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Foto: 9-2-2021 Hans van den Elzen, gemaakt met de Drone DJI Mavic mini

Roos en Isis Janssen hebben net als alle andere heerlijk in de sneeuw gespeeld.
#sneeuwpret#eindelijksneeuw
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Moeder natuur zei tegen Corona:
“wat jij kan, kan ik beter!
Ik strooi enkel wat sneeuw vervolgens
blijven
mensen binnen,
werken thuis,
treinen rijden niet meer
en scholen en
opvang blijven
volledig gesloten.
Niemand protesteert en
niemand krijgt de schuld”.
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Het zit in een jaar maar niet
in een eeuw,
het zit in een maand maar niet
in een week,
het zit in een dag maar niet in een uur?

Het leeft in de winter, gaat dood in de
zomer en groeit van boven naar
beneden.
Wat is dat?

DE SCHAKEL NUMMER 5 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 5 MAART 2021
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 26 FEBRUARI - 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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`T SNUFFELHOEKJE’
Als je abonnee bent van De Schakel dan kun je gratis een
oproep plaatsen in de rubriek: `t Snuffelhoekje’
Stuur je oproep naar: info@deschakelhaps.nl

Heeft u voetbalplaatjes van AH over?
Wilt u ze dan in onze brievenbus
doen?
Dank je wel!

Voor mijn hobby, kleertjes breien,
ben ik op zoek naar gratis robijn
knuffelberen.
Ceciel van Hal, 06-57894133

Groetjes Jordy en Mick,
Kampsestraat 33
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HUISARTSENPRAKTIJK HAPS
Beste Hapsenaren,
Het is zover!
Wij kunnen, als huisartsenpraktijk,
beginnen met vaccineren.
De eerste groep mensen is opgeroepen, en wordt gevaccineerd
op 27-02 in de kerk van Haps. Dit onder klein voorbehoud, als
de vaccins op tijd geleverd worden.
Er wordt gevaccineerd met het Astra vaccin.
Als eerste groep worden de volgende mensen gevaccineerd:
- mensen uit geboortejaar 1956 en 1957
- mensen met Syndroom van Down (vanaf 18 jaar)
- mensen met BMI > 40 (ook vanaf 18 jaar). Dit is een verhouding tussen lengte en
gewicht.
Iedereen ontvangt een persoonlijke uitnodiging.
Mocht u tot een van deze doelgroepen behoren, en op 24/02 nog geen uitnodiging
ontvangen hebben, neem dan contact op met Huisartsenpraktijk Haps, tel 0485312424
Groeten,
Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Haps
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 20 februari 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd. Corrie Hurkens-Hendriks
Jaargetijde Nelly Peeters Weem
Zaterdag 27 februari 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd. en 100e verjaardag Nellie Herpers
Overleden ouders Broer en Zus Gijsbers

Priester van de week
Pastoor Ad van der Meijden, tel 0485-451282. Zaterdag 20 tot vrijdag 29 februari.
Pastor Bas van Dijk, tel 0485-218712. Zaterdag 30 febr. tot vrijdag 6 maart.
OPGAVE MISINTENTIES
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03
telefoon 312817. U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen.
Wij vragen u vriendelijk om bij het opgeven van een misintentie,
met gepast geld te betalen. Ook kunt u een envelop stoppen in de
brievenbus die aan de kerk hangt. De kosten bedragen €12,00.
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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DE TAAL VAN ONS LEVEN
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BOTBREUKEN
Hoe herken je een botbreuk?
- Je herkent een botbreuk bij pijn. En soms is er een
abnormale stand of beweeglijkheid van het lichaamsdeel.
Als de huid door de breuk is beschadigd, is er sprake
van een open botbreuk.
- Wanneer er geen sprake is van een abnormale stand of
beweeglijkheid is een botbreuk niet altijd goed te
onderscheiden van een kneuzing of verstuiking.
Wat te doen bij een botbreuk
- Zorg dat het getroffen gedeelte zo onbeweeglijk mogelijk
wordt gehouden in de positie waarin het wordt aangetroffen.
- Dek bij een open botbreuk de wond steriel of zo schoon
mogelijk af.
- Vervoer naar het ziekenhuis is noodzakelijk.
Gebroken arm
- Ga met het slachtoffer naar het ziekenhuis.
- Laat het slachtoffer zelf de arm vasthouden.
Gebroken been
- Beweeg het been niet.
- Leg een opgerolde deken of jassen langs het gebroken been.
- Bel 1-1-2.
Bel 1-1-2 bij
- Beenbreuken.
- Open botbreuken.
- Wanneer het slachtoffer zich niet goed voelt, bleek ziet en transpireert.
- Stoornis in het bewustzijn.

DE SCHAKEL 4- 2021

7

ONTWIKKELINGEN VOOR ALLE HAPSENAREN
Raadvergadering 1 februari 2021
In de laatste raadsvergadering op 1 februari heeft het
CDA een belangrijk rol gespeeld in TWEE agendapunten
die van invloed zijn op de Hapse gemeenschap.
1. Oproep om het Wonen en de Leefbaarheid in Haps te
vergroten en te verbeteren
Projectorganisaties, met name Mooiland, hebben in de loop der jaren,
door grondtransacties, een aanzienlijke afdracht gedaan aan de reserve Wonen en
Leefbaarheid. Inmiddels bevat deze reserve € 1.378.000,-.
De bedoeling is dat de reserve volgens bepaalde criteria in 2021 wordt besteed aan
maatregelen/projecten ten behoeve van Wonen en Leefbaarheid.
Met name door invloed van het CDA kan 60% van het bedrag worden besteed aan
plannen die door inwoners of dorps- en wijkraden worden ingediend en waarbij een
evenwichtige verdeling over dorpen en wijken zichtbaar is. Het college komt met
plannen voor de overige 40% van het budget.
De planning is als volgt:
• vóór 15 september kunnen inwoners en dorps- en wijkraden plannen indienen
• vóór 15 oktober dienen de aan de criteria getoetste plannen gepresenteerd te
worden aan de Raad
• vóór 1 november moeten deze plannen door het College als voorstel worden
aangeboden aan de Raad.
Ik nodig U uit om deze unieke kans te pakken en te komen met mooie plannen
zodat u zelf invloed kunt uitoefenen op uw eigen leefomgeving.
2. Beleid huisvesting arbeidsmigranten
Het CDA ondersteunt het gegeven dat goede huisvesting van arbeidsmigranten
noodzakelijk is. Zoals we allemaal weten kunnen de arbeidsmigranten om economische
redenen niet gemist worden, ze hebben recht op goede woonruimte en tegelijkertijd
moet er ook voor gezorgd worden dat de huisvesting goed gespreid wordt over kernen
en wijken en zeker ook over het Land van Cuijk in oprichting. Wij ondersteunen de visie
dat goede/adequate huisvesting voor arbeidsmigranten én het voorkomen van
misstanden, zowel op de woonplek zelf, als voor de omgeving voorkomen dienen te
worden. Een goed balans hierin vinden wij hierbij essentieel!
In 2019 heeft de Raad een Voorbereidingsbesluit genomen waarin is besloten dat
grootschalige huisvesting mogelijk moet zijn. Een belangrijk uitgangspunt waar wij nu
niet meer omheen kunnen.
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Wij zijn ons terdege bewust van de bezwaren die buurtbewoners kunnen hebben tegen
dergelijke grootschalige woonvoorzieningen. De praktijk heeft uitgewezen dat dit kan
leiden tot grote overlast.
Daarom heeft het CDA gepleit voor:
• wachten met besluitvorming tot na de herindeling zodat het spreidingsgebied groter
wordt: dit is helaas niet uitvoerbaar gebleken
• tijdige communicatie met buurtbewoners: wederzijds begrip spelen daarbij een
grote rol
• goed beheer en gedegen handhaving met zo nodig uitbreiding van noodzakelijke
handhavers
Wat ons geruststelt is dat het College vasthoudt aan het gegeven dat een grootschalige
huisvesting in alle opzichten moet slagen voordat er een tweede verzoek in behandeling
wordt genomen. Met andere woorden de locatie in Katwijk moet voor 100% slagen
voordat de locatie Jachtlust als grootschalige huisvesting in aanmerking komt.
En mocht het toch zo zijn dat het bestemmingsplan voor Jachtlust wordt goedgekeurd,
dan niet langer dan 10 jaar met een éénmalige verlenging van 5 jaar. Daarbij moet wel
steeds aan alle eisen zijn voldaan.
Om bovenstaande redenen heeft het CDA kunnen instemmen.
Alaaf voor de Zelfkant!
Het CDA wil de Zelfkant bedanken voor de
uitgezonden streamings waar veel mensen van
hebben genoten. Het was hartstikke leuk! Ondanks de
vervelende Coronamaatregelen is de Zelfkant erin
geslaagd om voor alle Hanen en Hennen een
alternatief Carnavalsprogramma te organiseren voor
jong en oud. Geweldig, want we dachten dat er
helemaal niets te doen zou zijn. Bovendien is het fijn
dat prins Harm d’n Twédde de zieke Hapse mensen hoogstpersoonlijk komt bezoeken.

Per slot van zaken wil iedereen betrokken zijn bij: “Wa is ’t léve toch moj, in de
Kiepekoj”. Alaaf, alaaf, alaaf.
Ans van Zeeland, Raadslid fractie CDA
06 – 11118072
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OPROEP EDITIES SCHAKELS
Beste dorpsgenoten,
iedere 2 weken valt bij meer dan 1000 gezinnen ons
2-wekelijks dorpsblaadje “De Schakel” in de bus. De
redactie is sinds eind 1969 gedreven om iedere keer
weer o.a. het Hopse nieuws, diverse weetjes en
scheetjes etc. in de huiskamer te brengen en dat
verdiend uiteraard hulde en dank.
Het blad wordt intensief gelezen en als naslagwerk uitgeplozen door vele onder ons.
Een van deze “fanatici” zijn ook ons eigen SKDRU (Samen Kom D’R Uut)
organisatoren van de Dorpskwis. Door schenking van enkele ras-verzamelaars zijn
in de afgelopen 8 jaar vele edities van evenzovele jaargangen in ons bezit gekomen
en worden iedere kwis weer gebruikt voor een niet meer weg te denken katern in
de kwis. Echter ontbreken nog diverse exemplaren en deze willen we natuurlijk
graag complementeren met ons archief.
Daarom willen wij iedereen verzoeken die “links of rechts” nog wat oude of
nieuwere exemplaren heeft liggen eens te kijken of de onderstaande missende
edities daartussen liggen. Mochten we het geluk hebben
dat dit ook nog eens zo is dan de volgende vraag
natuurlijk:
Zou je bereid zijn deze te doneren zodat we hopelijk
tot een zo compleet archief kunnen komen?
Natuurlijk zullen we deze dan koesteren of het ons eigen
kinderen zijn en voor onze opvolgers beschikbaar stellen.
We hopen dat ons verzoek de aandacht krijgt en dat er
vervolgens in die diepe kast of gure kelder wordt gedoken
met misschien wel enig resultaat.
Hebt u nog exemplaren liggen en wilt u ze schenken dan
komen we ze graag ophalen zodat u daarna kunt zeggen:
“Wij hebben ons steentje bijgedragen aan
voortzetting van een klein beetje cultureel Hops
erfgoed!”
Hopende op enige reactie en met vele GESCHAKELDE HOPSE groeten,
Namens Organisatie Dorpskwis “SKDRU” John Nabuurs 06-30316090
Reacties graag via mail: organisatie-john@hopskwist.nl

10

DE SCHAKEL 4- 2021

Hierbij het overzicht van de diverse jaargangen en de missende edities
OVERZICHT SCHAKELS
JAARGANG

1969
1970
1971
1972
1973
1975
1976
1978
1979
1980
1983
1989
1990
1993
1994
1995
2003
2004
2016
2017

AANTAL EDITIES
JAAR

2
12
12
12
12
14
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

NR. AANWEZIG

11 of 12
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles
alles

m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
m.u.v.
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NR. edities MISSEND

11 of 12
2 en 3
2
8
2
1
1
4 en 9 en 22
11 (11=10)
11
3
13
23
16 en 17 en 24
3 en 18 en 20 en 21
3 en 4 en 5 en 8 en 9 en 13
5
2 en 3 en 19
8 en 12
8

11
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MUZIEKVERENIGING JULIANA NIEUWS
OUD IJZER EN ROMMELMARKT
In verband met de huidige situatie rondom corona is het voor Muziekvereniging
Juliana op dit moment niet mogelijk om op korte termijn een aantal (jaarlijkse)
activiteiten op te starten.
Dit betekent ondermeer dat er
voorlopig geen inzameling
voor de rommelmarkt
plaatsvindt omdat we op
Hemelvaartsdag (13 mei)
waarschijnlijk geen
rommelmarkt gehouden kan
worden.
Daarnaast gaan we onze oud
ijzer actie opnieuw uitstellen.

Foto: rommelmarkt 2017

Met betrekking tot de oud ijzer actie kunnen wij wel alvast mededelen dat we het
voornemen hebben om deze opnieuw in september te laten plaatsvinden.
Het Culinaire Frühschoppen
Ook het jaarlijkse “Culinaire Frühschoppen” van de Rozenbottels, hetgeen in maart
op onze “concept agenda” stond is opnieuw uitgesteld. De culinaire hoogstandjes
uit Haps worden echter t.z.t. opnieuw vers bereid door onze geweldige Hapse
ondernemers en ook deze houden jullie natuurlijk tegoed!
Laten we hopen dat we in de loop van de komende weken en maanden “beter”
nieuws te melden hebben voor ons allemaal! We houden jullie op de hoogte via de
Schakel, onze website en onze facebookpagina.
Blijf gezond!
Met muzikale groet,
Muziekvereniging Juliana Haps
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EMMA JOAN BRENGT DEBUUTSINGLE MET VIDEOCLIP UIT
Emma Loeffen uit Vianen
• nieuw jaar • nieuwe naam • nieuwe muziek •
Emma Joan (22) brengt op 26 februari haar eerste single ‘Jij denkt dat jij me kent’ uit
samen met een videoclip. Een bijzondere stap voor haar: met dit nummer neemt de
Brabantse singer/songwriter namelijk voorgoed afscheid van het duiveltje op haar
schouder, dat haar zo lang onzeker heeft gemaakt. Ze is
vastbesloten om van 2021 haar jaar te maken, met meerdere
Nederlandstalige popnummers die klaarliggen om de wijde
wereld in te gaan.
Emma Joan gaat in juni dit jaar afstuderen aan Artez
University of the Arts. Ook heeft zij twee succesvolle
theatershows op haar naam staan. De volgende stap voor
haar is het uitbrengen van eigen muziek, geproduceerd door
George Konings van Sound Vision Studio (o.a. samengewerkt
met Hans Eijkenaar, Mel Gaynor). Ze pakt het meteen goed
aan met een videoclip release, gemaakt in samenwerking met Mike Janssen van
Beeldwerk en Tom Holti van Beeldgekte (zij hebben o.a. samengewerkt met Left Lane
Recordings). De videoclip is opgenomen in een leeg theater, een plek waar Emma Joan,
vóór corona, erg graag kwam. De plek waar haar liedjes volgens haar het beste tot hun
recht komen, en waar ze hoopt ooit die liedjes weer te kunnen spelen. Deze gedachte
kwam vaak voorbij tijdens het schrijven van haar nummers bij haar moeder thuis,
achter de piano.
Haar muziek gaat over kwetsbaarheid, zelfacceptatie en herkenbaarheid.
Onderwerpen waar iedere jonge vrouw mee worstelt op deze leeftijd. Jezelf durven zijn,
voor jezelf op durven komen en van jezelf durven houden zijn levenslessen die lang niet
altijd vanzelfsprekend, maar wel erg belangrijk zijn voor Emma Joan. ‘’Door mijn
ervaringen te delen, hoop ik anderen te inspireren en kracht te geven om nooit zomaar
op te geven.’’
Te beginnen met de eerste single ‘Jij denkt dat jij me kent’.De sterke, verhalende tekst
in dit nummer wordt gedragen door een aanstekelijke melodie, die in een eigentijds
jasje is gestoken. De dansbare groove in dit nummer gaat gepaard met subtiele
elektronische sounds. Denk aan Trijntje Oosterhuis meets Maan of Marco Borsato meets
Tabitha.
Spotify pagina van Emma Joan, waar het nummer o.a. te beluisteren zal zijn vanaf
26 februari: https://open.spotify.com/artist/4wwQXd7vq29Uu8HuMj63cC
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UNIEKE CARNAVAL ZIT ER WEER OP
Goeie dag hanen en hennen,
Carnaval 2021 zit er weer op.
In alle opzichten was het een uniek jaar.
Vorig jaar stonden we nog met z’n allen samen in de kroeg
zij-aan-zij feest te vieren. Dit jaar is het helaas totaal anders.
Maar, Hanen en Hennen, toch hebben we er met z’n allen iets
van kunnen maken.
We zijn vorig jaar begonnen met ons digitale Thuisfeest.
Een mooie kwisavond die gevolgd werd door ‘Haon vraogt Hops’.
Een weekend waar we met z’n allen van hebben genoten.
Met dit succes in het achterhoofd zijn we verder gaan denken over de invulling van
onze overige activiteiten. We moeten toch iets doen.
We kunnen het toch niet zomaar voorbij laten gaan!
Met die insteek zijn onze commissies aan de gang gegaan.
En met succes.
De zittingsavonden werden door heel
Haps en omstreken bekeken. Ruim
1400 mensen hebben dat weekend
aan de buis gekluisterd gezeten.
Fantastisch natuurlijk, maar als de
zittingsavonden voorbij zijn, dan
komt al heel snel ons gruwelijk gave
Prinsenbal.
‘Wie zal ‘t weeze, wie zal ’t zijn?’
Ook daar moest een digitale
oplossing voor komen. En die
hebben we gevonden! Een
Prinsenbal zoals we dat gewend zijn.
Onze Zelfkanthennekes, De Kiep
zonder Kop, ’t Hops Praotje, de
onthulling en natuurlijk het uitkomen
van niemand minder dan Prins Harm
d’n Twèdde en zien bjoetiefoel
Prinses Lynn.
Een fantastische avond was het waar
ook weer zo’n 1400 mensen naar
hebben gekeken.
Dat is natuurlijk voor ons als vereniging een geweldig signaal
om door te gaan waar we mee bezig zijn. Als we de mensen
kunnen bereiken en iedereen beleeft er plezier aan, dan hebben
wij dat als vereniging natuurlijk ook. Vandaar dat we met de
hele vereniging nog eens goed de schouders eronder hebben
gezet voor de carnavalszaterdag en zondag.
Het moest een programma worden waar heel Haps van moest
kunnen genieten.
En al zeggen we het zelf, dat is gelukt.
16
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De ziekenbezoeken door Prins Harm en de
hele Hofhouding die in aangepaste vorm toch
door zijn kunnen gaan. Geweldig om zo toch
nog bij de mensen te komen om hen een
extra groot hart onder de riem te steken.
Puzzeltochten door
heel Haps voor
jong en oud.
Het clowntjespad in
park ‘De Wild’ voor
de aller kleinsten.

Een live radioprogramma dat uitgezonden werd op YouTube én op Omroep Land
van Cuijk.
En dan op
zaterdagavond
nog een
online bierproeverij
waar ruim
210 bierproevers
aan mee deden.
Wie er op zondag nog
een kater had van
de proeverij kon
weer lekker een rondje
lopen volgens één van de puzzeltochten.
Maar voor wie op de bank wilde blijven hangen, die kon nog een keer genieten van
een herhaling van de zittingsavonden. En dan om 14.00
uur nog de grote mini optocht die werd uitgezonden op
Omroep Land van Cuijk met onze eigen fantastische
Prinsenwagen.
Al met al hebben we er samen in Haps toch een mooi
feestje van kunnen maken waar wij als vereniging super
trots op zijn. Haps heeft gedaan waar het goed in is.
Samen er iets van maken!
Wij willen daarom namens Prins Harm d’n Twèdde en zijn Prinses Lynn heel Haps
bedanken voor een geslaagd feestje en we hopen dat het volgend jaar toch weer op
een iets andere manier kan.
Voor nu, blijf gezond en geniet van de kleine dingen!
CV De Zelfkant
DE SCHAKEL 4- 2021
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DE HAPSE POLDER
De Polder gelegen langs de vroegere Graafseweg en de huidige Kwekersweg is in
1882/83 ontstaan bij de aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Venlo.
Om een viaduct over de spoorlijn Boxtel-Wezel en over de weg van Haps naar
Oeffelt aan te kunnen leggen, moest een dijk worden opgeworpen en daar was veel
zand voor nodig.
Wat nu de Polder heet was een zand kop, die afgegraven is voor de aan te leggen
spoordijk. Daarnaast werd er ook nog zand aangevoerd uit Mook.
De oorspronkelijk eigenaren van de (bos)grond bleven later ook eigenaar van de
ontstane waterplas, die de naam “De Polder” kreeg.
Vroeger kon je er in zwemmen en leden van hengelsportvereniging “De Polder”
gooiden er hun hengel met aas uit. ’s Winters als het flink gevroren had kon je er
gratis schaatsen.
“De Vilt”, een plas gelegen net achter de steenfabriek in Oeffelt, aan de andere
zijde van de spoordijk, is ontstaan door afgraving van leem voor de fabricatie van
metselstenen. Botermans, de eerste eigenaar van de steenfabriek, kocht “de Vilt”
van de gemeente Oeffelt.
Enige tijd geleden schreef Geurt
Franzen in ‘De Gelderlander’ aan
de hand van een archiefstuk uit de
collectie van het Brabants
Historisch Informatie Centrum in
Den Bosch een artikel over:
“IJspret op de Hapse Polder”.
Nu kan het ook nog! Maar in de
tweede helft van januari 1919
begint het te vriezen en ook toen
ging het hart bij menig
schaatsliefhebber sneller kloppen.
Zou het lekker doorvriezen, zodat de schaatsen weer uit het vet kunnen?
Schaatsliefhebbers uit Haps en Oeffelt wisten in die jaren wel waar ze moesten zijn:
“De Polder”, gelegen in de oksel van de spoorlijn Nijmegen-Venlo en Boxtel-Wesel,
bij “Kruispunt Beugen”. Hier kon je met velen gezellig schaatsen.
Het bleef vriezen en in de eerste week van februari daalde het kwik tot min 15
graden en vroor “De Polder” dicht.
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Schaatsliefhebbers gingen te voet of per fiets naar deze schaatsplas, maar vanuit
Haps en Oeffelt kon men ook zeer lux per trein naar “Kruispunt Beugen” om even
verderop “de schaatsen onder te binden.
In het Boxmeers Weekblad, een weekblad dat jarenlang door velen gelezen werd,
lezen we enkele dagen later hoe de Oeffeltse schaatsliefhebbers in een zwaar
beladen trein naar “Kruispunt Beugen” reden.
“Een kort, ondeugend paadje bracht ons aan
een breeden plas, elf twaalfden deel van het
jaar van ieder verlaten, thans allen tot zich
trekkend”.
Vaak was het er erg druk. Honderden mensen –
jong en oud – hadden hun Friese doorlopers
ondergebonden en zwierden en zwaaiden over
het maagdelijke ijs, terwijl ze soms het geluid
hoorden van scheurend ijs, mondharmonica of accordeon. Het was er reuze gezellig
en iedereen amuseerde zich buitengewoon. Wie wat geld over had voor de
muzikant werd getrakteerd op een mazurka of polka.
De kinderen verdrongen zich bij de snoepkraam, de ouderen bij de koek-en-zoopie.
Het was er gezellig en het leek op het ijs wel een winterse kermis.
Als langzaam maar zeker de duisternis inviel vertrok men naar huis of naar het
perron. “Stappen we direct op
de trein?” “Nee, nee”, nog even
naar “Kras”! De raampjes van
hotel “Krasnapolski”, gelegen bij
station “Kruispunt Beugen”,
stralen een gloed uit die moeilijk
te weerstaan is. De mensen
hangen met de benen buiten en
het duurt even voordat iedereen
een lekker koel glas gerstenat
voor zijn neus heeft staan.
Jammer genoeg vroor het niet
elke winter zo hard als in 1919.
In 1920 vroor het wel en de
schaatsliefhebbers kwamen weer om te genieten van dit winterse vermaak. Het ijs
kon echter de zware last niet dragen met gevolg dat velen “het genoegen hadden
om met een nat pak naar huis te keren!”
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Jaren later werd in 1938 in Haps een heuse ijsclub
opgericht met “De Polder” als thuisbasis. Er is echter
een probleem! Door de jaren heen is “De Polder”
langzaam maar zeker dichtgeslibd en dichtgegroeid met
riet en biezen. Vrijwilligers wilden in de zomer het riet
wel te lijf, maar “De Polder” is niet van de gemeente
Haps, maar deels van de Nederlandse Spoorwegen.
Dan maar de stoute schoenen aangetrokken en
gemeentesecretaris Piet Thijsen schrijft namens de
ijsclub een brief aan de NS: “Mag de ijsclub in de
zomer riet en biezen verwijderen? En wil NS de ijsclub
in ruil daarvoor als enige toestaan om “De Polder” als
ijsbaan te exploiteren?”
De Nederlandse Spoorwegen vinden het best, als de
club maar wat riet laat staan, zodat de vissen enige
beschutting houden. Zo kreeg de Hapse ijsclub het
alleenrecht om de plas als schaatsbaan te exploiteren; wel tegen een bescheiden
huurbedrag van ƒ 2,50 (nu ± € 1,20) per jaar.
Winters werden en worden allengs minder streng.
Eén traditie is in al die jaren gebleven: er zijn steeds enthousiaste
mensen gebleven die geijverd hebben voor een ijsclub en ijsbaan in
Haps. Anno 2021 is stichting “De IJsbaan Haps” nog steeds actief,
maar er moet wel ijs komen!
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ONTWERPER ÉN SCHILDER VAN NIEUWE DECORS

John Kelders

Bescheiden van aard, maar dat John Kelders meer dan gewoon
erg creatief was hadden de mannen van carnavalsvereniging “De
zelfkant” snel ontdekt toen ze op zoek waren naar een ontwerper
én schilder van nieuwe decors. Nu carnaval 2021 niet zo kleurrijk
en uitbundig gevierd kan worden leek het de redactie een goed
idee om dan rond carnaval de kleuren maar eens op te zoeken en
dus gingen we op bezoek bij John Kelders in zijn atelier.
John, voor de mensen die je nog niet kennen, kun je je even kort
voorstellen?
John, zoon van Jan kelders (Jan de Kelder) en Jo Heijnen. 5e telg
in het gezin. Getrouwd met Beppy Bogels uit Gennep. Samen zijn
wij de opvoeders van Wes, inmiddels 28 jaar, en Daisy, bijna
27 jaar. Opa van Sjakie. Allen hebben hun eigen achternaam, dat
schept voor de buitenwereld nogal eens verwarring. Dit komt
omdat wij vanaf 1994 pleegouders zijn en hebben naar goede
hoop 10 kinderen voor korte, maar ook voor langere duur een
warme plek gegeven aan de Cuykseweg 5 te Haps.

Het is niet niks om voor “De Zelfkant” aan de slag te gaan!
Welke opdracht heb je precies gekregen?
Groot geheim. Laten we zo zeggen dat het in de categorie groot(s)
valt.
Als ik de balans op maak van het eerste schilderwerk, het
Prinsenbordbord “het krult er” voor Prins Herman Rutten, dan tel
maar uit t/m Prins Harm 2 hoeveel kunstwerkjes da int totaal zijn.
Tussendoor de borden voor de jeugdprins en jeugdprinses en hun
gevolg gemaakt. Het decor voor het Hapse tuinfeest en de
jeugdcarnavalswagen, etc., etc.
Hoe ga je beginnen en waar denk je bij het ontwerpen zoal aan?
De commissie bepaalt mee. Belangrijk is dat het logo van de
Zelfkant er ergens in verwerkt zit, Zelfkantbier, herkenbare issues
zoals de Kerk de Molen en het kunstwerk van Haps. Vooraf maar
even een schetsje maken (behalve voor het Prinsenbord; met dank aan Peter Selten die
een aantal dagen van te voren een mail stuurt wat belangrijk is om in het ontwerp te
verwerken). De proclamatie is voor mij mede leidend van wat ik maak en natuurlijk de
bijbehorende tekst/straatnaam.
Krijg je regelmatig bezoek van de ‘kunstcommissie’ van “De Zelfkant” en zo ja, hebben
ze er ook maar een heel klein beetje verstand van om je ontwerp te beoordelen?
In die ……zijn er velen op bezoek geweest.
Vorig jaar een nieuw ontwerp gemaakt voor de carnavalskrant. Positief kritisch
feedback gekregen van oud prins Maarten Weemen. Sinds vorig jaar heb ik één trouwe
fan namelijk Teun Verheijen. Teun komt regelmatig even binnen wandelen en laat
weten dat het huidige schilderwerk ‘moi wurt’ en dat hij zelf nog gène frikandel kan
tekenen. Mooie herinnering heb ik aan Frido, weinig oog voor het schilderwerk, wel voor
techniek en daarin hadden we dan een mooie samenwerking.
Wordt het carnaval 2022 voordat je het carnavalsdecor afgerond hebt en ga je daarna
nog meer voor de Hapse carnavalisten schilderen?
Oeps had ik al decor genoemd? Het is in ieder geval tijdrovend. Nadat het bekend is dat
carnaval dit jaar kleinschalig plaats zal vinden, heb ik de teugels wat laten vieren. De
tijdsdruk is nu minder. Meer schilderen? Geen idee.
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Heb je zelf iets met carnaval en
hoe leef je je dan uit?
Toen reundje Haps was ontstaan
zijn wij met de vriendenclub van
‘Het Hok’ aan het bouwen
geslagen. In 11 jaar hebben we
menig keer een 1e prijs
binnengesleept.
Het schilderwerk nam ik
grotendeels voor mijn rekening.
Mijn vrienden schilderden wel
wat, of iets, maar zoals Erik van
Den hoek vaak zei: “John
schildert het toch wel over!”
Klopt. Met z’n allen, jong en oud, werd er hard gewerkt (’t Haps kasteel, Hapsepoetster,
Hovercraft voor de drempels, schots thema, windmolens).
Na 11 jaar bouwen was het mooi geweest en reisden we daarna zaterdag met carnaval
af naar de Mèrtzitting In Gennep.
Ook dan wel weer met het meenemen van een zelf geknutseld iets. Na de Mèrtzitting
nog even naar het Hapse beeld om daar 3 à 4 dagen carnaval in te luiden. Na een
aantal jaren van wat meer rust te hebben genoten, tsja het bloed kruipt. Samen met de
vriendenclub waren wij van mening dat groots bouwen met veel geluid dat dit ook
anders kan. 2 jaar geleden hebben we een kijkdoos gemaakt thema…
en vorig jaar de Prinsheerlijke zetel.
De binnenkant van een kippenhok waar de prins zich even relaxed kon terugtrekken.
Dus of ik iets met carnaval heb? Ik denk het wel.
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John, schilderen is niet je eigenlijke beroep. Wat voor werk doe je precies?
Op de kleuterschool had ik maar 2 ambities, weglopen van school of tekenen.
Niet dat mijn tekeningen anders waren dan die van andere kleuters. Ook mijn figuurtjes
bestonden uit 2 rondjes met 2 harkjes van armen en 2 streepjes waren de beentjes.
Meester van Gulick was al bang dat er niets van mij terecht zou komen. Als 13 jarige
mènneke gestart met de bakkersopleiding te Nijmegen. Tijdens deze bakkersopleiding
kreeg ik bij het technisch tekenen al de tip om daar iets meer mee te gaan doen.
Tot mijn 25e bij Henk de Haas gewerkt waar vooral bij de banketafdeling een mooie
creatieve uitdaging lag. Daarna gestart bij Janssen Pers te Gennep als vlakdrukmonteur
en vormvoorbereider. Al aardig in de richting van wat ik wilde gaan doen. Vervolgens 14
jaar bij Drukkerij de Winter gewerkt. In al die jaren steeds meer allrouder geworden
t.o.v. handelsdrukwerk en kranten. Met de komst van het digitale tijdperk werd mijn
ambitie minde,r mede door de hoge werkdruk. Mijn besluit was toen om per direct te
stoppen.
En nu, sinds 19 jaar, werkzaam als ambulant medewerker in de zorg. Vanaf 2001
gestart op een woonvorm ter ondersteuning voor mensen met een verstandelijke
beperking. Na mijn diplomering studie nummero zoveel …..ben ik ambulant gaan
werken voor Dichterbij/UniK.
Hoe heb je in de loop der jaren je creatieve talent ontwikkeld?
Zijdelings is dit al voorbij gekomen.
Gestart hobbymatig en met het natekenen van lps. Bij meisjes kon je daar de blits mee
maken. Met carnaval het beschilderen en tekenen of batikken van kleding.
Om wat meer materiaalkennis op te doen in 1977 gestart met een cursus vrij tekenen.
Mijn vader, ons pap, zei op een gegeven moment: ”kunde gij alleen maar nakse
vrouwen tekenen?” Pap het ging om de anatomie en de verhoudingen! Toen ik Jezus in
houtskool had getekend knikte hij vol trots: De hdde moi gedoan!”
Mijn toenmalige vriendinnetje was ook blij met deze tekening, althans dat dacht ik. Op
mijn 50e verjaardag kreeg ik deze terug (smiley).
Daarna gestart met een opleiding
reclametekenen en illustratie. Toch al wat
pittiger dan de vorige cursus. Het was
mede het tijdperk van de oorkondes en
dat soort zaken dus vervolgens er nog
een cursus schoonschrift en Heraldiek aan
vast geplakt. Nog steeds verwerk ik graag
wapenschilden in een ontwerp.
Verder veel ervaring opgedaan als
vlakdrukmonteur en vormvoorbereider en
doka werk (donkere kamer voor het
maken afdrukken van foto’s met een
gigantische camera). Apple Macintosh
zorgde voor een grote vernieuwing op
grafisch gebied. Het ambachtelijke raakte
meer op de achtergrond, maar het had ook zeker zijn voordelen.
Wat zou je de komende jaren graag nog eens willen schilderen en een prominent plekje
in Haps willen geven?
Dat waar ik nu mee bezig ben.
Ik noem het zelf een van Brogh. Iets qua stijl tussen Herman Brood en van Gogh.
Inmiddels weet ik wel wat ik wel of wat ik zeker niet kan schilderen/tekenen.
Vaak vragen mensen of ik dit zo uit mijn hoofd kan. Nee, ik struin ook wel eens internet
af, lees boeken, ga naar exposities en geef mijn ogen de kost.
John bedankt, we zijn erg benieuwd hoe je ontwerp er uiteindelijk uit komt te zien.
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Ik hou van jou, ik hou van jou - een dag, een jaar, een eeuw.
Ik weet dat liefde lente is - maar soms ook een beetje sneeuw.
26
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Allereerst willen wij Carnavalsvereniging “De Zelfkant” hartelijk bedanken voor het
meedenken en verzorgen voor de ouderenzitting 2021. Deze verliep anders dan
normaal. Nu in 2021 op de moderne toer zelfs! Digitaal zodat alle ouderen van
Hops thuus in de stoel of op het bènkske met un bèkske koffie,
thee of een drankje van deze uutzending hebben kunnen genieten.
Wij zijn er van overtuigd, dat iedereen er weer van genoten heeft.
Nogmaals CV “De Zelfkant” bedankt het was kei moi.
En gèr wèr tot ut volgende jaor.
Voor de ouderen van Haps die eventueel interresse hebben
om hier aan mee te doen of zich aangesproken voelen
voor onderstaand bericht van de KBO Brabant
Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant!
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het
coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een ‘Ons
Zomerfair’ organiseren aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend veel
ambachtelijke talenten in onze afdelingen.
Na zo’n lang isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi
landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én
bezoekers, ergens centraal in Brabant.
Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht verkopen? Meldt u
dan aan voor een kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar
Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant
een inspirerende ‘Ons Zomerfair’. U verplicht zich nog tot niets; er wordt overleg
gepleegd met allen die zich hebben aangemeld. Doe mee!
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Zijn er in Haps ouderen die mee willen werken aan een wetenschappelijk
onderzoek dat eenzaamheid onder ouderen tegengaat?
Lees onderstaande en meld je aan bij Jeroen Janssen.
Doe mee: onderzoek SamenSpelen van Radboudumc.
Bent u 65 jaar of ouder en wilt u helpen bij onderzoek dat eenzaamheid onder
ouderen tegengaat? Dit is uw kans om bij te dragen aan belangrijk
wetenschappelijk onderzoek tegen eenzaamheid!
Het Radboudumc onderzoekt, in samenwerking met Games for Health en
Coöperatie DELA, of het spelen van (online) spelletjes bij kan dragen aan het
sociale netwerk van ouderen. In het onderzoek wordt u willekeurig ingedeeld in één
van drie onderzoeksgroepen.
Vervolgens downloadt u een app
waar maandelijks gedurende 12
maanden een interactieve
vragenlijst wordt afgenomen.
In twee van de drie groepen zit
tevens een gevarieerd
spelaanbod. Het is wel van
belang dat deelnemers een
smartphone met
internetverbinding hebben.
Meer informatie over de app en
het onderzoek is te vinden op
www.samenspelen.online. Daar
kunt u zich ook aanmelden. Doe
ook mee!
Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan
contact op met Jeroen Janssen,
onderzoeker bij het project, op
Jeroen.Janssen@radboudumc.nl of tel. 06 – 31 12 51 41.
Voor info: mag je altijd contact opnemen met het bestuur van de KBO afd. Haps.
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ZET UW INZAMELMIDDEL VOOR 07.00 UUR AAN STRAAT
Dit jaar verzorgt Renewi de huis-aan-huisinzameling.
De inzameldagen zijn hetzelfde gebleven.
Het tijdstip van inzameling kan anders zijn.
Dezelfde inzameldagen, ander tijdstip Renewi houdt de inzameldagen aan zoals u
die al gewend was. Wel kan het voorkomen dat het tijdstip van inzameling wat
anders is. Dus wat vroeger of juist wat later op de dag. Te laat aan de straat.
We merken dat sommige inwoners te laat hun inzamelmiddel aan straat zetten.
Daardoor kan het voorkomen dat we het inzamelmiddel die dag niet meer kunnen
ophalen. Dat is natuurlijk jammer.
Zet dus de gft-container, de plastic zak en de blauwe tariefzak voor 07.00 uur op
de inzameldag aan de weg. Zo kunnen we alles meenemen.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

8 maart Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.

Woensdag 3 maart Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur

Vrijdag

5 maart Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie

Zaterdag

20 febr. Buurtvereniging de Kampakker

Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Papiercontainer staat vrijdagmiddag op de hoek De Aalsvoorten/
Bogaersstraat; zaterdag van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij.

Zaterdag

6 maart 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 febr. 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 22 februari X
Maandag 1 maart GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

Een appelboom geeft je z'n appels,
maar z'n stam en takken niet.

Oplossing pagina 2
1- Letter A
2- Een ijspegel
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BEDANKT VOOR DE MOOIE WINTERSE HAPSE FOTO`S

7-2-2021 Teun Verheijen

12-2-2021 Fenne Jilissen, 10 jaar.
Kim Daanen, 11 jaar De Kampse Plas

14-2-2021 RR IJsbaan bij De Kampse Plas

11-2-2021 Bart Robben visvijver

8-2-2021
Jordy & Mick Verheijen en Sil & Wout Joosten
voetballen in de sneeuw.
Cruciale tip: gebruik geen witte bal
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14-2-2021 RR: Wadi op bedrijventerrein Haps
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