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NA ‘DE VERLOREN STAD’ IS ER EEN SPROOKJE GEBOREN
‘Wat is dit nu?’ zult u denken.
Toch is het zo dat er naast de
komst van het ‘HapsHuis’ nóg
iets staat te gebeuren in park
‘De Wild’. Wij gaan nog niet
alles verklappen, maar een
feit is dat Hein Aldenhoven
meegewerkt en meegedacht
heeft en ja… er is zowaar
een sprookje geboren……..

Foto 1: Terwijl Hein ‘De verloren stad’ ruimt
Foto 2: Zijn de plannen alweer gesmeed voor een boom
met wel heel bijzondere eigenschappen!

Hein heeft daarvoor
medewerking gekregen van
Ger Gijsbers, Jacky en Leen
Haerkens uit Boxmeer,
Tiny Jansen, personeel van
gemeentewerf Cuijk,
Piet Gerrits uit St. Hubert en
de vrijwilligers van park
‘De Wild’.

Met al deze namen wordt het misschien nog wel een groter raadsel. Maar toch…
wat u moet weten is dat een heel klein stukje van het park in feite in een
sprookjesbos verandert.
Bij de Clubsupport actie van de Rabobank hebben we aangegeven dat we iets
moois wilden creëren in de buurt van het Vredeskapelleke. Mede dankzij deze steun
gaan we het gewoon doen.
Bij dit tipje van de sluier laten we het even.
We hopen u meer te kunnen berichten in het volgende nummer van ‘De Schakel’.
Namens Bestuur Vredeskapelleke Haps,
Liesbeth van Heeswijk
DE SCHAKEL 9-2020

1

WIE WEET NOG VAN TOEN
Deze foto is genomen in de Kerkstraat ter
hoogte van de kerk.
Een paard met wagen was in de jaren ’40
het meest voorkomende voertuig dat men
in Haps zag.
Geheel links is nog net het dak van het
toenmalige gemeentehuis zichtbaar,
met daarvoor het woonhuis dat later de
‘Nellekesbar’ en ‘D’n Egelantier’ werd.
‘Het Brouwershuis’ bevindt zich daar weer
voor en is al decennia lang in bezit van de
familie Mooren.
Wie herkent de mensen op en naast de wagen?
Alle foto’s van deze rubriek komen ook op www.hapsheem.nl te staan.
Mail uw antwoord naar hapsheem4049@gmail.com of schrijf de namen op een
briefje en deponeer dit in de brievenbus van Zoetendaalstraat 10 in Haps.
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Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 12,50

OPROEP

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.
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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SCHORTEN VOOR DE ZORG
Normaal gesproken kunt u bij
gordijnatelier WiJaH terecht voor
gordijnen en vitrages, maar nu even niet,
want Wilma maakt op dit moment
schorten voor de medische zorg, waar een
enorm tekort aan is.
Wilma maakt geen schorten voor eenmalig
gebruik, maar speciale, uitwasbare
schorten. Hierdoor zijn ze herbruikbaar en
worden de tekorten ook daadwerkelijk
tegen gegaan. “Het is keihard werken,”
aldus Wilma Jans, “maar ik ben blij dat ik
me kan inzetten voor deze crisis!”
De afgelopen dagen zijn er al enkele
honderden schorten geproduceerd en
tegen kostprijs geleverd aan medische
instellingen.
Wilma heeft zelf als doelstelling om alle regionale ziekenhuizen te kunnen voorzien
van medische schorten in deze spannende tijd.
Laten we dankbaar zijn voor mensen die ons gelukkig maken.
Zij zijn de charmante tuiniers die onze zielen laten bloeien.
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KONINGSDAG – 2020 - WONINGSDAG
Koningsdag is dit jaar
omgedoopt tot woningsdag.
We blijven zoveel mogelijk thuis.
Bingo met de buurt,
uiteraard op gepaste afstand.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 2 mei 19.00 uur Eucharistieviering te volgen
via de LOM, Lokale Omroep Mill kanaal 45, enkel een radioverbinding.
Misintenties:

Jrgt. Grad van Wanroy en Mina van Dijk
Mgd. Pastoor Antoon van Kessel
Mgd. Gerrit van Huisseling
Mgd. Joke Beelen-Giesbers
Mgd. Ben Weijers

Zaterdag 9 mei 19.00 uur Eucharistieviering te volgen
via de LOM, Lokale Omroep Mill kanaal 45, enkel een radioverbinding.
Misintenties:
Jan van den Heuy vanwege verjaardag
Jrgt. Maria van den Heuy-Peters
Mies Klomp
Overleden ouders van Dommelen-Janssen
en overleden familieleden
Mgd. Maria Graat-van Dommelen
Mgd. Gerrit Weren
Jrgt. Miet Arts
Mgd. Tien Thoonen
Mgd. Wim Peeters Weem

INLEVEREN TICKETS WE WANT YOU!
Er zijn nog enkele muziekliefhebbers uit ons dorp die nog niet in de gelegenheid
zijn geweest om de aangekochte tickets voor WWY in te leveren.
Dit kan nog steeds, met inlevering van de ticket(s),
bij Bart Robben, Bogaersstraat 2d.
Jullie ontvangen het aankoopbedrag van de tickets weer terug!
Als we weer allemaal gezond zijn, dan maken we de nieuwe
datum voor We Want You bekend en heropenen wij de verkoop natuurlijk.
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EHBO VERLENEN TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk
om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Door zoveel mogelijk thuis te
blijven en 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren, verklein je de kans op
besmetting.
.
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COMPLIMENT
Onlangs heb ik het boek “Haps - Oorlog en bevrijding 1939 t/m 1945” gelezen.
Ik wil bij deze complimenten uitdelen aan de ontwerpers, samenstellers en schrijver van
dit boek. Namen mogen dan niet ontbreken en ik ga ze nu dan ook even één voor één
noemen, zoals Rieky Robben, Pierre Arts, Joost van den Besselaar en vooral Emiel
Laurant, die hier heel veel (vrije) tijd in heeft gestoken. Het boek is zo goed tot in de
kleinste details geformuleerd, dat je jezelf af en toe in de situatie waant, zoals
beschreven.
Als dat gebeurt, dan is een boek goed geschreven en dat
was bij mij in ieder geval zo. Je had de vijand, de
landverraders, onze eigen soldaten, de mensen van het
verzet, de onderduikers, enz. en daar mag je als schrijver
van een oorlogsboek geen fouten of vergissingen in
maken, want dat ligt enorm gevoelig.
In dit boek hebben jullie alle Hapse situaties in oorlogstijd
perfect omschreven en dit verdient dan ook een dikke
pluim, vooral voor Emiel Laurant. Voortreffelijk gedaan.
In de mobilisatietijd van de Tweede Wereldoorlog werd
mijn vader ook opgeroepen, om ons land als militair te
verdedigen. Het waren destijds nog allemaal jonge knapen
en zij hebben veel meegemaakt. Mijn vader heeft er mij
vaak over verteld en ik ben later ook menige keren met
hem naar de dodenherdenking geweest op de plek waar
hij toen was gelegerd.
Mijn neef Cees Berends uit Mill heeft een zoon, Rob Berends, en hij verdiept zich als
hobby helemaal in de militaire geschiedenis. Hij ontdekte dat mijn vader nog nooit een
oorlogsonderscheiding heeft gekregen en is zich hier in gaan verdiepen. Nu wordt deze
onderscheiding op 10 mei in Ypenburg toch nog officieel uitgereikt en aan mij de eer om
deze, met alle plechtige ceremonie, te mogen ontvangen. Ook de hele familie met
aanhang is hierbij uitgenodigd, maar helaas kreeg ik vorige week het bericht, dat het
hele gebeuren is uitgesteld (corona). Ik ben bijzonder trots dat ik dit nog voor mijn
vader kan en mag doen, hopelijk kijkt hij nog mee.
Martien Berends
Wij bedanken iedereen voor de vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen
bij de uitgave van het boek “Haps - Oorlog en bevrijding 1939 t/m 1945”
t.g.v. het 50-jarig jubileum van ‘De Schakel’.
Emiel Laurant, Haps’Heem en redactie ‘De Schakel’.
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PARK DE WILD: ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN
Dagelijks genieten veel mensen van een wandeling door ons prachtige
park. Kinderen leven zich uit op de kabelbaan, de schommel en de ruime
speelvelden. Ook van de geplaatste picknicktafels en de banken wordt
veelvuldig gebruik gemaakt. Daar staan ze ook voor.
Een team van vrijwilligers zorgt wekelijks met veel inzet en enthousiasme
dat het park schoon en veilig blijft. Het doet ons veel pijn dat wij
regelmatig geconfronteerd worden dat bezoekers die gebruik maken van de
diverse mogelijkheden een ontzettende rommel achterlaten. Hieronder een
voorbeeld hetgeen onlangs op een
zondagmorgen aangetroffen werd:
Picknick tafels staan ervoor om gebruik
van te maken, maar neem alle afval weer
mee naar huis. Het achterlaten is
onverantwoord; resten drank, eten en
glasscherven zijn levensgevaarlijk voor
kind en dier.
Bij deze een oproep aan alle gebruikers:
houd samen met ons het park opgeruimd
en veilig! Maak er verantwoord gebruik
van zodat het voor iedereen toegankelijk
blijft.
Vrijwilligers Park de Wild.
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OVERVALLER SPAR HAPS AANGEHOUDEN
Woensdagochtend 22 april 2020 vond er rond 8.06 uur een overval plaats op de Spar
aan het Raadhuisplein. De dader zou
een mes bij zich hebben gehad en de
caissière hebben bedreigd.
De man ging er met zijn buit te voet
vandoor. De politie zette Burgernet in
om de dader te vinden.
Twee personen in de Spar zijn de
dader gevolgd en konden de politie
voorzien van belangrijke informatie.
Ze hadden de man een huis zien
binnen gaan. De politie heeft hierop
kunnen handelen en de man kunnen
aanhouden.
De politie laat weten dat het gaat om een niet Nederlandse man. Uit welk land de man
afkomstig is, is nog niet bekend.
De man is overgebracht naar het politiebureau.
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HET LIJKT OP EEN VERHAAL UIT EEN JONGENSBOEK,
MAAR DE OVERVAL MET ACHTERVOLGING WAS IN HAPS
Woensdagochtend 22 april even na 8.00 uur fietste ik door
het dorp, waarbij ik langs de Spar kwam. In de Burg. van
Hultenstraat, voor IJs & Spijs, rende een gezette blanke man
met donkere kleding en mond bedekt mij tegemoet.
Eenmaal voorbij gefietst keek ik een keer om en vond dit
een vreemde situatie zo op een rustige woensdagochtend.
Ik besloot direct af te slaan richting de Spar om polshoogte
te nemen. Toen ik in de deuropening stond vroeg ik of er een overval was geweest. Het
enige wat het personeelslid zei is: ‘Ja’. Ik twijfelde geen moment en binnen enkele
seconden zette ik de achtervolging per fiets in, er vanuit gaande dat de politie al gebeld
was.
Ik zag de man gelukkig nog net aan het einde van de Past. Hermansstraat lopen en op
een afstand besloot ik hem te volgen. Ik belde mijn vriend op die gelukkig nog thuis
was en zei dat ik een overvaller van de Spar achterna zat. Hij reageerde gelukkig direct,
sprong in de auto en was voordat ik het wist bij mij in de Kampsestraat. Ik was er zelf
op bedacht dat de overvaller gewapend was en besloot niet om de hoek te gaan waar
de overvaller heen rende. Hij kon tenslotte mij daar achter de heg op staan wachten.
Mijn vriend reed direct in de auto in de richting van de overvaller en zag hem gelukkig
nog lopen. Rennen deed de overvaller niet veel meer, waarschijnlijk had hij niet zo'n
beste conditie.
Na een tijdje op grote afstand gevolgd te hebben, kwamen we door de
Zoetendaalstraat, waar inmiddels nog een man met een auto bij kwam rijden die bij de
Spar van de situatie vernomen had. Ik was vanaf het begin aan de telefoon met mijn
vriend, zodat ik de locatie kon doorgeven aan de medewerker van de Spar, die weer
aan de telefoon zat met de politie. De overvaller liep de Sint Hubertseweg op en op
intuïtie reed de andere man in de auto richting de Putselaarstraat om de overvaller van
twee kanten in de gaten te houden. Echter mijn vriend bleef in zijn auto wachten op de
Sint Hubertseweg om de overvaller in het zicht te houden. Ineens had de overvaller
toch weer wat conditie en zette het op een rennen richting de Aalshof. Het ging vrij snel
waardoor het niet te zien was waar hij zich precies verstopte. Mijn vriend ging langs de
Sint Hubertseweg lopend op zoek. Al snel kwam de eerste politiewagen aan scheuren en
deze ging zoeken op het perceel links van de Aalshof, maar mijn vriend wees hem
richting de Aalshof. Binnen vrij korte tijd kwamen er nog meer politiewagens aan
gestoven zodat ze het gebied rond de Aalshof konden omcirkelen, met behulp van mijn
vriend en de andere man.
De eigenaar van de Aalshof had in eerste instantie
nog niets in de gaten, maar samen met de politie
en een speurhondenteam besloten ze het hotel te
doorzoeken. Hier vonden ze de overvaller die zich
er schuil hield. Iedereen was dolblij dat de actie
geslaagd was en dat de dader in de boeien
geslagen was. Het was een flink avontuur maar we
zijn blij dat we een bijdrage hebben kunnen
leveren.
De rest van de dag bleef de politie nog een hele tijd
zoeken in het dorp naar o.a. kledingstukken, die de overvaller onderweg uit had
getrokken, en ander bewijsmateriaal.
We willen alle aanwezige mensen van de politie bedanken voor hun snelle reacties en
actie en de betreffende werknemers van de Spar wensen we veel sterke met het
verwerken van deze heftige gebeurtenis.
DE SCHAKEL 9-2020
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VAN SAM’S KLEDINGACTIE UITGESTELD
De kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie is vanwege de coronacrisis
uitgesteld. De inzameling zou op vrijdag
8 en zaterdag 9 mei a.s. plaatsvinden bij de
familie Hendriks, Lokkantseweg 14 in Haps.
Deze actie wordt uitgesteld tot het najaar.
We houden u op de hoogte over een nieuwe
datum.
Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood
zamelt al ruim 50 jaar kleding in voor het
goede doel en wordt lokaal georganiseerd
door vrijwilligers.
Voor meer informatie over de
kledinginzamelingsactie of over onze
organisatie kunt u terecht op onze website: www.samskledingactie.nl
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“HAPS – OORLOG EN BEVRIJDING 1939 – 1945”
Tijdens het schrijven van het boek “Haps – Oorlog en Bevrijding 1939 – 1945”
hebben we helaas een aantal hoofdstukken moeten verwijderen uit het boek.
Dit omdat de hoofdstukken te ver afweken van de verhalen over Haps of simpelweg,
omdat anders het maximale aantal pagina’s overschreden werd.
In de huidige tijd van de coronacrisis lijkt het ons interessant (voor de liefhebber) om
deze ontbrekende hoofdstukken te plaatsen in De Schakel.
Het volgende hoofdstuk is totaal herschreven en vormt een toevoeging aan het
boek vanaf bladzijde 26 (Tip, knip deze pagina uit en voeg hem toe in het boek).

WAT ER GEBEURDE MET
LUITENANT JONGERLING EN ZIJN MANSCHAPPEN
Net zoals vele andere officieren in Haps
was ook luitenant Jongerling
ingekwartierd bij enkele dorpelingen.
Hij verbleef met zijn vrouw Clazina
Jongerling–Smits aan de
Beverskolksestraat nummer 1.
In dit huis, genaamd “Hoeve de
Beverskolk”, woonde Bernardus Thijssen
en zijn vrouw Maria Thijssen–de Haas.
Zij hadden geen kinderen en daardoor
genoeg plek voor dit echtpaar.
Luitenant Jongerling hield zich voor de
oorlog al veel bezig met amateurfotografie en daardoor heeft hij Haps
ook veelvuldig gefotografeerd.
Zo zijn vrijwel alle foto’s van de mobilisatie in Haps door hem genomen.

Links: Clazina Jongerling-Smits laat haar politiehond Max uit.
Op de achtergrond zien we de Hapse kerk en Nederlandse legervoertuigen.
Rechts: 2de luitenant Jongerling met zijn 750cc Harley Davidson.
Deze foto is bij het Hapse station genomen tijdens de vordering van paarden.
DE SCHAKEL 9-2020
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Toen de Duitsers in de vroege ochtend van 10 mei 1940 Nederland binnenvielen bevond
2de luitenant Jongerling zich veelal in de commandopost aan de Beerseweg nummer 4.
Zijn taak op dat moment was vooral het doorbellen van gegevens aan andere officieren.
Rond 6:00 uur werden de eerste naderende Duitse troepen in het buitengebied van
Haps gespot. Luitenant Jongerling en luitenant Schmalhausen snelden samen met
vijftien andere soldaten richting de Oeffeltseweg. Even daarvoor had het Nederlandse
leger een aantal bomen ter ontploffing gebracht en deze waren over de Oeffeltseweg
gevallen. Luitenant Jongerling maakte iedereen gevechtsklaar achter deze bomen. Het
vuur werd geopend en door gerichte schoten van de Nederlandse soldaten werden
direct enkele Duitse mitrailleurschutters gewond afgevoerd. Rond 7:30 uur hadden
zowel de Nederlandse als de Duitse soldaten geen vooruitgang geboekt. De Nederlandse
soldaten besloten zelfs een aanval te wagen en zo de Duitsers in de flank of rug aan te
vallen. Rond 7:50 uur werd de nieuwe opstelling bereikt en zou deze aanval uitgevoerd
gaan worden. Precies op dat moment kwamen er nieuwe Duitse troepen aan met een
sterkte van ongeveer 80 man. De Duitse opmars was te groot en Nederlandse soldaten
trokken zich terug richting de commandopost aan de Beerseweg.
Het terugtrekken aan de Kerkstraat ging van huis naar huis. Jongerling verklaarde, dat
de kortste afstand tussen de vijand en hem ongeveer 30 meter was. In totaal heeft hij
zijn geweer tussen de 50 en 60 keer gevuurd. In de tuinen van het klooster
hergroepeerden ze en hier wisten ze de
Duitsers nog enige minuten tegen te houden.
Deze situatie bleek echter snel onhoudbaar en
er werd besloten verder terug te trekken
richting Beers. Jongerling en Schmalhausen
vluchtten met
25 andere soldaten over de Beerseweg.
Om 8:05 uur werd de commandopost aan de
Beerseweg ingenomen door de Duitsers.
Het toeval trof, dat Jongerling al vluchtend
langs de boerderij aan de Beverskolkseweg
Clazina Jongerling–Smits gefotografeerd
kwam waar hij zijn inkwartiering had.
aan de Beverskolkseweg.
Vanaf hier zag hij, dat hij zich vrijwel in het
midden van de oprukkende Duitse patrouille bevond.

De hulpverbandplaats aan de
Ossenbroek. De jongen vooraan is
waarschijnlijk Wim Nelissen.

Aan de Ossenbroek was de Nederlandse
hulpverbandplaats gevestigd. Eenmaal daar
aangekomen werd besloten om nóg verder
terug te trekken. De luitenant en zijn
manschappen uit Haps wisten zich aan te sluiten
bij de Nederlandse soldaten in Escharen. Hier
werd verslag uitgebracht en eindelijk konden de
mannen wat rusten in klooster Mariëndaal te
Velp. De nacht werd doorgebracht in de
commandopost in Schaijk, maar toen ook dat
overlopen werd, trok de groep van Jongerling
helemaal terug naar Raamsdonksveer.

Hier verdedigden ze op 13 mei 1940 de
Keizersveerbrug. Eenmaal opnieuw in contact
met de Duitse soldaten werden luitenant Jongerling en zijn manschappen bestookt door
mortiergranaten. Uiteindelijk sloeg een mortierprojectiel in op zo’n drie meter afstand
van de luitenant. Door de rondvliegende granaatscherven raakte hij gewond aan zijn
linker dijbeen. Na drie lange dagen van gevechten kreeg hij in het ziekenhuis van
Bakkum te horen, dat het Nederlandse leger zich overgegeven had.
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AANLEG RIOLERING EN WEGEN OP LAARAKKER ZUID
Ondanks het coronavirus gaan de werkzaamheden op Laarakker, binnen de
mogelijkheden van de maatregelen, gewoon door. Er wordt dan ook door verschillende
bedrijven hard gewerkt aan de aanleg van wegen, riolering, fietspaden en groen.
Het zou kunnen lijken dat de aanleg van een groot meer ook tot deze werkzaamheden
behoort. Dat is echter niet zo. Al enige tijd is op het zuidelijke deel van het
bedrijvenpark een enorme plas water te zien maar deze heeft een functie als tijdelijk
waterbassin.
Voor zowel de aanleg van de riolering als de
bouwactiviteiten van Verbruggen is het van
belang dat het grondwater kan worden
weggepompt en dit waterbassin dient daarbij als
opvang. Het bassin is daarom ook niet blijvend.
Het grondwater loopt automatisch weer terug in
de grond en dit gebied komt dan ook weer
droog te staan als de werkzaamheden zijn
afgerond.
Het geeft voor nu in ieder geval wel een
bijzonder plaatje.
Op het zuidelijk deel van het bedrijvenpark is volop bouwactiviteit te zien.
Verbruggen Food Group is begonnen met de bouw van het nieuwe
distributiecentrum dat vlak aan de A73 komt te liggen.
Een paar feiten en cijfers: Het nieuwe distributiecentrum (DC) wordt 60.000 m2 groot
en wordt gebouwd op 90.000 m2. Het DC zal de beschikking hebben over 55 loading
docks, twee kantoorunits en een mezzanine (tussenvloer/systeemvloer) van 4.977 m 2.
Verbruggen zal in eerste instantie de helft van het DC betrekken, de overige 27.400 m2
aan warehouse en de kantoorruimte worden beschikbaar gesteld voor verhuur.
Medio april 2021 is het nieuwe bedrijf klaar en verhuist Verbruggen naar Haps.
Verbruggen Food Group is al meer dan 100 jaar een onafhankelijke totaalleverancier
voor kruidenierswaren in Nederland en ook daarbuiten. Het bedrijf biedt onder andere
het volledige kw-assortiment voor supermarkten en kenmerkt zich daarnaast in het
speciaal aanbod, zoals veel Duitse koffie, voor supermarkten in de grensregio’s met
Duitsland. De Verbruggen Food Group werd in 2018 overgenomen door Holland Food
Group, die ook eigenaar is van de recent compleet vernieuwde supermarkt ‘2 Brüder’ in
Venlo en uiteraard Verbruggen uit onze buurgemeente Mill en Sint Hubert.
Benieuwd naar de ontwikkelingen op bedrijvenpark Laarakker?
Op de website www.laarakker.com is een dynamische kavelkaart te zien waar de
reserveringen en verkopen staan aangegeven.
Volg ons verder via Facebook en LinkedIn.
Greenpoint en Tango tankstation op
Laarakker
Op bedrijvenpark Laarakker zijn een brandstofpunt
voor particulieren en een zakelijk tankconcept
inclusief duurzame brandstoffen gebouwd.
Dit is een samenwerkingsverband tussen
Greenpoint/Van Kessel Olie (zakelijke markt en
duurzame brandstoffen) en Tango (brandstofpunt).
Bij de tankstations is ook een carpoolplek
aangelegd.
DE SCHAKEL 9-2020
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OP DE VINGERS GETIKT
75 jaar vrijheid, de wereld draait als een tierelier, het kan allemaal niet op.
Alles gaat voor economische belangen, de wereld staat compleet op z’n kop.
Onze mooie aardbol gaat hier diep onder gebukt en kan het eigenlijk niet meer aan.
De klok staat al lang op vijf over twaalf, maar ook dat hebben
we niet willen verstaan.
Werkdruk, burn-out, carrière, verslavingen, echtscheidingen dat
is het resultaat.
Geluk is voor sommigen onder ons een vreemd woord, ze leven
in een spagaat.
Op je zestiende moet je de hele wereld al hebben gezien,
anders hoor je er niet bij.
Je kunt dan al niet meer zorgeloos van je jeugd genieten, je bent dan al niet meer vrij
Scholieren protesteren in Den Haag tegen het milieu, Rutte 3 is daarvan de schuld
Wel een dag later met het vliegtuig op vakantie, diep onder vliegschaamte gehuld.
Ook de boeren, het onderwijs en de helden van de zorg streden voor hun belangen.
Heel veel mensen zijn ontevreden en voelen zich in een wurggreep gevangen.
We hollen en buitelen over elkaar, we rennen af en toe onszelf voorbij.
Alles wat we doen is vaak prestatiegericht, we kijken niet echt meer blij.
De kloof tussen arm en rijk wordt alsmaar groter, dit zou toch niet moeten kunnen?
Vaak moet het allemaal sneller en groter, het lijkt of dat we elkaar niets meer gunnen.
Voedselbanken bestaan nog steeds en kunnen de vraag bijna niet meer aan.
Het is allemaal uit balans en eigenlijk belachelijk dat voedselbanken nog bestaan.
Stikstofprobleem, bio-industrie, onderbezet in het onderwijs, onderbezet in de zorg.
Het zou allemaal worden opgelost, maar intussen staat er nog niemand voor borg.
Zou er in hogere sferen iemand of iets bestaan, die dit niet meer wil pikken.
En wil op deze manier ons allemaal eens flink op de vingers tikken?
Ze stuurde Corona op ons af en ze is al gearriveerd in bijna ieder land.
De wereld staat plotseling in een pauzestand, de wereld staat in brand.
Corona discrimineert niet, Corona is niet corrupt, Corona speelt niet vals.
Nee integendeel, ze neemt gewoon een willekeurig slachtoffer bij de hals.
Het virus heerst over de hele wereld, dan wordt er een naamplaatje aan gehangen
Onder de naam Pandemie, houdt het beestje ons in de greep en vooral gevangen.
Ieder land neemt zijn eigen maatregelen en men maakt soms rare sprongen.
Alle seinen staan op rood en dat is soms nog niet bij iedereen
goed doorgedrongen.
Het gewone leven, het sociale leven, cultuur en sport, alles
staat plotseling stil.
Zolang het virus niet is bestreden, maakt het slachtoffers en
doet het wat het wil.
Er moet zo snel mogelijk een vaccin worden ontwikkeld,
maar dat duurt nog weken.
Experts spreken al van een jaar en zolang zal deze killer zijn
kop op blijven steken.
De anderhalve meter maatschappij is iets, daar zullen we aan moeten gaan wennen,
Want zolang er geen medicijn is, kunnen we deze ellende niet blijven ontkennen.

Pas wanneer normale dingen niet meer normaal zijn,
realiseren we ons hoe speciaal normale dingen zijn.
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Eén ding moeten we beseffen, ook al willen we dat misschien niet horen.
De wereld staat nu stil en zal nooit meer worden zoals van te voren.
Er wordt nu geschiedenis geschreven, twee tijdperken worden door midden gehakt.
Het tijdperk voor én een tijdperk na Corona, wordt in de
geschiedenisboeken geplakt.
Onder ons zullen er mensen zijn, die denken dat het niet zover
zal komen.
Hopelijk hebben ze gelijk en mogen ze van mij in het verleden
blijven dromen.
Op dit moment wordt door de regering met miljoenen, nee met miljarden gesmeten.
Maar de buffer is al bijna op, de leningen zullen worden terugbetaald moet je weten.
Dus de economie krijgt een enorme optater, zoals je nog nooit hebt meegemaakt.
Over een tijdje zitten we in een nare periode, dat ons en iedereen heeft geraakt.
Maar het is niet allemaal negatief en ellende, wat Corona ons heeft gebracht.
Het lost ook een boel problemen op en zijn hardere karakters van sommige verzacht.
Stikstofprobleem, fileprobleem, criminaliteit, het is allemaal plotseling minder.
Ook van de overcapaciteit op Schiphol, heeft nu voorlopig niemand hinder.
Het goede en zorgzame van de mens, komt in deze tijd ook duidelijk naar voren.
De solidariteit is weer terug, mensen luisteren en willen elkaar weer graag horen.
Ook is er weer respect, vooral voor mensen van de zorg die werken in deze hel.
De normen en waarden beginnen ook weer op te leven en trekken vaker aan de bel.
Premier Rutte kwam met een sprankeltje hoop, maar wel met de handrem erop.
Hij kan nog bijna niets toezeggen; dit kost de economie en heel veel banen de kop
En waar met lintjes-dag alle onderscheidingen
naar toe moeten is nu geen punt.
Die gaan natuurlijk naar de hulpverlening en de
zorg, voor hun ongelofelijke stunt.
Maar ook heel veel andere sectoren, houden op
hun eigen manier de boel op gang.
We krijgen er allemaal mee te maken en hopelijk
duurt deze ramp niet al te lang.
Toch zien we allen weer een keer dat bekende
lichtje achter in de tunnel branden.
Zodat we elkaar toch weer een keer kunnen
knuffelen en het schudden van handen.
Martien Berends
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LINTJESREGEN 24 APRIL 2020 IN AANGEPASTE VORM
Ondanks het coronavirus ging de lintjesregen op 24 april 2020
door, zij het op aangepaste wijze: Telefonisch.
De burgemeester van onze gemeente Cuijk heeft ‘s morgens
op 24 april 2020 telefonisch contact opgenomen met de te
decoreren inwoners om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de
Koning heeft behaagd hen te benoemen in een ridderorde.
In Haps waren dat 2 personen, die door burgemeester Wim
Hillenaar werden gebeld.
De heer J.A.G. (Hans) Smets.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Hans Smets stond op het punt om aan zijn route voor
‘Tafeltje Dekje’ te beginnen, maar kreeg naast de
felicitaties van de burgemeester te horen dat hij voor die
dag ontheven was van zijn vrijwilligersbaantje. Op een dag
dat je ‘ridder’ wordt kun je zo’n verantwoordelijk werk niet
gaan uitoefenen: mensen verwachten een vrijwilliger en
geen ridder!
De voormalige huisarts de heer Smets zet zich vanaf 2006
in voor projecten van Stichting Tamsarya in Nepal om daar
als huisarts te werken en om zijn medische kennis over te dragen. Deze stichting steunt
sinds 1987 mensen en gemeenschappen, woonachtig op het platteland in Nepal, op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, biologische landbouw
en algemeen welzijn, met speciale aandacht voor vrouwen en
kinderen. Ook gaf hij lezingen in Haps en omgeving om de
mensen te laten zien wat Stichting Tamsarya jaarlijks
gerealiseerd heeft en waar het gedoneerde geld aan is
besteed. Eveneens organiseerde hij acties om geld in te
zamelen voor projecten in Nepal. Dankzij zijn inzet is in 2019
een kraamkliniek annex gezondheidscentrum gerealiseerd in
Bobdok. Zo schrijft hij het jaarverslag van Stichting Tamsarya
en ook schrijft hij regelmatig voor het tweewekelijks dorpsblad
"De Schakel" over nieuwe initiatieven en ontwikkelingen van
deze stichting. De heer Smets is de dragende kracht in Haps
van Stichting Tamsarya. Zijn maatschappelijke betrokkenheid
is groot waardoor hij voor velen een voorbeeld is.
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Mevrouw G.P.R.M. (Truus) Selten, Cuijk/Haps.
Lid in de Orde van Oranje Nassau
In Haps kennen we haar gewoon als Truus Selten.
Vrijdagmorgen 24 april werd zij door burgemeester
W. Hillenaar telefonisch op de hoogte gebracht.
“Ik ben overdonderd. Sta nog te trillen! Mijn nichtje en
haar dochter moesten naar Hofmans Wonen in Cuijk,
zeiden ze, en vroegen of ze rond half 11 even bij mij
langs konden komen. Buiten op het grasveld had ik de
stoelen en tafel met iets erop klaargezet en toen belde de
burgemeester.” Ik zei nog: “Maar je moet bij Hans Smets
zijn! Ik dacht hij heeft het verkeerde nummer gebeld.”
Zo werd Truus verrast!
Mevrouw Selten is lerares geweest op de basisschool in Haps van 1965 tot 2007.
Ondanks haar pensionering in 2007 is ze nog steeds een begrip in Haps. Buiten haar
werk als leerkracht heeft zij altijd
veel extra gedaan voor de
schoolkinderen in Haps. Ze is
daarnaast al 50 jaar een actieve,
zeer betrokken EHBO'er.
Momenteel is zij lid van een groep
AED-bedieners, onderdeel van de
EHBO vereniging in Haps. Vanaf
1995 heeft zij de collecte voor het
Rode Kruis in Haps gecoördineerd.
Ook zorgt zij vanaf 2014 met
anderen voor het onderhoud van
het parochieel kerkhof in Haps.
Truus Selten woont in Cuijk, maar
al vanaf 2000 is zij actief bij de
buurtvereniging in Haps. Vanaf
2007 is zij lid van IVN Cuijken
vanaf 2012 coördinator IVN-activiteiten basisscholen. Ook is zij vanaf 2007 werkzaam
voor het secretariaat van de stichting Tamsarya. Vanaf 2008 is zij vrijwilligster bij de
Bibliotheek in Haps en zorgt vanaf 2014 voor de facilitaire ondersteuning in wijkaccommodatie De Nielt. Eveneens is zij vanaf 2014 secretaris van de Vereniging van
Eigenaren van appartementencomplex Casia te Cuijk. In 2015
was mevrouw Selten ook één
van de initiatiefnemers om
gezamenlijk voor de goede
doelen te gaan collecteren.
Gefeliciteerd
Hans en Truus met jullie
koninklijke onderscheiding
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KLEIN MYSTERIE VAN DE GEROOFDE HAPSE KERKKLOKKEN ONTSLUIERD
Verdwenen oude Klokken door Duitsers in Smeltkroes gedaan.
Toen de Duitsers in de bezettingstijd (December 1942) klokken van Haps in de wacht
hadden gesleept, leek het alsof alle kerkelijk leven in de parochie was uitgedoofd. Het
was een akelige stilte de slanke Hapse toren, die tevoren "bij kerkdiensten en bij
zoveel andere gelegenheden neer welluidende klanken over het wijde land weergalmen
en met forse toon tijd en uur aangaf.
We herinneren ons nog, dat men toen, ter
voorziening in dit laatste, voor de klok een
remplaçanten de vorm van een gedeelte van
een oude tankmotorkap in de toren heeft
gehangen, doch dit kon slechts een nabootsing
geven van de vroegere klokslag. wat
welluidende kerkklokken voor een parochie
betekenen, hebben we pas eerst echt leren
toen er nieuwe klokken terugkwamen.
We wilden gaarne iets weten omtrent de
vroegere klokken. En tot wie konden we ons daartoe beter wenden dan tot de Pastoor
van Haps? in het kerkelijk archief is weinig of niets de vroegere klokken van Haps te
vinden, zo vertelde de Pastoor, toen hij ons "bereidwillig te woord stond. Ik weet alleen
uit de script van een Tilburgse frater, die vroeger uit liefhebberij de torens van Brabant
beklom, dat er destijds twee klokken hingen, waarvan de ene tot opschrift had:
‘Den Hoog, Gebooren Heer S.C.R. Grave van Byland, Amptman der stad Grave en lande
Cuyk, Alexius Petit me fecit 1763, diameter 0.85, toon si, 426 kg.’
De andere: ‘1899 ben ik door Petit en Fritsen gegoten, diameter 0.73.’ Toon en gewicht
van de laatste ontbreken. Gevonden werd verder in het archief een schrijven van een
firma uit Duivendrecht gericht aan de vorige Pastoor van Haps dat vermoedelijk als antwoord heeft gediend op een door hem gevraagde inlichting omtrent de klokken,
inhoudende, dat zij in haar archief slechts een klok van Haps kon vinden, namelijk klok
toon C(is),wegende ongeveer 263 kg en als er meer waren - vermoedelijk drie - deze
wellicht later bijgegoten zullen zijn. De vraag is nu of de tweede, door de Tilburgse
frater genoteerd, dezelfde is als de door de voornoemde firma bedoelde ofwel, dat met
laatstgenoemde klok misschien de Angelusklok is bedoeld.
Dit laatste nu lijkt me niet het geval, daar de opgave
van 263 kg dan toch wel ietwat overdreven zou zijn.
En een bewijs dat het Angelusklokje, dat indertijd door
de assistent bij wijze van proef in de grote toren werd
gehangen in plaats van de vroegere kleine klok, veel
kleiner is dan deze, is dit, dat het Angelusklokje toen
bij het eerste gelui totaal omsloeg. Gezien de oude
luiwielen, zouden de opgaven van diameter 0.85 en
0.73 voor de torenklokken wel kloppen.
In ieder geval hingen er, toen de Duisters de klokken
kwamen roven, slechts twee klokken in de grote toren
en één in de Angelustoren, welke laatste NIET
meegenomen werd. Volgens een aantekening in het
kerkelijk archief, waarschijnlijk betrekking hebbende op
het jaar I899, toen de nieuwe kerk en toren te Haps
werden gebouwd, zou de kleine oude klok toen zijn
ingeruild bij firma Petit en Fritsen tegen een grotere,
met bijbetaling van ƒ 1,40 per kg. (± ƒ 200,-).
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De oude, toen nog grootste klok, stond in Sa, de nieuwe in de Re, zodat - volgens de
aantekeningen - er nog één klok moest bij van 800 à 900 kg. (hiervoor) (het verschil
van een halve toon is met primitieve instrumenten moeilijk te constateren).
En wat de andere geroofde klok betreft: de klok door de Tilburgse frater genoteerd,
(diameter 0.73) 1899? (zie hiervoor), was dezelfde als de door de hiervoor genoemde
firma aangeduide nl. 263 kg en dezelfde als die, in 1899 door verruiling verkregen.
We menen, dat er geen andere conclusie mogelijk is, gezien de gegevens waarover we
thans beschikken. De geroofde klokken zijn door de Duitsers versmolten.
NIEUWE KLOKKEN
Sedert 1950 is de parochie Haps in het bezit van een drietal nieuwe klokken.
Met Kerstmis 1948 kwam de eerste, de grote nieuwe klok. Vanaf dat ogenblik was de
akelige stilte, die zolang rond de toren had gehangen, gelukkig grotendeels verdwenen.
Twee jaar later, bij het zilveren priesterfeest van onze tegenwoordige pastoor, die in
maart 1945 hier zijn pastoraat aanvaardde, konden twee andere klokken als
jubileumcadeau van de parochie worden aangeboden.
Het moet gezegd, de parochianen hadden eer van hun werk.
Het fraaie drietal klokken bestond uit de GROOTSTE kloktoon G, diameter 0.103, 690
kg, naam S. Nicolaus, met opschrift: ’Tibi sonus, qui patronus, Huius et Ecclesiae, Sis
Protector et Director, Tu nostrae Parochiae, December 1948’. De middelste toon A,
diameter 0.92, 485 kg, naam St. Jan, met opschrift: ‘Dees klokken klanken, om god te
danken voor wat Hij schonk en deed. En schenken zal nog
verder aan Parochiaan en herder. 1925-6 Juni 1950’.
De kleinste, toon B, diameter O.815, 345 kg, naam
H. Maria, 6 Juni 1950.
Toen de nieuwe klokken bij de officiële ingebruikstelling op de
jubileumdag begonnen te luiden en heerlijke klanken van het
Alleluja van Paaszaterdag over de parochie galmden, popelde
ieders hart van vreugde bij het beluisteren der fijne
harmoniërende tonen, welke zij voortbrachten.
Alle leed met de vroegere kerkklokken was toen
geleden en vergeten.
Uit: “Brokstukken uit de geschiedenis van het Land van
Cuijk 1960”.
Auteur: Oud-burgemeester en voorzitter heemkundekring Haps
H.J. van Hulten.
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GOED NIEUWS UIT NEPAL
Terwijl de wereld stil staat en in de ban is van het
Coronavirus, komt er goed nieuws uit Nepal.
De bouw van het gezondheidscentrum, in een ver
afgelegen gebied in Nepal om precies te zijn in
Bobok, gaat gestaag door.
Hieronder een verslag in woord en beeld.
November 2019
Hans Smets bespreekt de bouwtekening met het
dorpscomité en de officiële aanvragen worden
goedgekeurd en de nodige handtekeningen
worden gezet.
Februari 2020.
Foto 1 ,2, 3. Na de ontzettend natte maand
januari kan er in februari eindelijk worden
begonnen. Uit de wijde omgeving komen mannen
en vrouwen, jong en oud met houwelen en ander
primitief gereedschap om de paalgaten te graven.
Foto 4. Alles is handwerk. Deze vrouwen
gebruiken zeiltjes om het zand te verplaatsen.
Ze hebben geen kruiwagens. Er komen nauwelijks
machines aan te pas. De saamhorigheid is enorm
groot. Het gezondheidscentrum is VOOR hen,
maar straks ook VAN hen en DOOR henzelf
gebouwd. De vrijwilligers, die jaren geleden
hebben meegeholpen met de bouw van het Haps
kapelletje of het opknappen van Park De Wild of
geholpen hebben bij andere projecten, weten hoe
die saamhorigheid voelt.
Maart 2020
Foto 5 en 6.Ter plekke worden de omgehakte
bomen tot mooie planken en balken gezaagd.
Het hout wordt gebruikt voor het maken van
bekistingen en voor de kozijnen, ramen en
deuren.
Foto 7. De stenen moeten de berg op, zonder de
hulp van een hijskraan of
transportband. De zware
stenen worden aan elkaar
doorgegeven. Vooral
vrouwen doen dit werk!
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Foto 8. Op de achtergrond een mooi uitzicht op
de Himalaya.
Foto 11. De betonmortel wordt handmatig
gemaakt zonder betonmolen.
Foto 12. Emmer voor emmer worden de
betonnen poeren gemaakt.
Hans krijgt regelmatig uit Nepal foto’s en video’s
over de vordering van de bouw.
Als de omstandigheden dit toelaten, zal Hans op
donderdag 11 juni van 19.30-22.00 uur in de
bibliotheek een lezing verzorgen.
Het wordt een boeiend verhaal over zijn laatste
reis en hij laat aan de hand van de vele mooie
foto’s de ontwikkeling in dat land zien.
Lukt deze lezing
nog niet op 11 juni,
dan zal die lezing
uitgesteld worden
tot het najaar.
In verband met het
beperkte aantal
plaatsen, moet je je
van te voren
aanmelden.
Dit kan nu al via de
website:
www.biblioplus.nl of
als de bibliotheek
weer geopend is aan
de balie van elke
bibliotheek.
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UIT ONS MUZIKALE RITME…
De coronacrisis houdt ons allemaal nog flink bezig. De gezondheid van iedereen staat
hierbij voorop. In het kader van de “intelligente lockdown” zijn er vele maatregelen van
kracht waaraan iedereen zich zo goed mogelijk probeert te houden.
Natuurlijk valt het niet allemaal mee maar er is maatschappelijk veel draagvlak voor
alle maatregelen. De coronatijd heeft voor menigeen onder ons al gezorgd voor verdriet
om het heengaan van een dierbare of er zijn of waren zorgen over zieken en eenzame
medeburgers en natuurlijk ook over de economische vooruitzichten voor jezelf en of
voor jouw mooie bedrijf.: volhouden en elkaar steunen is het credo! Maar… de zon blijft
schijnen achter de wolken en komt straks weer tevoorschijn! Laten we samen
vooruitkijken en ons richten op het leven “na corona”. De maatschappij waarin we nu
leven laat zien dat we goed voor elkaar kunnen zorgen. Laat dit een
“opmaat” na het leven na “corona” met vele nieuwe kansen.
Het muzikale ritme van MV Juliana
Ook Muziekvereniging Juliana is natuurlijk uit haar “muzikale ritme”.
Onze agenda is leeg en voorlopig staat er ook niets op deze agenda, dit allemaal in het
belang een gezonde maatschappij. Er was geen oud-ijzer actie, geen Frühschoppen,
geen We Want You, geen Koningsdag, er komt geen dauwtrappen, geen rommelmarkt,
geen Eldorado en geen Tuinfeestconcert. Ook onze repetities van het orkest, de
slagwerkgroep, het LPM 30+ orkest en de Rozenbottels liggen al een tijdje stil.
Gelukkig volgen onze leerlingen, die via de “Nootendop” les volgen, wel digitaal les. Dus
daar is de muzikale voortgang gewaarborgd. Straks, in de 1,5 meter maatschappij,
wordt het misschien allemaal wel helemaal anders maar ook dan zullen wij MUZIEK
blijven maken, want ondanks alles geeft Muziek kleur aan ieders leven!
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Een diamanten jubileum en 2 welverdiende lintjes

Er is natuurlijk gelukkig altijd leuk nieuws te melden. Onze diamanten
jubilaris van 2020 is dit jaar ook diamanten bruidegom:
Teun en Marietje Bongers hebben onlangs hun 60-jarig
huwelijksfeest mogen beleven. Een uniek jubileum want dit komt
niet zo vaak voor. Ze werden digitaal gefeliciteerd door burgemeester
Wim Hillenaar en wij (Mv Juliana) weten zeker dat we Teun en Marietje,
als het weer mogelijk is, een mooie muzikale serenade gaan brengen.
Teun en Marietje: Alvast van harte gefeliciteerd!
Daarnaast werd ons dorp verrijkt met twee koninklijke onderscheidingen.
Truus Selten werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.
Truus woont al een tijdje in Cuijk maar heeft natuurlijk haar hart nog altijd
verpand aan Haps. Truus: hartelijk gefeliciteerd met deze zeer verdiende
onderscheiding namens Muziekvereniging Juliana!
Daarnaast werd Hans Smets benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Een geweldige, zeer verdiende, onderscheiding voor Hans en natuurlijk ook aan
het adres van Hans en zijn familie: Van harte proficiat namens Muziekvereniging
Juliana
Het is een goed gebruik van ons dat wij de “gedecoreerden” een serenade brengen.
Meestal doen we dit tijdens het dauwtrappen maar helaas heeft dit, om de bekende
reden, niet plaatsgevonden. Hans en Truus: opgelet: Jullie houden de serenade ter
gelegenheid van jullie benoemingen nog tegoed van ons!
Tot zover de update van het muzikale ritme van Muziekvereniging Juliana”
Blijf gezond en let goed op elkaar: op naar betere tijden!
Bestuur en leden Muziekvereniging Juliana & De Rozenbottels

De mooie Hapse natuur zoals bij de
Kampse-plas. Foto: Nico Barten.
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LANG LEVE DE REGEN
Het nieuwe jaar 2020 startte met een paar zeer natte
maanden, wat ons reden gaf tot klagen omdat het sporten
vaker werd afgelast en we meer binnen zaten vanwege de
regen.
Toen wisten we nog niet dat er een groot coronadrama voor
de deur stond. Inmiddels weten we niet beter dan dat we zo
veel mogelijk binnen moeten blijven, maar het mooie lente
weer lokt ons naar buiten om van onze eigen omgeving te
genieten.
Vanwege het thuiswerken kan ik ieder dag de vorderingen
van de bloesembomen bij de Kampse Plas volgen en viel me
de gele oase op langs de A73 bij Linden. De vraag is nog
steeds: is dit koolzaad, mosterdzaad of toch herik?
Wie het weet mag het zeggen.
Natuurlijk zijn dit mooie plaatjes maar ik denk met
weemoed aan de regenmaanden van het begin van dit jaar,
zonder corona, want wat zouden we nu toch graag in de
regen gaan voetballen, wandelen, maar vooral samen zijn.

Monique Verploegen
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ZELFKANTHENNEKES HAPS
Zondag 5 april had een feestelijke
dag moeten worden voor de
danseressen, trainsters en
supporters van Dansgroep de
Zelfkanthennekes. Het Open
Nederlands Kampioenschap stond
die dag gepland.
Een dag waarop onze danseressen
voor de laatste keer dit seizoen hun
dansen hadden mogen tonen voor
de jury en het publiek.
Een dag waarop feest gevierd zou
worden om alle mooie prijzen die
binnen gehaald hadden kunnen
worden.
Een dag die ineens niet meer door
kon gaan en waardoor het seizoen
plots ten einde kwam.
Maar onze leden en trainsters
hebben niet stil gezeten,
integendeel. Er werd een dans challenge op gezet, een challenge waar plezier voorop
staat. De trainsters dagen de leden uit maar de leden dagen ook elkaar uit om nieuwe
danspasjes te leren en om nog beter te worden. Op de volgende pagina lezen jullie het
verhaal van twee van onze enthousiaste leden die erg actief bezig zijn geweest met de
challenge.
Toch samen dansen, maar dan wel op afstand!
Hallo allemaal.
Wij zijn Loes Egelmeers en Noek Nabuurs van dansgroep
“De Zelfkanthennekes”. Wij dansen bij
showgroep “Splendid” en gardegroep
“Improve”.
Wij vinden het heel vervelend dat we
thuis moeten blijven vanwege het
Coronavirus. Maar wij hebben een
schema waar challenges op staan en
daarvan mogen we filmpjes en foto’s
van sturen naar onze trainsters. Dat is
super leuk om te doen. En zo bewegen
we toch nog.
Ons eigen toernooi in Haps ging ook
niet door en ook niet het ONK, dat was
echt balen. Want anders waren we
misschien wel Kampioen geworden.
We hopen weer snel te kunnen dansen.
En hopelijk blijft iedereen in Haps
gezond!!!!
Lieve groetjes van Loes en Noek.
DE SCHAKEL 9-2020
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HAPSE BOYS
***HAPSE BOYS inlooptrainingen 2020***
#Samen staan we sterk#

Inlooptrainingen
Helaas kunnen de jaarlijkse inlooptrainingen in de maand mei niet doorgaan
in verband met het Coronavirus.
Ondanks dat er vanaf 29 april weer beperkt mag worden getraind zijn er teveel
beperkingen en ontbreekt het (nog) aan duidelijke richtlijnen waaraan we ons als
vereniging aan moeten houden.
De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn
inmiddels in volle gang en lijkt het je leuk om te gaan
voetballen, dan kun je ook nu al lid worden en zie je
direct voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen bij
en met wie je allemaal mag gaan voetballen!
Mocht je nog twijfelen dan mag je altijd bij aanvang
van het nieuwe seizoen een aantal proeftrainingen
mee komen doen.
Meer informatie volgt op onze website en in de Schakel!
Aanmelden?
Je kunt je aanmelden als lid door contact op te nemen met de ledenadministratie.
Een inschrijfformulier kun je opvragen via ledenadministratie@hapseboys.nl
Ieder spelend lid wordt automatisch lid van de KNVB.
Overig informatie
Een overzicht van de contributie is te vinden op onze website www.hapseboys.nl
Vragen?
Voor vragen over de ledenadministratie kunt u mailen naar:
• ledenadministratie@hapseboys.nl
We zien jullie graag weer snel op sportpark de “Berkte”.
Voetbal groeten v.v. Hapse Boys

Bergopwaarts loopt het zwaarst, toch ligt het dal dan al achter je.
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MARK VRIJWILLIGER IN HET OORLOGMUSEUM

Mark Hendriks

Mei 1945 was in Nederland
officieel het einde van de
Tweede Wereldoorlog.
Nu, 75 jaar later, vieren we
deze bevrijding nog jaarlijks
op 5 mei, maar in 2020 met een bijzonder tintje.
Als redactie vonden we het een goed idee om eens op
bezoek te gaan bij Mark Hendriks die enkele dagen

per week werkzaam is in het Oorlogsmuseum in
Overloon.
Mark, kun je je even kort voorstellen voor de mensen
die je niet kennen?
Ik ben 54 jaar geleden geboren in Haps en woon m’n
hele leven al op de ‘Kiekuut’.
Ik heb een progressieve spierziekte, waardoor mijn
spierkracht steeds verder afneemt. Daardoor zit ik al
bijna mijn hele leven in een (elektrische) rolstoel. Met
de hulp van de thuiszorg, en mijn familie heel dichtbij
voor de noodzakelijke mantelzorgondersteuning kan
ik een mooi en goed leven leiden.
Hoelang ben je al werkzaam in het Oorlogsmuseum in
Overloon en heb je voor dit werk speciaal gekozen?
Sinds 2007 werk ik twee dagen in de week als
vrijwilliger bij de afdeling collecties. Van jongsaf aan
ben ik al geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog.
Mijn moeder is in Overloon geboren en heeft de
oorlog aan den lijve ondervonden. Als kind moest zij met haar familie vluchten voor het
oorlogsgeweld tijdens de slag om Overloon. Als kind kwam ik vaak in Overloon en we
bezochten ook regelmatig het Oorlogsmuseum. Ik denk dat daar die grote interesse in
de oorlog is ontstaan. Later ging ik ook andere oorlogsmusea bezoeken, boeken lezen
en documentaires bekijken. Ook slagvelden en oorlogskerkhoven in binnen- en
buitenland heb ik bezocht. Toen ik de kans kreeg om in het museum vrijwilligerswerk te
gaan verrichten was de beslissing
snel gemaakt en heb daar tot op
de dag van vandaag geen moment
spijt van gehad.
Welke werkzaamheden verricht je
daar?
Zoals gezegd, ik werk op de
afdeling collecties. Samen met
mijn collega’s houd ik me vooral
bezig met het registreren van alle
objecten en documenten die in het
museum te vinden zijn. Onze
Expositie Kantelpunt
collectie is vrij omvangrijk en zeer divers, van tanks tot
Europa 40-45
vrachtwagens en vliegtuigen, wapens, uniformen en
uitrustingsstukken.
Verder gewone dagelijkse gebruiksvoorwerpen die burgers in die tijd gebruikten, maar
ook officiële documenten, foto’s, pamfletten, posters, brieven, etc. Ook werkt ons team
mee aan het maken, inrichten en aanpassen van de exposities in het museum.
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Er zijn meerdere Hapsenaren die in het Oorlogsmuseum werken of als vrijwilliger
werkzaam zijn of zijn geweest. Blijkbaar interessant werk.
Kun je er enkele noemen en aangeven wat
zij voor werk verrichten?
Toen ik in 2007 bij het museum begon
werkten er al 3 Hapsenaren, te weten Rien
Smits in het parkonderhoud, Cor de Klijn als
suppoost en Toon Bergmans. Toon is
werkzaam bij de technische dienst, in het
onderhoud, en als er een tank of een groot
gevaarte verplaatst moet worden, dan komt
Toon met de shovel en is het zo gepiept.
Van deze drie werkt alleen Toon nog in het
museum. En verder werkt op dit moment
Albert van den Berg op de
restauratieafdeling.
Sherman tank in het oorlogsmuseum

Kun je eens vertellen waarom het zo
belangrijk is dat we elk jaar de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog herdenken en nu
in 2020 – na 75 jaar – in het bijzonder?
Het blijft altijd belangrijk om de Tweede Wereldoorlog te herdenken, want we mogen
nooit vergeten wat er is gebeurd, ook na 75 jaar. We moeten stil blijven staan bij de
vele mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Sinds 1945 leven we in vrijheid, maar we moeten ons blijven realiseren dat dit niet
vanzelfsprekend is. Samen zijn we verantwoordelijk om deze vrijheid door te geven aan
de volgende generaties. Het is dan ook van groot belang dat we ieder jaar weer de
oorlogsslachtoffers herdenken, zodat we
blijven beseffen dat onze vrijheid kwetsbaar is.
Veel mensen zijn ooit eens op bezoek geweest
in het Oorlogsmuseum. Wat zou je willen
vertellen aan jongeren én ouderen die er nog
nooit geweest zijn?
Bij een bezoek aan het museum kun je
kennismaken met de vele facetten van de
Tweede Wereldoorlog. In de vaste expositie
‘Nederland in WO2’ vertellen een aantal
personen, zoals een huisvrouw,
verzetsstrijder, een joods meisje, een
Nederlandse SS’er hun verhaal over de
Canadees kerkhof Holten
bezettingstijd en hoe zij daar mee omgingen.
In de grote hal van het museum staan vele militaire voertuigen die gebruikt zijn in de
Tweede Wereldoorlog. Hier
bevindt zich ook het ‘Overloon
paviljoen’. Het vertelt over de
zware gevechten tijdens de slag
om Overloon in 1944 en de
verwoesting van dit dorp.
Dus ook zeker interessant voor
inwoners van onze regio. Aan
jongeren zou ik willen zeggen,
neem je opa, oma mee tijdens
een bezoek en laat hen
vertellen over deze tijd.
Horsa zweefvliegtuig
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Wordt de museumcollectie in de loop der jaren nog steeds aangevuld en hoe gaat het
museum mee in de hedendaagse ontwikkelingen?
Zeker, nog altijd krijgen we vele schenkingen en aanbiedingen, zoals foto’s, boeken,
kleding, etc.
In het afgelopen najaar hebben we zelfs een Brits ‘Horsa’ zweefvliegtuig aan onze
collectie kunnen toevoegen. Dit vliegtuig, met een lengte van 20 meter en een
spanwijdte van 27 meter heeft inmiddels een prominente plek in het museum gekregen.
Onze exposities krijgen regelmatig
updates, ook maken we steeds meer
gebruik van multimedia en interactieve
middelen.
Wat vond je van het boek “Haps, 75
jaar na de bevrijding” van Emiel
Laurant?
Ik kende de verhalen van Haps in de
oorlog vooral van mijn vader. Daarom
was ik dan ook blij verrast met dit boek,
met o.a. de verhalen van de
ooggetuigen, de gevechten in 1940, de
Holocaustmonument Berlijn
Engelandvaarders en de vlucht van
burgemeester van Hulten. Zeer interessant, zeker door de vele onbekende feiten en de
talrijke foto’s. Kortom een heel boeiend en goed en duidelijk geschreven boek.
Heb je nog andere hobby’s?
Ik luister graag naar muziek, vooral rockmuziek, en bezoek regelmatig concerten.
Ben ook betrokken bij de organisatie van het Thunderrock festival. Verder ben ik veel
bezig met de computer en bouw websites. Ik heb onlangs nog de nieuwe website voor
Haps’ Heem gebouwd.
Tot slot:
Door het coronavirus is het Oorlogsmuseum momenteel gesloten. Het museum is nu
bezig om zich voor te bereiden op het moment dat het weer open mag.
De indeling en routing worden aangepast zodat de
bezoekers overal in het museum een afstand van
anderhalve meter aan kunnen houden.
Op deze manier hopen we dat straks iedereen een
veilig bezoek kan brengen aan het Oorlogsmuseum in
Overloon. Je bent welkom!
Meer informatie: www.oorlogsmuseum.nl
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DAGBESTEDING MARIAGAARDE
I.v.m. met het coronavirus zijn alle dagbestedingen nog steeds gesloten.
Juist in deze roerige tijden., moeten we naar elkaar blijven omkijken.
Welzijnsmedewerkers van Sociom doen wat ze kunnen om toch in contact te blijven
met onze deelnemers in de buurt. Ze hebben voor alle deelnemers een luistert oor
en bellen 3 keer in de week naar iedere deelnemer.
Ook is er elke week een contactmomentje d.m.v. een attentie, zo hebben de
welzijnsmedewerkers de deelnemers verrast met een bloemetje, paasbrood, een
kaartje en de eerste editie van onze dagbesteding courant is een feit.
Daarin staan leuke nieuwtjes, puzzels etc. Ook is er een beweeg poster
rondgebracht zodat men thuis oefeningen kunnen doen om in bewegen te blijven.
Deze week hebben alle deelnemers i.v.m. koningsdag een leuk samen gesteld
pakketje met oranje fruit ontvangen.
Ook de vrijwilligers worden door middel van een leuke attentie niet vergeten zij
missen nu ook de sociale contacten van de dagbesteding Mariagaarde.
Alles word
uiteraard met
inachtneming van
de richtlijnen van
het RIVM
rondgebracht.
Sociom blijft wel
telefonisch en per
e-mail bereikbaar
voor dringende
vragen.
Wie ondersteuning
nodig heeft, kan
contact opnemen
via 0485-700 500
of info@sociom.nl.
Buiten
kantoortijden is
voor dringende
gevallen het
spoednummer
bereikbaar:
0485-722 112.

Samen komen we deze periode door!
Heeft u vragen, Ankie is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van
9.30 tot 16.30 uur. Mobiel: 06-30 64 04 45.
Een e-mail kan ook. Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl
Met vriendelijke groet,
Welzijnsmedewerker
Ankie Jacops
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670
MEDEDELINGEN

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. KBOBrabant heeft een groep getrainde vrijwilligers
klaarstaan om hierover met leden en niet-leden
telefonisch in gesprek te gaan.
Tot zolang, houd de moed er in, beweeg ,
wandel, houd contact en vooral blijf gezond.
Bij vragen bel gerust 06 -46135670
Cas Arts.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

11 mei Buurtvereniging de Groes
Er staat een papiercontainer bij het Marijkeplein.
Woensdag 27 mei Buurtvereniging Beatrixlaan
Oudpapier ophalen gaat niet door i.v.m. coronavirus.
Vrijdag
1mei Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
5 juni Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Zaterdag
30 mei Buurtvereniging de Kampakker
Van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij de papiercontainer
op de hoek De Aalsvoorten/Bogaersstraat.
Zaterdag
2 mei Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
Zaterdag
30 mei 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
Maandag4

4 mei GFT- container en restaval
11 mei GFT- container en plastic/ blik/ drankkartons afval

Storm maakt dat bomen dieper wortelen.
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STORM BEWERKT HUIS VAN OPA EN OMA
Enkele weken geleden werden wij flink verrast door ons
Inge, schoonzoon Roy en onze kleinzoon Storm.
Ze hadden een fikse hoeveelheid stoepkrijt
meegenomen! Zelf zaten wij binnen met de deuren op
slot vanwege de Corona Crisis.
Harrie zat in de stoel vlak bij het raam. Ziet hij opeens
Storm lopen. Maar dat was maar heel even.
Harrie zegt: “Volgens mij is Storm voor het huis?“
Ze wonen in Breda dus zo heel waarschijnlijk was dat
niet. We hadden nog even gewacht, maar zagen niets
meer! Toen zijn we poolshoogte gaan nemen.
We maakten de achterdeur los en daar was een heel
groot roze Hart getekend. En meteen dat we naar buiten
gingen kwamen ze achter de muur uit. De auto hadden
ze uit het zicht gezet. En dat allemaal voor de verassing.
Ze hadden voor het huis en in de inrit de hele muur met
stoepkrijt bewerkt.
WIJ MISSEN JULLIE!
Het stond er met grote letters, omringd door bloemen en
sterren en bont gekleurde stenen! Voor het huis hadden
ze ook een minivlagje uitgehangen. Het was mooi weer
en we hebben een hele poos in de inrit zitten buurten op
ruime afstand van elkaar. Buurvrouw Annelies heeft ook
even mee staan buurten.
Roy heeft met goedkeuring van de buurvrouw flink wat
trossen druiven aan de druivenstruik gehangen en in
één bloembak aan de muur prachtig bloeiende
bloemetjes gezet.
Zo hebben wij een heel leuke middag gehad!
Groetjes Harrie en Marijke Gijsbers

Storm wat een leuke verassing heb jij met je ouders bedacht
voor opa en oma, Chapeau!
40

DE SCHAKEL 9-2020

