhoog te gooien
en deze dan omgekeerd in de pan te krijgen. Zo kreeg ik bijna
een pannenkoek op mijn kop. Op deze manier kreeg ook een
zus van mij een pannenkoek cadeau. Ze was net boter in haar
pan aan het doen toen, na de opgooi van mijn pannenkoek,
de pannenkoek bij haar in de pan belandde! Ik zeg tegen
haar: nu is hij van jou en kun je hem ook wel afbakken.
Dat werd me niet in dank afgenomen.
Bij ons werd het tegen etenstijd heel erg druk. Voor 12 man eten klaar maken!
Hoe heeft dat allemaal gekund? Ik ben nooit iets tekort gekomen.
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Als ik aan eten denk, denk ik ook nog steeds aan die bakkersfiets van
Grad den Bèkker. Voor aan het stuur van de fiets hing een grote mand.
Als hij die bij ons uitlaadde was de mand meteen leeg. Dan zag je bij
ons een hoop mik XXL binnenkomen en daar zat meestal Grad achter!
“Grad, zo te zien is het weer
dikke mik tussen ons!” zei ik!
Jazeker maar hopelijk ook
met mij? Blijkt er Jaap de
bakkersknecht achter te
zitten! Kun je me even
Grad den
helpen met het lossen van de
Bèkker
mikken, vroeg Jaap aan mij.
Bij iedere mik die ik van zijn stapel afhaalde,
kwam Jaap een stukje verder omhoog. Om zo
je brood te verdienen is af en toe toch wel
zwaar werk, zei Jaap.
Kerkstraat Haps 1955.
Links de lunchroom van de familie Arts
We woonden toen niet ver van D’n Egelantier
(Gradje den Bekker) en rechts de winkel.
af. In die tijd zat Jo van Wanroij er nog in.
.
Daar werden bijna iedere dag friet, snacks en bami schijven
gehaald.
Daar zorgden dan bij ons de jongsten voor. Ze kregen dan ook voor de
moeite wat friet of een bitterbal. Dit werd dan bij ons thuis opgegeten.
Calorieën tellen werd er in die tijd nog niet gedaan. Alleen kreeg ik er wat
kilo's bij. De rest van de familie bleef zoals ze waren. Ik heb, ondanks de
extra kilo's, toch een hele fijne jeugd gehad!
Snijer
.
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VISWEDSTRIJD HSV DE POLDER
Hengelsportvereniging de Polder organiseert dit jaar voor de eerste keer een karper
koppelwedstrijd.
Deze wedstrijd gaat plaatsvinden bij het
verenigingswater De Kampse Plas.
De wedstrijd wordt gehouden op
zaterdag 18 juni en duurt 24 uur.
Om 11.00 uur komen alle vissers samen
en worden de plekken door loting
toegewezen.
Om 12.00 uur gaat de wedstrijd van start
en deze duurt tot 19 juni 12.00 uur.
HSV de Polder voorziet alle deelnemers van een hapje en drankje.
De vijver zal deze dagen volledig afgesloten zijn voor andere vissers.
We hopen op een leuke wedstrijd waarbij gezelligheid voorop staat!
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STOEP- GARAGE- EN SCHUURVERKOOP HOPS
Beste dorpsgenoten,
Het is tijd voor de
2e Hopse Schuurverkoop op
zondag 18 september 2022
van 10.00 tot 16.00 uur.
Met dank aan Riekie en Martien Berends, die vorig
jaar het initiatief namen en een zeer geslaagde
1e schuurverkoop organiseerden.
Het werd een gezellige dag met een gevarieerd aanbod door heel Haps.
Dit jaar nemen wij de organisatie op ons en vragen jullie om 18 september 2022 te
noteren in jullie agenda.
Hoe het werkt
De commissie verzamelt de adressen waar op zondag 18 september tussen
10.00 uur en 16.00 uur de koopwaar wordt aangeboden. Dit kan bij particulieren op
de oprit, in de schuur of garage zijn. Maar ook kunnen bijvoorbeeld buurtbewoners
gezamenlijk de spullen aanbieden op een pleintje of ander terrein.
Wat mag je van ons verwachten?
• Allereerst dat we alles op alles zetten om dit weer tot een succes te maken.
• Dat we de activiteit onder de aandacht van de media brengen.
• We binnenkort op Facebook verschijnen.
• De activiteit is aangemeld bij de gemeente Land van Cuijk.
• Belangstellende kopers kunnen vervolgens op zondag 18 september met de
adressenlijst in de hand hun ronde maken.
Aanmelden als verkooppunt van de stoep- garage- en schuurverkoop kan door een
mailtje te sturen naar: schuurverkoophops@gmail.com
Graag onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer en aangeven
onder welke categorie je de koopwaar te koop aanbiedt. Of onderstaande briefje
voor aanmelden inleveren op adres: Kerkstraat 10, 5443 AB Haps.
Heeft u nog vragen, laat het ons weten via mail of briefje.
Commissie Schuurverkoop Hops
Chris, José, Sjaak en Rieky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDEN STOEP- GARAGE- EN SCHUURVERKOOP HOPS
Naam_____________________________________________
Adres_____________________________________________
Telefoonnummer___________________________________





Diverse artikelen
Kinderspeelgoed / spellen enz.
Bijzonder spullen / creatieve hobby
Alle categorieën
DE SCHAKEL 12-2022
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LPM KIDS FINALE: ZONDAG 26 JUNI 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’
organiseerden wij LPM Kids 2022! De leerlingen van groep 4, 5 en 6 reageerden erg
enthousiast en er hebben zich in totaal maar liefst 45 enthousiaste kinderen
aangemeld. In de week van 9 mei startten de eerste groepslessen en in de week
van 20 juni is de generale repetitie.
Op zondag 26 juni zal de LPM kids Finale
plaatsvinden op het altijd druk bezochte
Tuinfeestconcert bij onze vrienden van
CV De Zelfkant. Alle vrijwilligers die zich
(ook) dit jaar inzetten voor deze
ledenwerving willen we nu al ontzettend
bedanken voor jullie enthousiasme.
De ledenwerving heeft (door corona) even
noodgedwongen stil gelegen maar iedereen in Haps e.o. weet dat het dorpsleven
zonder een muziekvereniging bijna ondenkbaar is. Daarom zetten wij de komende
jaren flink de schouders eronder om het aantal jeugdleden binnen onze vereniging
weer op peil te krijgen. Met LPM 30+ gaat het goed: Met LPM Kids gaat het
helemaal goed komen, gelet op het enthousiasme van alle deelnemers!
Komt het zien en komt het meemaken op zondag 26 juni in de grote tent op de
Loswal in ons dorp!
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PLANTEN WATER GEVEN MET IJSKLONTJES
Orchidee en vetplanten
3 a 4 ijsklontjes per plant, per week geven.
De ijsblokjes leg je naast het blad neer.
Of wanneer je geen zin hebt om ijsblokjes te maken,
geef je de orchidee een kopje water (a 50 cc) per week.
Maar let op! Geen water in de pot laten staan.

KLAPPER/
RINGBAND
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STICHTING GEMEENSCHAPSWERK HAPS
Stichting Gemeenschapswerk Haps beschikt
over enige financiële middelen. Het bestuur wil
verengingen, instellingen of particulieren uit
Haps in de gelegenheid stellen om
suggesties/ideeën aan te dragen om een deel
van deze financiën beschikbaar te stellen voor
algemene of bijzondere doelen in Haps.
Gelden worden beschikbaar gesteld als de ingezonden suggesties / ideeën volgens het
stichtingsbestuur o.a. voldoen aan een aantal voorwaarden:
• Het moet een ruime bevolkingsgroep in Haps ten goede komen.
• Het moet gaan om een zaak van blijvende sociale, culturele en/of historische
waarde.
• Organisatie van een evenement, niet zijnde een evenement met een financieel
karakter, en niet behorende bij normale activiteiten van een vereniging.
• Bevordering van internationale contacten.
• Een bijdrage aan een markant of monumentaal gebouw.
• Eenmalige grote uitgave van een vereniging waarbij het gaat om
kostuums/kleding; restauratie van kostuums valt hier tevens onder.
• Een bijdrage in de uitgave van een activiteit van een vereniging of instelling; een
activiteit die ‘overschrijdend’ is in vergelijking tot activiteiten die de vereniging of
instelling normaliter uitvoert.
• Het kan een bijdrage betreffen in een investering van een vereniging of instelling,
waarvan het nut vrij algemeen is en waarvan in redelijkheid kan worden
aangenomen dat de normale financiële middelen niet toereikend zijn om deze
investering te betalen.
• De vereniging/instelling zal in overleg met het stichtingsbestuur moeten aantonen
dat zulks het geval is, waarbij alle gewenste financiële bescheiden overlegd dienen
te worden.
• Organisaties binnen Haps die actief zijn in de non-profit sector én een ideële
organisatie zijn, kunnen onder voorwaarden een bijdrage ontvangen.
• Meerdere instellingen moeten een bijdrage leveren aan het te realiseren doel.
• Achteraf dient een financiële verantwoording van het totale project overlegd te
worden en een financieel jaarverslag van het betreffende kalenderjaar.
Duidelijk moge zijn dat het bestuur van Stichting Gemeenschapswerk niet zal optreden
als sponsor, in welke vorm dan ook, noch een bijdrage zal leveren aan zaken die
verenigingen of instellingen zelf moeten kunnen bekostigen uit eigen financiële
middelen en die tot een normale exploitatie behoren.
Mocht u een idee hebben, maar niet goed kunnen inschatten of dit in aanmerking kan
komen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, of uw idee toch inzenden en
afwachten wat de reactie is van het Stichtingsbestuur.
Ook individuele Hapsenaren worden verzocht om te reageren.
U wordt verzocht uw reacties schriftelijk - liefst met een korte beschrijving - in te
dienen bij: Secretaris Stichting Gemeenschapswerk Haps,
T.a.v. Pierre Arts, Willem Alexanderlaan 5 5443 BX Haps,
tel. 06 18446702.
Of via e-mailadres: anita.pierre.haps@gmail.com
Uw reacties en/of aanvraag kunt u het hele jaar door inzenden,
maar wel graag ruim voorafgaande aan het te organiseren doel/project.
Bestuur Stichting Gemeenschapswerk Haps
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UNIEKE ROMEINSE MUNT, EEN DENARIUS VAN
KEIZER AUGUSTUS 27 VOOR – 14 NA CHRISTUS
Cuijk aan de Maas heeft een bijzonder Romeins verleden, waarvan regelmatig bewijzen
aan de oppervlakte komen. Vrijwilliger in de archeologie vond een Romeinse munt met
een metaaldetector, precies op de plek van restaurant HORIZON aan de Maas. De munt
is een denarius in zilver van de Romeinse keizer Augustus, geslagen te Lyon
(Lugdunum) in het jaar 12 voor Christus en is een unieke vondst in Brabant.
De munt is ruim 2000 jaar oud.

Op de voorzijde staat het hoofd en de naam van keizer Augustus, rechts van het hoofd
is weggevallen DIVI F. met de betekeniszoon van de vergoddelijkte, waarmee bedoeld
is Julius Caesar.
Op de keerzijde is een capricornus, steenbok met vissenstaart en een globe tussen de
voorpoten te zien. De betekenis van de globe, Augustus waande zich de heerser over de
wereld. De capricornus staat in het wapen van Rhodos. Capricornus wordt vaak vertaald
als zeegeit of geitvis en is een oud sterrenbeeld van de dierenriem. Ook zien we IMP XI:
betekenis Augustus voor het 11e jaar keizer. Waarde van de munt was het dagloon van
een arbeider. De voor- en achterzijde van de munt heb ik in hardsteen uitgehouwen.
De munt en de hardsteen zijn te zien in het restaurant HORIZON aan de Maas.
Opnieuw een aanwijzing over het rijke Romeins verleden van Cuijk/Ceuclum, met brug,
tempels, castellum, vicus, de Romeinse weg. De munt is gevonden Augustus 2015.
Nikos en Maral zijn vereerd met deze historische munt gevonden tussen de Romeinse
spitsgrachten, de plek van hun restaurant HORIZON.
Meer weten over het Romeinse verleden van Cuijk/Ceuclum aan de Maas?
Bezoek museum Ceuclum in de kerktoren uit de 15e eeuw en het Archeologisch Centrum
Cuijk met buitenmuseum Maasstraat 17. Vrij entree.
www.museumceuclum.nl of www.buitenmuseumcuijk.nl
Jan Kusters
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TERUGBLIK ROMMELMARKT OP HEMELVAARTSDAG
Op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag,
hebben we allemaal genoten
van een fantastische rommelmarkt!
Het was erg druk en gezellig en we kijken
daarom terug op een hele leuke dag:
Hartelijk dank voor jullie bezoek aan onze
markt. Onze markt kende een record aantal
bezoekers! Uiteraard een woord van dank
aan alle vrijwilligers en bedrijven en
ondernemers die de organisatie van deze
dag (en de voorbereiding hierop) mede
mogelijk hebben gemaakt!
De uitslag van de rommelmarktloterij is als volgt
Hoofdprijs Waardebon
€100,00 SPAR: 1456
2e prijs Waardebon
€ 25,00 Hen’s Perkplanten: 0465
3e prijs Waardebon
€ 25,00 IJs & Spijs: 0688
4e prijs Waardebon
€ 20,00 Drank van de Meisjes: 0162
5e prijs Waardebon
€ 15,00 Bakkerij d’n Bekker: 0793
6e prijs Waardebon
€ 15,00 Bakkerij de Haas: 0203
7e prijs Waardebon
€ 15,00 Any Time de Buren: 1951
8e prijs Waardebon
€ 15,00 De Posthoorn: 0808
9e prijs Waardebon
€ 10,00 Sportcafé de Stappert: 1205
10e prijs Waardebon
€ 10,00 Café de Molen: 1158
Op vertoon van uw winnende lotnummer kunt u de prijs ophalen bij:
Noud en Emmy Peeters Weem, Beerseweg 1, Haps. Telefoon 0485-316372.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd
met het behalen van uw prijs.
Iedereen die een lot heeft gekocht,
hartelijk dank voor uw deelname.
De opbrengst van de loterij zullen wij
besteden aan de jeugdopleiding van
Muziekvereniging Juliana!
Nogmaals iedereen ontzettend bedankt
voor de leuke dag en op naar de editie
van 2023!
De opbodwagen (Liesbeth, Bart en Gijs)
zorgde mede voor een recordomzet!
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ELDORADO 2022
Eldorado 2022 zit er op! Het was écht een mooi weekend in Beers! In een mooie
voorstelling werd de problematiek die onze agrarische sector heden ten dage kent
op de bühne gebracht,
voorzien van de muziek door
Muziekvereniging Juliana, het
Koor en het Symfonieorkest.
Dank aan de organisatie van
Eldorado 2022!
Er werden bijzonder veel
Hapsenaren gesignaleerd en
dat was natuurlijk bijzonder
leuk: dank voor jullie bezoek
en positieve recensies!
Sfeerimpressie Eldorado
2022: meer foto’s via
www.mvjuliana.nl

OPTREDEN LPM 30+ IN ST. AGATHA
Op zondag 12 juni van 11.00 tot 12.30 uur geeft ons LPM 30+ orkest een concert
op het buitenterras van MFA De Agaat in St. Agatha. Het orkest geldt als voorbeeld
voor een project dat in meerdere dorpen wordt opgezet.
Hartstikke mooi dat ons
succesvolle LPM 30+ orkest als
voorbeeld geldt voor andere
muziekverenigingen.
Beste muziekvrienden uit
St. Agatha: we gaan er een
mooi optreden van maken!
Meer info over ons en het LPM 30+ orkest lees je op www.mvjuliana.nl
Meer info? Stuur gerust een mail naar info@mvjuliana.nl
Samen muziek maken geeft muzikale kleur aan je leven!
Nog mooier: Samen zorgen we voor een gezonde muziekvereniging, fanfare of
harmonie want een dorp of stad kan toch niet zonder: ook niet in St. Agatha!
Het concert in St. Agatha begint om ????? en is voor iedereen gratis te bezoeken!
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DORPSRAAD HAPS - CORONIKÉ
Coroniké
De gemeente heeft de dorpsraad in april gevraagd om een
mening te geven over het standbeeld Coroniké.
We hebben het in de dorpsraadvergadering van 5 april aan
de orde gesteld waarbij er vanuit de vergadering geen
reactie kwam.
De buurt gaf wel een reactie en die was "negatief".
De wens van de vergadering was middels een oproep
nogmaals het dorp te vragen wat ze er van vinden. Op de
geplaatste oproep kwamen een 40 tal reacties waarbij de
mening verdeeld was.
Het college van B&W
van de gemeente Land
van Cuijk heeft
aangegeven toch
medewerking te willen
verlenen aan plaatsing
van het kunstwerk op
de locatie die eerder
aan het dorp hebben is
voorgelegd.
Het college vindt de
enquête niet
representatief genoeg.
In overleg met de
commissie ruimtelijke
kwaliteitszorg wordt
het beeld wel wat naar
rechts opgeschoven
ca 20 meter.
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KENNISMAKING WETHOUDERS
VAN WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
Dinsdag 31 mei zijn we als dorpsraad uitgenodigd bij de wethouders van
wonen en ruimtelijke ordening, Bouke de Bruin en Mark Janssen van
Gaal. De opzet was om kennis te maken met en om de wethouders te
informeren over de Hapse woningperikelen.
Sinds het IDOP plan van 2011 is nagenoeg geen nieuwe ontwikkeling geweest, ondanks
de grote behoefte. De nieuwe wethouders zijn ervan doordrongen dat Haps nu echt met
voorrang geholpen moet worden om nieuwe plannen uit te voeren om daarmee de
leefbaarheid van ons dorp te behouden. Van de 33 dorpen in de nieuwe gemeente Land
van Cuijk, die allemaal bouwwensen hebben, wordt een prioritering gemaakt.
Haps staat daarbij in de top 5, aldus wethouder de Bruin. Als dorpsraad klinkt dat goed
in onze oren en we kregen ook wel de indruk dat beide wethouders zich ervoor willen
inspannen. Beide wethouders gaan met de dorpsraad op de fiets om ons dorp eens goed
te bekijken en met het masterplan wonen erbij willen we slagen gaan maken.
Het masterplan wonen is nog zeer recent maar als initiatiefnemers in Haps
nog ideeën hebben zijn deze altijd welkom en kunnen meegenomen worden
in een plan voor de komende 15-20 jaar. Aangezien de gemeente zelf geen
gronden om Haps heeft liggen zijn ze afhankelijk van particuliere
woningbezitters en roept deze ook op om met plannen te komen. In het masterplan
wonen is een volgorde aangegeven voor het bouwen aan de dorpsgrenzen maar als het
bij één plan niet lukt wordt direct verder gekeken naar locaties die later op de rol staan.
Hiermee willen we particuliere grondbezitters stimuleren om nu actie te ondernemen.
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Bij navraag over de 2 Tiny Houses projecten hadden de 2 wethouders geen informatie
gekregen van de situatie voor de herindeling en gaan ervan uit dat deze projecten nu
niet meer actueel zijn. Beide wethouders zien echter wel kansen voor flexibel wonen en
zoeken samen met het dorp en nieuwe initiatiefnemers locaties die geschikt zijn om zo’n
project uit te voeren.
Ook hebben we gevraagd naar de situatie omtrent de bewoning voor arbeidsmigranten.
In Katwijk loopt het eerste project positief maar de wethouders willen dit eerst enkele
jaren aanzien voordat nieuwe locaties mogelijkheden krijgen. Hiermee is een uitbreiding
van de locatie “Jachtlust” voorlopig van de baan.
De voortgang rondom CPO project de “Nabuurt 2” is ook nog besproken waarbij wij als
dorpsraad berichten kregen van de CPO groep dat het allemaal erg stroperig verloopt.
Volgens de ambtenaar duren zo’n projecten ongeveer 3 jaar en de eerste loting was in
de zomer van 2020. Hiermee verloopt het tijdspad volgens plan, aldus de gemeente.
Verwacht wordt dat de bouw kan beginnen in het voorjaar van 2023.
Al met al kregen we een positieve indruk van deze 2 wethouders en hopen op een
vruchtbare samenwerking en dat er garen op de klos komt.
De volgende openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 31 augustus om
20.00 uur in zaal de Posthoorn.
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HAPSE BOYS – ZWALUW MO13 KAMPIOEN
Het begon allemaal in augustus met een bijeenkomst in de kantine van Haps.
De meiden van Haps en de meiden van Oeffelt zouden gaan voetballen in een
gezamenlijk team, de MO13. Het jeugdbestuur heeft uitleg gegeven over het hoe en
waarom en de meiden hebben onderling kennis gemaakt. Voor de meiden was het direct
een dolle boel. Voor de ouders nog even wennen en voor de leiders helemaal, want
naast dat mixteams een uitdaging met zich meebrengen, zijn er veel meiden bij die
voor het eerst de voetbalschoenen aan gingen trekken.

De beide clubs hadden alles goed afgestemd. Dinsdagavond trainen in Oeffelt,
donderdagavond trainen in Haps, voor de winterstop voetballen in Oeffelt en na de
winterstop voetballen in Haps. De start van het seizoen was ondanks alle veranderingen
buitengewoon goed. Elke week lekker trainen en we hebben leuke wedstrijden gespeeld.
En ondanks dat je met voetbal niet altijd kunt winnen, is het toch gelukt af en toe
punten te pakken. Daarnaast hebben de meiden veel lol gehad en veel geleerd, het
allerbelangrijkste bij jeugdvoetbal.
Na de winterstop werden we opnieuw ingedeeld. Dit keer in een echte meiden
competitie! Na drie wedstrijden winst werd al gedroomd over de platte kar door de
meiden. Maar een competitie gaat over 10 wedstrijden, dus niet te vroeg juichen!
Gelukkig hebben de meiden doorgezet en uiteindelijk hebben we de gehele competitie
slechts één wedstrijd verloren. Een echte topprestatie!
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Dus…… de droom kwam uit. De leiders besloten dan ook een megafeest te organiseren
voor zaterdag 14 mei, de dag van de kampioenswedstijd. De dag begon met een
teamontbijt. De meiden hadden een prachtige speech en een leuk cadeau voor alle
trainers en leiders geregeld.
Na een leuke wedstijd met veel publiek tegen Achilles Reek MO13 en 5-1 winst kon dan
eindelijk het mooie seizoen met een kampioensfeest worden afgesloten.
Te beginnen werden de leiders met kleren aan onder de douche gezet. Verder werden er
tosti’s en soep gegeten in de kantine van Hapse Boys. En dan met de platte kar door
Haps!
Tijdens deze tocht een bos bloemen bij onze shirtsponsor Elektro Nabuurs gebracht.
Aansluitend werd het feest bij Jongerencentrum Mannekino in Oeffelt voortgezet. Vanuit
Mannekino voor de tweede keer op de platte kar, maar dan door Oeffelt, waarbij we ook
onze beide shirt sponsoren Van Berkel Deuren en Hotel Bistro de Bankier in het
zonnetje hebben gezet.
Uiteraard de dag afgesloten met frietjes in de kantine van de Zwaluw.
Wij kunnen stellen dat we een heel leuk seizoen gehad hebben, waarin de
samenwerking tussen de Hapse Boys en de Zwaluw heel erg goed geweest is en de
meiden veel nieuwe vriendinnen hebben gemaakt.
Dit alles was natuurlijk niet gelukt zonder de steun en toeverlaat van onze assistenttrainers van andere teams van Hapse Boys en de Zwaluw: Geeke, Chrisje, Milou, Imke
en Anouk: bedankt!
Verder danken wij ook Arnoud Van Keijsteren voor het rijden met de vrachtauto, en
bedankt aan de vrijwilligers van Mannekino, die de deuren hebben opengezet voor ons
Kampioensfeest en natuurlijk alle vrijwilligers van de beide clubs die het toch allemaal
mogelijk maken dat we elke week kunnen voetballen.
Tot slot een woord van dank aan alle meiden voor dit fantastische seizoen.
Dank voor jullie inzet, jullie grappen, het lange douchen…..
Dank voor een fantastisch seizoen. Op naar het nieuwe seizoen.

De Leiders van MO 13 - Harm, Libo en Erik
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HAPSE BOYS NIEUWS
Het is Hapse Boys 1 helaas niet gelukt om zich veilig te
spelen. Zelf verloren de Boys thuis van directe concurrent
SV United 1. En Vitesse ’08 1 wist van Rood Wit 1 te
winnen, zodat het voor de Boys niet meer mogelijk is om
hoger dan plek 11 te eindigen. Plek 11 en 12 geven recht
op deelname aan de nacompetitie. Klassenbehoud kan nu
dus alleen nog worden gerealiseerd via de nacompetitie.
Daarin spelen we op donderdagavond 16 juni 2022 een
uitwedstrijd tegen de nummer 13 van klasse 3C: Haelen 1
(let op: deze wedstrijd is nog niet definitief vastgesteld;
check www.hapseboys.nl voor de definitieve planning van de nacompetitie).
Als die wedstrijd wordt gewonnen volgt een
finalewedstrijd op zondag 19 juni 2022 op neutraal
terrein.
Bij winst van die finalewedstrijd speelt Hapse Boys 1
volgend seizoen weer in de 3e klasse.
29 mei 2022
Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Hapse Boys 3
Hapse Boys 6
Hapse Boys 35+
Hapse Boys VR3
6 juni 2022
SV De Braak 1
NLC ’03 2
VCA 4
HVCH 35+1
Hapse Boys VR1

-

SV United 1
DAW Schaijk 3
VV Achates 2
Sambeek 2
SV Milsbeek 35+
Vianen Vooruit VR1

0
1
3
3
2
11

-

1
0
6
4
6
0

-

Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Hapse Boys 5
Hapse Boys 35+1
Volharding VR1

2
0
3
8
2

-

1
1
3
1
5

Vrede is niet iets wat je wenst.
Je zorgt er zelf voor.
Het is iets wat je doet, wat je bent en wat je weggeeft.
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NOSTALGIE – TERUG IN DE TIJD

TOON REIJNEN

Het valt niet mee om vanuit onze hedendaagse, moderne tijd te
beseffen dat er voor, tijdens én na de Tweede Wereldoorlog een
heel andere tijd was dan nu. Om wat meer te weten over woonen leefomstandigheden vroeger gingen we op bezoek bij een 88jarige vitale man: TOON REIJNEN. Hij kan zich nog heel veel
dingen uit zijn schoolloopbaan en werk herinneren en vertelde
honderduit.
Toon, vertel eens even kort wie je bent.
Toon Reijnen, 88 jaar, al 63 jaar getrouwd met Joke Raafs.
Wij hebben 2 dochters, Mario en Hetty. Die zijn ondertussen
getrouwd en wonen in Oeffelt. We hebben 5 kleinkinderen.
Ik kom uit het gezin van Piet en Dina Reijnen-Mulders en ben de
derde in de rij van 8 kinderen. Geboren in de Kampsestraat, maar
daarna al snel verhuisd naar de Beerseweg 35, waar we in een
mooi huisje woonden aan de rand van het Ossenbroek.

Hoe gingen jullie vroeger
naar school, want jullie
woonden toch wel een paar
kilometer buiten het dorp?
Ik ben in 1934 geboren en tijdens de oorlogsjaren
konden we niet elke dag naar school. De wegen
waren slecht en door de oorlog waren er veel
wegen kapot gereden. De kleuterschool heb ik niet
vaak bezocht. We liepen in het begin naar de
jongensschool in de Kerkstraat, waar meester Sars
Piet en Dina Reijnen-Mulders
het hoofd der school was. Overblijven was er niet
Beerseweg rand van het
bij, dus tussen de middag ook naar huis wandelen!
Ossenbroek
Later kregen we een fiets met een slang om het wiel,
want luchtbanden waren er niet. Als we ’s middags uit school kwamen, dan moesten we
vaak brood en melk meebrengen, want achteraf werd door de bakker en de melkboer
niet bezorgd.
De oorlog bracht veel ongemak met zich mee, maar toch hebben we altijd schik gehad.
Het overvliegen van bommenwerpers, de luchtgevechten en de bom die het huis van de
familie Ermers trof waren situaties die veel onrust en schrik veroorzaakten. Thuis
hadden we een schuilkelder gemaakt buiten het huis. Al met al geen prettige tijd, maar
het leven moest gewoon doorgaan.
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Kwamen we uit school, dan moesten we altijd oude kleren of een overal aan. Was je
wat ouder dan moest je bij de boeren gaan helpen. Mensen hadden in die tijd vaak zelf
kippen, een varken en moestuin. Veel had men niet echt nodig uit de winkel.
Mijn ouders meenden in die tijd dat we elke dag ’s morgens om 7 uur naar de kerk
moesten voor de H. Mis, net zoals iedereen. De meesters van de school hielden zelfs
nog bij hoe vaak je door de week in de kerk kwam!
Als je wat ouder was, dan ging je overal werken. Mijn broers en zussen werden wel
ergens bij een boer ondergebracht om werk te verrichten en dat was in die tijd heel
normaal. Mijn broer Henk ging bij Angenent (nu
woont daar Frank Loeffen) op de Beerseweg werken
en kwam daar in de kost en kreeg 100 gulden per
jaar. Mijn vader Piet werkte als knecht bij Sjef Peters
(de Heuf) en mijn moeder uit Groesbeek werkte bij
Theij Arts. Zo hebben ze elkaar leren kennen.
Wat deed je na de lagere school?
3 jaar ging ik met Toon Jilesen naar de
ambachtsschool in Boxmeer. Ik leerde er voor
timmerman. Het rapport van die 3 jaar heb ik nog
altijd: verrassende cijfers! Maar met die cijfers en een
diploma kon ik aan de slag bij mijn eerst baas. Mijn
vader werkte bij Jan van Dijk uit Sint Anthonis. Deze
aannemer bouwde in de oorlogsjaren in Haps de
Aloysius jongensschool aan de Kerkstraat en daar
werkte mijn vader en hij wist dat Jan nog een
timmerman kon gebruiken.
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Later gewerkt bij
verschillende aannemers,
zoals De Groot in Mill, van
Lieshout uit Den Bosch. Dit
bedrijf bouwde het PNEM
gebouw aan de
Rijkevoortseweg in Haps en
toen dit project klaar was
gingen we met deze
aannemer aan de slag bij de
bouw van de TV toren in
Markelo in 1956.
Men kende toen nog geen
grote hijskranen en de
betonbouw werd na het maken Foto1: 1955 stijger waar je mee omhoog ging.
Foto 2: 1956 glijbekisting met vijzels boven aan de toren.
van een bekisting meter voor
Foto 3: De in 1959 in gebruik genomen zendmast
meter, elke dag één meter,
T.V. toren van Markelo
opgebouwd met 18 vijzels tot
een hoogte van ± 70 meter. Daar bovenop kwam een staalconstructie en zo werd de
toren 100 meter hoog! Een eenvoudig liftje werd gebruikt om beton en materialen naar
boven te takelen. Elke week reden Jan Hopman, Van Schijndel en ik met dorpsgenoot
Piet Koreman naar Markelo en bleven daar van maandag tot vrijdag in de kost.
Later bij Hendriks Uden gewerkt, samen met Huub van Haren, Toon Cornelissen, Toon
Derks en mijn broer Cor. In die tijd was het meestal
zo dat wanneer het werk af was je ontslag kreeg en
dan zocht je weer een volgende aannemer. Vaak
ging je met meer mensen uit Haps bij de volgende
aannemer aan het werk.

1959, Toon Reijnen en Nöl
Raafs op de kermis in Beugen

En… op welke leeftijd gingen jullie voor het eerst
uit?
Toen we wat geld verdienden gingen we uit, zo rond
de 16 jaar. We gingen overal met kameraden naar
toe. Niet alleen in Haps gingen we uit, maar ook
naar Groesbeek en Malden.
We zochten het avontuur wel op!!!
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In die tijd was het vrij algemeen dat je als
bouwvakker lid was van een vakbond….
Bijna iedereen was lid van de Bouw- en Houtbond.
In de naoorlogse jaren kende men vakantiebonnen.
Voor elke dag dat je werkte kreeg je een vakantiebon.
Die bonnen leverde je in bij een plaatselijke
vertegenwoordiger van de Bond. In Haps waren dat
Bert Gerrits en later Bert Ermers.
Wilde je een snipperdag of vakantie opnemen, dan
moest je vakantiebonnen inleveren!
Was het hard werken in de bouw?
Jawel. Om te beginnen moest je met de brommer of fiets
naar het werk. Vaak ook nog een ladder of materialen
meenemen en werken in weer en wind. Mooie dingen
waren de ‘richtfeesten’. Als het dak op een huis lag, dan
werd er door de eigenaar getrakteerd op zgn. ‘pannenbier’.
Die traktatie liep wel eens een beetje uit de hand. We
waren eens bij een boer die niet zo rijk was. Hij trakteerde
op een paar biertjes. Toen die op waren keken wij
blijkbaar wat beteuterd en toen zei de boer: ‘Ik heb nog
wel een paar liter jonge jenever!’ en je snapt wel dat we
die dag geen bouw meer gezien hebben… en … we mooi in
de olie thuis kwamen!
In militaire dienst geweest, want de oudste 3 moesten in
dienst?
Nee, alleen bij de BB, de Bescherming Bevolking waar alle niet-soldaten enkele jaren bij
moesten. Mijn broer Henk moest wel in militaire dienst.
Gingen jullie ook al op vakantie?
Met Frieda en Cor vlogen we naar Turkije. Meestal
gingen we per bus. Naar Oostenrijk met Jo en Hen
Daamen. Ook naar Frankrijk en natuurlijk Nederland,
waar we meestal met de tent kampeerden, o.a.
Boekel, Afferden, Wanroy, Sevenum. Met onze
kinderen maakten we regelmatig dagtochten.
Voetbalclub Hapse Boys loopt als een rode draad door
je leven. Zelf gevoetbald?
Op de lagere school gingen we vaak naar het
voetbalveld in de Burg. Moorenstraat. Ook als we
gymnastiek hadden, mochten we het laatste half uur
voetballen. Een gymzaal kenden we nog niet. Als je
lid werd van Hapse Boys moest je wel eerst zelf je
voetbalspullen verdienen. Uitwedstrijden per fiets.
Omkleden meestal in een hok en na afloop wassen
met een bak water.
Soms zaten je broek en shirt helemaal onder de kalk.
Je kunt het je vandaag niet meer voorstellen met die
prachtige kleedlokalen en kantines! Tot mijn 25e heb
ik gevoetbald en ben gestopt na een blessure.
Ik was geen groot talent.
Twee keer in Hapse Boys 1 gespeeld.
Ging daarna wel elke zondag kijken.
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1955 Toon Reijnen
voetballer Hapse Boys

Jarenlang lid van de Elftalcommissie van Hapse Boys geweest, samen
met Toon Hendriks, Toon Verbiesen en Jan Cornelissen.
Hoe ging dat in zijn werk? Had de trainer niets te vertellen?
Tijdens de jaarvergadering werden de leden van de elftalcommissie
gekozen. De trainer had toen niet zoveel te vertellen. De
elftalcommissie maakte de opstelling voor het eerste en soms tweede
elftal. Als de trainer het er niet mee eens was, dan veranderde hij de
opstelling. Toon Henriks regelde dat met de trainer.
Altijd, samen met je broer Cor, zeer fanatieke Hapse Boys fan geweest!
“Ja, wij waren de fanatiekste supporters van de Boys”.
Je was één van de oprichters van supportersvereniging ‘De Berkte’
en jarenlang bestuurslid. Hoe kwamen jullie op het idee?
Dat idee werd spontaan geboren op de bruiloft van Henk en Adrie
Nabuurs. Daar werd meermalen het Hapse Boys lied gezongen.
De Boys stonden toen bijna onderaan op de ranglijst in de
1e klasse afdeling Noord Brabant. Mijn broer Cor en ik kwamen op
het idee om een supportersvereniging op te richten om zo de Boys
aan te moedigen. Enkele weken later wist het eerste elftal tijdens
een beslissingswedstrijd in Sint Anthonis tegen SSS’18 uit
Overloon, voor wel 1000 toeschouwers, de wedstrijd met 2-1 te winnen.
Het urst bleef er in en zo had het idee om een supportersvereniging op te richten de
eerste vruchten al afgeworpen. In augustus 1977 was de oprichtingsvergadering in
hotel “De Molen”.
Hier werd het eerste bestuur gekozen: voorzitter mijn broer Cor, secretaris ikzelf,
penningmeester Paul Arts en verder Huub van Haren en Jos Janssen met Piet van
Summeren als afgevaardigde van bestuur Hapse Boys.
We hadden een eigen embleem en de vereniging kreeg de
naam ‘De Berkte’ naar de pas geopende sportaccommodatie.
Tijdens het 25-jarig bestaan van de supportersclub zijn mijn
broer Cor en ik onderscheiden. We kregen uit handen van
wethouder Jan Nabuurs de Vrijwilligerspenning van de
gemeente Cuijk uitgereikt.
Bezoek je nog elke zondag de uit- en thuiswedstrijden van Hapse Boys 1?
Dit jaar niet meer. Ik heb last van mijn knie. Veel met Frans Laurant naar wedstrijden
geweest en dat was altijd erg gezellig.
Heb je nog andere hobby’s of activiteiten verricht?
Jarenlang als vrijwilliger actief geweest bij Hapse Boys.
Vanaf mijn zestigste ben ik 25 jaar vrijwilliger geweest bij
‘Tafeltje Dekje’, eerst vanuit Haps, later Cuijk en weer Haps.
35 jaar bestuurslid van de Bouw- en Houtbond.
Jarenlang contributie opgehaald van de bouwbond en ook van de supportersclub.
Ik mag graag kaarten (rekken).
Ook de supportersclub organiseerde kaartwedstrijden.
Verder badminton gespeeld en zaalvoetbal.
Nu lees ik nog elke dag de krant van voor tot achter.
Verder, hoe kan het ook anders, veel voetbal op TV kijken.
Terug kijkend op mijn leven ben ik heel tevreden en trots op
mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Nou Toon, je bent erg actief geweest in je leven. Dat houdt je
wellicht zo kwiek en opgewekt. Bedankt voor het interview en
geniet samen met Joke nog van een gezond en goed leven.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Inloopmiddagen
In de maanden mei en
juni kunnen zowel leden
als niet-leden van de KBO gebruik maken van onze
gezellige inloopmiddagen. Hiervoor kunt u elke
dinsdagmiddag terecht vanaf 14.00 uur in Steunpunt
Mariagaarde. De entree is € 1,00 en een kopje koffie of
thee kost ook € 1,00.
Wij horen positieve reacties over de activiteiten die er
worden georganiseerd. Ook voor gewoon bij buurten
bent u natuurlijk van harte welkom!
Komen helpen mag natuurlijk ook…..
Kienen 3e donderdag van de maand donderdag 16 juni 2022
Donderdag 16 juni is het weer kienen in Steunpunt Mariagaarde.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst.
Aanvang: 14.00 uur tot 16.30 uur.
Kaarten € 1,50 per stuk. Koffie: € 1,00
Eat & Meet
Op woensdag 6 juli 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 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).
Inmiddels hebben wij een grote groep (35 personen)
van vaste gasten die elke maand komen.
Als een van deze vaste groep niet kan, dan graag
afmelden. Helaas komt het voor dat dit niet
gebeurt. Dit brengt extra onnodige kosten met zich
mee. Wanneer dit weer gebeurt zijn wij genoodzaakt de
kosten in rekening te brengen.
Sociaal- culturele dag.
Graag aanmelden voor 25 juni zie uitnodiging VOL = VOL
14 september aanstaande is de sociaal-culturele dag
gepland in De Schouwburg in Cuijk.
Het belooft een prachtige dag te worden.
In de volgende Ons vindt u hiervoor een uitgebreide
uitnodiging. Noteer alvast in de agenda!
Namens het bestuur KBO Haps
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps.
Tel. 06-46135670 of 0485-316219.
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AFVALINZAMELING
Maandag
Maandag

13 juni GFT- container
20 juni GFT- container en PBP

INZAMELING OUD PAPIER
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag

15 juni Buurtvereniging “De Kampakker”
Papiercontainer staat woensdag op de hoek
de Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
22 juni Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur.
25 juni Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
1 juli 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.
2 juli Buurtvereniging “De Schutters”
Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys

`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
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MEGA TUINFEEST: THE DAY AFTER
De afgelopen weken hebben we jullie al enthousiast proberen te
maken voor de invulling van de zaterdagavond tijdens ons
geweldige jubileum tuinfeest. En aan de kaartverkoop te zien lukt
dat heel aardig! Maar dat is natuurlijk nog niet alles.
Ook op zondag kunnen we gewoon weer door
met het Tuinfeest. Lekker als vanouds.
En dat doen we dan ook met een vertrouwd
programma, met voor ieder wat wils: Muziek van de
muziekvereniging. Uiteraard weer de ouderwets gezellige
playbackshow.
Geef je op bij Tom Hendriks (06-55780378) en doe mee!
Inmiddels is het Prinsentreffen niet meer weg te denken in
het programma op Tuinfeest zondag. In navolging van Prins
Rob d’n Twèdde en Prins Harm d’n Twèdde zal deze keer
Prins Hans d’n Derde het geliefde doelwit zijn.
Alle kinderen mogen proberen om met waterballonnen onze
Prins te treffen. Spektakel gegarandeerd!
Vorig jaar op Tuinfeest zondag werd Jarno van Bree de allereerste Alleskunner
van Haps. Na een fantastische strijd bleef hij als winnaar over van de ruim 100
deelnemers!
Uiteraard krijgt Jarno de kans om
zijn titel te verdedigen.
Alle Tuinfeestbezoekers kunnen op
zondagmiddag vanaf circa 14:30u
deelnemen aan de strijd om de
felbegeerde titel Alleskunner van
Haps 2022!
Een afvalrace vol ludieke opdrachten in een rustig tempo, ogenschijnlijk simpel,
leuk om naar te kijken, maar nog veel leuker om mee te doen. Mis dit niet!
En o ja, hadden we al gezegd dat we the night before the day after ook
al iets leuks gingen doen…?
Er zijn nog tickets verkrijgbaar via
onze website: www.dezelfkant.nl
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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