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NA 2500 JAAR HERBOUW HAPSHUIS IN HAPS
Het Hapshuis is een oeroude boerderij uit de late ijzertijd
die ongeveer 50 jaar geleden bij archeologische
opgravingen op het Kampseveld is aangetroffen. Omdat
dit type boerderij voor het eerst in Haps is aangetroffen
heeft het de naam Hapshuis gekregen. Later is dit type
boerderij op meerdere plaatsen in Brabant aangetroffen,
onder andere in Someren. Een paar jaar geleden zijn ook
op het huidige bedrijventerrein LaarakkerA73 de
plattegronden van de prehistorische Hapse boerderij
opgegraven, in de vorm van verkleuringen van de bodem en resten van palen.
Enige jaren geleden is het initiatief genomen om in Haps een echt Hapshuis te
herbouwen. Onlangs hebben de vrijwilligers van Park de Wild rond dit project het stokje
overgenomen van de werkgroep van afgevaardigden van de Dorpsraad.
Stichting Park de Wild kreeg van de gemeente Cuijk
toestemming om de prehistorische boerderij te
herbouwen in het park, terwijl Regionaal Bedrijvenpark
Laarakker zorgt voor de financiering.
Medio augustus wordt gestart met de bouw.
In Park de Wild, nabij de Vredeskapel, zal het Hapshuis
in de vorm van een houten geraamte gerealiseerd worden, om hiermee te laten zien
hoe houtverbindingen in de ijzertijd gemaakt werden. Op andere plaatsen waar een
boerderij uit dezelfde tijd is herbouwd, maar waar wel een dak en wanden zijn
toegepast, is het mooiste eigenlijk verborgen, namelijk het geraamte.
De open paalconstructie heeft een oppervlak van twaalf bij zes meter en een hoogte
van bijna vier meter. De bouw vindt plaats onder begeleiding van een
gespecialiseerd bedrijf in prehistorische constructies. In tal van musea en
parken staan reconstructies die door hen zijn gemaakt. Er zal veel aandacht
besteed worden aan de afwerking, zodat het herbouwde Hapshuis niet
alleen educatief interessant wordt, maar ook een lust voor het oog. Doordat
de vrijwilligers van Park de Wild betrokken worden bij de bouw van dit
prehistorisch bouwwerk gaat de geschiedenis echt voor hen leven.
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OPROEP
Beste lezers van de Schakel hartelijk dank voor jullie inzendingen.
Voor de volgende nummers van de Schakel hopen we
weer voldoende stukjes en ideeën aangeleverd te krijgen.
Onze dank is groot.
Wat kunt u voor ons doen?
- Wij zoeken naar interessant en wetenswaardig nieuws!
- Vertel eens wat deze economisch mindere tijd voor gevolgen heeft voor uw
beroep.
- Misschien werkt u in de zorg en wilt u daarover wat meer vertellen?
- Hoe gaat het met uw kinderen nu de scholen gesloten zijn?
- Crisis levert meestal ook goede, nieuwe ideeën op. Kent u er eentje?
- Wellicht kunt u een verhaal schrijven over uw jeugd of vroegere tijd?
Wie schrijft er een mooi verhaal of gedicht?
Wat dacht u ervan als uw puzzel, recept, rebus of interessante quiz in “De Schakel”
zou staan? Ondanks de crisis een fraaie lentefoto gemaakt in Haps, want het leven
gaat gewoon door? Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
Stuur uw bijdrage naar: info@deschakelhaps.nl of bel: 0485-318307 (Pierre Arts) of
06-15461173 (Rieky Robben).
U mag ook eerst informeren.
Hartelijk dank.
Redactie “De Schakel”

DE SCHAKEL
NUMMER 9 – 2020
Komt over 2 weken uit op vrijdag 1 mei 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres:
info@deschakelhaps.nl

uiterlijk vrijdag 24 april.
Redactieadres: Bogaersstraat 7, 5443 AL Haps  0485 - 318307

DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 - 318307.
Nieuws of een suggestie of vraag, mail het naar: info@deschakelhaps.nl

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 12,50
In het kader van de 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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Bertus Schiks
 Haps, 25 oktober 1935

 Boxmeer, 3 april 2020

Ons pap,
Nooit klagend, nooit vragend
Zijn lasten in stilte dragend
Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Hans – Anita – John – Bart
Schoonvader van:
Stella – Peter – John – Dorota 
Trotse opa van:
Roel, Jeen, Moon, Leih, Tess, Sofie en Liza
Ivm het coronavirus nemen wij in heel kleine kring afscheid van hem.
Correspondentieadres:
Heesweg 13, 6598 AK Heijen
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 18 april Eucharistieviering in Mill/Wilbertoord
Misintenties:
Mgd. Tien van Munsteren
Nelly Daanen-Lange
Piet Loeffen vanwege verjaardag
Mgd. Nelly Peeters Weem
Zaterdag 25 april Eucharistieviering in Mill/Wilbertoord.
Misintenties:
Jrgt. Koos Robben
Mgd. Fien Verheul-Verhoeven
Overleden ouders, broer en zus Gijsbers
Mgd. Maria Graat-van Dommelen
Mgd. Henk van Driel
Vanwege het coronavirus is er alleen een H. Mis in Mill of
Wilbertoord om 19.00 uur.
Deze mis wordt via de LOM uitgezonden (Ziggo kanaal 45),
alleen met geluid, zonder beeld.
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Als je goed kijkt, kun je iedere dag iets moois zien.
Hoop, is een lichtje in je hart,
dat vandaag moed geeft en morgen kracht.
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SOCIALE PLATFORMS VOOR CORONAHULP OPGERICHT
Hulp bieden of hulp vragen? Ga naar www.samencuijk.nl
Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat
inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis niet meer uit omdat
er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er
initiatieven van mensen die graag een ander helpen. De gemeenten Boxmeer,
Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert hebben met Sociom een platform
opgesteld waar hulpvragen én aanbod van hulp bij elkaar
komen.
Grote betrokkenheid
Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op
social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo
betrokken zijn. Veel van de reguliere vrijwilligers vallen
echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus de betrokken
organisaties hebben als doel om samen te proberen om
juist deze doelgroep te ontzien.
Digitaal platform
Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven op een plek samenkomen en
wordt voorkomen dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk
dat inwoners elkaar goed weten te vinden. Daarom zijn vier nieuwe platforms
opgericht: www.samensintanthonis.nl, www.samencuijk.nl; www.samengrave.nl en
www.samenmillensinthubert.nl In Boxmeer is bewonersplatform www.onsthuus.nl
al langer actief. Op deze platforms kan iedereen een hulpvraag plaatsen of
aanbieden om andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers)organisaties kunnen hier
informatie over hun aanbod en/of diensten delen.
Help het platform te vinden en te gebruiken
Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit platform te vinden. Daarom wordt ook
de omgeving opgeroepen om mensen te helpen met het plaatsen van een verzoek
of het zoeken binnen het aanbod.
Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet
lukken, dan kunnen mensen contact opnemen met welzijnsorganisatie Sociom.
Zij helpen graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485 – 700 500 of
via de e-mail info@sociom.nl
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VRIENDEN VAN HET MAASZIEKENHUIS
We zijn ontzettend trots hoe (zorg)professionals op dit moment schouder aan schouder
samen werken om levens te redden om de corona epidemie te overwinnen. Meer dan
ooit is het belang van een streekziekenhuis aangetoond. We mogen blij zijn met het
Maasziekenhuis, de Brabantse hartelijkheid die je
als patiënt mag ervaren is zo belangrijk.
Hieronder volgt een interview met voorzitter
Henny Swinkels.
Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis en zijn bestuur zetten zich belangeloos in
voor een nog leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker Maasziekenhuis.
Het in Beugen gelegen Maasziekenhuis Pantein is een regionaal, modern, kleinschalig
ziekenhuis dat zich richt op bewoners van de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg.
In 2011, toen de nieuwbouw van het Maasziekenhuis was gerealiseerd, werd de
stichting Vrienden van het Maasziekenhuis opgericht door een aantal maatschappelijk
betrokken inwoners uit het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Voorzitter van het eerste
uur is Henny Swinkels. “In eerste instantie had Maasziekenhuis een sponsorbedrijf
ingeschakeld. Het bleek dat bij sponsoring geld aan de strijkstok zou blijven hangen.
Het idee was goed, maar de uitvoering moest anders,” vertelt Henny, “Er mag geen
geld aan de strijkstok blijven hangen. We verzamelden een groep mensen, de één
kende de ander, en de stichting Vrienden van het Maasziekenhuis werd geboren.”
De Vrienden waren het snel eens. Alles wat ze zouden doen moest in het belang staan
van de patiënten met als doel daar hulp bieden waar de verzekering achterblijft. Naast
het bestuur zijn inmiddels diverse commissies actief. Elk individueel lid is gemotiveerd.

Stoelmassage

Handmassages

Biowalk 4

MotoMed

Plafondplaten verkoeverkamer

Het zijn mensen die vanuit hun goede wil dit vrijwilligerswerk doen. Henny: “Het werkt
als een speer. We zijn maximaal transparant, maken geen kosten, of er moet geen
andere uitweg zijn. We bieden maximaal inzicht in hoe en waarom we iets doen, leggen
alles op tafel.” Bestuurders en commissieleden van de stichting ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden.
De Stichting is een erkende ANBI-instelling. Dit betekent dat giften zijn vrijgesteld van
schenk- en erfbelasting; dit maakt schenken aantrekkelijk. De Vrienden van het
Maasziekenhuis zijn niets zonder donaties en giften. Een veertigtal ambassadeurs,
particulieren of bedrijven die jaarlijks een bedrag schenken, hebben zich aangesloten bij
de Vrienden. Ambassadeurschap kent verschillende gradaties; het bronzen, zilveren en
gouden ambassadeurschap. Uiteraard zijn ook alle eenmalige giften van donateurs meer
dan welkom. Donateurs en ambassadeurs werken mee aan het bereiken van de
doelstelling van de stichting.
Alle giften, hoe klein ook, worden besteed aan patiënten en bezoekers van het
Maasziekenhuis.
“Na de start moesten we ergens beginnen,” vertelt Henny. “Hiervoor hadden we
samenwerking met de werknemers van het ziekenhuis nodig. Het was even wennen,
maar werd positief ontvangen. Inmiddels kan ik wel zeggen dat het is uitgegroeid tot
een perfecte samenwerking. Ik zou het woord ideaal willen noemen. Leidinggevenden
kunnen bij ons projecten indienen. Iemand binnen onze groep bekijkt wat het beste
aansluit, wat we kunnen financieren. Medewerkers zijn altijd betrokken bij hetgeen wat
we doen.” Het eerst project was het financieren van slaapstoelen.
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“Uit eigen ervaring wist ik dat er geen gelegenheid in het ziekenhuis was voor naasten
van de patiënten om te overnachten, terwijl dit erg belangrijk is.” De stoelen, maar
liefst acht stuks, zijn er gekomen, maar daar bleef het niet bij. Zo werd er spelmateriaal
geleverd op de afdeling voor kinderpsychologie. Een kamer op de afdeling oncologie
werd aangekleed. Vier fraaie tuinbanken zijn aangeschaft. De plafonds op de afdeling
radiologie zijn aangekleed. Het ziekenhuis is vier Mobilyzer infuuspalen rijker.
Vrijwilligsters zijn in herkenbare blouses gestoken. Daarnaast zijn De Vrienden erg trots
op de realisatie van de stilteruimte. “Dit heeft enorm indruk gemaakt. Vandaag de dag
komen alle mogelijke geloven binnen. We hebben daarom een stiltecentrum ingericht.
In één ruimte kan elk geloof zich terugvinden. Dit komt ten goede aan de samenleving.
Ook de handmassages, waarvan de scholing en olie wordt gefinancierd door de
Vrienden, vallen in zeer goede aarde bij de patiënten.” En dit is nog maar een piepkleine
greep uit de indrukwekkend lange rij aan hetgeen wat de Vrienden deden voor
patiënten en bezoekers van het Maasziekenhuis. Dianne Toonen, oncologieverpleegkundige bij Maasziekenhuis Pantein: “Dankzij de Vrienden kunnen we patiënten
middelen of diensten aanbieden die er echt toe doen. Hoe fijn is het als je hartstikke
ziek bent en er komt een vrijwilliger die je een handmassage aanbiedt zodat je even
kunt ontspannen? Of als je niet meer in bed kunt liggen van de pijn en je wordt
geholpen in een relaxstoel? Ook kunnen wij patiënten informeren over een spannend
traject wat ze moeten doorlopen. Dankzij de Vrienden zijn er informatiefilmpjes
gemaakt over een operatie, herstel na darmoperatie en de eendagsdiagnostiek van de
mammapoli. Dagelijks maken wij dankbaar gebruik van de zaken die dankzij de
vrienden realiteit zijn geworden. Dat maakt dat je patiënten net dat extra’s kunt geven.
Wij zijn heel erg blij met de Vrienden!” Henny: “Zo nu en dan krijg ik briefjes in de bus,
of mailtjes van mensen die geholpen zijn, soms ook anoniem, dat zijn de dingen waar
we het voor doen. En we gaan door, er zijn nog doelen te behalen. Zoals het werven
van meer donateurs van De Vrienden van het Maasziekenhuis.”
Tekst: Wanda Laarakkers
Over de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis
De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis is opgericht door maatschappelijk
betrokken inwoners uit het Land van Cuijk en Noord-Limburg. De Stichting zet zich
belangeloos in voor een nóg leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker
Maasziekenhuis. Zij doet dit via maatschappelijk betrokken ondernemers,
fondsenwerving en de Club van 1000. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis zetten
mensen zich belangeloos in voor de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis. In de
statuten is vastgelegd dat de bestuurders, buiten onkostenvergoeding, geen beloning
voor hun werkzaamheden ontvangen.
Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
Voor meer informatie, bezoek ook www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl
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NIEUWS VAN DE BRANDWEERKÈLS
Beste dorpsgenoten,
De gehele wereldwijde maatschappij heeft last van
de coronacrisis. Ook wij als brandweer worden
streng beperkt in onze dagdagelijkse
werkzaamheden.
Alle activiteiten en bijeenkomsten zijn verboden.
Voor zover mogelijk werkt al het beroepspersoneel
vanuit thuis en wordt er via digitale oplossingen vergaderd.
Voor nieuwe leden bij vele brandweerposten geldt dat alle nieuw te starten cursussen,
lopende opleidingen en examens tot nader bericht uitgesteld zijn. Een grote
teleurstelling voor deze mensen die zich enthousiast aangemeld hebben voor hun
nieuwe baan en graag aan de slag gingen om iets voor de gemeenschap te kunnen
betekenen.
De oefencoördinatoren van het oostelijk gedeelte van de regio Brabant-Noord hebben
contact gezocht met de Regionale Ambulance Voorziening om dit voorjaar 29 grote
samenwerkingsoefeningen voor de posten te organiseren. Omdat de RAV alle handen op
dit moment hard nodig heeft om goede zorg te kunnen verlenen zijn alle nog geplande
25 samenwerkingsoefeningen tot na de zomervakantie uitgesteld. Omdat we als
brandweermensen goed getraind moeten blijven en jaarlijks naar realistische
oefencentra gaan zijn ook deze trainingen nu al tot aan de zomervakantie gecanceld.
Alle wekelijkse oefeningen van de 39 brandweerposten in Brabant-Noord zijn
vanzelfsprekend ook stilgelegd. Jaarlijks neemt de post Haps deel aan de
vaardigheidstoetsen van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité. Dit jaar hadden we
zelfs 2 enthousiaste ploegen ingeschreven om in de klassen 112 en TAS HD te gaan
strijden om de eerste plaats. De voorbereidende oefeningen waren al gestart toen de
mededeling vanuit het ABWC kwam dat men dit jaar alle wedstrijden in heel Nederland
heeft afgelast. Naast alle voorgaande annuleringen is er echter ook een lichtpuntje!
Wat we natuurlijk nog wel doen is uitrukken naar spoedklussen waarbij onze hulp
gevraagd wordt! We staan zoals altijd 24/7 paraat om de gemeenschap van dienst te
zijn. Onlangs zijn extra materialen op de voertuigen gekomen om het personeel te
beschermen met betrekking tot arbeidshygiëne. We kunnen wel merken dat het sinds
het begin van de crisis een stuk rustiger is met incidenten nu veel meer mensen thuis
zijn en het verkeer ook veel minder is.
Voor iedereen die op directe of indirecte wijze getroffen is door deze coronacrisis veel
sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd.
Hopelijk kunnen we snel weer terug naar de normale realiteit van de dag.
De uitrukken van de
•
•
•
•
•
•
•
•

laatste tijd:
20 januari
Schoorsteenbrand, Marijkeplein
22 januari
Gaslek door graafwerkzaamheden, Irenestraat
3 februari Gaslek door graafwerkzaamheden, Zoetendaalstraat
9 februari
Schoorsteenbrand, Johan Frisolaan
29 februari Stormschade boom, A73 Li parkeerplaats Lokkant
29 februari Stormschade dak Weijerstaete, Boxmeer
9 maart
Varkens in mestput, Schuttersweg
30 maart
Vrachtauto met aangelopen remmen, A73 Li 82,3

Pas goed op uzelf en familie, houdt u aan de regels,
Samen gaat het lukken om door deze crisis heen te komen!
Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
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NIEUWS VAN UW BIBLIOTHEEK
Eerst het slechte nieuws:
Het is vrijdagmiddag 13 maart als er plotseling een bericht in de
mailbox verschijnt: “Vanwege de richtlijnen van het RIVM om het
coronavirus zo min mogelijk te verspreiden, gaan alle bibliotheken
vanaf 20.00 uur voor onbepaalde tijd dicht. De boeken worden
automatisch voor iedereen verlengd totdat de bibliotheken weer open
gaan.”
Nu het goede nieuws - helaas alleen voor mensen die gebruik kunnen maken
van internet.
1. De Thuisbieb-app
De ThuisBieb is een variant van de VakantieBieb en bevat 100 e-books die gratis voor
iedereen, ook niet-leden, beschikbaar komen. Met dit cadeau van de Bibliotheek willen
we iedereen die thuis zit een hart onder de riem steken.
De boodschap is: De vestigingen zijn weliswaar dicht, maat online is de Bibliotheek
24/7 open. Als het installeren van de thuisbieb-app niet lukt, installeer dan de
vakantiebieb- app. Die verwijst je naar bibliotheek online.
2. Vragen over online bibliotheek:
info @biblioplus.nl of bel gerust het algemene telefoonnummer 0485- 583500.
3. Biebjournaal
In samenwerking met Omroep Land van Cuijk is er op zondag een wekelijks
Biebjournaal. Elke week geven we de kijkers lees- en luistertips en links naar handige
websites.
4. Online boekenquiz
Elk jaar organiseert BiblioPlus een Kinderboekenquiz voor basisschoolleerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8. Wie kan de meeste vragen over kinderboeken goed beantwoorden?
Dit jaar spelen we de quiz online en kunnen kinderen zelf of met hun klas deelnemen!
Natuurlijk zijn er bij deze quiz prijzen te winnen!
De quiz is vanaf 6 april online.
Alle informatie vind je op: www.biblioplus.nl/boekenquiz
5. Blijf thuis lekker bezig
Als je de website van biblioplus opent, zie je allerlei tips voor activiteiten voor jong en
oud: Tips voor thuisblijvers - Adviezen voor ouders - Blijf lekker bezig met tips voor
leuke spelletjes, gymoefeningen, enz.
6. Het laatste goede nieuws: Lezing Hans
Smets over Nepal in onze bibliotheek:
donderdag 11 juni 19.30 uur.
Noteer de datum alvast in je agenda.
Op veler verzoek is het de bedoeling dat Hans een
lezing verzorgt over de laatste ontwikkelingen in
Nepal.
Deze lezing heeft hij op woensdag 12 februari ook
gegeven in ‘De Kuip’. Daar de bibliotheek maar
ruimte biedt voor 25 à 30 personen is het de
bedoeling dat je je aanmeldt via de website van
biblioplus. Dat kan nu al. Voor leden is de lezing
gratis. Niet-leden betalen € 2,50.
Hopelijk kunnen er dan weer activiteiten doorgaan,
anders plannen we deze lezing later in het jaar.
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NEDERZETTING HAPS
Uit: CuijkseCanon, Cuijkse historie
Het klimaat in het paleolithicum wisselde sterk tussen koud en warm. In de laatste
koude fase, rond 20.000 jaar geleden, vielen grote watervlaktes droog. Ons land lag
midden op een uitgestrekte toendra. De mensen exploiteerden hun omgeving door
middel van jacht. De jachtkampen vinden we nu nog terug; aanwijzingen daarvoor zijn
aangetroffen bij de Kraaienbergse plassen.
Na die koude periode werd het warmer, en raakte ons nu natte land bebost. Het milieu
leverde meer voedsel en de noodzaak tot rondtrekken verminderde. Circa 10.000 jaar
geleden vond in het Nabije Oosten een revolutie plaats: het telen van voedselgewassen
en huisdieren werd uitgevonden. Het duurde duizenden jaren voor deze bestaanswijze
Noord-Europa bereikte (overgang van mesolithicum naar neolithicum) en het ging niet
zomaar. Landbouw en veeteelt moesten aangepast worden aan het koudere klimaat in
Europa. Weer later deed het trekdier zijn intrede, een andere belangrijke vernieuwing.
Nadat de mens de gehele geschiedenis geleefd had van wat de natuur bood, ging men
over op de productie van voedsel. Van louter consument werd de mens ook producent,
met een steeds plaatsvastere bewoning. Waarschijnlijk was er in Linden-De Geest al in
met middenneolithicum een nederzetting.
IJzertijdnederzettingen zijn gevonden op de Heeswijkse Kampen, de Nielt, Cuijkcentrum (Martinuskerk en Grotestraat), Vossehol en de Beijerd en ’t Riet.
Uit archeologische opgravingen blijkt dat ook het Kampse Veld in Haps in de Brons- en
IJzertijd bewoning moet hebben gekend. Er zijn onder meer urnen, grafvelden,
speerpunten en de paalgaten van een boerderij uit de ijzertijd gevonden. Tot nu toe zijn
hier 23 huisplattegronden ontdekt uit de
midden- en late ijzertijd. De huizen hadden
een schilddak en in het midden van het huis
lagen twee ingangen tegenover elkaar. Mens
en dier leefden hier, weliswaar gescheiden,
onder een dak.
De vondst van zo’n oude boerderij was op het
moment van de ontdekking erg bijzonder. Het
type boerderij dat toen is ontdekt is dan ook
het Haps-type gaan heten in de Nederlandse
archeologie. Inmiddels is dit type ook ontdekt
op de Nielt.
Foto: Reconstructie van ijzertijdboerderij, te zien in prehistorisch dorp in Eindhoven.
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CORONA-VIRUS REGEERT
Het valt niet mee om een blog over politiek te schrijven als mijn hoofd er helemaal niet
mee bezig is. Het corona-virus regeert. De crisis als gevolg van Covid-19 raakt ieder
van ons, op veler gebied. Ik maak me, net als u, vooral zorgen over de gezondheid van
ons allen. Zo heeft menigeen afscheid moeten nemen van zijn of haar dierbare omdat
er nog geen vaccin is voor deze afschuwelijke griepvorm.
De samenleving staat op zijn kop. Er is geen bedrijvigheid, mensen kunnen
elkaar niet opzoeken, er is verdriet en angst. Bedrijven kunnen hun
producten of diensten niet kwijt. Wat gaat dit op termijn betekenen?
Gelukkig zijn er ook originele, creatieve en zorgzame initiatieven in de samenleving.
Daar moeten we kracht uit putten. Ik denk namelijk dat we een onzekere tijd tegemoet
gaan waarin de zorg voor elkaar voorop moet staan om het tij te kunnen keren.
Laat dit dan het haakje zijn naar mijn (korte) politieke verhaal. Want ‘zorgen voor
elkaar’ blijft wat mij betreft een van de belangrijkste uitgangspunten, juist ook binnen
het politieke spectrum. Momenteel worden vergaderingen opgeschort en proberen we
via skype, zoom, Microsoft teams en andersoortige digitale communicatieplatforms
zoveel mogelijk te bespreken.
Herindelingsontwerp goedgekeurd.
Op weg naar één gemeente Land van
Cuijk!
Afgelopen week (donderdag 9 april) moesten
De gemeenteraad een besluit nemen i.v.m.
een deadline in het proces van
gemeentelijke
herindeling. Die bewuste morgen moest een
spoedwet om digitaal besluiten te mogen
nemen nog goedgekeurd worden door de
Eerste Kamer. Dat werd een feit en zo
Foto: digitale communicatieplatforms gebeurde het dat we als een van de eerste
samen vergaderen.
gemeenten van Nederland een digitaal
besluit mochten nemen en wel een heel
belangrijke. Unaniem hebben we het herindelingsontwerp goedgekeurd, voorwaar een
belangrijke stap in het herindelingsproces.
Ik wens u allemaal veel sterkte de komende tijd. Houd moed!
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
T: 06-23411107
www.liberaal-lvc.nl
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VERBRUGGEN FOOD GROUP NAAR BEDRIJVENPARK LAARAKKER
Verbruggen Food Group verhuist naar
nieuw distributiecentrum op
Bedrijvenpark Laarakker
Nog dit jaar zal op Bedrijvenpark
Laarakker een logistiek centrum
verrijzen. Holland Food Group bouwt op
het Zuidelijke deel van het bedrijvenpark
een distributiehal van ongeveer 6
hectare. Hiervoor heeft het bedrijf,
met roots in Venlo en Mill, een perceel
gekocht van 9,5 hectare (95.000 m2).
Verbruggen Food Group, onderdeel van de Holland Food Group, wordt de gebruiker van
het logistieke centrum dat op een zichtlocatie aan de snelweg A73 wordt gebouwd.
Holland Food Group bestaat uit een verzameling handelsbedrijven en een supermarkt
met een specialistisch productenpakket gericht op de Duitse markt. In de nieuwe
logistieke hal in Haps worden de landelijke distributieactiviteiten van Holland Food
Group samengevoegd en gecentraliseerd. Momenteel vinden deze activiteiten
versnipperd in den lande plaats, met name in de vestiging in Mill. In Venlo heeft Holland
Food Group onder andere de supermarkt Zwei Brüder.
Laarakker groeit
Directeur Olaf de Croon noemt de komst van Verbruggen Food Group een belangrijke
stap in de realisatie van het bedrijvenpark: “Met deze verkoop en de recente opening
van het tankstation is een groot gedeelte van de grond op Laarakker-Zuid verkocht.”
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KRUISWOORDPUZZEL

LINTJESREGEN 2020 OP VRIJDAG 24 APRIL IN AANGEPASTE VORM
Ondanks het coronavirus gaat de lintjesregen op 24 april 2020 door, zij
het op een aangepaste wijze. (Telefonisch.)
De burgemeesters in ons land zullen ‘s morgens op 24 april 2020
telefonisch contact opnemen met de te decoreren inwoners om hen te
vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te
benoemen in een ridderorde.

DE SCHAKEL 8-2020
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HAPSE ROUTEPUZZEL
Van Tonnie Hurkens ontvingen we het
idee voor een Hapse routepuzzel.
Een uitdaging!!!
Een mooi idee om deze puzzel op
te lossen.
’Houd 1,5 meter afstand, i.v.m.
verspreiding van het coronavirus!’
Inzenden van uw oplossing kan naar
het redactieadres:
info@deschakelhaps.nl
Hapse routepuzzel:
Vind een route via:
acht verschillende Hapse straten,
waarbij de eerst vier straatnamen
beginnen met een K
en de laatste vier met een B.
Inwoners die de routepuzzel denken
opgelost te hebben, moeten de namen van de straten insturen en de totale afstand
vermelden.
Veel succes.

CASTELLA EN DE SCHITTERING IN HET ZONNETJE GEZET
Peter Jilesen, voorzitter van de cliëntenraad vertelt: “Als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus in Nederland is er een nieuwe situatie voor zowel cliënten als
zorgmedewerkers ontstaan. Cliënten in onze zorgcentra kunnen op dit moment geen
bezoek ontvangen, waardoor zij minder makkelijk hun hart bij iemand kunnen luchten.
Medewerkers proberen hen zoveel mogelijk extra aandacht te geven en dat waarderen
we zeer. En ook in de thuiszorg wordt hard gewerkt om in deze corona-tijd cliënten
goede zorg en aandacht te geven. We zijn enorm trots op de inzet van alle
medewerkers van Pantein in regio Cuijk. Daarnaast willen ook graag de bewoners van
de zorgcentra in regio Cuijk een hart onder de riem steken. Daarom zetten we hen
vandaag – samen met de hulp van sponsoren - extra in het zonnetje.”
Beste donateurs,
We hebben op 10 april als cliëntenraad van
Castella in Cuijk en De SchitteRing in Haps een
actie gehouden om alle bewoners, ruim 180, en
alle 400 medewerkers, een bloemetje én vla te
bezorgen. 620 bosjes tulpen en 75 vlaaien.
Wij hebben het op verzoek van Pantein sober
gehouden, dus zonder toeters en bellen.
Leuke reacties gehad.
Mede door donaties van de Lionsclubs, Stichting vrienden van Castella,
Ondernemersclub Cuijk, Bakkerij de Haas Haps en bloemist Brigitte Cuijk en de eigen
cliëntenraad is dit mogelijk gemaakt.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage, mede namens alle bewoners, medewerkers en de
Cliëntenraad, Peter Jilesen.
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IN MEMORIAM: PASTOOR ANTOON VAN KESSEL
*4 mei 1921 - 4 april 2020

Op 4 april jongsleden bereikte ons het droevige bericht dat Pastoor Antoon van Kessel
vredig was ingeslapen in zorgcentrum Madeleine te Boxmeer.
Pastoor van Kessel had een "hart van goud"
voor zijn parochianen, het verenigingsleven in
Haps en in het bijzonder ook voor onze
vereniging MV Juliana.
Op woensdag 8 en donderdag 9 april heeft ons
dorp op een mooie en waardige wijze afscheid
genomen.
Grote dank aan iedereen die dit mogelijk heeft
gemaakt ondanks de moeilijke ‘coronatijd’
waarin we verkeren. Het was een ontzettend
mooi en waardig afscheid.
Op de foto onze Pastoor tijdens het dauwtrappen
van mei 2019. Hij vierde die dag zijn 98e
verjaardag en die begon extra feestelijk!
Soms besef je de grote waarde van een moment
pas als het een mooie herinnering wordt.
Pastoor van Kessel: Rust zacht en bedankt voor alles.
Bestuur en Leden Muziekvereniging Juliana Haps
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MUZIEKSPEKTAKEL ELDORADO IN HAPS
VERPLAATST NAAR 28, 29 EN 30 MEI 2021
Het muziekspektakel Eldorado stond in de startblokken om samen met
muziekverenigingen uit de gemeente Cuijk een prachtige voorstelling te realiseren.
Een muziektheaterproductie die wordt gemaakt met muziekverenigingen, een gastvrij
boerengezin op hun Hapse erf en de gemeente Cuijk. Een feest waarin heel veel lokale
amateur-muzikanten een essentiële rol spelen.
Vanwege de coronacrisis hebben we echter moeten besluiten dat we de productie naar
volgend jaar verplaatsen. Voor veel van de deelnemers is het onmogelijk om te
repeteren en zich goed voor te bereiden.
En deze voorbereidingen zijn essentieel voor het welslagen van
de voorstelling. Het is een rare tijd. De ontwikkelingen met
betrekking tot het coronavirus volgen elkaar razendsnel op en
veel is onduidelijk. Ook kunnen we door de coronamaatregelen
niet garanderen dat we iedereen goed kunnen begeleiden. Dit
zijn te veel onzekere factoren.
Daarom hebben we besloten om Eldorado te verplaatsen naar het voorjaar van 2021.
Voor Haps betekent dit dat we voornemens zijn het Muziekspektakel Eldorado te gaan
houden in het weekend van 28, 29 en 30 mei 2021.
We vinden het ontzettend jammer, maar we denken ook dat het verplaatsen van
Eldorado de inzet van de muziekverenigingen recht doet en dat we op die manier de
voorstelling kunnen maken zoals we die bedoelen.
Tot volgend jaar! Meer informatie vindt u op www.eldorado2020.nl
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IN MEMORIAM PASTOOR ANTOON VAN KESSEL
Antoon van Kessel werd op 4 mei 1921 in het toenmalige Dinther
geboren. Op 11 juni 1949 werd hij tot priester gewijd. Hij stamde uit een
groot boerengezin. Vier broers van hem zouden ook kiezen voor het
priesterschap. Na zijn wijding werd zijn eerste werkplek Waalre, waar hij
van 1949 tot 1952 kapelaan was.
Daarna werd hij van 1952 tot 1957 kapelaan in een
parochie in Nijmegen, waarna hij in 1957 weer terug
keerde naar Brabant, waar hij kapelaan werd in Drunen
bij deken Werner.
Deze deken Werner zou in Haps ook een bekende
worden, omdat hij, na zijn pensionering in het
weekeinde in Haps kwam assisteren bij pastoor van
Kessel.
Kapelaan van Kessel werkte in Drunen tot 1971, dus 14 jaar, tot hij benoemd werd tot
pastoor in Haps. Hij was pastoor van Haps van 1971 tot 6 april 2012. Dus ruim 40 jaar.
Tijdens zijn pastoraat in Haps maakte hij grote ontwikkelingen in de Rooms Katholieke
Kerk mee.

8 april 2020 eerbetoon
pastoor Antoon van Kessel
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In de eerste jaren was dat nog de tijd van het rijke
Roomse leven. Dat betekende veel diensten en veel
activiteiten in de kerk. Voor Haps was dat bijvoorbeeld in
elk weekeinde drie missen opdragen (zaterdagavond een
en zondagmorgen twee) en vaak ook nog een lof in de
namiddag. Dat was elk weekeinde zo!
Daarnaast waren er in een parochie als Haps veel andere
diensten: Op jaarbasis waren er ongeveer 25 kerkelijke
uitvaarten. Hierbij hoorde ook een (veelvuldig) bezoek aan
de familie. In Haps waren er zeker in de beginjaren van
zijn pastoraat ook nog eens 25 tot 30 kerkelijke huwelijken
en ook zoveel jubileumvieringen: zilveren, 40-jarige en
gouden huwelijksfeesten. Ook waren er elk jaar een groot
aantal dopen, ongeveer 50.
Kortom als enige priester in een dergelijke parochie had hij een zeer drukke baan. Maar
pastoor van Kessel was een zeer toegewijde priester en deed zijn werk nauwgezet en
gewetensvol.
De parochianen hebben hem steeds gewaardeerd, want velen hebben ervaren dat hij er
voor hen was als dat nodig was. Zeker bij grote emotionele gebeurtenissen, een
plotseling overlijden van een (jonge) parochiaan, een ernstig ongeluk of een geval van
zelfdoding stond hij kort bij zijn parochianen om hen steun en troost te geven, waarbij
zijn eigen grote geloof een vast anker was. In de jaren tachtig kreeg hij in het
weekeinde op zondag hulp van de vroegere deken van Drunen, deken Werner. Als
kapelaan heeft pastoor van Kessel 14 jaar bij hem gewerkt. Nu kwam de deken hem
helpen!
In de loop der jaren had hij enkele keren te kampen met zorgen rond zijn eigen
gezondheid, maar met een grote wilskracht wist hij zich er telkens weer bovenop te
knokken, waarbij zijn sobere levensstijl hem een steun was.
Tot op hoge leeftijd deed hij wekelijkse de mis en kon men verbaasd staan om te zien
hoe soepel hij als 90-jarige knielde aan het altaar. In zijn woning in de rozengaarde
droeg hij nog dagelijks de mis op. Tot voor kort kon men hem nog door Haps zien
fietsen tijdens zijn (dagelijks) ritje door Haps en omgeving! Het weer was voor hem niet
gauw een spelbreker!
Door een ongelukkige val in zijn woning is hij plotseling in het ziekenhuis terecht
gekomen, waar ook nog longkanker werd geconstateerd. Dat alles heeft hij niet kunnen
overwinnen en heeft een bijdrage geleverd aan het feit dat hij na een kortstondig
ziekbed is overleden, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken.
Pastoor Antoon van Kessel is bijna 99 jaar geworden! Moge hij rusten in vrede!
Als alle perikelen rond het coronavirus achter de rug zijn, zal er tijdens een
weekendviering een speciale herdenking mis voor hem opgedragen worden.
Locatieraad Haps, Theo Bens
Wie graag een bidprentje van oud-pastor van Kessel heeft,
kan contact opnemen met:
Margret de Haas tel. 0485-321814 of
Hetty Thijssen tel. 0485-312474.
Zij zorgen er dan voor dat er een bidprentje bij u in de
brievenbus komt.
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BLOESEMLAND

DE TULPENBOOM
VOOR SPORTHAL
‘DE STAPPERT’

De ziekenhuizen overvol
Het dodental dat groeit.

Even een moment om te genieten van
de prachtige lentebloesem, dat zal
iedereen goed doen in deze soms
angstige en onzekere tijd.

Alles ligt voor even stil,
maar de bloesem bloeit.
Niets is even wat het was
Families zijn verscheurd.
We leven in de pauzestand,
Maar de bloesem kleurt.
In ons mooie bloesemland
Moeten wij de knop omzetten.
We gaan pas naar de knoppen,
als wij niet op elkaar letten.

Kijk op dg.nl/bloesem

Foto: Antoinet Aldenhoven.
Bedankt voor deze mooie lentefoto.
.

Roos Janssen heeft dit mooie
kunstwerk gemaakt, waar zij supertrots op is en zij wil dit delen met de
lezers van De Schakel om hen op te
vrolijken in deze rare tijd.
Roos bedankt dat je dit mooie kunstwerk
met de lezers van de Schakel wilt delen.
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HAPSE BOYS OPENT NA CORONACRISIS PANNAVELDJE
Het slechte nieuws zal al wel bij iedereen bekend zijn: de KNVB heeft
besloten dat het voetbalseizoen 2019/2020 bij de amateurs niet
wordt afgemaakt. Alle nog niet gespeelde beker- en
competitiewedstrijden komen te vervallen. Er worden geen
(eind)standen opgemaakt en er vindt geen promotie/degradatie
plaats. Ofwel: we starten het seizoen 2020/2021, net zoals we
2019/2020 zijn gestart (maar met wellicht hier en daar wat andere
gezichten).
Mocht de overheid na 28 april toestaan dat er weer gevoetbald wordt, dan geeft de
KNVB aan zich te zullen inspannen om vriendschappelijk voetbal mogelijk te maken.
Maar dat is wellicht hopen tegen beter weten in? Duidelijk is dat er tot en met 28 april
helemaal geen verenigingsactiviteiten mogelijk zijn. Al onze niet-voetbalactiviteiten, ook
de activiteiten die na 28 april in de planning stonden, zijn met het oog op
organisatorische overwegingen reeds afgelast.
Ga niet naar het sportpark!
Het is op dit moment op grond van de in onze gemeente van kracht zijnde
noodverordening zelfs niet toegestaan om ons sportpark ‘De Berkte’ te betreden. Word
je daar door politie of handhaving toch aangetroffen, dan kan je dat een boete
opleveren (en mogelijk wordt dan ook Hapse Boys beboet).
Ga daarom, zo lang de noodverordening van kracht is, niet naar het sportpark.
Vervroegd veldonderhoud
Een begenadigd voetballer (doorgaans spelend met rugnummer 14) sprak ooit de wijze
woorden: “Elk nadeel hep se voordeel”. Doordat er niet gevoetbald en getraind kan
worden, hebben we de mogelijkheid om onze trainingsvelden al vroeg in het voorjaar te
laten onderhouden. De
aannemer zal dit
veldonderhoud op korte
termijn uitvoeren. Deze
velden hebben dan ruim de
tijd om te herstellen van de
schade die ze in de natte
winter hebben opgelopen.
Het onderhoud van de
wedstrijdvelden stellen we
nog even uit; er zal in mei
maar gevoetbald mogen
worden ….
Ook het reguliere onderhoud op ‘De Berkte’ gaat uiteraard
door. Onze vrijwilligersploeg verricht op maandag- en
vrijdagmorgen (met inachtneming van alle RIVM-regels)
gewoon haar werkzaamheden. Ook de besturen zijn uiteraard
gewoon actief, maar zij vergaderen met behulp van digitale
hulpmiddelen.
Andere digitale activiteiten zijn de WC-rol challenge, die op
initiatief van de (leiding van) Hapse Boys JO11 (Tom en Sanne)
heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een filmpje dat op
onze facebook- en instagrampagina te zien is. En er wordt via
de train(st)ers voor gezorgd dat er oefenmateriaal is waar
iedereen die dat wil thuis zelf mee aan de slag kan.
DE SCHAKEL 8-2020
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Echt waar?
Er is nog meer goed nieuws. In november vorig jaar deden we via de VriendenLoterij
met een team van 10 mensen mee aan het Tv-programma “Echt Waar?’’.
En we wonnen een leuk bedrag om leuke dingen mee te doen. Het belangrijkste
bestedingsdoel, dat we voor deze prijs hebben aangegeven, is de laatste weken
gerealiseerd: ons nieuwe pannaveldje.

Voor wie het niet weten: “panna” is het Surinaamse woord voor “poort” en “poorten” is
in het voetbal de bal door de benen van je tegenstander spelen. Maar op het nieuwe
kleine veldje, met kunstgras en een omheining, kan natuurlijk ook gewoon worden
gevoetbald.
De verlichting moet nog worden geplaatst en er moet nog wat afwerking plaatsvinden,
maar het pannaveldje zou al gebruikt kunnen worden, ware het niet dat het sportpark
op dit moment van overheidswege niet mag worden betreden.
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Debbie Vloet winnares prijsvraag uit het jubileumjaar van ‘De Schakel’
En jullie hebben nog van ons tegoed de winnares van onze
prijsvraag uit het jubileumjaar van ‘De Schakel’. Debbie
Vloet is de winnares van het supporterspakket, bestaande uit
een Hapse Boys sjaal, muts, paraplu en mini-shirtje.
De juiste antwoorden op onze quizvragen luiden:
1. Wat waren de clubkleuren van de (naams)voorganger van Hapse Boys (R.K.V.V.
Victoria)? Blauw-Wit
2. Hoe vaak heeft Hapse Boys het eigen Zilveren Roos Toernooi gewonnen? 1x
3. Naast de bekende wedstrijd tegen Ajax, heeft Hapse Boys vaker tegen profclubs
gespeeld en niet geheel onsuccesvol. Tegen welke betaald voetbalclub werd een
gelijkspel behaald? FC DenBosch
4. Hoeveel edities van clubblad ‘Boys Talk’ zijn er op de mat gevallen, voordat er vorig
seizoen helaas mee gestopt is? 108
5. Onze groen-zwarte combinatie is vrij uniek. Toch is er dit seizoen in de 3e klasse
Oost van ons 1e elftal ook een club met deze clubkleuren.
Welke club is dat? Trekvogels
6. Hoeveel leden telt Hapse Boys op dit moment (december 2019)? 558
7. Hoe lang is ons oudste lid al lid van Hapse Boys? 73 jaar
8. Op welke datum is onze nieuwe kantine geopend? 25 november 2012
9. Wie schreef het bekend clublied:
‘ Als de Boys staan aangetreden?’ Bert van de Groes
10. Hoeveel jaar zijn de wedstrijden op Sportpark ‘De Schans’ gespeeld? 44 jaar
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INTERVIEW MET MENEER PASTOOR VAN KESSEL
De redactie van het voormalige clubblad van Hapse Boys, “Boys Talk”, heeft op
6 december 2006 voor het kerstnummer meneer pastoor van Kessel gevraagd voor een
interview.
Meneer Pastoor was gaarne bereid hieraan mee te werken.
Helaas is pastoor van Kessel op 4 april jl. overleden, maar als
eerbetoon aan pastoor van Kessel plaatsen we dit interview na
14 jaar in “De Schakel”.
Sinds 1971 ben ik in
Haps pastoor. Ik kom van Dinther, een
plaatsje met 4000 inwoners. Ik woonde in de
Dintherse hoek, dat was zo’n 4 km buiten het
dorp (net zoiets als de Dorshees hier). We
hadden thuis een boerengezin, een gemengd
bedrijf met wat kippen, 7 à 8 koeien en met
het grootste deel bouwland waarop vooral
koren en zo werd verbouwd. Ik heb 10 broers
en 2 zussen. Hiervan zijn er 4 ook priester
geworden. Eén broer van mij was missionaris
in India waar hij 32 jaar verbleef en één broer
is boer geworden. De anderen hebben een
andere professie gevonden. Ik ben nu 85 jaar.
Ik deed 8 lagere schooljaren. Daarna ben ik, toen ik 14 jaar oud was (ik was de oudste,
de meesten waren 12 jaar), in Heeswijk naar de abdij van Berne naar het gymnasium
gegaan om de priesteropleiding te
volgen. De priesteropleiding duurde 6
jaar. Ik heb er 7 jaar over gedaan.
Nu is dat nog een gymnasium voor
jongens en meisjes. Daarna ging ik
naar Beekvliet, dat was een klein
seminarie in St. Michelsgestel. In
Haaren was een groot seminarie waar
ik 6 jaar filosofie en theologie heb
gestudeerd. Deze hogere studies zijn
tegenwoordig o.a. in Nijmegen. In 1949
ben ik tot priester gewijd, ik was toen
28 jaar. Ik ben daarna in Waalre-Aalst
bij Eindhoven als kapelaan begonnen.
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Bij de studenten had je een gymnastiekclub, want iedereen moest iets aan sport doen.
’s Morgens was het om half zeven mis, daarna een meditatie en dan begon de studie
van half 8 tot half 10. Van half 10 tot 10 uur gingen we wandelen en iedere dinsdag
hadden we een langere wandeling. Daarna ging het weer verder met de studie.
Eens in de zoveel tijd was het Campus. Dat wil zeggen: de hele dag geen studie maar
dan kon je iets aan sport gaan doen. Je kon wandelen maar ook andere sporten
beoefenen, altijd onder begeleiding van een surveillant.
Ik ging altijd voetballen, want dat vond ik het leukste. Ik was wel geen goede
voetballer. Ik was links dus ik stond linkshalf. We voetbalden vooral onderling en soms
ook tegen anderen. Zoals tegen het gymnasium van de Damianen uit St. Oedenrode.
Die voetbalden veel beter dan wij. In Heeswijk stond mijn broer als keeper onder de lat.
Dat was een forse kerel, een echte keeper. We verloren de eerste keer van hen met
12-4 en later nog een keer met 6-3!
Ik volg het voetbal van Hapse Boys iedere maandagmorgen
in de krant. Dan kijk ik altijd wat ze hebben gemaakt. Ik weet
dat ze in de top meedraaien. Ik heb zondags geen tijd om
zelf naar het voetballen te gaan kijken, maar ik volg het
’s avonds wel op de televisie. Ik vind voetbal de mooiste
kijksport op TV en ook de mooiste buitensport, dat is toch het
leukste.
Ik vind voetbal mooi want het houdt heel veel mensen bezig.
De onsportieve dingen die je hoort over het voetbal keur ik
af. Het is misschien wel te begrijpen dat een team graag wil
winnen en daar doe je alles voor, maar het mag nooit
uitlopen op soms vervelende dingen die je dan hoort en ziet,
maar gelukkig zijn dat uitzonderingen.
Je hoort weleens dat ouders tegen hun kinderen zeggen dat
ze niet moeten gaan voetballen omdat het zo’n ruwe sport
zou zijn. Maar dat is niet zo en is erg jammer. Ik ken zelf geen Hapse voetballers
persoonlijk. Wel heb ik weleens mensen van Haps gezien die ondanks het feit dat ze
verloren hebben toch plezier hadden aan de sport.
PSV is voor mij de club die altijd moet winnen. Vroeger hadden ze een echt goeie
keeper, Hans van Breukelen. Daar zat vuur in en dat was mooi om te zien.
Sport kan, als je het goed beleeft, een grote en goede opvoedingswaarde hebben.
Je leert om te gaan met de medemens, in goede en slechte tijden en het is voor
mensen die een druk of verantwoordelijk leven leiden een mooie manier om je eens
lekker af te reageren met een sport op een goede manier.
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In vroeger tijden waren er voldoende pastoors en kapelaans,
dus die hadden meer tijd om zich in het verenigingsleven als
geestelijk adviseur te laten zien. Het waren ook een soort
erebanen, waarvan de inhoud niet geweldig was. Iedere club
had toen wel een geestelijk adviseur.
In ons dorp Haps zijn heel veel sportverenigingen. Dat is
heel belangrijk en ook heel goed voor de onderlinge band
binnen onze gemeenschap. Net zoals de kerk, die ook bij kan
dragen aan goede onderlinge verhoudingen.
De redactie van Boys Talk bedankt meneer Pastoor van
Kessel heel hartelijk voor dit interview! (2006).
Helaas kunnen wij als redactie van “De Schakel” anno 2020
de familieleden van pastor van Kessel enkel van harte
condoleren met het tragisch overlijden van onze pastoor.
Hij overleed op zaterdag 4 april 2020 in Huize Madeleine in
Boxmeer op bijna 99-jarige leeftijd.
Op 4 mei 2020 zou hij de respectabele leeftijd van 99 jaar
hebben bereikt.
Een digitaal interview met de pastoor is gemaakt door
Emiel Laurant, één dag na zijn 90e verjaardag.
Het interview van Emiel Laurant is van 5 mei 2011.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=wQwst865HG8
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TENNIS IETS VOOR JOU
We weten absoluut nog niet wat er na 28 april weer
allemaal mag. We gaan er toch maar even van uit dat
we begin mei weer de tennisbaan op mogen. Maar
zelfs ook als het wat later wordt, is dit is je kans om
kennis te maken met tennis.
Wie wil nu niet gewoon gaan sporten na ruim 2
maanden “niets” doen?
Geen voetbal, geen volleybal en geen hockey. Alle
competities zijn afgelopen en voordat er weer
begonnen wordt is het augustus of zelfs september.
Dit is een uitgelezen mogelijkheid om een paar
maanden of misschien wel langer te gaan tennissen. En bij tennis is het gemakkelijk om
minimaal 1,5m afstand van elkaar te bewaren, zolang die maatregel nodig is.
Tennis wordt gespeeld van jong tot oud en je kunt zelf bepalen hoe vaak je gaat
tennissen.
Wij hebben de volgende aanbieding voor jou:
Zomerabonnement van mei tot en met augustus voor € 35,00.
Je hebt nog nooit getennist of je hebt dit wel ooit gedaan en wilt graag training volgen
om de beginselen van deze sport te leren?
In dat geval hebben we de volgende mogelijkheid:
Je schrijft je in voor de tennistraining van mei, juni en begin juli, totaal 10 lessen. Je
betaalt dan alleen het lesgeld en het zomerlidmaatschap krijg je er dan gratis bij. Het
lesgeld is afhankelijk van de groepsgrootte (opgave) waarin je wordt ingedeeld.
Zit je met 8 personen in een groep dan kost dit € 56,00 per persoon. Zit je in een groep
van 4 personen dan is dit € 112,00 per persoon, maar je krijgt dan vanzelfsprekend
veel meer aandacht dan bij 8 personen.
Kosten van de gediplomeerde trainer van WITS tennis Uden zijn € 450,00 voor de 10
lessen die door de groep moet worden betaald, vandaar de variatie in kosten per
persoon. De trainingen worden gegeven op maandag en dinsdag vanaf 18.00 uur.
BETALING VINDT PLAATS NADAT DE LESSEN ZIJN BEGONNEN.
Start van de training is zaterdag 2 mei (1ste trainingsles).
Op die dag van 09.00 – 11.30 houden onze trainer(s) een tennisclinic voor allen die zich
hebben opgegeven voor de training. Op maandag 4 mei start de training vervolgens in
groepsverband.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meld je aan door een mail te sturen vóór VRIJDAG 24 april naar:
Louis van de Groes (vdgroes@home.nl) met de volgende gegevens:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel. nr.:
Geboortedatum:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Ik meld mij aan voor het zomerlidmaatschap

E-mail: ………………………………………
Aantal jaar tenniservaring: ………
en / of

Ik meld mij aan voor de training (inclusief zomerlidmaatschap)
op MAANDAG / DINSDAG
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THEO VAN DEN ELZEN TOPCOACH VAN HET JAAR

THEO VAN DEN ELZEN

Praktijkdocent Theo van den Elzen uit Haps stapte in
2007 vanuit de installatiebranche over naar het
onderwijs en kreeg een baan bij opleidingsbedrijf
IW-Zuid-Oost in Roermond, waar hij docent
Installatietechniek (Werktuigbouw) is.
De leerlingen zijn blij met zo’n ervaren man uit de
praktijk.
De installatiebranche enerzijds en dat Theo
anderzijds, zich helemaal thuis voelt in het
praktijkonderwijs mag blijken uit het feit dat zijn
leerlingen hem in 2019 voor hebben gedragen voor de
verkiezing “Topcoach van het Jaar”. Uit 750
kandidaten werd hij eind 2019 de trotse en
welverdiende winnaar.

Theo, vertel eerst eens in het kort wie je bent.
Ik ben 61 jaar geleden geboren in Wilbertoord, de
oudste van acht kinderen. In 1983 ben ik getrouwd
met Carla en we wonen al 29 jaar in Haps aan de
Kalkhofseweg. We hebben drie kinderen, Reiny, Nina en Hans. In mijn vrije tijd ben ik
veel in de tuin of in de garage te vinden, ik fiets graag en drum weer sinds kort. School
en het begeleiden van leerlingen vergt veel tijd en energie maar het is mooi om te
doen.
Wat voor werk deed je voordat je overstapte naar het Opleidingsbedrijf?
Vanaf mijn 16e jaar ben ik werkzaam in de installatietechniek. Na de LTS via werken en
leren naar de avondschool en in 6 jaar mijn vakdiploma`s gehaald. Dat was best pittig.
Om 6.00 uur in Uden op het werk en naar een klus ergens in Nederland. Twee avonden
per week in Den Bosch naar de avondschool en dan om 23.00 uur thuis; de ogen vielen
wel eens dicht in de les. Ik werkte als installatiemonteur op de bouw, eerst als
loodgieter aan vooral sanitaire installaties en later aan grote verwarmings- en
gasinstallaties. Later als leidinggevend monteur, stuurde je monteurs en leerlingmonteurs aan. Daarna ben ik 10 jaar projectleider en
werkvoorbereider geweest voordat ik bij Installatie Werk-ZuidOost in dienst ben gegaan.
Wat was voor jou de motivatie om te kiezen voor het
praktijkonderwijs?
Zoals je leest ben ik zelf een praktijkman. Als monteur heb ik
verschillende hulpmonteurs mee gehad op karwei en je ziet dat
als je voor leerlingen tijd maakt, je er later veel voor terug kunt
krijgen. Het samen iets doen, zodat de leerling goed meekrijgt
hoe je een klus aanpakt. Als je dan ziet dat ze de dingen goed
oppakken, laat je het stukje bij beetje los. De meeste leerlingen
zijn doeners; werken en leren is motiverend voor de leerling en
de leermeester. De theorie is zeker ook belangrijk.
In de loop der jaren heb ik gemerkt dat dit fundament nodig is.
Wat houdt je werk precies in?
Bij Installatie Werk zijn doceren van praktijk en
practicumlessen de hoofdactiviteit.
Installatie Werk is een landelijke organisatie die in het leven is geroepen door het
installatiebedrijfsleven.
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We zijn dus een bedrijfsschool voor alle aangesloten
installatiebedrijven. In Nederland gaan er jaarlijks
ongeveer 5000 leerlingen op deze manier naar een
MBO 2, 3 ,4 of 5 opleiding. Deze opleidingen worden
meestal gegeven op een ROC waar wij praktijk- en
practicumlessen verzorgen en ondersteunen of de
vaktechnische theorie geven. Er zijn ook verschillende
eigen Installatiewerk Opleidingscentra. Het ROC komt
daar naartoe om de theorielessen te verzorgen.
Mij werd gevraagd of ik een MBO
onderwijsbevoegdheid wilde gaan halen met het oog op theorie-, praktijk- en
practicumlessen. MBO’s hebben een tekort aan vakdocenten en vooral mensen met
praktijkervaring. Ik ben weer in de schoolbanken geklommen en heb deze opleiding met
succes afgerond. De weken zien er bijna nooit hetzelfde uit.
Het werk is afwisselend, soms verrassend en zeker boeiend.
Een dag per week ben ik in Roermond in ons eigen
opleidingscentrum het CIVIL om toestellen te trainen voor
de niveau-3 leerlingen. Een dag per week geef ik in Helmond
enkele uren theorie aan de 2e jaars leerlingen, niveau-3.
Twee dagen per week geef ik in Cuijk en Helmond
praktijkles Montage aan niveau-2 en niveau-3 leerlingen.
De rest van de week ben ik bezig met het begeleiden van de
leerlingen. Dit zijn niveau-2, niveau-3 en niveau-4 leerlingen
(werkvoorbereiders met projecten of servicetechnici die
technische ruimtes inspecteren). Ik leg bedrijfsbezoeken af
waar ik spreek met de leerling en de begeleider of met de
leerling en de hoofdmonteur met wie de leerling op pad
gaat. Deze gesprekken gaan over de leerling en zijn
opleiding. We stemmen af hoe de opleiding loopt en hoe we
komende tijd verder gaan. Leerlingen hebben behoefte aan
duidelijkheid. Mijn taak is om dit te coördineren en te
begeleiden zodat leerlingen hun opleiding binnen de gestelde tijd klaar hebben. Ik
organiseer examens voor de branche op verschillende niveaus en vakgebieden en ben
assessor.
Verder ontwikkel ik mee aan nieuwe lesstof en examens voor de installatiebranche.
Mijn werk is veelzijdig!
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Wat overkwam je toen je genomineerd werd en als topcoach uit de bus kwam?
Inderdaad het overkwam mij. Het is een hele mooie waardering voor alles wat je doet.
Het kwam als een totale verrassing. Ik werd in maart 2019 gebeld door een
medewerkster van Otib die een interview vanuit de branche wilde afnemen. In dit
interview werd duidelijk dat ze mijn loopbaan nagingen voor deze prijs. In september
werd ik gebeld dat ik bij de laatste acht van Nederland hoorde.
Op 6 november ging ik met mijn gezin, collega’s en een
aantal leerlingen naar de jaarbeurs in Utrecht naar een
hele mooie en goed georganiseerde dag, maar ook een
dag waar de spanning toenam. En toen was er het
moment dat ik verkozen werd tot Topcoach! Ik heb niet zo
snel zenuwen maar toen wel. Het was geweldig om te zien
hoe blij en trots wij allemaal waren.
In de weken daarna komen er veel felicitaties voorbij, ook
van personen die je lang niet meer hebt gesproken en
gezien, maar die je nog kennen en waarderen.
Waaruit bestaat de prijs?
De prijs bestaat uit een grote beker, een soort Europacup, die ik aan het eind van dit
jaar weer mag inleveren én een mooi bedrag van € 2500,- dat ik samen met de
leerlingen ga besteden aan een leuke activiteit. Ook ben ik door de branche, Otib en
Techniek Nederland, uitgenodigd voor verschillende meetings om het vak te promoten
in Nederland.
Heb je door deze topnominatie al een nieuwe baan of een andere uitdaging aangeboden
gekregen?
Er zijn nu mensen en instanties meer geïnteresseerd en belangstellend in wat je doet en
wat je kunt. Ik heb een mooie baan die elke dag wel een
uitdaging biedt. Maar je weet nooit wat het kan brengen!
Moeilijk om van jezelf je beste kwaliteiten te benoemen, maar
probeer het toch maar eens...
Ik denk dat ik als docent en praktijkopleider het vak beheers en
weet wat hierin te koop is. Voor de leerlingen probeer ik er
zoveel mogelijk te zijn. Ze kunnen het thuis moeilijk hebben, er
alleen voorstaan. Door er voor hen te zijn, bouw je een band op.
Je ziet leerlingen die na tien jaar nog steeds opleidingen volgen
en uitgroeien tot vak-volwassen partners.
Wat is je grootste uitdaging in je werk?
Installatietechniek is een heel breed vakgebied.
De uitdaging is om de veranderingen van technieken en technologieën bij te houden.
Dit kost tijd en energie maar het blijft leuk en uitdagend. Ik heb fijne collega`s die ook
uit het bedrijfsleven komen en waar ik goed mee kan sparren. We besteden veel tijd
aan het bijhouden van kennis en wetgeving en om dit te implementeren in
lesprogramma`s.
Op het dak van het Vredeskapelleke staat een wereldbol, door jou ontworpen en
gemaakt. Dat vonden de bouwers van het Vredeskapelleke al een topprestatie.
Heb je nog meer mooie voorwerpen ontworpen en gemaakt?
Ik heb verschillende mooie dingen gemaakt met koper, zink of lood zoals koperen rozen
of andere bloemen, tennisrackets van koper en lampen. Vaak zijn dit cadeaus voor een
speciale gelegenheid. Deze materialen zijn van vroeger uit de materialen waar een
loodgieter mee op pad ging. Je kunt deze vaak goed bewerken en vervormen om er iets
moois van te maken. Deze handenarbeid was het begin van een loodgieters opleiding.
Ik vond en vind dit nog steeds mooi om te doen.
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Is er grote behoefte aan vakmensen in de installatiebranche?
De branche zoekt nog steeds veel mensen. Er is vooral behoefte aan leerlingen op MBOniveau die willen groeien in dit vak en ervaring willen opdoen door werken en scholing.
Dit zijn de (leidinggevende) monteurs en de werkvoorbereiders.
Dan is er ook veel vraag naar Engineers en Servicetechnici in de vakgebieden Koeling,
Installatietechniek en Elektrotechniek. Deze mensen zijn meestal HBO opgeleid.
Hoe ziet jouw werk als docent eruit in deze tijd van de Coronacrisis en nu opleidingen
gesloten zijn?
We proberen vanuit huis les te geven via Microsoft Teams. Leerlingen die al wat verder
in de opleiding zijn kunnen we opdrachten toesturen die ik daarna terugkrijg om te
beoordelen. Praktijklessen zitten er voorlopig niet in! Leerlingen die dit schooljaar willen
afronden en naar een andere- of vervolgopleiding willen, hebben prioriteit en zullen we
zo snel mogelijk in kleine groepjes naar de lessen halen. Het is nu voor iedereen een
lastige tijd. We zullen tolerant naar elkaar moeten zijn om deze periode goed door te
komen. Gezond blijven staat daarin voorop.
Nog tijd voor hobby’s of leuke bezigheden?
In mijn vrije tijd fiets ik graag of met de racefiets of
samen met Carla. Thuis heb ik altijd wat te klussen
en werk ik graag in de tuin en met de caravan gaan
we er graag op uit. Sinds kort ben ik bij de
slagwerkgroep van Muziekvereniging ‘Juliana’. Deze
hobby wilde ik graag weer oppakken. Geen tijd om
veel stil te zitten, dat is ook niet mijn ding.
Wat is je volgende uitdaging?
De uitdaging is om gezond te blijven.
Verder heb ik geen speciale uitdagingen of wensen op een lijstje staan.
Theo, hartelijk dank en veel succes.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670
MEDEDELINGEN
Seniorenvereniging KBO-Brabant adviseert haar lokale afdelingen om voor de
komende twee maanden, april en mei, alle bijeenkomsten te annuleren in verband
met het Coronavirus.
Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant heeft zich gebogen over de situatie inzake
het Coronavirus en hoe daarmee om te gaan binnen onze seniorenvereniging met
name rekening houdend met de kwetsbaarheid van vooral ouderen en chronisch
zieken.
Het advies van het RIVM aan mensen om bij verkoudheidsverschijnselen thuis te
blijven; en het advies aan mensen om ook zonder deze verschijnselen zoveel
mogelijk thuis te werken.
Ook KBO Haps neemt haar verantwoordelijkheid en neemt dit advies
over. Bovendien volgen wij de actuele richtlijnen van het RIVM, van het
gemeentebestuur en van de GGD op.
Omdat wij bezorgd zijn over het welzijn en de gezondheid van onze leden hebben
wij alle activiteiten - tot nader bericht in ‘De Schakel’ – stopgezet, o.a.:
Eat & Meet op 1april en 6 mei vervalt
Seniorenbeurs op 17 en 18 april Fitland Mill gaat niet door.
Wanneer er weer activiteiten kunnen plaats vinden, zullen wij dat publiceren via
‘De Schakel’. Hopende dat u allen begrip hebt voor deze situatie.
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GETRAINDE VRIJWILLIGERS VAN KBO-BRABANT
BEGELEIDEN SENIOREN BIJ LEVENSVRAGEN
Veel senioren hebben vragen over zingeving, verlies en het leven in het algemeen.
De coronacrisis roept nieuwe levensvragen op. Vragen over de waarde van het
leven, over het er mogen zijn als oudere, over eenzaamheid
of (geen) afscheid kunnen nemen. KBO-Brabant heeft een
groep getrainde vrijwilligers klaarstaan om hierover met
leden en niet-leden telefonisch in gesprek te gaan.
Ruim vóór de coronacrisis is KBO-Brabant reeds begonnen met de voorbereidingen
voor het project Ons Gesprek. In samenwerking met een aantal partijen heeft KBOBrabant elf vrijwilligers geworven en is een pilot-training ontwikkeld en uitgevoerd.
De vrijwilligers zijn zorgvuldig gescreend en hebben een relevante beroepsmatige
achtergrond als theoloog, docent, maatschappelijk werker, human resource
manager, psychiatrisch verpleegkundige en/of klinisch psycholoog.
In een training van zeven dagdelen hebben deze vrijwilligers zich verder verdiept in
gesprekstechnieken en zingevingsvragen. Deze training is verzorgd door docenten
van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen, Levenslint en De Vonk.
De vrijwilligers zijn daarmee toegerust om met senioren in gesprek te gaan over
vragen als: Heb ik het wel goed gedaan? Is dit alles? En vooral nu: Hoe geef ik het
een plek dat ik geen afscheid van een dierbare heb kunnen nemen? Of: Doe ik er
op mijn leeftijd nog wel toe? Vragen die mensen wellicht niet zo makkelijk met
naasten willen of kunnen bespreken, omdat ze te gevoelig liggen of omdat deze
naasten er niet (meer) zijn. Vragen die nu, door de crisis, helaas nog actueler en
talrijker zijn dan voorheen.
Om senioren met levensvragen ondanks de huidige contactbeperkingen toch van
dienst te kunnen zijn, is de vrijwilligersgroep beschikbaar voor telefonische
gesprekken over levensvragen. Geriater Judith Wilmer van het Catharina
Ziekenhuis in Eindhoven staat de vrijwilligers van KBO-Brabant bij om hen te
informeren over corona-gerelateerde vragen. Bovendien staat het team van Wilmer
als medische achtervang klaar voor onze vrijwilligers, dit voor het geval zich bellers
met medische vragen aandienen.
Voor het project Ons Gesprek ontvingen wij subsidie van o.m. het Oranjefonds.
Werkwijze
Een gesprek aanvragen kan door te bellen met KBO-Brabant (073) 644 40 66 of te
mailen naar egeelen@kbo-brabant.nl
Wij brengen de oudere dan in contact met één van onze vrijwilligers. We willen de
drempel om te bellen zo laag mogelijk houden en stellen deze dienstverlening
daarom kosteloos beschikbaar aan leden en niet-leden van KBO-Brabant.
De frequentie en duur van het contact hangen af van de behoefte van de oudere en
ook de inhoud van de gesprekken kan per persoon
erg verschillen. Sommigen zullen met bepaalde
vragen zitten, anderen willen juist hun verhaal
delen. Onze vrijwilligers zijn er om de goede vragen
te stellen, te luisteren en te helpen waar ze
kunnen.
Voor Vragen en info mag je altijd bellen.
Cas Arts, tel. 0646-135670
DE SCHAKEL 8-2020
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ALTERNATIEF VOOR BEWEEGLESSEN
STAPPERT EN STEUNPUNT
Nu de beweeglessen voorlopig uitvallen, wil ik de deelnemers van de
beweeggroepen op woensdagochtend in de Stappert en in het Steunpunt
een alternatief bieden.
Iedere woensdag om 10.00 uur een stoelgym les volgen via uw tablet of
computer. De eerste vier lessen zijn gratis, daarna zijn de kosten
€ 7,50 per vier lessen, hetzelfde tarief als normale lessen op locatie.
Bij voldoende interesse lopen de lessen door t/m augustus.
Stuur een mail naar hethelendehuis@ziggo.nl en u ontvangt een mail met daarin de
informatie om aan te melden.
Vraag evt. hulp aan familie of vrienden. Naast de lessen, komen er ook korte video’s
beschikbaar die op ieder tijdstip bekeken kunnen worden.
Dit aanbod geldt ook voor andere senioren in Haps en omgeving.
Blijf gezond en in beweging,
Paula de Visser

LAND VAN CUIJKSE PAARDENDAG HAPS 2020
In verband met het Coronavirus hebben we helaas moeten besluiten om de
Land van Cuijkse Paardendag op 14 juni 2020 niet door te laten gaan.
Wij hopen jullie volgend jaar op 13 juni 2021 alsnog te mogen verwelkomen
op het evenemententerrein in Haps voor dit mooie paardenevenement.
Voor nu wensen we iedereen veel gezondheid toe.
Met vriendelijke groeten,
Organisatie Land van Cuijkse Paardendag

AANVULLING ARTIKEL TRUUS PETERS RIT NUMMER 7
Vele reacties en vragen hebben we mogen ontvangen over het artikel
over Truus Peters Rit in De Schakel nummer 7.
We zijn we op zoek gegaan naar enkele aanvullende gegevens.
Krantenartikel Truus Peters Rit is uit 1992.
Truus is geboren op 19 april 1912 in Haps en is
overleden op 28 januari 1994 in Boxmeer.
Truus woonde aan de Putselaarstraat, jaren later is de straat veranderd in Kruisstraat.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

20 april

Woensdag

22 april

Vrijdag

1 mei

Zaterdag

25 april

Zaterdag

2 mei

Zaterdag

25 april

Buurtvereniging de Groes
Er staat een papiercontainer bij het Marijkeplein.
Buurtvereniging Beatrixlaan
Oudpapier ophalen gaat niet door i.v.m. coronavirus.
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Buurtvereniging de Kampakker
Van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij de
papiercontainer op de hoek De Aalsvoorten/Bogaersstraat.
Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
Buurtvereniging Rondom de Kiekuut
Laatste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat
de papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De
Berkte’.

Maandag
Zaterdag
4

20 april
25 april

GFT- container
GFT- container en plastic/ blik/
drankkartons afval

MEDISCHE HULPMIDDELEN EN BESCHERMINGSMIDDELEN KUNT U
DONEREN BIJ GEMEENTE CUIJK. ZIE WWW.CUIJK.NL/NIEUWS
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PLACEMAT MET FAMILIEFOTO’S
OM EENZAAMHEID TE VERZACHTEN
“Het corona-virus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel."
Die woorden van koning Willem-Alexander inspireerden Maarten Weemen van Weemen
Web Print Promo. Nu maakt zijn bedrijf in Haps gratis placemats met familiefoto’s voor
mensen in een ziekenhuis of verzorgingshuis. En die blijken gewild!
“Binnen een week hebben we het initiatief www.verzachteenzaamheid uit de grond
gestampt. Sinds maandag 6 april zijn we live gegaan. En er zijn nu al honderden
bestellingen binnen.”
Maarten maakt de gepersonaliseerde placemats samen met zijn broer Twan. De
gebroeders Weemen runnen een grafisch bedrijf, Weemen Web Print Promo met
vestigingen in Brabant, Limburg en Gelderland. “Als iedereen nu bedenkt ‘ik ben goed in
dit of dat’ en daar iets mee doet. Daar wordt de wereld toch een beetje mooier van.”
Het bedrijf maakt én verzendt de placemats en foto's kosteloos.
Familiefoto's nu extra waardevol
Blijkbaar heeft Weemen met de familiefoto-service in een grote
behoefte voorzien. Zeker nu er bij ziekenhuizen en
verzorgingshuizen geen bezoek meer mag komen, zijn
familiefoto’s waardevol. “Ik hoorde gisteren toevallig een arts
oproepen om vooral persoonlijke foto’s te sturen. Daar kunnen
ze dan de kamers mee aankleden.”
Het idee is nu specifiek toegespitst op zorginstellingen. “We willen dit graag in overleg
met hen doen”, legt Maarten uit. “We hebben in eerste instantie Ziekenhuis Bernhoven,
Pantein en ZZG Zorggroep benaderd. Daar was men meteen heel enthousiast. Nu
melden zich nog elke per dag nieuwe zorginstellingen aan vanuit heel Nederland.” Als
mensen kaarten en een placemat willen sturen naar iemand in een instelling die nog
niet is aangesloten bij het initiatief, dan kan die instelling worden aangemeld via de
website.
Het idee viel ook goed bij de medewerkers van het familiebedrijf. “Iedereen is erg
enthousiast. Er zijn zelfs medewerkers die aanbieden de enveloppen in hun eigen tijd
naar de zorginstellingen te brengen.”
Per dag worden er
nu meer dan 300
bestellingen
verwerkt en in de
afgelopen week
vielen al meer dan
1.500 placemats op
de mat van de
zorglocaties.
“En we gaan door!”,
zo vertelt Maarten.
Foto: Maarten
bezorgt samen
met zijn gezin
placemats bij
De SchitterRing.
Foto: Gina Vink
Fotografie.
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