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ZONDER UW HULP KOMT ER GEEN SCHAKEL UIT!
Beste inwoners van Haps,
Normaal bruist ons dorp van de activiteiten en dus kost het
niet zoveel moeite om elke 2 weken een goed gevuld
nummer van “De Schakel” uit te brengen.
Helaas, de komende maanden zal dat vanwege alle
maatregelen om het Coronavirus onder knie te krijgen niet
lukken zonder uw hulp.
Graag doen we een beroep op u allen om te zorgen dat ons dorpsblad ook de komende
tijd het lezen meer dan waard blijft. We hebben uw hulp echt heel, heel hard nodig!

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.
Kortom, er is eigenlijk bijna niets te geks of we kunnen het als redactie de komende
maanden gebruiken. Denk niet dat een ander er wel voor zal zorgen!
Met zijn allen moeten we ons inspannen om een bijdrage te leveren! Dat moet!
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”
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GRATIS ONLINE EHBO-CURSUS
Waarschijnlijk zijn jij en je familieleden of huisgenoten
momenteel meer thuis dan normaal en is je agenda leger dan je
gewend bent. Voor wie op zoek is naar een manier om deze tijd
nuttig te besteden, heeft het Rode Kruis een oplossing.
Het Rode Kruis stelt speciaal voor alle thuisblijvers in Nederland
een gratis onlinecursus beschikbaar.
Hiermee leer je vanuit huis via je laptop
of tablet hoe je eerste hulp verleent bij veelvoorkomende
situaties.
Volg de cursus in je eentje of samen met je partner of
huisgenoten.
Ga aan de slag met iets waar je anders misschien geen tijd
voor hebt en besteedt je tijd thuis op een leuke en nuttige
manier.
Schrijf je vandaag in voor de thuiscursus en start
morgen.
Kijk op https://shop.rodekruis.nl/ voor meer
informatie over deze thuiscursus en meld je aan.
Leer onder andere meer over: brandwonden,
huidwonden, bloedingen en verslikking.

DE SCHAKEL
NUMMER 8 – 2020
Komt over 2 weken uit op vrijdag 17 april 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres:
info@deschakelhaps.nl

uiterlijk vrijdag 10 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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WIE WEET NOG VAN TOEN
Is dit ter ere van een
huldiging of diplomauitreiking?
We weten helaas vrijwel
niets over deze
afbeelding, maar deze
Hapse dames hadden in
ieder geval iets groots te
vieren.
Waarschijnlijk moet deze
foto genomen zijn tussen
1945 en 1950.
Herkent u één van deze
dames?
Of kunt u ons meer vertellen waarom deze foto werd genomen?
We horen dit natuurlijk graag.
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 het in de brievenbus van Zoetendaalstraat 10 in Haps.
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PASTOOR VAN KESSEL OPGENOMEN IN MADELEINE
Na een ongelukkige val in zijn woning werd pastoor van Kessel enkele weken
geleden opgenomen in het Maasziekenhuis. Daar werd geconstateerd, dat hij een
paar ribben gebroken had. Na een verpleging daar van bijna twee weken is hij
overgeplaatst naar verpleegtehuis Madeleine in Boxmeer.
Voordat hij daar naar toe ging is vastgesteld dat de pastoor longkanker heeft.
Door allerlei beperkingen en regelingen vanwege het coronavirus mag hij geen
bezoek ontvangen; erg vervelend voor hem!
Het adres van de pastoor is:
De zeereerwaarde Heer A. van Kessel
Verpleegtehuis Madeleine
Afdeling Margriet, afdeling A, kamer 6.
Velgertstraat 1,
5831 LL Boxmeer
Post voor mijnheer pastoor kan ook in de bus gedaan worden bij Margret de Haas,
Violenstraat 3. Zij is al jaren de hulp voor de pastoor. Als zij de schone was
wegbrengt neemt ze ook de post mee.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Nieuws van Parochie De Goede Herder.
Omdat nu duidelijk is dat er voorlopig geen H. Missen zullen zijn in
de kerken van Parochie De Goede Herder laten we u nu weten hoe
een en ander geregeld gaat worden in de komende periode.
2020 wordt het jaar waarin we niet naar de kerk kunnen met Pasen,
Hemelvaart én Pinksteren.
Het jaar waarin we onze 75-jarige bevrijding niet kunnen vieren;
in elk geval niet in mei.
Dit wordt het jaar waarin we onze blik wel naar boven moeten richten.
Elke zaterdagavond zal er om
19.00 uur een Heilige Mis
worden opgedragen, die via de
LOM wordt uitgezonden
(Ziggo, kanaal 45).
Tijdens die mis worden de misintenties opgelezen
van alle 5 de geloofsgemeenschappen.
Op Palmzaterdag 4 april zullen tijdens de dienst de palmtakjes gewijd worden in
de kerk van Mill. Deze viering zal met beeld door de LOM worden uitgezonden.
Na afloop van de dienst worden de gewijde takjes opgehaald door een
vertegenwoordiger van elke geloofsgemeenschap en meegenomen naar het eigen
dorp. Daar worden de gewijde palmtakjes op zondag 5 april tussen 10.30 en
11.30 bij de ingang van de kerk uitgedeeld aan hen die een gewijd palmtakje
willen ontvangen.
Deze zondagmorgen bestaat er ook de gelegenheid om de vastenzakjes in de
aanwezige collectebus te deponeren. U kunt die zakjes ook in de brievenbus doen
die aan de kerk hangt.
Op vrijdag 10 april wordt om 15.00 uur vanuit de Willibrorduskerk van Mill de
Kruisweg met beeld via de LOM uitgezonden.
Zaterdagavond 11 april is om 19.00 uur wederom vanuit de Willibrorduskerk de
Paaswake te volgen via de LOM met beeld.
Mocht er tussentijds iets veranderen door berichten vanuit onze regering of van het
RIVM dan kunt u dat lezen op de site van Parochie De Goede Herder te vinden
onder de naam: www.pemill.nl
Ook hangt er een mededeling op de deur van de kerk en op het mededelingenbord
bij De Spar.
Misintenties zaterdag 4 april 19.00 uur:

Mgd. Riet Thijssen-Verbeeten
Henk Kelders vanwege verjaardag

Misintenties zaterdag 11 april 19.00 uur:

Maria Graat-van Dommelen
namens de buurt
Mgd. Nol Jans
Mgd. Piet Custers
Mgd. Gerrit Weren
Nelly Daanen-Lange
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HET WAS 16 MAART 2020…
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UIT DE OUDE DOOS

Truus Peters-Rit uit Haps wil niet weg uit haar 'oude keet'
Ieder dorp kent ze wel: de dorpsfiguren. Kleurrijke mensen die iedereen kent en die op
bun beurt ook weer iedereen kennen. Degenen die weten wat er in de streek om gaat,
met wie het goed gaat en met wie niet. Zonderlinge figuren soms, vaak opvallend in
hun eenvoud, hun bescheidenheid.
Door Mariëtte van Roy

Bij de bel hangt een briefje: 'kapot, flink kloppen tegen het raam'. Het geluid van een
radio klinkt door de muren naar buiten. Na wat geschuifel en gestommel doet Truus
Peters-Rit de deur open.
Ze is klein en oud, maar kijkt nog fris uit haar bruine ogen. Ze sloft langzaam terug
naar haar stoel in de keuken en kijkt me glimlachend aan.
“Hoe kom jij hier verzeild?"
De pannetjes met eten staan nog op tafel. Worteltjes met vis en aardappelpuree.
Het is vrijdag. “Een paar keer in de week brengen ze me warm eten, dan hoef ik daar
zelf niet meer voor te zorgen", zegt Truus.
De boerderij die helemaal tussen de grote bomen en struiken staat, geeft een knus,
beschermend gevoel. Het keukentje en de kamer zijn klein en ademen bijna een sfeer
alsof ik in kabouterland terecht gekomen ben. De klok tikt gestaag en overal aan de
muur hangen foto's en oude werktuigen. Truus wijst naar een bordje waarop staat: 'Al
is mijn huisje nog zo klein, mijn grootste vreugd is daar te zijn'.
Helemaal eigen
„Ze willen me naar Haps hebben. Daar krijgen ze me niet naar toe. Ik woon hier al zo
lang. Het is hier helemaal eigen." Ze is er weer bij gaan zitten en schuift de pannen
opzij. „Ik ben wat hees geworden gisteren. Ik dacht het is mooi weer en ben een tijdje
buiten gaan wandelen, naar het paard en de koeien hier vlakbij, maar praten lukt wel
hoor."
Het is even stil.
„Ik ruim dit even op", zegt ze dan. Een voor een pakt ze de pannetjes, lepelt het restje
eten eruit, een emmer in, en zet ze in de gootsteen. Dan loopt ze naar een deur, draait
de sleutel om en verdwijnt.
Even later komt ze terug met een flinke pot perziken. „Dat is nog het nagerechtje",
glundert ze.
Op de stal staat de koelkast. Ze schuifelt naar het aanrecht en zorgt steeds dat ze
ergens houvast aan heeft. Uit een lade haalt ze een nijptang tevoorschijn, om de pot
open te maken. „Dat lukt me niet meer met de hand.
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Als je ouder wordt gaat het allemaal niet zo gemakkelijk meer. Ik loop ook zo hard niet
meer, maar dan doe ik er maar wat langer over. Jij bent nog jong. Ik zeg niet hoe oud
ik ben. Tegen niemand. Hier in het dorp zullen ze het wel weten."
Het is even stil. Truus eet heerlijk van de perziken en schept nog een keer op. „Leven
jouw vader en moeder nog? Ja? Verrek, dat is fijn", klinkt het oprecht. „Mijn vader is
gestorven toen ik nog maar heel klein was, 2 jaar. Mijn moeder is het kraambed vlak
daarna niet doorgekomen. Een oom en tante hebben ons toen opgevangen. Ik heb ze
toen ik klein was niet zo gemist als nu." Truus tuurt naast me heen, naar buiten toe.
„Maar ja, alles heeft zijn voor en zijn tegen, vind je niet?"
„Kom dan gaan we in de kamer zitten. Dan kan ik je nog van
alles laten zien. Ik ben blij dat je gekomen bent."
En op vertrouwelijke toon vervolgt ze. „Ik ben niet bang voor
de mensen, al denken ze dat. Maar ik heb veel liever dat
vreemden komen."
„Zie je die vaantjes allemaal?" wijst ze trots. „Zoveel keer ben
ik naar Kevelaer geweest, allemaal op de fiets."
Elf vaantjes hangen boven de deur.
„En dat is een dorsknuppel. Dat moesten we 's nachts doen.
Overdag hadden we het te druk met ander werk. En dat is een
kaasstolp, om mee te karnen. Die moest op een melkfles gezet
worden, je weet wel om boter en kaas mee te maken."
Dan loopt ze naar de schouw en vertelt bij iedere foto wie het is. Getrouwd of niet. Ze
zijn allemaal al gestorven. Truus is niet bang voor de dood. „Als het komt, dan komt
het, dat is het leven, zo gaat het, toch altijd", zegt ze op een vanzelfsprekende toon.
„Ben jij katholiek?", vraagt ze en kijkt me onderzoekend aan. „Ik wel.
Het geloof is mijn steun en houvast in het leven. Weet je wat het mooiste is van al wat
er leeft en heerst op de wereld? Nee? Als twee vogels paren. Ik heb me dat hier zitten
bekijken. Twee duiven."
„Ben jij getrouwd? Ik wilde dat niet,." Haar stem klinkt opeens hard. „Dat is goed voor
die d'r zin in hebben. Mijn tante zei: 'mensen zin is mensen leven'." „Vrijheid, blijheid.
Dan kun je doen en laten watje wilt."
Truus glundert. Dat was haar leven en ze is er duidelijk tevreden mee.
„Dat is een foto van vader." „Ja", lacht ze dan, „het is hier niks dan oude rommel. Oude
foto's horen bij een oude keet en ik hoor in die oude keet.
Het is maar jammer dat de tijd zo voorbij vliegt. Ze mogen me hier, straks, op het land
begraven, maar dat duurt nog even. Ik word honderd!", voegt ze er overtuigend aan
toe. „Afgelopen Pasen werd ik 80."
Truus gaat op haar plekje op de bank zitten en kijkt naar de grote speelgoedbeer naast
haar in een fauteuil. Het is een hele tijd stil. We luisteren naar het geruis van de bomen
en kijken naar het spel van het licht, dat door de bladeren valt.
Een merel verbreekt de rust en schettert voorbij.
„Die beer... vond ik zo mooi. Ik heb hem in een winkel gekocht, toen Tien (haar broerred.) pas gestorven was. Dan ben ik niet zo alleen."
„Ik steek iedere avond kaarsjes aan bij dat Mariabeeldje. Ik heb er zelfs één uit Lourdes
en... één met gekleurde lampjes. Wil jij even de stekker in het stopcontact steken."
Ze kijkt een tijdje naar het beeldje en zucht dan... „Mooi hè."
In de volksmond werd Truus Peeters Rit ook wel Trui van Bertus genoemd en woonde
aan de Putselaarstraat 5 in Haps.
DE SCHAKEL 7-2020

9

CABOOSE
Hallo Caboose kids,
In wat een vreemde tijd zitten we nu met de vreselijke Corona.
Ook wij moeten - net als de rest van Nederland - gehoor geven aan de richtlijnen en
regels van de overheid met betrekking tot het coronavirus.
Dat betekent dat de Caboose activiteiten tot 1 juni 2020 zijn gecanceld.
Wat jammer: we hadden zo’n leuke activiteiten voor jullie in het verschiet liggen.
Denk aan graffiti voor YOLO en Wie is de mol
voor de NEXXT. Ook de knutsel had al de
nodige voorbereidingen getroffen.
Het is helaas niet (of beperkt) mogelijk om
deze activiteiten nog te herplannen. We
kunnen immers niet met zowel YOLO, knutsel
als NEXXT in de Kuip. Bovendien wordt de
periode die overblijft (na 1 juni) nog maar
heel kort.
In de komende tijd zal duidelijk worden of activiteiten na 1 juni wel weer georganiseerd
mogen worden. Wij hopen natuurlijk van wel: dan kunnen we het Caboose seizoen nog
met een super leuke avond afsluiten.
We hopen hierbij op jullie begrip en wensen iedereen via deze weg veel gezondheid en
sterkte in deze bizarre tijd.
Team Caboose
Knutsel, YOLO, NEXXT

KONINGSDAG KAN NIET DOORGAAN
Beste ouders, verzorgers, kinderen en andere lezers.
Het is jullie vast niet ontgaan: de nieuwe maatregelen die de
overheid heeft getroffen om het coronavirus tegen te gaan.
Eén van die maatregelen is dat er tot 1 juni aanstaande geen
‘samenkomsten’ georganiseerd mogen worden, waarbij er geen
ondergrens voor het aantal personen bestaat.
Dit betekent helaas voor ons ook slecht nieuws, namelijk:
Koningsdag 2020 kan niet doorgaan. We vinden het
ontzettend jammer dat de Koningsdagactiviteiten niet door kunnen gaan, maar we
stellen ieders gezondheid voorop.
We hopen jullie weer te mogen ontvangen tijdens de Kindervakantieweek!
Heel veel liefs,
De Jeugd- en Jongerenraad.

.

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn.
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RECEPT IN KOMKOMMERTIJD
Komkommer kennen we meestal eigenlijk alleen als rauwkost; de frisse knapperige
bite in salades, gevuld met tonijnsalade of gewoon lekker in plakjes op de
boterham. Maar je kunt komkommer ook gewoon als groente klaarmaken.
Hieronder volgt het recept voor een heerlijke ovenschotel met komkommer.
Een leuke variatie op een oud vertrouwd ingrediënt.
Tip 1: Om de tomaat makkelijker te ontvellen, snijd je ze kruiselings in en leg je ze
een halve minuut in kokend water. Vervolgens laat je ze schrikken onder de koude
kraan. Dan trek je het velletje er zo af.
Tip 2: Nog restjes komkommer van je ovenschotel? Maak er een lekker fris slaatje
mee om op te dienen bij je gerecht.
Ingrediënten:
1 grote komkommer
zout
bloem
2 eetlepels olijfolie
2 tomaten ontveld in partjes
2 teentjes knoflook uit de knijper
2 eetlepels verse gehakte platte peterselie
paneermeel en boter
Bereidingswijze:
Was en schil de komkommer (je kunt ze ook ongeschild laten, indien gewenst),
snijd hem in de lengte in vieren. Afhankelijk van de lengte van de komkommer
snijd je deze repen in 2 of 3 stukken. Bestrooi ze met zout en laat ze enige tijd
staan. Droog de stukken komkommer vervolgens af met keukenpapier.
Wentel de komkommerreepjes door de bloem.
Verwarm de oven voor op 200 graden. Verhit de olie in een koekenpan en bak
hierin de komkommer goudbruin, haal ze uit de pan en leg ze in een ovenschaal.
Voeg vervolgens de tomaten, knoflook en peterselie aan de pan toe en bak/smoor
dit mengsel 2 minuutjes in de achtergebleven olie. Schep het vervolgens over de
komkommer. Strooi er een dun laagje paneermeel over en leg hier en daar een
klein klontje boter. Zet de schotel in de oven en laat er in een kwartiertje een
goudbruin korstje op komen.
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VERDWENEN BEROEPEN IN HAPS
Alles verandert. Ook door het Coronavirus. Alleen weten
we nu nog niet wat die veranderingen zullen zijn.
De tijd zal het leren!
Ongetwijfeld kennen velen van u beroepen uit het
verleden die nu niet meer bestaan of die nu een hele
andere invulling van werkzaamheden hebben gekregen.
Als redactie willen we in het najaar een overzicht
samenstellen van beroepen die vroeger in Haps
voorkwamen, maar die nu niet meer uitgeoefend worden.
Het zou mooi zijn als alle Hapsenaren mee gaan denken!!!
We hebben uw hulp nodig!!!
Wat zouden we graag van u willen weten?
Om u even aan het denken te zetten:
❖ Kent u de melkboer of groenteboer nog?
❖ Wie bracht vroeger de kolen aan huis?
❖ Stuur de naam in van een verdwenen beroep.
❖ Een mooie, oude foto van de man/vrouw in zijn/haar beroep!
Zet er de na(a)m(en) bij van
Hapsena(a)r(en) die dit beroep
uitoefenden.
Stuur uw informatie naar:
info@deschakelhaps.nl
of doe uw informatie in de
brievenbus van
Bogaersstraat 7.
Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking.
Redactie “De Schakel” Haps.
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ALS WE NU EENS ALLEMAAL MEEWERKEN…
Even een frisse neus halen, nu in de tijd van de Coronacrisis...
Zo dacht ik op een mooie (bijna) lentedag. Via de Zoetendaalstraat langs de
visvijver lopen, heerlijk!
Het ziet er allemaal netjes uit (vanuit 'de verte'), fris gemaaid en gesnoeid!
Maar schijnt bedriegt. Het is niet de eerste keer dat ik een stukje hierover schrijf,
maar ik mag hopen dat het wel de laatste keer wordt....
Als je door het poortje gaat zet je nog geen 3 passen en wat ligt er links en rechts
naast het paadje? Juist ja HONDENSTRONT!!!
Dit is zo VIES! Waarom mensen??? Dierenvrienden????
Ruim dit asjeblieft op, neem een zakje mee en raap de uitwerpselen van je
vriend(in) op!!! Thuis wil je dit niet!! En in openbaar gebied .....wel dan??? Thuis
ruim je dit toch ook op, of laat je het dan in je tuin of op je
stoep liggen???
BAH-BAH-BAH!!! Ben jij thuis zo opgevoed? Schaam je!
Zojuist heb ik via Fixi-app gevraagd om daar bakken te
plaatsen, zodat iedereen het zakje met uitwerpselen hierin
kan gooien..... dus hoef je daar dan niet je hele wandeling
mee in je hand te lopen.
Hopelijk reageert de gemeente Cuijk snel en kan er ook snel een einde gemaakt
worden aan de hondenpoep op het spoor!?
Marjet Batist
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WONINGBOUW CPO VOORMALIG NABUURS TERREIN
Ons als Dorpsraad is gevraagd om een oproep te doen of interesse aanwezig is voor
het opzetten van een CPO groep om een aantal woningen te realiseren op het
voormalig Nabuurs/Gemeentewerf terrein in Haps.
CPO is een projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners
gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen
nieuwbouwproject.
Dit houdt in dat je als groep zelf verantwoordelijk bent voor
de begeleiding, architect (ontwerp) en het inschakelen van
een bouwbedrijf (etc.).
Het voordeel van het bouwen d.m.v. CPO is dat je kunt
bouwen voor de kostprijs i.p.v. de marktprijs.
Om dit allemaal in werking te stellen, wordt nu geïnventariseerd of hier voldoende
animo voor is om vervolgens in gesprek te gaan met de gemeente.
De huidige bestemming van het perceel staat nog niet op wonen. Het wijzigen van
deze bestemming zal ongeveer 1 jaar duren, voordat de schop in de grond kan.
Het stedenbouwkundig plan geeft de kavelverdeling aan hoe het er ongeveer uit
komt te zien. Het gaat hier om 7 kavels van diverse omvang.
De woningen zijn twee-onder-een kap met geschakelde garages.
Aanmelden kan via de Dorpsraad bij L.arts@agroweb.nl
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HET HUIS OF KASTEEL VAN HAPS
Steunpunt in het verleden
Het dorp Haps heeft de eeuwen door een actieve bevolking gehad en de plaats had
zowel in het heden als in het verleden zijn voorname betekenis tussen de andere
gemeenten in het Oost-Brabantse land. De bevolking is prettig en vlot van karakter,
gemoedelijk en arbeidzaam en heeft vroeger en nu steeds er naar gestreefd Haps een
eervolle plaats te doen innemen.
Het is een betrekkelijk kleine plaats van nog geen tweeduizend zielen. Het is
hoofdzakelijk een agrarische gemeente. Ook de paardenfokkerij mag genoemd worden,
terwijl de laatste jaren de sterk aangemoedigde fruitteelt de aandacht begint te
trekken met eigen fruitvakschool en fruitpakstation. De rozenkwekerijen in Haps
hebben vermaardheid verkregen. Oostelijk van Haps ligt de Schans, een terrein, dat
men waarschijnlijk genoemd heeft naar het aldaar vroeger liggende verdedigingswerk
ten tijde van het Huis Haps. Betreedt men thans dit terrein, dat aan de familie
Mooren behoort, dan zijn nog slechts gedeeltelijk gedempte grachten de enige
overblijfselen van het uit de historie bekende Huis of kasteel. De resten van dit
kasteel werden omstreeks 1865 opgeruimd.
Geschiedenis
Het is niet met zekerheid bekend in welke tijd het Huis Haps gebouwd werd, doch het
moet er in ieder geval al voor 1435 hebben gestaan, want Hertog Arnold van Gelre
spreekt er in genoemd jaar in een verklaring reeds over. Bundelt men de schaarse gegevens over het Huis Haps tezamen, dan komt men tot de slotsom dat het Huis in twee
gedeelten gelegen heeft: het Voorhof en het Huis zelf. Huis en Voorhof waren door
een brug over de gracht met elkaar verbonden. Om het geheel lag een tweede gracht.
Aan het eind van de oprijlaan stond nog een zogenaamd oud kasteel, dat als koetshuis
gebruikt werd. Rondom het huis lagen uitgestrekte bossen en weiden, onder andere de Kemp,
het groot en klein Loo, de Bingens of Bingers, de Klaphek, de Horst, enz. De meeste
dezer namen zijn ook nu nog bekend. Tot de goederen van het Huis behoorden voorts nog
twee grote hoeven, de Graevenhof en de Jagte.
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Woonkern
Op een kaartje, voorstellende het Land van Cuyk in de dertiende en veertiende eeuw,
wordt de naam Haps vermeld, waaruit mag worden afgeleid, dat - ofschoon nog niet van een
zelfstandig dorp gesproken kon worden - toch reeds van een kleine woonkern sprake
was. Bekend is dat er in 1294 reeds een priester werkzaam was onder de bevolking,
terwijl er ook een kapel gestaan heeft, die als hulpkapel fungeerde van de parochie Cuyk.
Haps was in die dagen niets anders dan een aaneenschakeling van ongelijkmatige
zandwegen, aan weerszijden omgeven door brede sloten. Toen het Huis Haps gebouwd
werd en er een Heer kwam, die afhankelijk was van de Heer van Cuyk, ontwikkelde
zich geleidelijk een activiteit en nam de groei van de bevolking ook t oe. De Heer bracht zijn
ondergeschikten en dienaren ook mee, met gevolg dat er kleine neringen ontstonden,
terwijl ook het aantal landbouwbedrijven zich langzaam uitbreidde .
De groei van de bevolking ging echter zeer langzaam. Lange, lange tijd later, in l850,
bedroeg het aantal zielen nog slechts 680 en weer vijftig jaar later telde de bevolking
nog maar 973 zielen.
Henrick van Haeps (1322-1346) wordt als de oudste bekende Heer van Haps genoemd.
Tal van anderen - waaronder ook Vrouwen - kwamen nog na hem, doch omstreeks 1500
kwam. de Heerlijkheid Haps aan de bekende Graven van den Bergh uit 's-Heerenberg en
van Hohenzollern Sigmaringen, Heren van Boxmeer.
Door de Franse revolutie werd aan dit alles een einde gemaakt. De belangrijkste
inkomsten, welke aan de Heerlijkheid verbonden waren, bestonden uit de
opbrengsten van de Hapse tol op de Maas te Cuyk en enige tienden onder Haps en
Beugen.
Tot slot zou men de vraag kunnen stellen, waar de naam Haps vandaan komt.
Ofschoon hierover niets te vinden is, stamt de meest aanvaardbare uitleg toch wel van
het feit, dat men de naam waarschijnlijk ontleend heeft aan de vele, lage gronden, die
door de vaak uitstromende Maas onder water gezet werden.
Wat dit laatste betreft, och, belangrijk is het niet; belangrijk is wel, dat de naam Haps
heden ten dage nog overal een goede klank heeft.

Uit: Brokstukken uit de geschiedenis van het Land van Cuijk 1960.
Auteur: oud-burgemeester en voorzitter heemkundevereniging H.J. van Hulten.
DE SCHAKEL 7-2020

17

MUZIEKVERENIGING JULIANA NIEUWS
Beste Muziekliefhebber,
Conform de richtlijnen, die zijn uitgegaan van het RIVM en de
overheid, hebben we moeten besluiten om onze activiteiten en
evenementen voorlopig niet door te laten gaan.
Het besluit is mede ingeven door de richtlijnen van de
Muziekbond die we hebben ontvangen.
We hebben ondertussen helaas al een aantal mooie
activiteiten niet door zien gaan: het Frühschoppen, de oud
ijzer actie en We Want You.
Door de coronacrisis gaan ook de volgende activiteiten niet door:
• De jaarlijkse Rommelmarkt op Hemelvaartsdag (23 mei). Dit betekent
natuurlijk dat onze geplande inzameling ook komt de vervallen.
• De jaarlijkse rommelmarktloterij
• De Koningsdagoptocht, het dauwtrappen en de opluistering van de
Gildefeesten.
• Het openluchtevenement Eldorado is uitgesteld tot 2021
• Ook zijn onze repetities en muzieklessen voorlopig stilgezet.
Soms is een knuffel,
alles wat je nodig hebt,
om voor even alles te vergeten.
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T.a.v. de reeds gekochte toegangstickets van We Want You kunnen we meedelen
dat de online gekochte kaartjes inmiddels allemaal zijn teruggeboekt
De kaartjes die gekocht zijn bij Annie Weerts of Bart Robben kunnen tot 1 mei
worden ingeleverd. Iedereen ontvangt natuurlijk het geld terug. (Wel graag de
kaartjes meenemen t.b.v. onze administratie).
Laten we samen de moed erin houden dat het einde van het coronavirus in zicht
komt zodat we nieuwe data mogen en kunnen prikken om de activiteiten alsnog ten
uitvoering te brengen.
Movietime op www.mvjuliana.nl
Omdat het verenigingsleven van MV Juliana & de Rozenbottels helaas tijdelijk stil is
komen te liggen hebben we gemeend leuke films uit
het verleden op www.mvjuliana.nl te plaatsen.
Momenteel te zien:
* Zwitserland 2004
* Zwitserland 2011
* De MV Juliana Music Night (diverse uitvoeringen)
De films worden zeer regelmatig vernieuwd en aangevuld!
De films bevatten ook beelden van Hapsenaren, leden en inwoners uit Zwitserland
die ons helaas ontvallen zijn. Moge deze films bijdragen aan de mooie
herinneringen die we aan en met elkaar hebben. Hopelijk zijn we over niet al te
lange tijd met z'n allen weer live te zien en te horen!
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar in deze moeilijke tijden.
Bestuur en leden Muziekvereniging Juliana Haps
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BERENJACHT IN HET LAND VAN CUIJK
Misschien is het je ook al opgevallen: op steeds meer
plekken, ook in Land van Cuijk, zetten mensen
knuffelberen achter hun raam. Dat is geen toeval.
De beren zijn neergezet zodat kinderen op berenjacht
kunnen. Het initiatief is bedacht om kinderen wat
afleiding te bieden tijdens de coronacrisis.
Hé jij daar! Ga je mee op berenjacht?
In jouw eigen buurt zijn overal beren verstopt achter de
ruiten.
Meer informatie kun je vinden op:
https://www.overloonnieuws.nl/
Op deze kaart staan alleen beren uit een gemeente in het Land van Cuijk
Houd bij het zoeken naar de beren a.u.b. rekening met de richtlijnen van het RIVM
(min. 1,5 meter afstand, niet met meer dan 3 personen, etc.)?

THUISGYM VOOR KIDS IN CUIJK
MET BEWEEGMAATJE BEN BIZZIE
De komende tijd ziet het leven er anders uit. De scholen zijn dicht en zowel
kinderen als ouders zitten veel thuis.
Cuijk Beweegt heeft besloten om kinderen
in de gemeente Cuijk thuisgymonderwijs
aan te bieden.
Iedere week ontvangen ouders via scholen een leskaart van Cuijk
Beweegt met een speciaal thema.
In deze leskaarten zijn voorbeeldfilmpjes verwerkt.
Heb je de leskaart niet ontvangen?
Vraag deze dan aan via info@cuijkbeweegt.nl
Op Facebook van Cuijk Beweegt delen de beweegcoaches samen met Ben Bizzie
leuke oefeningen, spellen en gezonde tips voor thuis. De komende tijd zal Cuijk
Beweegt ook andere doelgroepen in beweging brengen. Er worden bijvoorbeeld ook
tips voor ouderen gedeeld. Hiermee kunnen zij op een gemakkelijke manier thuis in
beweging komen. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie.
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DEBBIE ARTS VRIJWILLIGSTER VAN HET JAAR 2019
VAN TV ZOETSMEER
Tijdens een zeer goed bezochte algemene
ledenvergadering is Debbie Arts gekozen tot
vrijwilligster van het Jaar 2019 van
tennisvereniging De Zoetsmeer.
De uitverkiezing wordt jaarlijks gehouden.
Voor de uitverkiezing was een nominatie opgesteld bestaande uit 3 personen, te
weten Stan Laarakkers (al vele jaren een actief lid van de wedstrijdcommissie),
Debbie Arts (langdurig lid van de baren paviljoencommissie) en Diny
Thoonen (zeer actief lid van de
jeugdcommissie). Na de schriftelijke
stemming bleek dat Debbie met de
hoogste eer ging strijken en uit
handen van de voorzitter de bij de
uitverkiezing behorende trofee en
bloemen in ontvangst mocht nemen.
Welverdiend! Debbie, van harte
proficiat.
Debbie is sociaal zeer bewogen.
Op haar doe je nooit tevergeefs een
beroep.
In dat opzicht valt de appel niet ver
van de boom.
Debbie heeft haar sporen ruimschoots verdiend in het verrichten van
vrijwilligerswerkzaamheden voor tennisvereniging De Zoetsmeer en daarbuiten.
Zij is al vele jaren lid van de bar- en paviljoencommissie. Een commissie die zich
bezighoudt met de inrichting en aankleding van het paviljoen en de bevoorrading
van de bar. Dat impliceert ook een gedegen planning van de bardienstbezetting.
Gedurende vele jaren heeft Debbie die taak op zich genomen.
Dat ging niet altijd van een leien dakje en in de praktijk moesten vele problemen
worden overwonnen om op gezette tijden het uitserveren van hapjes en drankjes
met voldoende mensen te kunnen verzorgen. Veel puzzelwerk. Debbie slaagde er
steeds opnieuw in om de personele problemen het hoofd te bieden. Chapeau!
Ook buiten de TV Zoetsmeer om was zij actief voor de tennissport en wel als lid van
de Grand Slam-commissie. Die commissie organiseert elk najaar een groot toernooi
voor de leden van de tennisverenigingen uit de gemeente Cuijk. Geen eenvoudige
klus.
Ook bij dat toernooi was Debbie betrokken bij de planning van de wedstrijden en de
evenredige verdeling daarvan over de parken in Cuijk, Beers, Haps en Vianen.
Het toernooi kent een speelduur van maar liefst 3 weken.
Kortom: Debbie is een vrijwilligster die het verdient om een keer in het zonnetje te
worden gezet. Aansluitend aan de ALV werd Debbie door velen gefeliciteerd met
haar uitverkiezing. Debbie, nogmaals van harte proficiat en blijf het
vrijwilligerswerk bij TV De Zoetsmeer en/of daarbuiten nog vele jaren trouw.
22
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VAN AMSTERDAM NAAR HAPS…..

JOEY LIPPINKHOF

In onze rubriek “In the Spotlight” leest u vaak een
interview met bekende inwoners of mensen die een
bijzondere hobby of activiteit hebben.
Tijdens de Hapse Bonte Bruiloft op carnavals-maandag
ontmoette één van onze redactieleden Joey Lippinkhof,
een Amsterdammer die in ons dorp is komen wonen met
zijn vriendin en het carnavalsfeest als bewoner van de
organiserende buurt wel eens van nabij wilde meemaken.

Kun je jezelf en je vriendin even voorstellen?
Natuurlijk mijn naam is Joey Lippinkhof 25 jaar jong en woon
samen met mijn vriendin Janneke en onze puppy Mentos op het
Raadhuisplein in Haps.
Joey en Janneke, is het vieren van carnaval jullie goed bevallen?
Carnaval is ons zeker goed bevallen. Voor Janneke is het
natuurlijk meer als normaal om dit feest te vieren, maar voor
mijzelf was dit de eerste keer. We zijn de eerste dag naar Uden
geweest om het daar met vrienden te vieren maar dat vond ik
voor mezelf iets te druk. We hebben de maandag en dinsdag
Carnaval in Haps gevierd en dat beviel mij veel beter. Niet te
groot en gewoon gezellig druk.
Moeite met het verstaan van het dialect?
Tot nu toe heb ik nog geen
moeite gehad met het verstaan,
gelukkig. Maar mocht ik toch moeite hebben of bepaalde
dingen niet weten heb ik een hele leuke Brabantse
vriendin die het voor mij zou kunnen vertalen. Haha!
Hebben jullie kennis gemaakt met veel Hapse mensen,
buurtbewoners en carnavalsvierders?
We hebben zeker al veel kennis gemaakt met mensen
hier in Haps. Toen we hier in januari terecht kwamen
maakten we ons toch een beetje zorgen hoe mensen ons
zouden zien, aangezien we hier niet echt uit de buurt
komen (vooral ik niet), maar we zijn eigenlijk met open
armen ontvangen en mensen maken graag een praatje
met ons of spelen met onze puppy.
Ingeburgerd?
Ingeburgerd durf ik nog niet te zeggen. Ik ben en blijf mijn stedelijke trekjes houden.
Waar ik vandaan kom zijn we toch wat meer met ons zelf bezig in plaats van met
anderen en zullen dan ook niet snel een praatje maken met
iemand die je tegen komt op straat. In de 2 jaar dat ik
samen ben met Janneke heb ik me toch al aardig aangepast
aan de Brabantse manier van leven en maak dus ook al
meer praatjes met mensen en ben wat minder op mezelf.
Dus wie weet komt het nog goed met mij!
Vertel eens hoe een Amsterdammer in Haps komt…….
In eerste instantie ben ik naar Brabant gekomen vanwege
mijn werk. Ik overnachtte vaak op de kazerne in de
Vredepeel.
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Tot ik op een dag Janneke tegen het lijf ben gelopen.
Na een lange tijd te hebben gedate ben ik eerst bij Janneke ingetrokken in een kleine
studio in Uden. Na 1½ jaar daar te hebben gewoond wilden we toch wat groters hebben
dus zijn we gaan zoeken. Ben via via terecht gekomen in dit
mooie appartement aan het Raadhuisplein in Haps en wonen
daar nu met heel veel plezier.
Kun je wat vertellen over je beroep en heb je het daar druk
mee?
Ik ben momenteel werkzaam bij de Luchtverdediging van
Defensie op het Luitenant Generaal Best kazerne in
Vredepeel. Mijn werkzaamheden zijn heel erg divers maar
druk zijn we altijd wel. Ben bijvoorbeeld al in verschillende
landen geweest zoals Griekenland en de V.S. en als we niet
aan het trainen zijn of op oefening dan zijn we te vinden in de
sportschool.
Heb je naast je werk nog hobby’s?
Hobby’s heb ik op dit moment nog niet heel veel aangezien
we lekker druk zijn met de puppy. Maar als ik de tijd heb
speel ik graag met mijn vrienden een spelletje op de Playstation.
En als het mooi weer is zit ik graag op het terras met een biertje, maar dat zit er de
komende maanden niet in.
Zijn jullie al lid geworden van een of meer verenigingen?
We zijn momenteel nog geen lid van een vereniging, maar mocht ons iets aanspreken,
dan zullen we ons zeker inschrijven!
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WANDEL2DAAGSE HAPS
Helaas ook de wandel2daagse van Haps kan in mei
doorgang vinden.

geen

Wij als organisatie houden moed en hopen nu velen
dinsdag 16 en woensdag 17 juni te ontmoeten.
In samenwerking met Theo Bens (KBO), Peter Thijssen en Piet Gerrits (inwoners
Haps) organiseert de SchitteRing dit jaar voor de 8 e keer de wandel2daagse voor
ALLE inwoners, jong en oud, uit Haps.
De wandel2daagse vindt plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 juni.
Het zou heel leuk zijn om deze wandeltocht samen met uw gezinsleden, vrienden,
buurtgenoten, klasgenoten en of vereniging te lopen.
Noteer deze data alvast in uw agenda en op uw kalender.
Wat houdt de wandel2daagse in:
• 2 avonden wandelen. Kiezen uit 3 afstanden: 5 km - 7,5 – 10 km.
• Vertrek is vanuit de SchitteRing tussen 18.00 en 19.00 uur.
• De finish is de 1ste dag bij de SchitteRing en de 2de dag zal er een feestelijke
binnenkomst zijn bij café/zaal de Posthoorn.
• Onderweg zijn er pauzeplaatsen waar gezorgd wordt voor een versnapering.
• U kunt, indien wenselijk, meedoen met behulp van een rolstoel.
De organisatie hoopt dat het weer een geweldige wandel2daagse wordt, met een
grote opkomst.
Heel graag tot dinsdag 16 en woensdag 17 juni.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Programma april - mei 2020
Seniorenvereniging KBO-Brabant adviseert haar lokale afdelingen om voor de
komende twee maande 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
de kwetsbaarheid van vooral ouderen en chronisch zieken;
- het advies van het RIVM aan mensen om bij
verkoudheidsverschijnselen
- het advies aan mensen om ook zonder deze
verschijnselen zoveel mogelijk thuis te werken.
Ook KBO Haps neemt haar verantwoordelijkheid om dit advies over te
nemen. Bovendien volgen wij de actuele richtlijnen op van het RIVM, van het
gemeentebestuur en van de GGD.
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 op u aller medewerking en begrip voor deze situatie.
Voor degene die toch in beweging of andere activiteiten willen doen zie: blijf actief.
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BLIJF ACTIEF - SUGGESTIES VOOR ALLE SENIOREN
Ook al heeft het coronavirus ons in de greep, wij laten ons niet kennen.
Wij blijven actief. (Ook al zijn onze activiteiten
voorlopig stil gelegd).
Doe het nu zelf! Begin de dag goed.
Bijvoorbeeld door elke dag te gymmen.
Doe mee met de Ochtengymnastiek
“Nederland in Beweging” door Olga Commandeur.
Elke ochtend op TV bij Omroep MAX NPO1 na het nieuws van 9 uur.
Echter tijdelijk verplaatst naar na het nieuws van 13.00 uur.
Ochtendgymnastiek via You Tube (alleen voor de bezitters van een computer).
Balansoefeningen (ook via de computer).
Zitgymnastiek (voorbeeld oefeningen voor ouderen via de computer).
Contact met familie en kennissen door beeldtelefoon.
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden.
De programma’s zijn gratis en veelal zijn er ook geen belkosten.
Voor Apple gebruikers met een computer, laptop, iPad of iPhone is
er Face Time.
Voor Windows en Android gebruikers met een computer, laptop,
tablet of smartphone is Skype de populairste maar ook veel
gebruikt zijn WhatsApp en Google Duo. Ook hier geldt: de
programma’s zijn gratis te downloaden bij Google Play Store.
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Doe elke dag wat Denksportoefeningen
Denksporten (o.a. elke dag te vinden in de krant).
Er zijn hele goede denksportboeken te koop voor ongeveer € 5,Maak elke dag een paar van die puzzels.
Om er maar een paar te noemen:.
- Woordzoekers
- Sudoku in diverse moeilijkheidsgraad
- Binaire puzzels
- Kruiswoordpuzzels
- Legpuzzels
- Cijfercodepuzzels
- Blokpuzzels
Indien je beschikt over een computer:
Geheugentrainingen / spellingsoefeningen “Beter Spellen” /
“Beter Rekenen”.
Zeer leuke dagelijkse oefeningen.
Ook via de computer kaartspelen gratis te installeren:
Solitaire / Patience.
Muziek luisteren (licht klassiek)
TV
Tijdschrift / Krant / Boeklezen
Indien mogelijk een ommetje maken.
Wandelingetje (eventueel met behulp van de
rollator). Fietstochtje of tochtje met behulp van de
scootmobiel.
Wenskaarten maken en nog vele andere
mogelijkheden.
Mocht u vragen of problemen hebben, bel mij dan
gerust!
Wij houden u op de hoogte.
Cas Arts, tel. 06 – 46135670.
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KOM ALLEEN NAAR DE MILIEUSTRAAT ALS HET ECHT MOET
Het is zo druk bij de milieustraten, dat de veiligheid voor u en onze
medewerkers niet gegarandeerd kan worden.
Daarom doen we een dringend beroep op u:
• Kom alleen als het echt noodzakelijk is
• Houd afstand
• Kom niet naar de milieustraten met (milde) klachten
• Bewaar oude spullen thuis en breng het over een paar weken
Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis door. Mensen maken van deze
gelegenheid gebruik om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen worden
meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt voor een grote drukte en lange files bij
de milieustraten. Het risico op verspreiding van het coronavirus wordt daardoor
vergroot.
Om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen, laten onze medewerkers
van de milieustraten steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten.
De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Ook doen we de oproep: “Blijf thuis tenzij het echt niet anders kan”.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

20 april

Woensdag

22 april

Vrijdag

3 april

Zaterdag

25 april

Zaterdag

4 april

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

6 april
11 april

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

HAVOC STROOPWAFELACTIE GAAT NIET DOOR
Beste dorpsgenoten, dit jaar zouden wij met onze jeugdleden bij u aan de
deur komen voor de verkoop van stroopwafels, op woensdag 15 april 2020.
Dat gaat niet door i.v.m. Coronavirus. Stroopwafelcommissie HaVoC.
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