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BEDANKT
Wat zal de toekomst brengen, wij kunnen het jullie niet vertellen.
Maar aan de tijd dat we afstand van elkaar moeten houden, komt
hopelijk in de loop van dit jaar een einde. We krijgen dan wellicht
langzaam maar zeker ons oude leven weer terug, waarbij we vrij
kunnen ondernemen en vooral veel dichter bij elkaar kunnen zijn.
Laten we ons vasthouden aan die vooruitblik.
Wij bedanken eenieder voor de inzet afgelopen jaar om kopij
aan te leveren. We kijken weer uit naar jullie inzendingen, zodat
we ook in 2021 elk nummer van “De Schakel” met veel leesplezier
kunnen maken.
De redactie de Schakel, wenst iedereen een goed en gezond 2021.
Houd vol, zorg goed voor jezelf en blijf omkijken naar elkaar.

De Schakel nummer 2 - 2021
komt uit op

vrijdag 22 januari 2021

Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 15 JANUARI - 2021
Redactieadres: Bogaersstraat 7, 5443 AL Haps  0485 – 318307
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 - 318307.

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts €15,00.

OPROEP

Van harte welkom zijn: foto’s, interessant of wetenswaardig nieuws, een mooie verhaal,
gedicht, puzzel, recept, rebus, enz. Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
Wij zijn ook op zoek naar foto’s / verhalen van verdwenen Hapse beroepen?
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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ABONNEMENTSGELD ‘DE SCHAKEL’ 2021
Beste inwoners van Haps,
‘De Schakel’ verschijnt 24 keer per jaar.
De eerste 4 nummers ontvangt ieder huishouden in Haps.
In februari wordt bij alle abonnees die automatisch betalen het
abonnementsgeld afgeschreven.
Ieder jaar stijgen prijzen, ook voor dorpsblad “De Schakel”.
Al jaren is het jaarabonnementsgeld € 12,50. Door de stijgende vaste kosten
zijn wij genoodzaakt om het abonnement te verhogen met € 2,50 per jaar; dat
is ± 10 cent per uitgave, ofwel van 53 cent naar 63 cent per uitgave.
Het abonnementsgeld gaat dus van € 12,50 naar € 15,00.
Hopelijk is dat voor u geen bezwaar.
Eind februari kunt u op uw afschrift zien [mocht u het niet meer weten] of er
automatisch is afgeschreven.
Wie tot nu toe het abonnementsgeld niet automatisch betaalt, kan dit handmatig
doen door het bedrag van € 15,00 over te maken op rekeningnummer:
NL73RABO 011.91.92.438
Onder vermelding van uw naam en adres.
Meer informatie automatische machtiging op pagina 20
DE SCHAKEL 1-2021
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VAN OUD NAAR NIEUW
We zijn een nieuw jaar begonnen en schrijven 2021.
Iedere jaarwisseling, ieder nieuw jaar zien we met spanning tegemoet.
Het jaar 2020 zullen wij als samenleving niet snel vergeten.
De beelden van de corona-pandemie staan in
ons collectief geheugen.
Onze bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte
schrijft in zijn Kerst rondzendbrief:
“Dit jaar vieren wij het geboortefeest van de
Heer in bijzondere omstandigheden.
Het jaar dat bijna achter ons ligt, zal
ongetwijfeld worden herinnerd als het jaar
van het virus; een onzichtbaar virus houdt
heel de wereld in de greep.
En de gevolgen zijn enorm: medisch, sociaal en economisch.
Miljoenen mensen op deze aarde zijn besmet: Een deel van hen is gestorven.”
Nu de donkerte van het coronavirus voortduurt verlangen we naar lichtpuntjes.
Laten we hopen dat de komst van een vaccin succesvol verloopt, want met
het vaccin wordt 2021 een jaar van hoop en kunnen we over een tijdje elkaar weer
ontmoeten, ook in de kerk. Zonder een zingende en verkondigende kerk, zonder
brood en wijn verdampen onze religieuze ervaringen.
De stilte in onze kerken en om ons heen heeft
misschien, ik hoop het, tot bezinning kunnen leiden.
Misschien kunnen we nu anders antwoord geven op de vraag: wat zal de toekomst
brengen? Misschien passen we ons leven een beetje aan, letten we iets meer op
elkaar en hebben elkaar – hopelijk - en ons gemeenschappelijk huis, de aarde, een
beetje meer lief.
Kan het de mens ook inspiratie geven om nieuwe wegen in te slaan waarin hij
geschapen naar “Gods beeld en gelijkenis” te midden van al het geschapene weer
centraal komt te staan?
We zullen het leven trouwens moeten accepteren zoals het op ons af komt.
We krijgen van God altijd de kans iets van het
leven te maken.
Aan ons de opdracht het beste ervan te maken.
God wij vragen u: geef ons in 2021 handen die
goedheid en vriendschap doorgeven; voeten,
die wegen van toenadering bewandelen; ogen, die ’t goede in de ander zien; oren,
die luisteren naar de vreugde en het verdriet van de medemens; een mond, die
alleen open gaat voor begripvolle woorden; een hart dat warm klopt om anderen te
kunnen helpen.
Als we elkaar gelukkig of zalig nieuwjaar toewensen , wensen we elkaar die zegen
toe: dat we geluk mogen vinden, ook in die momenten die ons moeilijk vallen.
In de kracht van Gods Geest - nu er licht aan het einde van de tunnel aanbreekt wens ik u een hoopvol, een gezond en blij 2021.
Laten we in het nieuwe jaar wat meer na elkaar omkijken en 2021 inkleuren met
liefde en respect!
Ad van der Meijden, pastoor
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 9 januari 2021 Eucharistieviering 19.00 uur.
Misintenties:
Jaargetijde Maria Graat - van Dommelen
Mgd: Nol Jans
Jaargetijde Cor van Elk
Mgd: Gerrit Weren
Mgd: Pastoor Antoon van Kessel
Mgd: Tien Thoonen
Zaterdag 16 januari 2021 Eucharistieviering 19.00 uur
Misintenties:
Mgd: Nelly Peeters Weem
Mgd: Gerrit van Huisseling
Mgd: Familie Peeters Weem
Pastoor Ad van der Meijden
Pastor Bas van Dijk

- tel .0485-451282
- tel. 0485-218712

Priester van de week van:
Pastoor Ad van der Meijden zaterdag 9 januari tot vrijdag 15 januari 2021.
Priester van de week van:
Pastor Bas van Dijk zaterdag 16 januari tot vrijdag 22 januari 2021
www.parochiedegoedeherder.Mill

OPGAVE MISINTENTIES
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij,
Parallelstraat 2.03 Telefoon 312817. U kunt daar een envelop in de
brievenbus stoppen.
Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt. De kosten
bedragen € 10,=. 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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JÂT THOONEN EN ZIJN HARLEY-DAVIDSON
In nummer 24 plaatsten we een artikel met herinneringen aan
Jât Thoonen en zijn Harley-Davidson. Met zijn motor heeft Jât
zoveel indruk gemaakt dat hij 70 jaar na dato nog steeds in
luidruchtige herinneringen voortleeft.
Na het lezen van het artikel in De Schakel kregen we meer
informatie over Jât en die willen we u niet onthouden.

Jât Thoonen

Jât Thoonen is geboren in Haps op 17 juni 1896. Hij trouwde in
Oeffelt op 15 mei 1945 met Marie Haerkens, geboren in Oeffelt
op 13 mei 1907. Jât is in Oeffelt
overleden op 4 juli 1959 en Marie
overleed in Oeffelt op 7 november
1950. Hun huwelijk bleef kinderloos.

Gerardus Thoonen werd door velen Grad, maar ook door
velen Jât genoemd. Hij kwam van Haps naar Oeffelt toen hij
trouwde met Marie Haerkens, een dochter van Piet en
Antonetta Haerkens. Slechts 5 jaren mochten Jât en Marie
samenwonen in het huis van Kobbus, een oom van Marie,
die in 1944 is overleden. Jât runde samen met zijn broer een
boerderij in Haps aan de Cinquant. Hij bleef na het overlijden
van Marie in Oeffelt wonen.
Vele mensen uit Haps en Oeffelt zullen zich na de oorlog het
geluid herinneren van Jât zijn Harley-Davidson waarmee hij
’s morgens vroeg naar Haps vertrok en ’s avonds na het
melken in omgekeerde richting naar Kerkhoek 153 in Oeffelt.
Marie van de Leuvert uit Beers werd, na het overlijden
van Marie, Jât zijn huishoudster en is dat gebleven tot
het overlijden van Jât in 1959.
Marie zorgde in Oeffelt voor de boomgaard met kersenappel-, peren- en pruimenbomen, evenals voor de
kippen. Zij hield in de jaren vijftig van de vorige eeuw
ook nog kostgangers, die werkten op de steenfabriek.
Vele kinderen in de buurt hebben waarschijnlijk niet
geweten de Marie niet de vrouw van Jât was.
Bron: “Oeffelt zoals het was”.
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HEEL HAPS HARTVEILIG
Oproep: hoeveel AED’s zijn er in Haps?
Om meer levens te redden bij een harstilstand zijn AED’s nodig.
De EHBO-vereniging Haps zet zich hiervoor in om Haps hartvrij
te maken.
Bij Hartslagnu.nl worden de AED’s in kaart gebracht. Op deze
site staan twee AED’s vermeld die 24/7 beschikbaar zijn om in
geval van een reanimatie meteen te kunnen worden gebruikt.
En één AED die op bepaalde openingstijden beschikbaar is.
Wij als bestuur van de EHBO-vereniging weten dat er meer plekken in Haps zijn waar
een AED hangt die niet 24/7 beschikbaar is maar eventueel wel op vaste tijden
beschikbaar is om in te zetten bij een reanimatie. Daarom willen we een inventarisatie
maken welke AED waar en wanneer beschikbaar is. Zodat als het nodig is er tijd kan
worden bespaard om een AED in te zetten. Elke minuut later dat een AED wordt ingezet
verlaagt de overlevingskans met 10% De gemiddelde aanrijtijd van
een ambulance is 8 tot 10 minuten.
Ben jij in het bezit van een AED of hangt er in jouw bedrijf een
AED? En wil je je AED beschikbaar stellen voor hulpverleners van
Haps?
Stuur dan een mail naar marjantlam@hotmail.com of app naar
06-23778631. Ik zal dan met je contact opnemen over de
mogelijkheden van het beschikbaar stellen van je AED.
Alvast bedankt! Een warme groet, Marjan
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EERSTE HULP BIJ ONGELUKJES IN DE
KEUKEN MET KINDEREN
Veilig koken met kinderen? Let op deze gevaren in de keuken!
Kinderen helpen graag in de keuken, zeker nu we meer tijd thuis doorbrengen. Een paar
extra handjes erbij is leuk en gezellig, maar betekent ook extra opletten. Een ongelukje
is zo gebeurd zoals een brand- of snijwond of dat ze zich ergens in verslikken. Wie wel
eens met kinderen kookt of bakt, weet het: je moet ze continu in de gaten houden. Je
kunt niet ondertussen zelf iets anders doen. Zorg er dus voor dat
je voldoende tijd plant wanneer je samen in de keuken iets lekkers
gaat maken. En weet wat er mis kan gaan, zodat je de juiste
veiligheidsmaatregelen kan treffen.
Eet smakelijk!
Deze keer gaat het over: een ongeluk met iets scherps
Houd je kind continu in de gaten als hij of zij bezig is met snijwerk.
Met een kinderslot voorkom je dat je kind per ongeluk in de besteklade grabbelt als je
even weg bent. Weet je nog wat je moet doen bij een snijwond?
Wat stel je vast bij een snijwond?
• Een pijnlijke, scherpe, diepe, duidelijk begrensde open wond (snijwond)
• Soms: veel bloedverlies
Wat doe je bij een snijwond?
• Bij een actieve bloeding: oefen druk uit op de wond en bel of laat 112 bellen.
• Laat grote voorwerpen in een wond zitten. Als er weinig risico’s zijn
(bijvoorbeeld een splinter) mag je voorwerpen wel verwijderen.
• Spoel de wond schoon met lauw stromend (drink)water.
• Als er niet direct schoon water voorhanden is, mag er ook niet kleurend
ontsmettingsmiddel gebruikt worden.
• Droog de omgeving van de wond af met een schone doek.
• Dek de wond af met steriel kompres, snelverband of een schone doek.
• Dek grote wonden direct af, zonder te spoelen met water.
• Neem contact op met de huisarts of huisartsenpost bij grotere of
verontreinigende wonden.
Het leven is als een echo.
Wat je uitstraalt, krijg je terug.
Wat je zaait, kun je oogsten.
Wat je ziet in anderen, groeit in jezelf.
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WEER VEEL GEBOORTES IN MAASZIEKENHUIS
Wat is er mooier dan nieuw leven…
Het hele jaar worden er bijna dagelijks baby’s geboren in
Maasziekenhuis Pantein. In het afgelopen jaar 2020 ging het om
1011 bevallingen, waarvan twaalf tweelingen. In totaal zagen in het
Maasziekenhuis 1023 baby’s uit het Land van Cuijk en de kop van
Noord-Limburg het levenslicht.
Bevalbad populair
De bevallingen vinden plaats onder begeleiding van de eigen verloskundige, de klinisch
verloskundige of de gynaecoloog. Zo’n honderd vrouwen kozen ook in 2020 weer voor
een bevalling in een van de speciale bevalbaden.
Populairste namen
De populairste naam bij de jongens in 2020 was Guus gevolgd door Siem en Finn.
Bij de meisjes was dat Liv, dan Yara en Evi en als derde Anna.

DE ZONNEBLOEM AFDELING HAPS
Wenst u allen een gelukkig en vooral een gezond 2021.
Wij hopen met u dat we weer onze vaste activiteiten in de loop van
het jaar kunnen houden. Zorg voor elkaar en voor uzelf.
De Zonnebloem afd. Haps.
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HOPS KWARTIERKE
Hallo luitjes, beste Hapsenaren,
Via deze weg willen wij jullie laten weten dat ’t
Hops Kwartierke ophoudt te bestaan.
Helaas lijkt het in deze tijd van Corona onmogelijk
om een nieuwe uitbater voor horeca te vinden. Dit
maakt dat wij de lastige keuze hebben gemaakt
om het pand te verkopen.
We zouden voor ons dorp Haps graag de horeca
willen laten voortleven, maar gezien de
omstandigheden in deze onzekere tijden zien we
hiervoor geen mogelijkheden. De kans is dan ook
erg groot dat ’t Hops Kwartierke een andere
bestemming krijgt (appartementen of een
woonhuis).
Wij willen iedereen bedanken voor alle fijne jaren die wij met jullie hebben mogen
werken. Wij kijken met veel plezier terug op jullie vriendelijkheid en klandizie.
Hartelijke groeten van Piet en Sjan Thijssen

CRYPTISCHE AARDRIJKSKUNDE
Vindt de plaatsnaam die op een cryptische wijze omschreven staat.
Het getal achter de zin geeft het aantal letters van de plaatsnaam aan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hier is het duidelijk niet in orde
Beter kan het eigenlijk niet
Is het hier gedaan met de tuinen.
Geen echte vrouw van lichte zeden
Die zit verdraaid in bader
Ingang van de verdoemenis
Gemene vogeltjes
Heus weer een naaldboom
Nederlandse rivier voor stadsgedeelte
Zo tussen zeven en negen
Thans rijk
Hier staan essen in het veem
Wordt daar linnengoed gestolen
Meisjesnaam voor turfland
De v. voor lijmen
Een ogenblik achter de garage
Gaat daar een hijswerktuig naar boven
Een o voor essen
Vogels en een es voor de kastelein
Balspel voor een terp
Een sonnet net niet
Vrouwelijk gebak
Hemelse wezens
Grote man voor een oude lengtemaat

6
4
9
8
5
7
11
7
7
4
6
6
6
10
6
6
6
3
12
11
3
7
7
6
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EINDEJAARSGEDICHT 2020
Het jaar 2020 begon voor een gezin uit Arnhem vol dramatiek
Vader en zoon kwamen om het leven na vuurwerk in een portiek
Ook verslagenheid in Scheveningen aan het strand
Vijf ervaren surfers kwamen na problemen niet meer veilig aan de kant
Het wassende water blijkt soms te sterk voor de mens
Het verdriet om omgekomenen na gevaarlijke mui-stromingen is intens
Naast het water zorgden ook vlammen voor angst en beven
Extreme bosbranden in Australië kostten mensen en dieren het leven
Slachtoffers vielen er tevens in Turkije, Angola en Beiroet
Zij werden getroffen door verschillende tegenspoed
Aardbevingen, overstromingen en een explosie in een haven
Verschillende rampen vulden dit jaar weer veel graven
176 doden vielen er bij een vliegtuigongeluk in Teheran
Pijnlijk was dat het per ongeluk uit de lucht geschoten werd door Iran
Oorlog en geweld is wat er in 2020 mensen nog steeds afschrikt
Boko Harma zaait angst in Nigeria en Ethiopië heeft ook een groot conflict
Na een gewelddadige aanhouding in Amerika schrok de wereld zich te pletter
Met de dood van George Floyd groeide de beweging: Black Lives Matter
In veel voorvallen tussen de rassen zijn de mensen zwaar teleurgesteld
Er volgden protesten wereldwijd tegen het racisme en politiegeweld
Frankrijk werd ook opgeschud door een beestachtig incident
Een geschiedenisleraar werd vermoord door het laten zien van een spotprent
In Europa waren er meer berichten die in het nieuws verschenen
Zo was het in Oostenrijk na aanslagen flink Wenen
Het huislijk geweld steeg dit jaar helaas ook met stip
Want we leven thuis meer op elkaars lip
Minder sociale contacten, oplopende spanningen en financiële onzekerheid
Zelfs binnenshuis zijn mensen hun gevoel van veiligheid kwijt
Een wind van geweld trok dit jaar door Nederland
In Den Haag , Utrecht en Urk liep het dikwijls uit de hand
Door drank en drugs wordt de agressie tegen de politie
geactiveerd
Maar ook door het coronavirus zijn mensen sneller gefrustreerd
De pandemie die de wereld in zijn greep heeft
Wordt door ieder individu op zijn eigen manier beleefd
Veel mensen staan stil bij hun medemens is deze bizarre tijd
Maar dat anderen asocialer zijn geworden is ook een feit
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Zo werden winkelkarren volgestouwd met alle merken toiletrollen
En werd hierover zelfs ruzie gemaakt door bepaalde flapdrollen
Vroeger werd er door de campingtoerist met een rood hoofd naar
het sanitair gesneld
Maar met die wc-papierschaamte is het nu dus anders gesteld
Onbeschaafd zijn en stampij maken over een papierproduct
Zijn we nu helemaal van de pot gerukt?
De wereld keek in november met grote ogen naar twee kandidaten
De verkiezingsstrijd barstte los in de Verenigde Staten
Na dagen hertellen begon de media de winnaar te verspreiden
Wie er nu gewonnen had? Men vond B(e)iden
Meer kiesmannen en dus de overwinning voor de democraten
Trump was het er niet mee eens en was in alle staten
Hij claimde te hebben gewonnen en verzamelde zijn advocaten
Uiteindelijk zal hij het Witte Huis toch moeten verlaten
Op politiek gebied werd er in 2020 ook veel gediscussieerd in de Tweede Kamer
Wat te doen met de toeslagenaffaire en kan het klimaat nog duurzamer?
Veel heikele onderwerpen waar diverse partijen over debatteren
En dan ook nog druk om bepaalde uitspraken in de media te corrigeren
Want sommige ministers stijgt het soms te ver in de kop
Zo raakten uitspraken van Arie in het Slob
De partijen bereiden zich al voor op de komende verkiezingstijd
En dat gaat altijd gepaard met veel onrust en strijd
Bij de partij van Baudet ontstond er een chaotische situatie
Veel ophef zorgde voor vertrekken bij de Forum van Democratie
Wel of geen leider, Thierry hield wisselende speeches bij het gordijn
Komt hij hiermee aan zijn eind van zijn latijn?
Ook de koning en koningin moesten dit jaar door het stof
Een geplande vakantie naar Griekenland kreeg van het volk niet veel lof
Het vertrouwen in de regering blijken sommige mensen te verliezen
Met moeilijke beslissingen in coronatijd kreeg Rutte het flink voor de kiezen
Vanaf maart zat Nederland vastgekluisterd voor de tv
De strijd tegen het virus bracht veel onrust met zich mee
Er volgde een intelligente lockdown, geadviseerd door het OMT
Wat mag er nog open? Verplicht een mondkapje ja of nee?
De cijfers waren in verschillende periodes aan het wisselen
Is het R-getal betrouwbaar of lopen ze ons te disselen?
Veel beroepsgroepen boos en ook jongeren vinden het een lastige tijd
Er ontstonden lockdown party’s, want aan het virus hebben ze schijt
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Als klap op de vuurpijl was er een verbod op vuurwerk dat er kwam
Sommige jongeren staan hierdoor nog meer in vuur en vlam
Er volgden onbegrip en arrestaties bij ongeregeldheden
Zowel in kleinere dorpen als de grotere steden
En met al die korte lontjes in de maatschappij
Komen er wellicht juist meer Boa’s op de Ic bij
Maar niet iedereen leek bij dit nieuws stil te staan
En hadden er dus geen grote boodschap aan
Het interesseerde hen geen drol en waren op de vraag gericht:
Is het wel waar dat er voldoende wc-papier in de schappen ligt?
2020 beloofde een mooi sportjaar te worden met grote evenementen
Maar door het virus zijn er maar weinig bijzondere fragmenten
Veel competities afgelast en ook geen Ek en Olympische spelen
Hopelijk zijn de prijzen het komende jaar wel te verdelen
Het publiek bij de voetbalwedstrijden bleef in deze periode massaal thuis
De fans moedigden hun favoriete club aan via de buis
Het Nederlands elftal speelde wel de Nations league in deze tijd van corona
Maar zonder coach Ronald Koeman, hij verkaste naar Barcelona
Voor zijn opvolger bleek de klus overnemen wat lastig te zijn
Met ophef in de media lachte Frank als een Boer met kiespijn
Waar veel sporten zich alweer op volgend jaar mikken
Liet de wielersport zich dit jaar niet afschrikken
De Tour de France kon in een bubbel gewoon worden gereden
Om de overwinning werd door twee Slovenen gestreden
Met de beslissende tijdrit zakte Roglic door het ijs
Het was Pogacar die de hoogste tree mocht bezetten in Parijs
Voor Jumbo werd zo een goede Tour uiteindelijk toch nog flink balen
Een grote troostprijs wist Roglic met zijn zege in de Vuelta te behalen
Tussen de grote rondes door waren klassiekers op de kalender te vinden
Mooie koersen waar het wielerpubliek zich over op mocht winden
De ultieme climax werd voor de Ronde van Vlaanderen bewaard
In een magistrale sprint klopte van der Poel zijn grote concurrent van Aert
Zo liet de Nederlander zijn Belgische tegenstander een poepje ruiken
Een teken voor sommige mensen om weer snel de winkels in te duiken
Want het zal ze toch niet gebeuren dat ze er in stinken
En het toiletpapier op hun lijstje niet aan kunnen vinken
Dus gauw naar de supermarkt en even lekker rellen
Dan kan er thuis met trots worden gesmeerd met de papieren vellen
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De tv brandde in veel huishoudens dit jaar extra veel
Want we mochten weinig naar de kroegen, bioscopen of toneel
Zo zapten we langs de diverse kanalen
En vermaakten we ons met programma’s, series en showbizzverhalen
Een uitgelekte seksvideo deed een stylist erg zeer
In allerlei nieuwskanalen trok Fred van Leer
Johan Derksen kreeg last van een heuse media-invasie
Het zat niet meer snor met zijn uitspraken over Akwasi
Problemen voor Gordon en Nikkie de Jager door vreemd gespuis
Zij werden bruut overvallen in hun eigen huis
Het huis van Guus Meeuwis valt op en zangeres Adele valt flink af
En met de scheiding tussen Marco en Leontien stonden we even paf
Tiktok was in 2020 de meest besproken app
En Baby Shark is de best bekeken Youtube-video op het web
Verder zagen we Tim Hofmann met de Televizier ring en -ster opbloeien
En lieten we tijdens de ‘Beste Zangers’ de tranen veelvuldig vloeien
In een jubileumjaar van het populaire ‘Wie is de Mol’
Kropen er dit jaar zelfs twee mollen uit hun hol
Ook met Netflix weten we ons uren goed te vermaken
Dankzij ‘The Queen’s Gambit’ zijn we massaal ook weer aan het schaken
Undercover 2, Tiger King en The Crown waren dit jaar erg in trek
Lekker op de bank met frisdrank en een heerlijke snack
De ogen kregen weinig rust en de quarantainekilo’s vlogen eraan
Toch blijken die verleidingen maar moeilijk te weerstaan
De ogen hollen achteruit, zegt de oftalmoloog
Maar dat is voor de meesten nog geen doorn in het oog
Zij knijpen hem wel, maar dat wordt dan niet met de ogen gedaan
Maar meer van de zenuwen, want die kan men niet aan
Ze doen het dan ook bijna in hun broek
‘Waar moet ik in hemelsnaam nog naar toiletpapier op zoek?’
Hun nervositeit kan men dan ook moeilijk onderdrukken
Maar met wat ellebogenwerk zal het toch moeten lukken
In 2020 overleed Meneer Aart door een ongeluk in het verkeer
Het leven krijgt voor hem helaas geen staartje meer
Ook Marc de Hond kwispelt niet meer door het leven
Te jong moest de zoon van de opiniepeiler door zijn ziekte opgeven
Jan des Bouvrie gaf de huizen vaak wat meer kleur
Met zijn overlijden zien we hem alleen terug in het interieur
Op muzikaal gebied ontvielen dit jaar ook een aantal bekende namen
Zo waren het Liesbeth List en Bill Withers die aan hun einde kwamen
Raggende man Bob Fosko zien we niet meer op het podium springen
En Kenny Rogers zal zijn ‘Coward of the County’ nooit meer zingen
Ennio Morricone, beroemd componist van ‘Once upon a time in the west’
Een val op 91-jarige leeftijd werd voor hem funest
Het leven eindigde ook voor muzikant Eddie van Halen
Running with the the devil zal hij boven vast een keer spelen
Dit jaar namen we afscheid van Ursul de Geer
‘T is hier fantastisch, dat horen we niet meer
En jongens, heb je het al vernomen
Ook aan het leven van Bram van der Vlugt is een einde gekomen
Onsterfelijk zijn, dat bleek hij dus uiteindelijk niet helaas
Jarenlang was hij de enige echte…dus dag Sinterklaas
DE SCHAKEL 1-2021

17

Sean Connery kwam in oktober om het leven
Hij was misschien wel de meest bekende 007
In die films wist hij ons goed te vermaken
Vooral omdat hij het altijd zo Bond kon maken
Dat een balletje gemeen kan rollen zagen we bij een groot
basketbalfenomeen
Kobe Bryant overleed na een helikoptercrash samen met zijn dochter om zich heen
In het shortrack was er ook veel pijn en verdriet
Het was de 27-jarige Lara van Ruijven die het leven liet
Oud-voetballer Rob Rensenbrink overleed, 72 pas
Het slangenmens ligt nu als een addertje onder het gras
Op 25 november kwam daar het wereldnieuws op de buis
Aan de gezichten van de nieuwsreporters te zien was het niet pluis
Diego Maradona overleden, Argentinië en de wereld waren ervan kapot
Misschien vindt hij nu wel zijn rust in de handen van God
De legendarische beelden staan bij menigeen op het netvlies gebrand
Na zijn handsbal dribbelde hij magistraal langs half Engeland
Als volleerde balvirtuoos was hij misschien wel enig in zijn soort
Het stadion ontplofte wanneer hij wederom had gescoord
Ook als trainer was hij betrokken en kende hij een grote drive
In zijn excentrieke bestaan zal hij ook wel gedacht hebben: live is life
Voor veel voetballiefhebbers heeft Maradona het leven verrijkt
Maar uiteindelijk heeft hij nu zijn definitieve cokepunt bereikt
Het nieuws over overledenen is wat de meeste mensen niet kunnen begrijpen
Anderen nemen het nieuws niet echt tot zich, want ze lopen hem alweer te knijpen
Zij sprinten naar de Jumbo, Aldi of Albert Heijn
En vragen zich af of er nog wel wc-papier zal zijn
In deze vreemde tijd vulden rare berichten de krant
Zo lichtte een Sloveense vrouw de boel op door het afzagen van haar eigen hand
Een Tsjech laat een speelgoedhond uit tijdens de avondklok om op straat te mogen
En op een berg in Peru is een enorme kattentekening gevonden door archeologen
Het Oostenrijke dorp ‘Fucking’ verandert zijn naam nadat borden werden gejat
En Youtube gooit het account van Lange Frans na complottheorieën plat
Een dolfijnenrobot vervangt in dierenparken de echte dolfijn
En een hart van een burgemeester in België is teruggevonden in een fontein
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Een Roemeense burgemeester wint verkiezingen twee weken na zijn overlijden
En papegaaien worden in de dierentuin verplaatst omdat ze scheldwoorden verspreiden
Een Nationaal park in Thailand was de rommel van kampeerders helemaal beu
Zij stuurden per post het afval terug naar de vervuilers van het milieu
Die brievenbuspakketjes hadden de bezoekers niet verwacht
Maar ze kunnen de pot op, moet men bij het park hebben gedacht
Hopelijk wordt er van geleerd
Dat de rollen werden omgekeerd
Maar waarschijnlijk blijft dit niet hangen in het brein
Omdat ze meer met andere rollen bezig zijn
Het tekort aan wc-papier, dat baart ze grote zorgen
Dus ze snellen naar de winkel om nog een voorraad te kunnen borgen
2020 draaide om corona, dat kon je niet zijn ontgaan
Inmiddels zijn door dit virus veel nieuwe woorden ontstaan
Een balkonbingo, een driveby-verjaardag, facetimedineren
In een paar maanden tijd wisten we dit te leren
Want om de overdracht van aerosolen te beperken
Zijn we aan het anderhalvemeteren in het dagelijks leven en met werken
De leerkracht of collega zien we tegenwoordig digitaal
Skypen, Teams, Hangouten en Zoomen werd in 2020 heel normaal
Een autodisco, een thuistoost, wandelend op berenjacht
Deze woordenschat was vorig jaar nog niet van kracht
Een vouchervakantie, zorgapplaus en Irma-effect
Bij elk bezoekje wordt je van te voren flink gecheckt
Coroma en coropa die met de Ipadzuster gaan mantelbellen
En raamknuffelen of een stoepbezoek om tegen kinderen iets te kunnen vertellen
De snotterschaamte, de ontwijkstress en een snelteststraat
Bierviltjesvirologen en een wachtvak als je bij de bakker staat
Een skypeborrel, een knuffelmaatje en kuchschermen
Sinds 2020 kennen we allemaal deze termen
Bij de persco’s van de regering konden we al concluderen
Alleen samen kunnen we corona controleren
Deze periode, we zitten nog even in de shit
Maar raak dus van wc papier kopen niet zo verhit
Koop dus met mate, zodat iedereen het kan gebruiken
Op die manier kunnen we het virus een poepie laten ruiken
Het Wc-papier en de Tijd, dat ze wat gemeen hebben laat ik je nu
voelen:
Inderdaad, konden we het allebei maar snel doorspoelen!
2021 , laten we hopen dat we weer terugkeren naar het oude normaal
In ieder geval veel gezondheid en de beste wensen voor jullie allemaal!
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VERDWENEN BEROEP/EN - MET DANK AAN FAMILIE VERHOEVEN

Herman Verhoeven

Gezicht vanaf Marijkeplein.
Links woning familie Walk,
rechts familie Verhoeven.

Woonhuis familie Verhoeven

Loodsen grossier Herman Verhoeven

Wagenpark grossier Verhoeven aan het
Marijkeplein

Loods grossier levensmiddelen
H. Verhoeven

Brand zomer 1964
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RESPECT, GRAVE, BURGERPODIUM EN MATRASSEN
Moddergooien en Laarakker NW
Maakt u zich geen zorgen dat ik bovenstaande ga doen in reactie
op een stuk uit het vorige nummer van De Schakel.
Daarin worden verscheidene personen (waaronder ikzelf)
geschoffeerd. Opmerkelijk dat er geen namen onder het bewuste
artikel stonden. Ik zou indieners van bijdragen op willen roepen
om respect en zorgvuldigheid de basishouding te laten zijn bij het
vullen van de Schakel. Om dit zelf te bereiken, laat ik mijn Blog altijd vooraf
controleren door een aantal personen die juist ook ‘van afstand’ meekijken.
Ik wil namelijk niet het risico lopen om iemand
onbewust te kwetsen.
Mijn doelstelling blijft om uit de bestuurlijke
hoek van onze gemeente op constructieve wijze
een bijdrage te leveren aan dit blad.
Perikelen in Grave
Het kan u niet ontgaan zijn dat het stadje Grave de laatste tijd vaak het nieuws
haalt. Grave zit in zwaar financieel weer, krijgt de begroting niet rond.
Grave wil € 750.000 bezuinigen op het afnemen van diensten.
Die diensten (zeg maar het werk van de ambtenaren) worden in principe ingekocht
bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Gemeente Grave en de stuurgroep voor
die nieuwe gemeente komen niet met witte rook uit de onderhandelingen.
Dit betekent dat Grave het financieel nog zwaarder gaat krijgen. Er komt
hoogstwaarschijnlijk een situatie waarbij de provincie meekijkt en de gemeente dus
onder curatele staat. Velen uit Grave hopen dat de Tweede Kamer Grave toevoegt
aan de gemeente Land van Cuijk. Ik begrijp dat die hoop er is, maar vrees dat die
niet realistisch is.
Themabijeenkomst over Corona en burgerpodium
Maandag 11 januari is er een online themabijeenkomst die volledig in het teken
staat van de tijdelijke wet ‘maatregelen Corona’ en de actuele ontwikkelingen
rondom corona. Deze is via www.cuijk.nl te vinden , via ‘gemeenteraad’ en
‘vergaderingen volgen’. Ook dan is er via het zogenaamde burgerpodium weer
ruimte voor inwoners om aandacht te vragen voor een onderwerp waarvan men
vindt dat de gemeenteraad ermee aan de slag moet.
De maximale spreektijd is 5 minuten.
Daarvoor moet je je vooraf melden bij de griffie: griffie@cuijk.nl
Oude matrassen 5 euro op de milieustraat
Die waren voorheen een stuk duurder. Dat weet u misschien nog wel. Ja, hier zijn
we een beetje trots op om dit bereikt te hebben. We hebben de verantwoordelijk
wethouder in een raadsvergadering gevraagd om dit eens te bekijken.
Elders werden ze bijvoorbeeld wél gerecycled.
Hoe wisten we dit? Omdat een inwoner ons er op attendeerde.
Zo is politiek leuk en heeft het zin.
In dit geval was het ook nog snel geregeld, met dank aan de wethouder die
afvalverwerking in zijn takenpakket heeft.
Vragen of opmerkingen? Dan weet u mij te vinden!
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl
www.liberaal-lvc.nl
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ONLINE ZITTINGSAVONDEN 2021
Voor het eerst in de geschiedenis zullen de Zittingsavonden online plaatsvinden.
We zijn in onze Zittingsavond archieven gedoken en hebben vele uren aan
beeldmateriaal gedigitaliseerd en bekeken. Uit verschillende edities over de periode
van 1993 t/m 2017 hebben we een flink aantal mooie fragmenten geselecteerd,
waarbij vele artiesten en ludieke acts voorbij komen.
Deze beelden gaan wij voor jullie streamen in het
Zittingsavond-weekend op vrijdag 8 en
zaterdag 9 januari 2021, zodat heel Hops en
omstreken nogmaals kan genieten van al dat moois
dat in die 25 jaren door onze Hopse artiesten ten
tonele is gebracht. Lekker thuis vanuit de luie stoel,
de amusementswaarde is hoog, gegarandeerd
een avondje lachen, gieren, brullen!
De stream zal gratis online via YouTube te
bekijken zijn. Vanaf circa 19.45 uur zal deze
toegankelijk zijn om iedereen de kans te geven
beeld en geluid te testen.
De avond start vervolgens om stipt 20.11 uur
en zal omstreeks 23.11 uur eindigen. Let op, de
uitzending is alleen op dat moment te bekijken;
er kan dus niet gespoeld of teruggekeken worden.
Op beide dagen zal dezelfde stream worden
vertoond op hetzelfde tijdstip.
De stream is op YouTube te vinden door te zoeken op “Zelfkant” of op
“#zittingsavondhops”. De directe YouTube link is tevens geplaatst op onze website
en verspreid via onze social media kanalen. Lekker makkelijk, slecht een paar keer
klikken om hiervan te kunnen genieten.
Er komt van alles voorbij en voor ieder wat wils: oud, nieuw, dans, buuts, zang,
theater. Een schitterende montage en enkele specials maken deze topavond
compleet…
Laat jullie verrassen!
De Zitttingsavond-cie en videokèls van CV De Zelfkant wensen iedereen alvast heel
veel kijkplezier!
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KIEP ZONDER KOP 2021
Ook dit jaar zal CV De Zelfkant weer de felbegeerde
Hopse eretitel “Kiep Zonder Kop” uitreiken.
Vijf hilarische waargebeurde verhalen uit de
carnavalskrant, de crème de la crème, zullen
voorafgaand aan het Prinsenbal genomineerd
worden als kanshebber voor deze eretitel.
In de tuinen van diverse kanshebbers zullen binnenkort
weer de welbekende Kiep Zonder Kop bordjes prijken.
De spanning zal stijgen, want wie o wie zal het wezen?
Tijdens het Prinsenbal op zaterdag 23 januari 2021 zullen de genomineerde
verhalen op ludieke wijze vertoond worden en zal de winnaar via stemming naar
voren komen, “’t moiste verhaal van Hops”!
De Hopse Bonte Brulluft-cie en Krantencie van CV De Zelfkant
www.dezelfkant.nl

GESLAAGDE OLIEBOLLENACTIE
Op Oudjaarsdag hebben we ondanks de omstandigheden van de het coronavirus
een succesvolle oliebollenactie
kunnen draaien.
Vooral dankzij alle enthousiaste
Hapsenaren die vooraf
een bestelling hebben
gedaan en die kwamen
ophalen op het Kerkplein.
Bedankt daarvoor!
Natuurlijk hopen we dat
volgend jaar de
omstandigheden weer zo
zullen zijn dat we bij u langs de deur kunnen komen om onze overheerlijke
oliebollen en appelbeignets te verkopen.
Groetjes, de oliebollencommissie van HaVoC
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ONLINE PRINSENBAL 2.0
WIE ZAL HET WEZEN, WIE ZAL HET ZIJN?
In november 2019 begon ons fantastische Jubileumjaar.
66 jaar de Hapse Zelfkant. Iedere jubileumactiviteit was geweldig,
wat een feest, met als hoogtepunt het uitkomen van Jubileum-Prins
Harm d’n Urste. Totdat er begin maart abrupt een einde kwam aan
alle festiviteiten. Corona gooide roet in het eten.
Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar verder.
Het jaar voor Prins Harm en Prinses Lynn zit er dus alweer op…. Of toch niet…???
Dus de grote vraag: “Wie wurt de nèje heerser 2021 van de Zelfkant?”
Helaas is de horeca nog gesloten en kunnen we niet met z’n allen bij elkaar komen
en het Prinsenbal vieren. Maar zoals jullie gewend zijn van de Prinsencommissie,
zal er toch een fantastische avond georganiseerd worden, met alle inhoud van een
“normaal” Prinsenbal.
Wat kunnen jullie verwachten op ZATERDAG 23 JANUARI?
Om 20.30 uur kan je het Prinsenbal online volgen op YouTube via
“#Prinsenbal2.0Haps”
Deze avond word gepresenteerd door onze kersverse Vorst Vlis.
Hij zal als razende reporter door het Hopse land crossen om enkele
optredens bij te wonen. Zo zal hij live bij de Zelfkanthennekes zijn,
maar ook ’t Hops Proatje van de gebroeders Tak zal dit jaar
indrukwekkend zijn. Anders dan andere jaren kunnen jullie aan het
begin van de avond stemmen op de “KIEP ZONDER KOP 2021”
Tussendoor zal de winnaar bekend worden gemaakt.
Vervolgens gaan we richting de apotheose van de avond.
We gaan afscheid nemen van Prins Harm d’n Urste en Prinses Lynn.
Ondanks alle perikelen hebben zij toch genoten van het Jubileumjaar.
De onthullingscommissie heeft weer een ludiek stukje in elkaar weten
te zetten, waar enkele knappe Hapsenaren bij geholpen hebben.
En dan: Onweer, bliksem……….. En hier is ie dan………
PRINS CARNAVAL 2021
Naast de nieuwe Prins zien we natuurlijk de bekende Hofhouding met
Hofmaarschalk Tontje, Pages Iris & Lieke en Nar Hendrik ook weer terug.
Wij hopen dat jullie allen (online) aanwezig zijn
in onze Virtjuuwul Kiepekoj waar de entree
dit jaar gratis is.
De jeugdcarnaval zal op zondag 24 januari vanaf 11.00 uur langs te deuren komen
om de carnavalskrant te verkopen. Een carnavalskrant kost € 4,50 - en natuurlijk
kun je ook weer gebruik maken van de uitslaapservice (zie elders in de Schakel).
Mocht je geen mogelijkheid hebben om de krant te kopen, dan is dat geen
probleem. De nieuwe Prins heeft aangeboden dat je na deze datum ook bij hem
nog een krant kunt kopen, onder het genot van een klein borreltje.
De Prinsen-cie van CV De Zelfkant
Corné, Peter, Eric & Tom
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VERPACHTEN BOUWLAND SINT NICOLAAS GILDE
Dat het Sint Nicolaas gilde een stukje grond bezit wat jaarlijks wordt verpacht, is
wel bekend. Deze traditie lijkt ten minste terug te gaan tot in de Franse tijd.
In de Franse periode 1811-1832 zijn percelen voor het eerst systematisch in kaart
gebracht. In de aanwijzende tabel staat dat het Sint Nicolaas gilde een perceel op
de Lokkant in haar bezit heeft.
Sectie B Perceel 396. Zie kaart.
Behalve de eigenaar van toen
staat ook het gebruik in de
tabel: dit perceel was bouwland.
Het vroegere eigendom van het
gilde is nu onderdeel van een
groot perceel. Dat perceel is bij
de aanleg van de rondweg in
stukken geknipt. Logisch lijkt het
dat dit nieuwe grote perceel
gevormd is bij de ruilverkaveling.
De ruilverkaveling heeft geduurd
van 1973 tot de afronding in 1993. In 1986 zijn de gronden aangewezen.
Waarschijnlijk heeft het gilde toen het even grote perceel langs de Wanrooijse weg
in ruil gekregen.
Op 11 januari aanstaande wordt
het perceel opnieuw verpacht
aan een lid van het gilde.
De bouwgrond ligt aan de
Wanrooijse kant van de
Randweg en is 0,97 ha groot, in
2019 voorzien van een
waterput.
De laatste jaren is de opbrengst
minder geweest door droogte.
Met de nieuwe put wordt de
opbrengst van de oogst groter
en wellicht brengt het
verpachten het gilde ook meer.
De leden van het gilde hebben een brief gekregen over de door corona aangepaste
wijze van verpachten. Helaas missen we daarmee een gezellig samen zijn.

Piet Thijssen (Harry’s zoon)
Bronnen:
Basisregistraties van de overheid.
Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort Kadastrale kaart
1811-1832: sectie B, blad 03 (MIN10071B03) en oorspronkelijke aanwijzende tafel
Haps, Noord Brabant, sectie B, blad 012 (OAT10071B012)
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Haps vanaf Danone 2016

Haps Steenakkerstraat

Haps Lokkantseweg. Foto`s: Marcel Thijssen

ZO RAKEN JE
KERSTLAMPJES
NIET MEER
IN DE KNOOP
Wikkel de kerstlampjes
om een oude keerhanger
of pvc-elektrabuis.
Een korte lichtsnoer
wikkel je om een stuk
karton.
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HET VROEGERE LEENGOED “CONINXVRIJ”
Een Oude Heerlijkheid onder Haps
In vele plaatsen in het Brabantse land kan men
menige herinnering vinden aan het verre verleden.
Zowel langs de rivier, waar o.a. het 2000-jarig
Cuijk, zich nog steeds handhaaft en in moderne stijl
tot ontwikkeling komt, als meer in het centrale
gebied zijn er oude bouwwerken en landgoederen,
die de geïnteresseerde reiziger vertellen van wat
eens was. Als in de zomer de jeugdige trekkers van
oost naar west het land doorkruisen, gaan velen van hen maar al te onachtzaam voorbij
aan bezienswaardigheden van historische betekenis, omdat ze meer belangstelling
hebben voor het volgende ‘kamp’, dan voor wat geestelijke ontspanning, die hen vertelt
van het grijze verleden waaruit het heden geboren werd en verklaard kan worden.
Zo rijden zij 's zomers gezapig langs de bloeiende rozenvelden, waaraan Haps zo rijk is
en vergeten een bezoek te brengen aan in de onmiddellijke nabijheid gelegen
buurtschap ‘Haring’ aldaar. Onder de wentelende wieken van de Mariamolen ligt het erf
van de boerderij "de Heuf", behorende tot het vroegere leengoed “Coninxvrij”. Hier op
deze historische plaats moet de Heerenhuizinge van dit leengoed hebben gestaan. Oude
documenten waarvan kopieën voor ons liggen, vertellen daarvan. Niets evenwel doet
thans nog daaraan herinneren, want het woongebouw van de oude boerderij draagt
geen enkel kenteken meer van een Heerenhuizinge, zoals men die vroeger kende. Het
enige, wat er nog op kan duiden is de naam "Heuf”, afgeleid van Hof, welke benaming
vroeger duidde op voorname, althans aanzienlijke huizen. Het tegenwoordige woonhuis
(dat stond op de plaats waar nu sportpark ‘De Berkte’ ligt) is kennelijk ook niet het
vroegere herenhuis geweest, want dit laatste moet van veel oudere datum zijn.
Het vroegere “De Heuf” was een pachtboerderij van de heerlijkheid “Coninxvrij”
Toen in 1797 “Coninx vrij” werd verkocht sprak de koopacte van een bouwhof,
bestaande uit huis, schuur, schop en bakhuis, terwijl verder in de acte gesproken wordt
van het gebouw dat voortijds is geweest een Heerenhuys en als nu tot schuur gebruikt
wordt, waaruit te concluderen valt, dat met schuur het oude herenhuis werd bedoeld en
met huis de tegenwoordige woning. Het vroegere herenhuis, na korter of langer tijd als
schuur te hebben gediend, is blijkbaar afgebroken. De tegenwoordige bewoner van de
“Heuf” (Sjef Peters) kan in de weide achter de boerderij nog aantonen, dat er vroeger
grachten hebben gelegen rond het voormalig herenhuis. Deze gedempte grachten zijn
inderdaad nog zichtbaar en een duidelijke verhoging van het terrein in de weide doet
vermoeden, dat daar ter plaatse het herenhuis heeft gestaan.
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De oude heerlijkheid “Coninxvrij” is lange tijd als leengoed, o.a. onder de Prinsen van
Oranje als heren en baronnen der stad Grave en de Landen van Cuijk, nog in het bezit
geweest van de familie Borre van Amerongen of van aangetrouwde familie van deze.
In 1668 was Coenraad B.v.A. heer van Sandenburg, Coninxvrij en Karsborg. Deze was
het, die de bouwinge van “Coninxvrij”, onder Haps met al zijn toehoren verhuurde aan
Pieter Jacobsen en diens huisvrouw voor een jaarsom van ƒ 115,- (nu ± € 52,=) van
alles vrij, zo van gemene landsschattingen en pondinge als van alle ongelden, die in die
tijden op een erf stonden of zouden komen te staan, gene uitgezonderd hoe ze ook
zouden mogen genoemd worden.
Men vraagt zich af, of hieruit de naam “Coninxvrij” (Koningsvrij) te verklaren is. Men is
dit tot op heden toe nog niet met zekerheid te weten gekomen, doch het valt op, dat in
de stukken telkens gesproken word van vrijheden of vrijdommen, welke aan de
bouwhof Coninxvrij verbonden waren. Beweerd wordt dat “Coninxvrij” in vroeger tijden,
een soort vrijplaats zou zijn geweest. Ook hierover heeft men geen voldoende
zekerheid. Het complex was een leengoed van de Cuykse leenhove, ongeveer acht
Hollandse morgens groot, met houtgewassen onder Haps, ressort Cuyk gelegen. Van
grote omvang is deze heerlijkheid dus niet geweest.
Toch staat het vast, dat aan de naam “Coninxvrij” bijzondere betekenis is toe te
kennen. De bewoners waren in vroeger jaren verplicht elk jaar een valk aan
"Overhaghe”, een voormalig kasteel onder Cuyk te schenken.
Tot ongeveer het einde der achttiende eeuw is “Coninxvrij” in bezit gebleven bij de
familie Borre van Amerongen. In 1797 werd het landgoed verkocht door Jonkvrouwe
Carolina, Eleonora, Smissaert, vermoedelijk een dochter van Jhr. Jan Carel Smissaert
die op zijn beurt gehuwd was met Eleonora Sophia Borre van Anerongen aan wie
“Coninxvrij” op dat ogenblik toebehoorde. Het goed kwam toen aan Heere Laurens
Spengeler en diens vrouwe Geertruida Hummel.
JAN VAN BAEXEN, RIDDER
Heer van Rosmalen, 1505-1511
Jan van Baexen is mogelijk kort
na 1450 geboren op de hof
' De Haard',
nabij zijn latere Heerlijkheid
'Coninxvrij ' te Haps.
Van oorsprong is hij
Geldersman.
Hoeve De Haard, Cuykseweg 25
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Tegelijkertijd verkocht zij ook een tweede leengoed, de bouwhof genaamd de "Haard"
onder Haps welke bestond uit huis, schuur, schop, bakhuis en moeshof, groot ongeveer
achttien morgens land, voordien onder de naam van Baaxen Leen, bekend en leenroerig
aan de vrije leenhove van Boxmeer. De twee landgoederen “Coninxvrij” en de "Haard"
zijn lange tijd nauw met elkander verbonden geweest en ook thans nog zijn ze in één
bezit, nl. van de Erven Sluyterman. “Coninxvrij” en ook "De Haard” waren belast 'met
enkele pachten en thynsen, doch overigens was
het geheel een zgn. vrij erf, behoudens dan de
leenplichtigheid aan de Cuykse leenhove
(resp. de vrije leenhove van Boxmeer wat
"De Haard" betreft).
(De huidige Hoeve “De Haard” ligt aan de
Cuykseweg 25, 5443PA Haps en hier woont nu de
familie Huub Lemmers).
Het volgende is nog van
belang: “Coninxvrij” werd
ter leen gehouden ten
Cuykse rechten,
te Verheergewaden net enen sperwer te redimeren (=afkopen)
met drie gulden vijftien stuivers.
Dit wilde zeggen, dat telkens wanneer het leen aan iemand
anders overging, door de nieuwe bezitter aan de leenheer een
sperwer moest worden aangeboden, af te kopen met drie
gulden vijf en zeventig….
“Coninxvrij” en "De Haard" gingen in 1797 voor tezamen
ƒ 12.00,- (nu ± € 550,=) van de hand. “De Haard" schijnt
ouder te zijn dan “Coninxvrij”, want het wordt reeds in 1404
genoemd als erfgoed van de familie van Baex.
Uit: Brokstukken uit de geschiedenis van het Land van Cuijk 1960.
Auteur: Oud-burgemeester H.J. van Hulten,
voorzitter voormalige heemkundekring Haps.
Wie meer wil lezen over de heerlijkheid/landgoed “Coninxvrij” kan informatie vinden in
het boek “Haps en het Land van Cuijk” van Rien van den Brand.
Raadpleeg het Register op blz. 646 en volgende.
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WIE IS TOCH DIE EINDEJAARSDICHTER
Joris, elk jaar weet je ons weer te verrassen met je
eindejaarsgedicht. Wat wij soms al weer vergeten waren
breng je weer terug in onze herinnering en zo passeert ook
dit jaar, het jaar 2020, een jaar dat we vooral door corona /
covid19 niet snel zullen vergeten.
Maar dat er in 2020 meer gebeurde, dat kunnen we lezen in
je gedicht, dat we ook nu weer in dit nummer mogen
Joris van de Meulenhof publiceren, waarvoor onze hartelijke dank.
Lezers vroegen wel eens wie die dichter was?
Dus nu een (nadere) kennismaking via onze rubriek “In the
spotlight”.
Kun je even kort iets over jezelf vertellen?
Ik ben Joris van de Meulenhof, 41 jaar oud en opgegroeid in Cuijk.
Inmiddels woon ik nu samen met Linda en mijn 2 dochters Liz (8)
en Floor (6) alweer bijna 8 jaar in Haps.
Het leven in Haps bevalt goed. Ik ben in
mijn leven al diverse keren verhuisd,
maar het echte dorpsgevoel is in Haps
groter dan ik elders heb mogen
meemaken. Het dorp kenmerkt zich door actieve verenigingen
en er wordt gedurende het jaar veel voor de bewoners
georganiseerd. Dit jaar is het allemaal een beetje anders en
dit valt terug te lezen in mijn eindejaarsgedicht , maar ook in
de rubriek ‘Haps ,het jaar rond’ in de carnavalskrant waarmee
ik sinds een paar jaar een kleine bijdrage aan mag leveren.
Wat heb je gestudeerd en wat voor werk doe je precies?
Ik heb gestudeerd aan De PABO in Nijmegen. Na een aantal
jaren als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt
ben ik 8 jaar geleden terechtgekomen bij BiblioPlus. Hier werk
ik in het team ‘Kinderen & Ouders’ als lees-mediaconsulent.
Dit houdt in dat ik het lezen in de klassen op basisscholen promoot en dat ik lessen geef
op het gebied van mediawijsheid. Media zijn overal en de impact hiervan op het
dagelijks leven wordt steeds groter. Samen met de leerlingen ga ik tijdens de lessen
o.a. in gesprek over de positieve en negatieve gevolgen van social media, gezond
gamegedrag of het herkennen van nepnieuws. In ons werkgebied hebben we meer dan
50 basisscholen, dus we bereiken hiermee veel kinderen.
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Kun je eens vertellen waarom lezen zo belangrijk is, met name voor kinderen?
De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen.
Kinderen die dat doen, lezen meer dan 1 miljoen woorden per jaar. Hun woordenschat
én leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten
ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker.
Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen.
Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg
belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen.
Kun je kinderen die minder geïnteresseerd zijn in het lezen van
boeken toch motiveren om te gaan lezen? Hoe doe je dat?
Uit recent internationaal onderwijsonderzoek (PISA) is gebleken
dat bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen functioneel
laaggeletterd is. Dat is zorgelijk.
En als we lezen zo belangrijk vinden, dan moeten we blijven
zoeken naar manieren om jongeren met plezier te laten
lezen. Daarom zijn we dit najaar met álle middelbare- en
basisscholen in Land van Cuijk en Maasduinen een regionaal
Leesoffensief gestart. Het doel hiervan is om leerlingen thuis en op
school een impuls te geven op het gebied van leesplezier. Voor de basisscholen
ontwikkelen we verschillende activiteiten om te laten zien dat boeken erg leuk kunnen
zijn. Zo hebben we o.a. poëzielessen, een kinderboekenquiz, houden we boekensushi ’s,
zetten we leerlingen aan het werk met escapekisten en maken we altijd weer een leuk
feestje met de voorleeswedstrijd. Ook voor de jongste kinderen van de basisschool
hebben we leuke groepsbezoeken en zo kan het wel eens voorkomen dat ik als indiaan
door de bibliotheek rondloop. Daarnaast lanceren we tijdens de zomervakantie het
project ‘Duik met een boek de zomer in’ om kinderen, maar ook ouders, het belang van
(voor)lezen in te laten zien.
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Terugkomend op je eindejaarsgedicht. Hoe pak je dat gedurende de loop van het jaar
aan? Verzamel je bijvoorbeeld veel nieuws?
In de beginmaanden van het nieuwe jaar verzamel ik de belangrijkste gebeurtenissen.
Naarmate het jaar vordert, verwatert het bijhouden een beetje. In oktober pak ik dan
de draad weer op en speur ik internet af naar de gebeurtenissen van het jaar.
Tegenwoordig is een leuke inspiratiebron ook het tv-programma ‘Even tot hier’, waar op
satirische wijze het nieuws wordt gedeeld.
Hoe ben je tot het idee gekomen om een eindejaarsgedicht te maken?
De inspiratie haalde ik uit het lied ‘Chiquita’ van Youp
van het Hek. In dit lied heeft hij het over ellendige
gebeurtenissen in de wereld, maar dat de mensen dat
allemaal snel vergeten. Het onthouden van bijzaken en
het druk maken om futiliteiten is wat de mensen wel
doen. Dit heb ik ooit verpakt in mijn eerste
eindejaarsgedicht. Ik kreeg hier leuke reacties op en er
werd gevraagd of ik ieder jaar het jaar op die manier
kon samenvatten .Zo werd deze traditie geboren.
Heb je nog andere hobby’s?
Toen ik in Haps kwam wonen, kwam ik al snel via mijn zwager Peter in contact met een
goed voetballende vriendenploeg bij de Hapse Boys. Op een bierviltje in de kroeg
tekende ik mijn contract bij de Hapse Boys. Met
mijn meegebrachte ervaringen vanuit JVC,
Groesbeekse Boys en VCA heb ik hier mooie
voetbaljaren gekend met als hoogtepunt een
kampioenschap in en tegen aartsrivaal Beers. Met
mijn gevoelige lichaam à la Robben is het voetbal en
zaalvoetbal op een erg laag pitje komen te staan en
richt ik me volledig op het tennissen bij TV de
Zoetsmeer. Buiten het sporten vind ik het leuk om
bordspellen te spelen en maandelijks mee te doen
aan een pubquiz in de kroeg, maar helaas ligt dat nu
even stil.
Wat verwacht je voor groot nieuws in het jaar dat voor ons ligt?
Het afgelopen jaar zijn er veel mooie sportevenementen afgelast. Hopelijk mogen we dit
jaar weer gaan genieten van het EK en de Olympische Spelen. Uiteraard komt dat dan
weer terug in het eindejaarsgedicht op het einde van het jaar 2021.
Joris bedankt voor het interview. We hopen nog jaren te genieten van jouw mooie
eindejaarsgedichten.
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KERSTSFEER IN HUISKAMER VAN MARIAGAARDE
Ondanks de corona hebben we er met de deelnemers
van Mariagaarde een mooie decembermaand van weten
te maken.
Om de maand december goed in te zetten, zijn we
begonnen met een Jerusalema challenge, een dans
tegen de corona. Alle dagbestedingen van Sociom
hebben hieraan deelgenomen.

Kerststukjes maken en genieten van mooie kerstliederen o.l.v. Jan Arts op de
accordeon, met mooie videobeelden.
Ook konden we genieten van een kerstdiner, helaas
nu een beetje anders dan andere jaren, maar
iedereen heeft ervan genoten.
Als kers op de taart kregen we van bakkerij de Haas
kerststollen
aangeboden.
Bedankt Henk.
Alle activiteiten zijn
natuurlijk
coronaproof!
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2020 een wervelend jaar, 2021 een heel nieuw jaar.
Wij wensen iedereen veel geluk en vrede en veel liefde voor elkaar.
Wat aandacht voor je naaste, dan wordt 2021 een prachtige jaar
Want die willen we ook de komende vier kwartalen
In plezier, genot en warmte vertalen.
Samen staan we sterk, samen maken we een succes van 2021.
Samen hopen we op een coronavrij 2021.
Heeft u vragen of hoe u zich kunt aanmelden als deelnemer/vrijwilliger of
vervoers-vrijwilliger?
Ankie is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Mobiel: 06-30 64 04 45. E-mail: ankiejacops@sociom.nl
Met vriendelijke groet,
Welzijnsmedewerkers Ankie Jacops en Gertie Vink
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WIE WEET NOG VAN TOEN
Ter ere van welke gelegenheid dit mooie plaatje werd geschoten, kunnen we
waarschijnlijk niet meer achterhalen. We vonden deze foto in een fotoboek van de
familie Verhoeven. In het midden (met ambtsketting) loopt burgemeester baron
R.D.O. van Hövell tot Westerflier; hij werd burgemeester in 1951.
Op de achtergrond zien we de bakkerij van Hendrik van Daal welke in 1967 werd
afgebroken. De foto zal dus ergens binnen dit tijdsbestek genomen zijn.

Herkent u één van deze personen dan horen we dit 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.

Eerste Hapse supermarkt – ENKABE - van
Jo en Agatha van Hoof in de Burg. van
Hultenstraat, waar nu IJS & Spijs is.
Op de foto:
Jan Tol (links) en Karel Wagemans.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

Jan. Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op de Loswal.

Woensdag 27 jan. Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op de Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur

Vrijdag

jan. Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.

Zaterdag

9 jan. Buurtvereniging de Kampakker
Papiercontainer staat vrijdagmiddag op de hoek De Aalsvoorten/
Bogaersstr., zaterdag van 09.00 - 11.00 uur staan er vrijwilligers bij.

Zaterdag

6 feb. Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.

Zaterdag

30 jan. 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

11 januari
Restafval
18 januari
GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)
en Kerstboom

Maandag

Het leven is een reis, geen race.
Maak de keuzes met een diepere betekenis en het leven is een prachtige reis.
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