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HAAN VRAOGT HOPS

66 jaar De Zelfkant uit Hops, Het jubileumjaar!
Aan het begin van de zomer vieren we ons mooie
tuinfeest, maar helaas kan dat uiteraard niet doorgaan,
de reden is natuurlijk bij iedereen bekend!
Toch willen we het weekend van het tuinfeest niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. De Zelfkant zou de
Zelfkant niet zijn als we toch iets ludieks zouden doen.
Aangezien we elkaar de laatste tijd allemaal veel minder gezien hebben, zijn we
benieuwd hoe het met iedereen gaat en gaan we bij verschillende Hapse mensen
langs om effe te buurten, natuurlijk op 1,5 meter afstand!
We komen met onze reportageploeg langs
zoals het programma “Man bijt Hond”, bekend
van televisie, dat ook doet.
We willen bij de “gewone” en bij de “ludieke”
Hapse mensen langs komen.
Dit alles zal worden uitgezonden “live stream”
dus voor iedereen met een computer te zien!
Vanaf 15.00 uur start de uitzending waarin live
interviews in Haps afgenomen
Worden, afgewisseld met andere filmpjes.
De uitzending is te “streamen” via Youtube. De link daar naar toe komt op onze
website www.dezelfkant.nl en op Facebook te staan.
Wij hebben er nu al zin in jullie ook?
Meer info volgt, houdt onze website en Facebook in de gaten!
Namens CV De Zelfkant
De Haan Vraogt Hops CIE
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DE SCHAKEL NUMMER 13 - 2020
Komt over 2 weken uit op vrijdag 26 JUNI 2020
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl
uiterlijk vrijdag 19 JUNI 2020.
Redactieadres: Bogaersstraat 7,
5443 AL Haps  0485 – 318307
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN?
BEL 0485 - 318307.
Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 12,50
OPROEP, WAT KUNT U VOOR ONS DOEN.
• Wij zoeken naar interessant en wetenswaardig nieuws!
• Hoe gaat het met kinderen op de scholen ?
• 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?
• Een puzzel, recept, rebus of foto zijn van harte welkom?
• 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.

GEVONDEN
in de Aalsvoorten:
JMN sleutel met
blauwe label.
Van jou?
Bel 318307.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 13 juni 19.00 uur Eucharistieviering die vanuit Mill
of Wilbertoord wordt uitgezonden door de LOM (Lokale
Omroep Mill) zonder beeld.
Misintenties:
Mgd. Gerrit Weren
Mgd. Maria Graat-van Dommelen
Mgd. Nelly Peeters Weem
Mgd. Gerrit van Huisseling
Mgd. Wim Peeters Weem
Zaterdag juni 20 19.00 uur Eucharistieviering uitgezonden via de LOM
Misintenties:
Mgd. Tien van Munsteren
Mgd. Nol Jans
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij,
Parallelstraat 2.03 Haps. Hier kunt u een envelop in de bus stoppen met
een berichtje welke intentie u wilt opgeven voor welke datum.
De kosten van een misintentie bedragen € 10,-.
Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus stoppen aan de
kerk. Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk
dat u de intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum.
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VERVOLG OP HET SPINNENHOK EN DE VELDWACHTER
`n Paar dagen na de uitleg van `t Spinnenhok zegt Opa tegen zijn kleinzoontje:
“manneke Opa wil je even vertellen wat `n
veldwachter is!”
“Ik heb er nu even de
tijd voor,” zegt opa, “dus luister!
Vroeger was `n veldwachter ’n politieagent
die alleen maar in `n klein dorpje paste!
Hij was meestal `n wat onhandige politieman
heel goed geschikt voor bijvoorbeeld Haps.
In zijn doen en laten le ek dit veldwachtertje
wel wat op Swiebertje?
En Swiebertje
kent mijn kleinzoontje wel. Swiebertje is al
vele male herhaald op de T.V.!
Eén van de belangrijkste taken van de
veldwachter was stropers te betrappen op
het zetten van strikken en klemmen en ze dan in de boeien te slaan!
Dan lag de
veldwachter bijvoorbeeld ergens achter wat struiken te kijken of hij misschien wat
stropers op heterdaad kon betrappen!
Het werd eens een keer tijd dat hij wat meer
succes had. Hij werkte al enkele jaren in Haps, maar hij had nog nooit iemand kunnen
arresteren! Nu dacht hij succes te hebben,
want in de verte meende hij iets te
horen.
Maar de stropers hadden de veldwachter al lang gezien!
Brabants Historisch Informatie Centrum

Dat was ook niet zo moeilijk want iedere stroper wist waar de veldwachter op de uitkijk
lag!”
Zei de ene stroper tegen zijn collega stroper: “Ik denk dat hij daar wel wat
langer op de uitkijk zal blijven liggen, want hij heeft zijn koelbox
ook meegenomen!”
Dat hij nog steeds geen succes gehad had daar baalde hij van! Een keer was het zelfs
de omgekeerde wereld? Daar hadden de stropers de veldwachter toch in een KLEM
zitten? De stropers beweerden met KLEM dat zij dat niet gedaan hadden!
❗ ”Ja
manneke, het leven van een veldwachter was lang niet altijd gemakkelijk!” De fiets van
de veldwachter was een oud gammel geval.
Het was nog niet zo lang geleden dat er in de dorpsraad werd gedebatteerd over een
nieuwe fiets
voor de veldwachter! In de daaropvolgende stemming waren
3 stemmen voor een nieuwe fiets en 8 stemmen waren tegen!
.
De tegenstanders van `n nieuwe fiets voor de veldwachter hadden als reden dat hij te
weinig zichtbaar was in het dorp?
En dat klopte. Hij lag het liefst op zijn geliefde
plekje achter wat struiken!
`n Nieuwe fiets ging helaas niet door.
Zodoende
zat hij nog steeds met dat gammele geval! Met een carbidlamp erop die het meestal
niet deed en als het wat harder waaide
dan waaide zijn lamp steeds uit.
In die tijd was Haps ook een beetje aan het
moderniseren.
Er stonden al 4 lantaarnpalen!
“Oh,” zei
mijn kleinzoontje opeens, “lantaarnpalen die ken ik
wel! Maar wat zijn dan stropers, klemmen, strikken
en carbid Opa?”
“Wat een veldwachter is,
dat heb je voor mij goed uitgelegd opa, dat was
dus Swiebertje!”
Snijer
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Wij zijn op zoek
naar jou!
Dansgroep de Zelfkanthennekes bestaat uit een aantal
garde- en showdansgroepen.
Zij trainen 1 à 2 keer per week en zijn op zoek naar nog meer meisjes én jongens
die het leuk vinden om in groepsverband te dansen!
Dus! Wil jij de hoogste beenworpen kunnen of
de coolste moderne moves aanleren en ben jij
tussen de 4 en 8 jaar? Kom dan eens een kijkje
nemen tijdens een van onze trainingen.
Onze trainingstijden op de dinsdag zijn om
17.45 en 19.30 uur. We kijken naar de leeftijd
van uw zoon of dochter op welke tijd hij/zij het
beste kan komen kijken.
I.v.m. corona is aanmelden verplicht!
Meld je dus vooraf aan via de mail
(technischecommisiezkh@gmail.com)
Zo kunnen we je doorgeven welke regels
wij hanteren.

Wij hopen jou te zien op een
van onze trainingen!

Geloof niet alles wat je denkt.
Gedachten zijn precies dat – gedachten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je moet onkruid geen water geven.
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HUISHOUDTIP BBQ
Door het mooie weer en de vrije tijd of vrije
dagen gaat bij veel mensen weer de BBQ aan.
Vindt u het ook zo vervelend om
het rooster schoon te maken?
Hierbij geven wij u hiervoor een paar handige tips:
Tip 1

Tip 2

Tip 3
Tip 4

Tip 5
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Na het grillen draai je het rooster in een krant.
Maak de krant nat en de volgende dag kun je het rooster
met een gewoon keukenpapiertje schoonmaken.
Neem voor het bakken een halve citroen en wrijf hiermee
het rooster in. Wrijf met een stalen borstel het rooster schoon.
Ga hierna nogmaals met de citroen over het rooster.
Hierdoor zal het vlees niet aan het rooster kleven. Na het bakken doe je weer
hetzelfde en je rooster is klaar voor de volgende BBQ.
Als je het rooster na het barbecueën in het gras legt, dan kun je het vuil er de
volgende dag met een keukenrol afhalen.
Je kunt het barbecuerooster ook gewoon niet schoonmaken. Als je de barbecue
de volgende keer net hebt aangestoken, komen de vlammen naar boven.
Als je het rooster voorzichtig even schoonmaakt met
een borstel is het weer klaar voor gebruik!
Wrijf voor het barbecueën het rooster in met
wat olijfolie. Na het grillen gewoon met een
nat sponsje het vuil eraf wrijven, zonder moeite.
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TOEVALLIGHEDEN
In deze rubriek “Toevalligheden” plaatsen we enkele verhalen die oorspronkelijk
geschreven zijn voor en door leden van de stichting Mergor in Mosam, duikende
vrijwilligers in de archeologie (www.mergorinmosam.nl) , waarvan duikers in het
verleden gezocht hebben naar restanten van o.m. de Romeinse brug bij Cuijk en
onderzoek verricht hebben naar vele andere archeologische vondsten onder water.
Naar aanleiding van toevallige vondsten kwamen er verhalen tot stand. Daarnaast
waren er vondsten die naast een recente archeologische betekenis ook een historische
betekenis of verhaal opleverden, wat op haar beurt weer de heemkunde raakt.
Auteur Joost van den Besselaar is voorzitter van Mergor in Mosam en tevens voorzitter
van Haps’Heem.

VEERPONT CUIJK-MIDDELAAR GEZONKEN
Tijdens verkenningen van stichting Mergor in Mosam (duikende vrijwilligers in de
archeologie), op het zogenaamde gebied 2000, een pijlergebied van de Romeinse brug
Cuijk/Middelaar in 1990 troffen de duikers er zwaar aan
getaste ijzeren voorwerpen aan. Het zicht was toen nog nul in
de Maas, dus kijken met de handjes. Toen de eerste resten
uit het water kwamen bleken dit ijzeren melkbussen te zijn
met nog inhoud die totaal vergaan (rot) was. Er kwamen
verschillende melkbussen boven water, grote en kleine.
Later tijdens de opgraving en nog later na de uitdieping van
de Maas in 1996, werden er nog veel meer melktuiten
gevonden. Eén ervan was nog in zodanige staat dat deze
geborgen kon worden en redelijk geconserveerd (zie foto). Bij
het conserveren kwam de naam Lacto op de bovenste
ringband te voorschijn. Karel Janssen, medewerker van
Rijkswaterstaat (RWS) en bewoner van het oude Veerhuis
aan de Middelaarse kant, wist te vertellen dat deze mogelijk
bij een aanvaring van het veer Cuijk/Middelaar, in de jaren
zestig, van een melkwagen af gevallen waren. Navraag bij
zowel RWS als waterpolitie leverde hierover niets verder op.
Foto: Joost van den Besselaar
Melktuit uit de Maas.
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Na jaren zoeken naar iemand die hier
meer van afwist, sprak ik op een
tentoonstelling van de Foto Archiefdienst
Cuijk in 1999, iemand die alles wist van
Nutricia en haar voorloper de Lacto
melkfabriek. Deze wist te vertellen dat
de chauffeur van de melkwagen en de
toenmalige veerbaas overleden waren,
maar dat de bijrijder van
de melkwagen nog leefde.
Foto: Rieky R. Melkwagen Nutricia Cuijk ±1974
Het betrof Koos Hesen uit Haps.
Het toeval wilde dat Koos (inmiddels overleden)
een paar honderd meter verderop bij mij in de straat woonde!
Op zoek naar meer informatie ging ik op bezoek bij Koos op 23 december 1999 om het
gehele verhaal te horen. Het eerste wat Koos zei: “Dat is toevallig, ongeval is gebeurd
op 23/12/1960!” “Ik werkte bij de Lacto melkfabriek te Cuijk op de plaats van de
huidige Nutricia in de Grotestraat in Cuijk.
Om 06.00 uur startten we die dag met het ophalen
van melk in melkbussen bij de boeren.
De chauffeur was Mat Simons en ik was de
bijrijder. We reden in een vrachtauto van het merk
Bedford met aanhangwagen. Route voor die dag
was Middelaar, Milsbeek, Mook, met oversteek over
de Maas met het veer Cuijk/Middelaar met
veerbaas Fun Geboers.
We hadden eerst lege bussen geladen in Cuijk en
enkelen met zogenaamde ondermelk, ongeveer een 40-tal dacht ik. Totaal aantal
bussen 330. Het was een winterse dag, mistig met vorst. We stonden om ongeveer
07.17 uur alleen op de pont richting Middelaar. De vloer van de veerpont was van hout,
bevroren en spekglad. Er stond een behoorlijk stevige stroming in de Maas. Door de
sterke stroming helde de pont een beetje over en de vrachtauto schoof schoksgewijs
naar de stroomafwaartse zijde van de pont.
Uit voorzorg gooide de pontbaas ook nog het anker uit. Plotseling ging het snel.
De pont helde sterk over en begon via het dek water te maken. Het ging mis!
Op ongeveer op 25 meter uit de
rechteroever (Middelaar) maakten
wij de roeiboot, die aan de zijde
van het veer hing, los en deze viel
in het water. Ik hield de roeiboot
vast terwijl de veerbaas,
vervolgens Simons en ik als
laatste, erin sprongen. Hierbij liep
ik lichte verwondingen op.
Spannend moment was dat de
roeiboot met een ketting vast aan
de pont zat die aanvankelijk niet
loswilde. Toen die net los was sloeg
het veer om. Ondertussen waren
we weer naar het midden van de
Maas gedreven.

Foto internet:
De oude veerpont in de Maas bij Cuijk.

We zijn met zijn drieën met de blote handen en een schop naar een krib aan
Middelaarse kant geroeid en naar het café/veerhuis van Marinus Janssen gegaan.
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Er kwamen zeer veel bussen boven drijven. Later hoorde ik dat er ongeveer een dertig
zijn geborgen in Grave voor de sluis! Het was dus geen
aanvaring maar een ongeval veroorzaakt door
verschillende omstandigheden.
Bij de waterpolitie hebben wij een verklaring moeten
afleggen en dezelfde dag zijn we weer verder gegaan
met het werk, de volle bussen ophalen met een andere
vrachtauto.
We hebben nog ongeveer een half jaar dubbele route
moeten rijden door dit ongeval.
De pont en de vrachtauto hebben ongeveer 14 dagen
onderwater gelegen waarna ze geborgen zijn. De pont
is later nog een keer gezonken. Er bleek nog een gat in
te zitten.
Ik heb nooit meer iets gehoord van de melktuiten of
het ongeval tot op heden tot jij belde. De inhoud van
de bussen was 30, 20 en 15 liter en er zaten geen
koperen/bronzen plaatjes met nummers op de
melkbussen. Volgens mij heeft Helmut Hageman
foto’s toentertijd gemaakt.

Google Maps

Overzicht van de oude
Opmerking:
veerstoep met ongeveer de
In juli 2014
vindplaats van het anker.
hebben wij,
duikers van
Mergor in Mosam, tijdens verkenningen het

Foto: Joost van den Besselaar.
Het Heuss anker van het oude kabelveer
Cuijk-Middelaar.

anker van deze veerpont terug-gevonden
in de buurt van de Middelaarse oever in de
oude oversteek route van het toenmalige
kabelveer. Het gevonden anker konden we
identificeren, hangend aan het veer op
oude foto’s. Het betreft een stokanker van
de Mannheimer Ankerfabrik und
Hammerwerk Gebrüder Heuss.
Dit soort ankers wordt ook wel Heuss ankers
genoemd. Volgens een website heeft Heus tot
1928 ankers geproduceerd.
Joost van den Besselaar
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MV JULIANA: OPSTART IN AANTOCHT
Voor de leden van Muziekvereniging Juliana (het orkest, het 30+ orkest, het
opleidingsorkest J&O en de Rozenbottels) was het volhouden en thuis “nootjes kraken”.
De “deskundigen” van het RIVM waren er nog niet helemaal uit voor wat betreft de
risico’s voor de blaasmuziek maar er is “witte rook”. Dit
betekent dat er gedeeltelijk opgestart is/gaat worden.
Het RIVM heeft in nauwe samenwerking met de
muziekorganisaties, op basis van uitgebreid onderzoek,
een protocol beschikbaar gesteld waarmee we als
muziekvereniging vooruit kunnen.
Ten tijde van het schrijven van dit artikel wordt het
protocol bestudeerd en dit betekent dat wellicht links en
rechts in ons dorp de bekende Juliana, J&O, Rozenbottels
en 30+ klanken weer te horen zijn.
Gelukkig is er tijdens de “coronapandemie” regelmatig
“informeel” overleg. Elke maandag vindt er een digitale
3e helft van onze vereniging plaats waarbij alle leden via
een SKYPE-verbinding kunnen inbellen. Onze
Rozenbottels hielden, vorige week na vele maanden
thuiszitten, een bijeenkomst om bij te praten en
ervaringen uit te wisselen over de coronatijd.
Gelukkig is ons clubhuis “De Posthoorn” ook weer geopend en gingen we met een
mooie delegatie van MV Juliana op 2e Pinksterdag ook maar meteen op bezoek.
We hadden Erwin en Ilona ook al een tijdje niet meer gezien dus dit was erg leuk!

12

DE SCHAKEL 12-2020

We zitten echter niet stil en achter de schermen wordt natuurlijk hard gewerkt aan de
mogelijke muzikale doorstart van activiteiten. Uitgestelde activiteiten (bijvoorbeeld de
oud ijzer actie) vinden hopelijk alsnog plaats na de zomervakantie. We hebben van alles
niet door kunnen laten gaan (ondermeer We Want You, het culinaire Frühschoppen, het
openlucht spektakel Eldorado en het Tuinfeestconcert), maar voor al deze activiteiten
hopen we nieuwe data te kunnen prikken! Het laatste nieuws publiceren we uiteraard in
de Schakel maar ook op onze website en onze facebookpagina.
Nieuwe (jeugd)leden zijn alvast van harte welkom!
Het werven en opleiden van nieuwe leden doen we in samenwerkingsverband met
stichting ‘De Nootendop’ waarin alle muziekverenigingen uit onze gemeente
samenwerken.
Aanmelden kan via onze vereniging. Stuur
daarvoor een mailtje naar info@mvjuliana.nl
Op de flyer, welke is opgenomen in deze
Schakel, vind je meer informatie en voor
informatie kun je ook terecht op
www.mvjuliana.nl en via www.denootendop.nl
Tot zover deze “MV Juliana” update.
In de volgende Schakel wellicht meer nieuws
over onze activiteiten die alsnog zullen
plaatsvinden of worden opgestart!
Blijf gezond allemaal!
Met muzikale groeten,
Bestuur en leden MV Juliana Haps

DE SCHAKEL 12-2020

13

KORTE VERSJES
Korte versjes waarin poep en pies de
hoofdrol spelen, herhaalden we vroeger
net zo lang tot onze vaders en moeders
gek van ons werden.
Tante Keetje
Weet je, tante Keetje,
Liet een scheetje, bovenop het tafelkleedje.
Ome Jan, die schrok ervan,
En smeerde het op zijn boterham.
Cent
Onder de tafel lag een cent,
‘Moe, mag ik die cent?’ ‘Nee, hij is van pa’
‘Zal ik hem effe roepen?'
‘Nee, hij zit te poepen’
‘Zal ik hem effe bellen?’
‘Nee, hij zit zijn keuteltjes te tellen’.
Dominee
Tarara boemdiejee, de dikke dominee,
die had zijn gat verbrand,
al aan de kachelrand,
toen moest ie naar de plee,
hij nam zijn pijpie mee,
hij liet een harde druk,
toen viel zijn pijpie stuk
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Constant
Constant heeft een hobbelpaard,
Zonder kop en zonder staart,
Daar rijdt hij mee de wereld rond,
Zomaar in zijn blote...
Dikke bil
Onder de tafel van Mathil ,
Daar zat juffrouw Dikke Bil.
Dikke Bil zo heet ze,
Honderd scheten liet ze.
Elke scheet die woog een pond,
Daar zat juffrouw Dikke Kont.
Aaltje
Aaltje zat op een paaltje, het paaltje brak,
en Aaltje zat in de koeienkak.
Tante Greet
Heden overleden, onze tante Greet.
Haar laatste kreet, was een kletterende
scheet, die over tafel in de pispot gleed.
Winkel van Sinkel
In de winkel van Sinkel is alles te koop,
hoeden en petten en dames korsetten.
Snoep om te snoepen,
en pillen om te poepen.
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CONTINUERING
SJORS SPORTIEF & SJORS CREATIEF IN CUIJK
Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders om zich aan te
melden
Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten dit schooljaar maar liefst
1263(!) basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve
en culturele activiteiten binnen onze gemeente.
Sjors is al jaren een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd.
Vanwege dit daverende succes wil de gemeente dit natuurlijk
graag continueren.
Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans om op laagdrempelige
wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente.
Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het kleurrijke
Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven.
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een structurele actieve deelname
te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit wordt
uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk.
Dit boekje wordt na de zomervakantie op alle basisscholen in de gemeente Cuijk
verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie!
U kunt uw kennismakingsactiviteit tot en met 22 juni 2020 aanmelden
op www.sjorssportief.nl
Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep
aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan contact op met info@sjorssportief.nl
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EXAMENJAAR IN DE CORONACRISIS
Op 15 maart kregen we te horen op de persconferentie dat de scholen dicht gingen.
Velen waren blij en anderen niet want het eindexamen dan? Die vraag heeft ons heel
erg lang bezig gehouden want als die examens niet doorgaan, wat dan?
Waar ben ik al die tijd dan voor voorbereid? Toen we op dinsdagochtend 24 maart 2020
te horen kregen dat de examens ook niet doorgingen ontstonden er heel erg veel
vragen, want, wat nu?
De school waar ik op zit (zat nu
eigenlijk) het Elzendaalcollege in
Boxmeer zat toen midden in de laatste
toetsweek. Onze school heeft toen vrij snel het programma: ‘Les op afstand’ opgezet.
De examenklassen hadden gelukkig voorrang om de niet gemaakte toetsen in te halen
en ook nog vragen te stellen. Deze vragen konden gesteld worden via een videoles in
het programma Zoom. Je kreeg dan een link van je docent doorgestuurd om deze les bij
te wonen en kon zo videobellen met je docent als er vragen of opmerkingen waren.
Onze toetsen begonnen er heel anders uit te zien, normaal zit je met ± 150 man in 2
gymzalen rustig je toetsen te maken. Dat aantal werd fel terug gezet naar 30 man per
gymzaal op 1,5 meter afstand. Toen kwam er een nieuw bericht van het ministerie en
werden weer alle toetsen geschrapt. Dit keer mochten leerlingen maar met maximaal
16 mensen in een gymzaal en 6 mensen in een lokaal. Nadat al die toetsen waren
gemaakt werd bekend hoe ons uiteindelijke diploma eruit ging zien: onze cijfers van
school werden onze diplomacijfers. Doordat de examens geschrapt werden hadden we
dus 50% van ons diplomacijfer niet. Het ministerie heeft toen gezegd dat we meer
herkansingen kregen en ook Resultaatverbeterings-toetsen kregen.
Bij ons op school mochten we 4 herkansingen maken en 2 Rv-toetsen. Ik moest ook een
herkansing maken anders zou ik nu niet geslaagd zijn. Toen we na 1,5 maand weer op
school kwamen was er veel meer afgezet en beplakt dan tijdens de toetsweek. 1 voor 1
naar binnen op 1,5 meter afstand en gaan zitten waar je naam stond. Hele lokalen
waren verbouwd om aan de regels te voldoen. De herkansingen werden in de week van
25 mei gemaakt en op dinsdag 2 juni moesten alle cijfers bekend zijn.
Nadat de herkansingen gemaakt waren werden we op donderdag 4 juni gebeld of je
geslaagd was of niet. We kregen een schema om op school te komen om ons diploma te
ondertekenen; dit ging klas voor klas. Bijvoorbeeld om 10.00 uur mocht klas 1 naar
binnen en als iedereen daarvan weg was mocht klas 2 om 11.00 uur naar binnen.
Wij waren om 13.00 uur aan de beurt. Om 13.00 uur was het heel erg rustig. Normaal
mogen ouders mee en staan er mensen te klappen.
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Er waren veel ballonnen en het was kleurrijk versierd voor ons.
Eenmaal binnen gingen we naar de gymzaal om een klassenfoto te maken, dit gebeurde
allemaal op 1,5 meter afstand. Er stonden allemaal stippen op de grond waar je moest
gaan staan. Na deze foto gingen we naar een wachtruimte waar we allemaal één voor
één geroepen werden om onze diploma’s te ondertekenen. Eenmaal ondertekend liepen
we door naar de gang waar een rij van ongeveer 10 docenten voor ons stonden te
klappen en te juichen. Op vrijdag 3 juli hebben wij de officiële diploma uitreiking. Hier is
verder nog niks over bekend.
Het was een enorm rare tijd.
Voor veel mensen was het gunstig om geen examen
te doen want die stonden er goed voor, voor andere
was het misschien nadelig, deze hadden niet zo’n
goede cijferlijst en wilden dit met het examen dat
voor 50% van je punt meetelde het recht trekken.
Ondanks dat de examens niet doorgingen hebben
toch veel mensen hun diploma gehaald. Er zijn
mensen die vinden dat wij ons diploma “gekregen”
hebben maar door alle consternatie die is ontstaan
naar aanleiding van Covid-19 vind ik dat dat niet zo
is. We hebben meer tijd gekregen om ons voor te
bereiden voor de herkansingen, meer niet.
2020 wat een jaar….
Door: Sven Venbrux
Sven, van harte gefeliciteerd en succes met je
vervolgstudie aan de HAN in Nijmegen.
Ook onze dank dat je voor De Schakel een artikel
wilde schrijven.
Succes.

Foto april 2018: Nico Barten. Kampse plas in de vroege ochtend.
DE SCHAKEL 12-2020
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DE ZELFKANT THUISFEEST
Beste Hapsenaren,
Hierbij nogmaals nieuws over het “De Zelfkant Thuisfeest”, oftewel dé Quiz die u niet
mag missen. De redenen zijn bekend waarom we het nu tot Thuisfeest omgedoopt
hebben. En hopelijk blijft het een eenmalige actie en kunnen we volgende jaren gewoon
weer een Tuinfeest houden.
Zoals we het nu dus voorzien: een eenmalige activiteit van CV De Zelfkant!
Des te meer reden om dit niet te missen.
Dus schrijf jezelf of je team in en doe mee.
Wat en wanneer?
❖ Op zaterdag 27 juni vanaf 20.11 uur:
❖ CV De Zelfkant Thuisfeest!
❖ Een interactieve, ludieke online quiz.
❖ Iedereen kan gewoon meedoen, jong en oud.
❖ Want alle vragen zijn meerkeuze vragen, dus niet alleen de
echte kenners maar ook de gelukkige gokkers maken kans.
❖ De (Kahoot) quizvragen zijn te beantwoorden via uw
mobiele telefoon of tablet.
❖ Als de vraag gesteld is simpelweg gewoon een van de vier
keuzes toetsen.
❖ Het scherm zal er dan uitzien als op het plaatje hier.
Er komen mooie en leuke filmpjes voorbij.
En we hebben echte live-presentatoren, natuurlijk van CV De Zelfkant.
De quiz is met vele Hapsenaren, gaat over Haps, over De Zelfkant, maar ook over
algemene zaken.
Er zijn prijzen voor de top 3 maar ook voor
nummers 11, 22, 33, etc.
Maar voorop staat: meedoen is belangrijker
dan winnen en ook de opbrengt gaat naar een
goed doel! Hoe kan ik meedoen?
Door een ticket te kopen en in te schrijven via
de link: https://shop.eventix.io/5a34d3a8-6825-4f98-880f-f6af3961cdd4/tickets
Deze link staat ook op onze website www.dezelfkant.nl en op onze FaceBook pagina.
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Belangrijk is om je quiznaam
of teamnaam te onthouden
voor de deelname op de avond
van de quiz.
Na inschrijving en betaling
krijg je een mail.
Op de avond van de quiz
ontvang je nog een mail met
de link en instructies.
Wat kost het? € 6,60 per
ticket. Oftewel € 6,60 per
quizzer (prijs inclusief service
kosten!).
Kan ik ook meekijken zonder mee te quizzen? Ja door op de avond zelf naar de (nog
door te geven) Youtube-link te gaan en dat te streamen.
Maar leuker is natuurlijk om zelf mee te doen!
Dat kan dan bijvoorbeeld met meerdere personen per locatie.
Stel dat je met een groepje gaat kijken, dan zou het leuk zijn als er meerdere personen
mee quizzen, dus meerdere personen inschrijven.
Kost maar € 6,60 en opbrengst gaat naar een goed doel.
Hoe kan ik me voorbereiden?
Zorg dat u de uitzending van de quiz kunt kijken op tv of computerscherm.
Internet op dat apparaat is wel nodig.
Daarnaast heb je een telefoon of tablet nodig om de quizvragen te beantwoorden. Denk
aan een volle telefoonaccu!
En zorg voor wat hapjes of drankjes ‘on the side’ ☺
Vragen en hulp?
Na overleg hebben we besloten om met een ‘service team’ hulp te bieden aan personen
die nog vragen hebben of hulp nodig hebben met installatie.
Alleen voor diegene die zich hebben ingeschreven!
Bel of app dan tot uiterlijk dinsdag 23 juni naar 06-55 897 886
(Wilko Smits).
Tenslotte, de opbrengsten zullen wij schenken aan een goed doel in
Haps, voor mensen/instanties die in deze tijd wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.
In het volgende nummer van De Schakel maken wij dit bekend.
Met enthousiaste en carnavaleske groeten,
bestuur en Tuinfeestcie van CV De Zelfkant
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LAATSTE OPROEP
Lekkere Halve Hanen van het Tuinfeest…..
Op zaterdag 27 juni gaan wij de welbekende “Tuinfeest-halvehanen” braden aan ons spit. Vervolgens zullen wij die bij u
bezorgen voor de avond van het Thuisfeest. Voor slechts € 6,60
krijgt u een halve haan, wat sneetjes stokbrood en saus.
U kunt deze tot uiterlijk zondag 21 juni bestellen door te bellen of een WhatsApp of SMS
bericht te sturen naar: 06-55780378 (Tom Hendriks) met de volgende gegevens:
Naam: ………………………………………………… Bezorgadres:………………………………………………….…….
Tel. nummer: ……………………………………
Voorkeur tijdsblok: 15.00-16.00 / 16.00-17.00 / 17.00-18.00 / 18.00-19.00 uur *
Saus: Cocktailsaus / knoflooksaus *
Betaalwijze: Contant aan deur / Rabo Betaalverzoek *
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Wij brengen het menu bij u thuis (alleen in Haps), binnen het tijdsblok naar keuze.
U krijgt in de week voorafgaand een Rabo Betaalverzoek of wij rekenen bij bezorging
contant aan de deur af. Vervolgens kunt u met een goed gevulde maag deelnemen aan
de Thuisfeest quiz.
U kunt tot uiterlijk zondag 21 juni de bestelling doorgeven.
De opbrengst schenken aan een goed doel in Haps, voor mensen/instanties die in deze
tijd wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het volgende nummer van De
Schakel maken wij dit bekend.
Namens de Tuinfeest commissie van CV De Zelfkant
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HAPSE BOYS NIEUWS
Gelukkig hebben we, ondanks de coronaperikelen, nog 4 (jeugd), respectievelijk 3
(senioren) weken kunnen trainen. Voor de spelers en speelsters van 13 jaar en ouder
op (minstens) 1,5 meter afstand, wat de trainingsmogelijkheden wel beperkt maakt.
Maar het was toch lekker om het seizoen 2019/2020 op het veld af te sluiten. Natuurlijk
hadden we graag de jaarafsluiting met de jeugd gehouden en onze vrijwilligers bedankt
met het jaarlijkse vrijwilligersfeest. De geldende coronaregels maken dat helaas
onmogelijk.
Zoals elk jaar is sportpark ‘De Berkte’ nu voor een maand of twee gesloten.
De wedstrijdvelden worden onderhouden en hebben even hun rust nodig.
Blijf weg van het sportpark. Het is sowieso niet toegestaan om het sportpark buiten de
openingstijden te betreden. Nu is er door de door de veiligheidsregio afgekondigde
noodverordening een extra stok achter de deur, aangezien op grond van die
verordening flinke boetes kunnen worden opgelegd aan mensen die zich op het
sportpark bevinden. Daarnaast kan Hapse Boys hiervoor een flinke boete krijgen.
De planning is dat de selectie (Hapse Boys 2) vanaf 28 juli 2020 de voorbereiding voor
seizoen 2020/2021 start. Als de opheffing van de coronamaatregelen volgens planning
verloopt, zou er vanaf 1 september 2020 weer gevoetbald kunnen worden. De KNVB
heeft daarvoor al planningen klaar liggen, maar die zijn nog niet definitief.

GEZOCHT:

Komend seizoen komt er voor het eerst een derde dameselftal binnen Hapse Boys.
Hiervoor zijn we nog wel op zoek naar een paar enthousiaste speelsters en keepsters.
Lijkt het je leuk om binnen één van deze teams te voetballen, meld je dan aan via het
aanmeldformulier op www.hapseboys.nl!
Wil je meer
informatie
over de
trainingen
of teams
neem dan
vrijblijvend
contact op
met Janneke
of
Kim Nabuurs.
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THEO BENS VERLAAT HAPS MET PIJN IN ‘T HART
Begin jaren 80 van de vorige eeuw zocht het toenmalige
schoolbestuur een nieuw ‘hoofd der school’ voor de
Mariaschool en de Aloysiusschool, waarvan het de
bedoeling was dat de meisjes- en jongensschool fuseerden.
Het moest de opvolger worden van meester van Gulick en
juffrouw Beijers. Nu heet de baas van een school ‘directeur’
THEO BENS en dat werd Theo Bens, die met zijn gezin in 1983 in
Haps kwam wonen.
Sinds kort is Theo met zijn vrouw Miny verhuisd naar Mill.
Toch maar eens even op bezoek gaan!
Kun je je allereerst even kort voorstellen voor degenen
die je niet of minder goed kennen?
Mijn naam is Theo Bens. Ik ben geboren in Escharen als oudste
van een gezin met 9 kinderen. Ik heb drie broers en 5 zussen.
Een van mijn broers is helaas overleden. Nadat ik geboren was
zijn er in ons gezin 4 meisjes geboren. Dus ik ben lang enig
zoontje geweest. Mijn vader zag in mij dan ook zijn opvolger
voor het boerenbedrijf. Ikzelf trouwens ook. In die tijd
(de jaren 50 en 60) waren de bedrijven in Brabant meestal
gemengde familiebedrijven.
Gemengd wil zeggen: op het bedrijf was akkerbouw en veeteelt tegelijkertijd. De

akkerbouw stond in dienst van de veeteelt. Het voer voor de dieren verbouwde de
boer zelf. Familiebedrijf wil zeggen: Iedereen werkte mee op het bedrijf. Zo kon ik
al (handmatig) koeien melken voor ik als 6-jarige naar de lagere school ging. Mijn
vader leerde ons allemaal al vroeg meehelpen op het bedrijf. Bovendien had je als
oudste het gevoel, dat je medeverantwoordelijk was voor het bedrijf. Daardoor was
je steeds bereid om mee te helpen. Bovendien gaf het je een zeker trots gevoel als
je zelfstandig bepaalde werkzaamheden kon verrichten. Doordat mijn vader mij
zelfstandig veel werk liet doen ontstond bij mij logischerwijs het gevoel, dat ik boer
zou worden en naar de landbouwschool zou gaan.
Dankzij het toenmalige hoofd der school in Escharen ben ik gaan studeren. Hij heeft
mijn vader duidelijk gemaakt dat ik dusdanig goed kon leren dat het beter was dat
ik naar het vervolgonderwijs ging. Na mij kwamen immers nog 8 kinderen waarvan
er wellicht eentje was die minder goed kon leren. Toen dacht men nog dat een boer
minder goed hoefde te leren! Ik ben eerst naar de ULO in Grave gegaan. Dan was
ik vroeg thuis en kon nog voldoende helpen op de boerderij. Het hoofd der school
schatte in, dat ik weinig tijd nodig zou hebben voor mijn huiswerk en was er nog
genoeg tijd om mee te helpen op de boerderij.
Toen mijn vader dat hoorde vond hij het goed dat ik ging “studeren”. Ikzelf was
liever naar het gymnasium gegaan, maar mijn vader vond dat ik thuis veel moest
kunnen helpen! Dus werd het ULO in Grave. Daarna ben ik 5 jaar naar de Peter
Kaniskweekschool in Nijmegen gegaan, waar ik geslaagd ben als volledig bevoegd
onderwijzer zoals dat toen heette.
Hoe zag je carrière er uit voor je naar Haps kwam?
Toen ik na 4 jaar kweekschool slaagde voor mijn lagere onderwijsbevoegdheid heb ik
enkele maanden een baan gehad op een lagere school in Oss. Het hoofd der school daar
heeft mij aardig “gematst”, want hij stelde mij voor om na de augustusvakantie nog
5 dagen te komen werken, want dan mocht hij mij ook de maand augustus doorbetalen.
Ik begon dus 5 dagen later aan het vijfde leerjaar (de hoofdakte) op de kweekschool.
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Pas veel later heb ik begrepen waarom dat hoofd der school mij de maand augustus
doorbetaalde: hij verwachtte dat ik bij hem terug zou komen na mijn militaire dienst!
Ik had niets in de gaten! Maar hij kwam na enkele jaren wel vragen waar ik bleef!
Ik had me bij hem moeten melden!
Na het behalen van de “hoofdakte” moest ik in militaire dienst. Toen ik mijn militaire
dienst vervuld had kreeg ik op 1 maart 1964 een baan aan de toenmalige H. Hartschool
te Mill. Die stond op de plaats waar ik nu woon! Op 28 februari stond ik nog voor een
peloton soldaten op 1 maart voor een klas kinderen! Na een paar weken zei het hoofd
der school tegen mij dat ik het uitstekend deed, maar dat de buren niet hoefden te
horen wat ik zei in de klas. Bij een peloton soldaten gebruik je een ander stemvolume
dan voor een klas kinderen. Ofschoon: de eerste groep die ik kreeg in Mill was een
groep van 48 leerlingen! Dan heb je soms ook wat volume nodig!
Ik heb ruim 13 jaren met veel plezier gewerkt in Mill. Daarna ben ik hoofd der school
geworden in Beuningen van een vrij grote school. Ook daar beviel het me uitstekend.
Maar toen er een vacature kwam aan de Mariaschool te Haps heb ik toch gesolliciteerd,
omdat ik graag terug wilde naar Brabant! Beuningen werd een slaapgemeente voor
Nijmegen. Op enig moment werden er jaarlijks 500 woningen gebouwd. Dan krijgt zo’n
dorp een totaal andere bevolkingssamenstelling met de nodige sociale onrust en
problemen. Ik heb in Haps gesolliciteerd omdat het Brabantse dorpsleven me erg
aantrekt. Zelf kom ik immers ook uit een dorpje! Ik heb gesolliciteerd bij een bestuur
dat bestond uit: Arnold Mouwen, Theo Roelofsen, José Arts-van Schipstal, Piet
Gerrits en naar ik meen de heer Lendfers. Eerst had ik een gesprek met het bestuur en
daarna met het hele team. Aan het einde van dat gesprek stond ik op om iedereen een
hand te geven. Naast mij zat juffrouw Joke. Toen ik haar een hand gaf gilde ze: “Au!”
Ik geef namelijk een vrij stevige hand. Ik heb het bestuur toen gevraagd om die gil niet
tegen me te gebruiken! Is ook niet gebeurd!

Aloysiusschool Kerkstraat Haps basisschool jongensschool

Mariaschool Beerseweg Haps basisschool meisjesschool
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Je werd benoemd.
Welke grote veranderingen in het onderwijs heb je meegemaakt?
Allereerst was er een grote verandering voor het onderwijs in Haps. Ik kreeg van het
bestuur de opdracht om van de twee lagere scholen (Mariaschool en Aloysiusschool) één
school te maken! Een hele klus, want er moest veel worden afgestemd: Er moesten
nieuwe methodes gekozen worden, leerkrachten kregen soms een andere groep dan ze
gewend waren of moesten naar een ander gebouw. Op mijn advies is er toen voor
gekozen, dat de Aloysiusschool het hoofdgebouw van de nieuwe basisschool van Haps
zou worden, ofschoon de herrie van de drukke Kerkstraat voor velen een doorn in het
oog was, maar achter dat gebouw lag veel ruimte om eventueel uit te breiden: De Kuip
met het grote grasveld.
Allereerst werden de stalen ramen van de Aloysiusschool vervangen door kunststof
kozijnen met dubbel glas. Dat gaf veel meer comfort. Ook werden nieuwe meubels
aangeschaft: de bekende kastjes met klep werden vervangen door tafeltjes met een los
stoeltje. Kortom er werd veel geïnvesteerd in het Hapse onderwijs.
In 1985 kwam de wet op het
basisonderwijs en kwam de kleuterschool
bij de lagere school Weer een grote
verandering! Kleuters en lagere
schoolleerlingen in één gebouw.
In een feestelijke optocht trokken de
kleuters vanaf de Margrietstraat naar de
Kerkstraat met muziek voorop!
In 1989 werd het gebouw aan de
Kerkstraat totaal opgeknapt, een
Kleuterschool Margietstraat Haps
gigantische onderneming! Alle leerlingen
(behalve de kleuters en groep 3) gingen elke dag met de bus naar Mill, waar de
vroegere huishoudschool leeg stond. Die verhuizing werd door de leerkrachten zelf
gedaan. Alles werd ingepakt in dozen, waarbij met stickers werd aangegeven wat dat
schooljaar nog nodig was en wat niet. Die kinderen hadden toen al een continurooster!
Van de meivakantie tot aan de zomervakantie hadden die kinderen elke dag schoolreis!
Er werd zoveel gesloopt van de Aloysiusschool dat Geert (de toenmalige conciërge)
opmerkte: “Dat krijgen ze nooit meer goed!” Maar het kwam goed met een
prachtig gebouw als eindresultaat. De school had zelfs mobiele wanden, zodat ruimtes
konden variëren.
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Wat is de uitdaging om directeur van een school te worden?
Ik denk dat in elke mens energie zit om naar iets meer, iets groters te streven.
Zo ook in mij.
Toen ik in Mill werkte
ben ik een paar keer
vervangend hoofd der
school geweest zoals
dat toen heette, omdat
het hoofd der school
ziek was. Dat beviel me
uitstekend.
Ook merkte ik dat mijn
manier van werken en
wijze van omgaan met
de collega’s werd
De Bongerd basisschool Kerkstraat Haps
gewaardeerd.
Als directeur krijg je een grotere verantwoordelijkheid, maar je krijgt er ook veel voor
terug: waardering van de teamleden en van de kinderen. Daarnaast geeft het je een
goed gevoel, als je ziet dat “de tent” goed functioneert. Dankzij de grote inzet van het
hele team is dat in Haps steeds gelukt en merkte je de waardering die de Hapse ouders
voor de school hadden. Dan voel je dat je veel kunt betekenen voor anderen.
Dat is een fijn gevoel. Maar je bent wel afhankelijk van je team! Daarom was een goede
sfeer voor mij steeds belangrijk! Leerkrachten moeten hun energie aanwenden voor
onderwijs aan de kinderen en niet aan onderling gekissebis! In Haps hebben de
teamleden alle energie gestopt in onderwijs aan de kinderen en daar ben ik iedereen
zeer denkbaar voor. Als onderwijzer werk je met het grootste goed wat ouders hebben:
hun kinderen. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid! Als je als directeur kunt
zeggen, dat je team daar in slaagt geeft dat een grote voldoening.
Vooral na je carrière in het onderwijs heb je je ingezet voor verschillende
maatschappelijke functies in Haps en de regio. Vertel er eens wat meer over……
Voor mijn werken na mijn pensionering in diverse maatschappelijke functies in Haps en
daarbuiten heb ik een simpele verklaring. Ik heb met groot plezier 22 jaren in Haps
mogen werken als directeur van De Bongerd. Daar ben ik de Hapse gemeenschap erg
dankbaar voor. Velen weten dat het de afgelopen jaren niet altijd rozengeur en
maneschijn geweest is in het onderwijs door allerlei ontwikkelingen. Daardoor werd
energie vaak voor verkeerde dingen gebruikt. Eerder zei ik daar al iets over. In Haps is
de energie steeds aangewend voor de kinderen in het
onderwijs. Omdat ik steeds in zo’n fijne sfeer heb mogen
werken vind ik dat ik iets terug mocht doen door in allerlei
functies te werken in die gemeenschap.
Daarom heb ik het voorzitterschap van de KBO met veel
plezier gedaan en heb ik Haps vertegenwoordigd binnen
de SWOC en ben ik lid geweest van de Adviesraad voor
het Sociaal Domein. Als je eenmaal op zulke terreinen
bezig bent, ontdek je dat daar ook zeer belangrijke dingen
gebeuren voor mensen. Niet alle mensen weten dan hun
weg te vinden in dat netwerk van regeltjes en wetten. Het
is fijn als je dan soms mensen een handje kunt helpen
met een raad of een tip. Daarnaast is het zo, dat er heel veel gebeurt in de
maatschappij en dat mensen veel zelf moeten doen. Als ouderenadviseur en
clientondersteuner kun je mensen op het sociale vlak dan helpen. En als je eenmaal op
dit terrein bezig bent ontdek je dat veel mensen best wat hulp kunnen gebruiken.
Daarnaast is de mens een sociaal wezen en daar ben ik er een van!
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Je bent al vele jaren voorzitter van het kerkbestuur van de parochie van de H. Nicolaas
en van de gemeenschappelijke parochie De Goede Herder.
Hoe zie jij de toekomst van de katholieke kerk?
Ik vind dat de situatie aangaande de rooms-katholieke kerk zorgelijk is, maar ik troost
me ook met de gedachte dat er in de loop van de geschiedenis van de kerk meer (en
ook grote) dieptepunten zijn geweest. Toch is
er telkens een kentering gekomen en in die
zin ben ik optimistisch. Daarnaast is het zo dat
er dingen aan het licht gekomen zijn die grote
schade hebben berokkend aan de kerk. Ik
denk daarbij aan seksueel misbruik door
priesters en kloosterlingen. Het kwalijke is
vooral dat men geprobeerd heeft het te
verzwijgen en te ontkennen. Daarnaast is het
zo, dat wij vaak denken aan kwantiteit als het
gaat om kerk-zijn, maar kwaliteit is zeker zo
belangrijk.
Misschien moet er nog meer gezocht worden naar vormen van kerk-zijn die passen in
deze moderne tijd. Vaak zien we dat jongeren zoeken naar vormen en wegen om
gelovig te zijn en hoe zij er over kunnen en durven te praten!
Ik ben in Taizé in Frankrijk geweest en je raakt daar onder de indruk van de wijze
waarop vooral jonge mensen daar durven te getuigen van hun geloof. Ook de
Wereldjongerendagen van de katholieke kerk laten zien dat de jeugd het geloof zeker
niet heeft afgezworen, maar dat neemt niet weg dat er in Europa en op meer plaatsen
een grote crisis is in de rooms-katholieke kerk.
Vorig jaar was ik in Oeganda en als je ziet hoe de jeugd daar het geloof uitbundig
belijdt dan schaam je je een beetje hoe armoedig wij ons uiten en het geloof belijden.
Wijchen en Cuijk hebben al een Afrikaanse priester …..
Het valt niet mee om zonder glazen bol in de toekomst te kijken, maar wat is je visie
over het kerkgebouw, het gebruik en onderhoud?
Allereerst: we hebben een prachtige kerk. Het mooie zit
hem vooral in het feit, dat het gebouw nagenoeg in tact
is gebleven. Er is bijna niets uit verwijderd. Alles is nog
steeds authentiek. Op veel plaatsen zijn beelden
verwijderd (soms zelfs vernietigd inde jaren 60), muren
overgeschilderd en daardoor is er van de echte uitstraling
van het gebouw niet veel meer over. In Haps is dat
gelukkig niet gebeurd! Dat neemt niet weg dat er in de
toekomst veel onderhoud zal moeten gebeuren: de leien,
de ramen, enz. Het bestuur heeft steeds geprobeerd om
grote schade te voorkomen, maar we ontkomen er niet
aan om dingen echt uit te voeren. Je kunt niet ongestraft
blijven uitstellen. Dat zal grote bedragen gaan kosten!
Met behulp van de bouwkundige van het Bisdom zullen
plannen gemaakt moeten worden om prioriteiten te stellen en bekijken wat financieel
mogelijk is.
In de omgeving zijn al kerken gesloten en verkocht: Cuijk-Noord, Vianen, Beers.
In Langenboom zijn plannen om de kerk te betrekken bij het grote dorpsplan dat daar
ontwikkeld wordt nu zaal D’n Bens gesloten wordt. Haps heeft na Mill de grootste kerk
van Parochie De Goede Herder met daarbij een kostenplaatje.
Ik verwacht dat de kerk nog jaren open kan blijven, maar het onderhoud mag niet
verwaarloosd worden.
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Al die jaren prettig gewoond in Haps?
Zeer zeker! Zie ons dankwoord elders in dit blad. Dat dankwoord had ik in de vorige
Schakel opgegeven, maar is toen door een vergissing niet opgenomen, maar ik denk
dat dat bericht alles duidelijk maakt. Wij hebben het uitstekend naar onze zin gehad!
Het is goed wonen en werken in Haps! Daarom zal het velen verbaasd hebben dat we
gingen verhuizen. Onze redenering is heel simpel: Als een dergelijk appartement wat
we nu hebben in Haps gebouwd zou zijn, hadden wij niet één moment aan verhuizen
gedacht. Maar soms moet je afwegingen maken en nu zijn we allebei nog in een
situatie, dat we zelf kunnen kiezen!
Je hebt ongetwijfeld ook hobby’s. Vertel er eens wat meer over…..
Gelukkig heb ik diverse hobby’s; ik verveel me nooit. Een grote hobby was wielrennen.
Tot voor enkele jaren maakte ik wekelijks tochten op de racefiets, maar omdat mijn
gehoor wat minder wordt, is dat gevaarlijk en ben ik er mee gestopt. Onlangs heb ik
mijn racefiets verkocht, dus dat hoofdstuk is afgesloten!
Ik tuinier graag: siertuin en moestuin. Ik heb een moestuin bij de manege, die ik dit
jaar nog zal aanhouden. Ik zal dus vrij regelmatig in Haps zijn!
Wandelen en fietsen doe ik ook erg graag, met mijn vrouw. Daar hoop ik nu wat meer
tijd voor te krijgen. Ook biljarten is een van mijn hobby’s. Ik speel graag een

partijtje bij de competitie van de KBO; daar is het altijd gezellig. Ook op de vrije
middagen ben ik vaak van de partij. Ik ga minder bestuurlijke functies doen, dus er
komt meer tijd. Ook lees ik graag. Ik heb nog talloze boeken thuis die ik nog niet
gelezen heb. Ik kan dus aan de slag! Ik ben nog steeds lid van de Onderwijsvakbond,
dus ik lees nog steeds graag vakliteratuur! Vervelen zal er zeker niet bij zijn.
Theo en Miny bedankt voor het interview en
we wensen jullie nog een fijne toekomst en woonplezier in Mill.

BEDANKT
In 1983 zijn wij met ons gezin in Haps komen wonen.
Al die jaren hebben wij als prettig ervaren.
Wij hebben het uitstekend naar onze zin gehad.
Wij danken iedereen voor de fijne contacten en
vriendschap die er steeds was.
Theo en Miny Bens-Roelofs,
Pastoor Maasstraat 42,
5451 PA Mill.
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PAS OP VOOR OPLICHTERS
Pas op voor oplichters die zich voordoen als
zorgverleners of medewerkers van de gemeente
Bedenk goed voor wie u open doet!
Er zijn signalen dat mensen zich voordoen als
bijvoorbeeld zorgverlener of medewerker van de
gemeente en als zodanig aanbellen bij inwoners
met de vraag of ze binnen mogen komen. Deze
signalen komen uit het hele land, maar ook in onze
gemeenten komt dit voor. De bedoeling achter deze
‘babbeltrucs’ is niet altijd meteen duidelijk, maar
om de kans op oplichting, diefstal en andere kwade
opzet zo klein mogelijk te houden, delen wij graag de volgende tips:
➢ Laat geen onbekende binnen als u geen afspraak hebt met hem of haar.
Medewerkers van de gemeente komen over het algemeen niet zonder
afspraak bij u langs en zeker niet buiten kantoortijden;
➢ Vraag om legitimatie en controleer deze goed;
➢ Als iemand zegt namens een organisatie (bijvoorbeeld de gemeente) te
komen, dan kunt u eerst deze organisatie bellen om te checken of het klopt;
➢ Gebruik een kierstandhouder of deurketting;
➢ Vertrouwt u het niet? Bel de politie (112);
Op www.politie.nl vindt u meer informatie over babbeltrucs en hoe u kunt
voorkomen dat u slachtoffer wordt.
Kan iedereen gebeuren – Doe aangifte
Uit een rondgang van ouderenorganisatie KBO-PCOB bleek eind vorig jaar dat 1 op
de 4 ouderen weleens slachtoffer is geworden van een babbeltruc. De meeste
mensen doen vervolgens geen aangifte, mogelijk omdat zij zich schamen, of omdat
ze niet weten dat ze aangifte zouden moeten doen. Slachtoffer worden van een
babbeltruc is absoluut niks om u voor te schamen. Het kan iedereen gebeuren.
De smoesjes en technieken die gebruikt worden, komen vaak zeer betrouwbaar
over. Belangrijk is om aangifte te doen bij de politie. Bel de algemene meldlijn
0900-8844 als de dader verdwenen is en bel met 112 als de dader nog in de buurt
is.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670

MEDEDELINGEN

juni 2020
Beste leden,
Het lijkt beter te gaan met het aantal besmettingen van het CORONAVIRUS.
Hopelijk zet dit positief door. Wij als bestuur KBO Haps zijn van mening dat we de
activiteiten die gepland staan tot 1 september niet door moeten laten gaan. Vooral
omdat wij te maken hebben met een kwetsbare groep. Ondanks dat er
mogelijkheden geboden worden om bijeenkomsten tot maximaal 30 personen te
organiseren. Daarnaast zijn er minder activiteiten in de vakantieperiode.
Sociaal Culturele Dag
Zoals bij u bekend is zou de Sociaal Culturele Dag, welke door onze kring jaarlijks
georganiseerd wordt, dit jaar gehouden worden op woensdag 9 september 2020 bij
City Resort in Mill. Op dit moment heerst echter nog steeds het Coronavirus.
Er zijn nog steeds veel onduidelijkheden over wat er mag en wat er niet is
toegestaan bij de organisatie van evenementen e.d. Onze Sociaal Culturele Dag
valt hier ook onder.
In verband hiermee hebben wij ook nog steeds geen personen kunnen vastleggen
die voor de nodige ontspanning tijdens deze dag zouden
kunnen verzorgen. Derhalve hebben wij nu het besluit
moeten nemen om onze Sociaal Culturele Dag dit jaar
niet door te laten gaan. Wij gaan er van uit dat u met
ons besluit kunt instemmen. Wij hopen dat wij in 2021
deze dag wel weer kunnen organiseren.
Wanneer er weer activiteiten kunnen plaatsvinden
publiceren wij dat in De Schakel.
Hopende dat u allen begrip hebt voor deze situatie.
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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MANTELZORGWAARDERING
De mantelzorgwaardering kan weer worden
aangevraagd. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk
verstrekken jaarlijks een waardering aan mantelzorgers.
Deze bestaat uit een geldbedrag van € 100,- en wordt één keer per jaar uitgereikt.
Met deze attentie willen de vijf gemeenten laten blijken dat zij de inzet van de
mantelzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger?
Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mantelzorglvc.nl
Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2020.
Meer info http://www.mantelzorglvc.nl/

BEDANKT
Hartelijk dank voor alle steun, kaarten,
lekkernijen en bloemen.
Het betekent heel veel voor ons dat u
tijdens deze coronaperiode aan ons
denkt.
Medewerkers en
bewoners De SchitteRing
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

6 juli Buurtvereniging de Groes
Er staat een papiercontainer bij het Marijkeplein.
Woensdag
1 juli Buurtvereniging Beatrixlaan
Oudpapier ophalen gaat niet door i.v.m. coronavirus.
Vrijdag
3 juli Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Zaterdag
11 juli Buurtvereniging de Kampakker
Van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij de papiercontainer
op de hoek De Aalsvoorten/Bogaersstraat.
Zaterdag
4 juli 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
27 juni 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 15 juni
Maandag
4 22 juni

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

De dingen zijn nooit wat ze zijn.
Ze zijn wat je ervan maakt.
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