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Van harte welkom bij de redactie zijn: foto’s, interessant of wetenswaardig
nieuws, een mooie verhaal, gedicht, puzzel, recept, rebus, enz.
Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
Wij zijn ook nog op zoek naar foto’s / verhalen van verdwenen Hapse beroepen?

DE SCHAKEL NUMMER 6 – 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 19 MAART 2021

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

UITERLIJK VRIJDAG 12 MAART - 2021
Redactieadres: Bogaersstraat 7, 5443 AL Haps  0485 – 318307
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 - 318307.

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.
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

Wie heeft er nog 1 of meerdere
herenpyjama’s met knopen liggen
en doet er niets meer mee.
Maat S-M (46-48).
Ze zijn voor mijn vader die in een
verzorgingstehuis woont. Als je me
belt, kom ik het bij je ophalen.
Tel. 06-16802903

Gevraagd
Huishoudelijke hulp.
Alles tegelijk sneeuw carnaval en
historie van Haps.
Kleindochter Flora van
Wim en Marjo van der Locht

1 x per 2 weken halve dag.
Tel. 06-45197823.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 6 maart 19.00 uur Woord- en Communiedienst
Misintenties:
Mgd. Tien Thoonen
Jaargetijde Diny Raijmakers
Mies en Grada Ermers-Daanen en zus Maria
Zaterdag 13 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Bart van Raaij vanwege verjaardag
Pastoor Antoon van Kessel

Priester van de week
Pastoor Ad van der Meijden, tel 0485-451282. Zaterdag 7 tot vrijdag 12 maart.
Pastor Bas van Dijk,
tel 0485-218712. Zaterdag 13 tot vrijdag 19 maart.
OPGAVE MISINTENTIES.
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij,
Parallelstraat 2.03 telefoon 312817.
Hier kunt u ook een envelop in de bus stoppen met een berichtje
welke intentie u wilt opgeven. De kosten van een misintentie
bedragen € 12,-. Ook kunt u een envelop met misintentie in de
brievenbus stoppen aan de kerk. Wij vragen u vriendelijk om bij
het opgeven van een misintentie, met gepast geld te betalen.
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LATEN WE DE VERBINDING HERSTELLEN
Een aantal toonaangevende instanties en instellingen
hebben de handen ineengeslagen om het Caring
Community Festival te organiseren.
Dit festival zal plaatsvinden op 24 - 25 - 26 maart
2021, uiteraard online.
Het doel is de verbinding tussen GGZ en gemeenten te verbeteren.
Meer informatie via: Caring Community – Het festival voor en door elkaar
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DE EERSTE GROEP IN HAPS IS GEVACCINEERD
Op 27 februari 2020 werd de eerste officiële corona patiënt in Nederland bekend.
Mogelijk dat toen het coronavirus al flink was verspreid. De uitbraak leidde tot voor
Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke verkeer zowel
tijdens de eerste als tijdens de tweede golf voor een deel werd
stilgelegd. We hopen door het vaccineren dat we toch weer geleidelijk aan wat
terug naar normaal kunnen.
27 februari 2021 is het in Haps zover.
Huisartsenpraktijk Haps kan beginnen met vaccineren.

Huisarts-assistenten die uitleggen
hoe de gang van zaken is en je
vervolgens registreren.

Het toeval is dat het precies een jaar later, 27 februari 2020/2021, de eerste groep
van ongeveer 100 mensen is opgeroepen in Haps in de kerk. Zij zijn gevaccineerd
met het Astra-vaccin. In mei wordt de tweede prik gezet; dit gebeurt ook weer in
de kerk. Dit is een super mooie en handige locatie.
Wanneer de volgende groep mensen een vaccinatie krijgt, is nog niet bekend, maar
de eerste stap is in ieder geval gezet. Voor de oudere Hapsenaren werd/wordt het
Pfizer-vaccin toegediend op een locatie elders in de regio.

Huisarts mevrouw Marieke Plas en
assistenten dienen het vaccin toe.
DE SCHAKEL 5-2021
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HOE LEER JE JOUW KIND OMGAAN MET GELD
84% van de volwassenen die op jonge leeftijd leerden omgaan met geld, sparen nu
vaker. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud.
Kortom: het is dus belangrijk om je kind de waarde van geld bij te brengen.
Hoe je dat doet? Wij geven tips.
“Mam, pap, zullen we biljetten uit de muur halen om
nieuwe spullen te kopen?” Kinderen denken soms dat
geld ongelimiteerd beschikbaar is. Aan jou als ouder de
taak om waardebesef bij je zoon of dochter te creëren.
Onthoud daarbij: Begeleiden is goed, maar geef je kind
ook de ruimte om fouten te maken.
Die horen erbij en zijn leerzaam.
Verdienen, sparen en uitgeven. Je leert het je zoon of dochter met zakgeld.
Als baas over de eigen portemonnee moet hij of zij keuzes maken. Vandaag een zak
snoep of doorsparen voor een nieuwe game? Het bedrag dat je geeft, hangt af van je
eigen bestedingsruimte en wat je kind ervan moet betalen.
Maak hierover duidelijke afspraken én vergeet het zakgeldmoment niet.
Heeft je kind nog geen spaarvarken? Tijd om er eentje aan te schaffen. Want sparen is
leuk en belangrijk. Stel samen een spaardoel vast en bekijk regelmatig de tussenstand.
Dat doe je door het gespaarde geld te tellen. Het is verstandig om met contant zakgeld
te beginnen. Zo ziet je kind het geld letterlijk binnenkomen. En is je zoon of dochter al
wat ouder? Open dan een spaarrekening!
Heb je vragen over hoe je jouw kind leert omgaan met geld? Of andere vragen over
opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485-396666 of info@cjglandvancuijk.nl.
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COENEN, LVC, LEEFBAARHEIDSGELDEN,
LIJSTTREKKER EN DE ’MUUR’ VAN HAPS
Goed nieuws! U weet vast nog dat ik in de vorige Schakel aangaf dat ik over
deze gevel een vraag zou stellen tijdens de raadsvergadering. Ik heb de
wethouder gevraagd contact te zoeken met de directie met de vraag een
mooiere oplossing te vinden voor de gevel aan de kant van de Oeffeltseweg.
En wat denkt u? De directie gaf aan open te staan voor ideeën!
Ik vind het wel klasse wanneer je als onderneming de flexibiliteit in huis hebt om mee
te bewegen. Nu is mijn vraag aan u: heeft u ideeën, suggesties, opmerkingen? Laat ze
mij maar weten, dan zorg ik dat ze hun weg naar de directietafel van Coenen vinden.
Gemeente Land van Cuijk en Grave
Nu de Tweede Kamer akkoord is gegaan met een herindeling van de gemeenten
Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis per 1 januari 2022, hoeft het
onderwerp ‘Land van Cuijk’ alleen nog maar langs de Eerste Kamer. Daarna kan de
gemeente Land van Cuijk definitief van start gaan op 01-01-2022.
Land van Cuijk zal met 29 kernen en bijna 80.000 inwoners in oppervlakte (324 km2)
meteen de grootste gemeente van Brabant zijn. Er is in de Tweede Kamer een motie
aangenomen waarin gemeente Grave in nauwe samenwerking met de provincie zich
voor gaat bereiden op een herindeling, mits de inwoners van Grave zich hiervoor
uitspreken middels een referendum (17 maart, tegelijk met Tweede Kamer
verkiezingen). Zoals u weet staat Grave inmiddels onder toezicht van de provincie in
verband met bestuurlijke en financiële problemen. Grave gaat vanaf 1 januari diensten
afnemen van de gemeente Land van Cuijk.
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Een goed idee? Stuur het naar B en W!
Het potje leefbaarheidsgelden is gevuld met maar liefst €1.378.000. Ik
zal u een verslag van de raadvergadering besparen, maar feit is dat
goede ideeën voor de samenleving in aanmerking kunnen komen voor
financiële ondersteuning.
Dus: gewoon indienen en niet te lang wachten!
Lijsttrekker Liberaal LVC
Tijdens de laatste algemene jaarvergadering ben ik weer tot lijsttrekker gekozen. Het in
mij gestelde vertrouwen vind ik een hele eer en tevens een flinke verantwoordelijkheid.
Zoals hierboven beschreven gaan we nu een rol spelen binnen een aanzienlijk grotere
gemeente. We willen invloed houden met de inbreng die we van onze grote en
kleurrijke achterban krijgen. Juist nu moeten de lijntjes kort zijn, willen we zorgen dat
onze inwoners hun weg weten te vinden. Staat u bij wijze van spreken met twee poten
in de klei, voelt u zich betrokken bij het wel en wee in het dorp, (sport) vereniging en
medemens? Misschien wilt u dan met ons meedoen? Neem in dat geval gerust contact
op, dan kunnen we eens kijken hoe we samen de toekomst in gaan kleuren.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl

Mini-cup cakes vervoeren

T: 06-23411107 www.liberaal-lvc.nl

zaadjes ontkiemen
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vullen met vogelvoer
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JONGENSHERINNERINGEN UIT DE PERIODE 1944 TOT ± 1953
DEEL 1
Artikel uit jubileumnummer De Schakel 1995.
Geschreven door Koos Kerstens.

Doordat de redacteur van het mooie dorpsblad "De Schakel" een oproep deed om iets
over Haps van vroeger te vertellen, leek het mij wel iets om eens de pen ter hand te
nemen. U moet mij maar niet kwalijk nemen, als er eens iemand vergeten wordt en
zeer zeker is het niet de bedoeling geweest om iemand te krenken of in de maling te
nemen. Om, maar van wal te steken: Sars was hoofd van de jongensschool en achter
de school was zijn enorme groentetuin. In de laatste klas zaten de sterkste jongelui en
deze gaf hij les; het hoogste percentage leerlingen waren boerenjongens.
In voorjaar, zomer en herfst was het wel ontzettend veel plantkunde leren! Er moest
geregeld geplant, geschoffeld en gewied worden. Oogsten was er nooit bij; dat deed hij
het liefste zelf. Meester Sars had de eerste bromfiets in Haps. De bromfiets heette de
Vap. De motor was naast het wiel opgehangen. Steeds moest hij op de speelplaats van
de jongensschool uitgeprobeerd worden en de oude Hent Peeters Weem, met de
fietsenzaak naast de school, moest steeds maar volop sleutelen. Later werd er een
zijspan aan gemonteerd. Als schooljongen mocht je wel eens een eindje meerijden, als
we hem aanduwden. Steeds bleven er wel eens jongens aanhangen en dan kon hij goed
kwaad worden, want zijn Vap was iets heiligs! Vooral rondjes op het schoolplein rijden,
want dat moest iedereen zien! Ook Henk van Daal was zo'n motormanneke. Hij bracht
door heel Haps met zijn kleine zwarte Spartamotor de mik rond. Achter op de motor
een broodmand, afgeladen vol en, maar racen! Het liefste over de zandpaadjes, af en
toe langs en over de spoorlijn en zeer zeker joeg hij tussen al de bokpalen
(bovengrondse stroomleiding) door. Geregeld ging hij bij meester van Dieten door de
heg. (Van Dieten woonde op Beerseweg 1). Deze meester zag alles. Dat was een
strenge meester. Na schooltijd stond hij altijd in zijn groenten- en fruitboomgaard. Als
de school uit was ging hij direct in de tuin om te kijken of er geen jongens of meisjes
door de heg of over de heg gingen om stiekem pruimen of ost-appels te plukken. Hij
kon ook goed kwaad worden en daarom deden we 't er om, om tegen zijn rechte en
geknipte heg op al de hoeken en kanten er eens flink tegenaan te plassen. Nog even
over Henk van Daal. Hij kwam bij Van Dieten met de motor door de bocht en reed het
paadje in dat toen de Peperstraat heette (nu Ronduitsestraat), zo richting Thijke
Bernards. Daar waren veel jongens en die konden goed eten. Thijke had voor het huis
een groente- en perkplantenkwekerij. Voor het huis was een waterput. Als wij uit school
kwamen, dan kon iedereen daar water uit de put halen en drinken. Henk van Daal
moest ook altijd drinken vanwege de stof die hij teweeg bracht. Daarna was het racen
langs de kersenboomgaard ('t binnenpaadje) zo naar Koos v. d. Kamp. In de zomer als
het graan gemaaid was, ging hij over het stoppelland richting Kampsestraat.
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Bij het brood rondbrengen, konden verschillende gezinnen hem op een afstand horen
aankomen. Dan maakte men, maar gauw op de stal of in het achterhuis de deur dicht!
Lopen deed hij nooit ver. Hij reed met motor en brood zover het maar kon! Af en toe
kiepte er wel eens wat brood uit de mand doordat een bokpaal geraakt werd.
Of zijn tenen ook krom waren, weet ik niet, maar zijn schoenneuzen waren meestal
verdwenen
Op zondagen moesten we de tijd ook om zien te komen. Voor de middag om 8 uur naar
de kerk en om 3 uur naar het lof (kerk). Direct na de middag gingen we met hele
groepen naar Moeke, Zus en Gradje d'n Bekker. Zij hadden een gezellige Lunchroom.
Links kon je voor 'n groot raam gaan zitten dat was voor de oudere, en wij als jongens
gingen buiten op de stoeprand zitten. Het was er altijd druk en een lekker schepijsje
van 15 cent of een kwartje in een wafelbeker die wel 5 cm hoog opgeschept werd.
Geregeld had je wel wat los geld in je zak want als jongens ging je overal helpen.
Vroege aardappels rapen, zwarte bessen plukken enz. enz.
In de oorlogstijd leerde je maar weinig; het was veel kattekwaad uithalen.
De jongensschool lag vol Engelse soldaten. Overal jeeps, kanonnen en legertrucks.
Gerrit van Raay en ondergetekende haalden geregeld stiekem Tjoklatkwatta weg. Op
een zekere middag hadden we weer zo'n stang. De Tjoklat was zo'n 15 cm a 20 cm lang
en 1,5 cm dik. Vlug onder de galgen en, maar rennen naar de sloot langs de spoorlijn
achter Dries Verschuren en in de diepe sloot werd er om beurten van gegeten.
Wat bleek een keer? We hadden een stang zeep te pakken gehad en Gerrit begon het
eerst uit zijn mond te schuimen en bij mij kwam het schuim pas later de neusgaten uit!
We zijn daar later goed ziek van geworden en het was meteen afgelopen. Maar toen we
daar onder in de sloot lagen te proesten hoorden Frans Koreman en Mat Cornelissen
dat. Ze lagen blauw van het lachen. De lach was echter gauw over. Vanaf Mul kwam de
stoomtrein aanrijden.
Boven ons bleven Duitse vliegtuigen (bommenwerpers), maar rondcirkelen. De
locomotief werd tussen Jan Jilesen (Steenakker) en Dries Verschuren (Kerkstraat)
beschoten. Tegenover ons stond de trein zowat stil. De machinist sprong uit de trein bij
ons in de sloot. De trein was geraakt en uit de locomotieftank spoten wel 5 stralen
kokend water, die wij zowat over ons heen kregen. De machinist riep tegen ons:
"Blijven liggen!" Wij toch maar vluchten, achter Tien Giesbers (St. Hubertseweg) d'n
boomgaard in. De machinist wist helemaal niet meer hoe hij het er mee had. De
goederentrein stond sissend stil, maar de machinist snapte er helemaal niets meer van
toen hij tegen een paar schuimkopjes aan keek!
Knillis van den Broek, die op de St. Hubertseweg
woonde in de bocht tegenover W. de Haas aan
de St. Hubertseweg, was de man die ervoor
zorgde dat in de herfst en winter alles binnen en
buiten bij de boeren gedorst werd.
Ook Men Kobus dorste ook voor heel Haps,
maar ook net buiten Haps. Knillis had een grote
dorskast met tractor en daarop een
vliegwieldieselmotor. In Haps werd veel graan
verbouwd, want men had stro nodig voor
strooisel onder het vee (koeien, varkens en paarden). Het graan werd gemalen voor
veevoer en wat over was, ging naar d'n Boerenbond in Veghel. Bij de boerderijen
stonden altijd heel wat graanmijten op een rijtje; vooral rogge-. haver- en tarwemijten.
Soms stonden er wel 10 in de rij, vaak niet allemaal even recht.
Een bekende spreuk van een Hapsenaar uit die tijd was: "Snotverrèk, wa stut die
scheef!" In de buurt ging het vaak tegen elkaar op wie de rechtste mijt had gezet.
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Knillis van den Broek had een grote snor en als er dan een dorsriem stukging of de
juten zakken waren niet goed dichtgehouden, dan was d'r wat loos onder die snor; er
werd volop gekèkt Iedereen kende hem en 't was ook niet altijd zo bedoeld.
Maar als er te weinig zakken waren bij het dorsen, dan kon hij daar helemaal dol van
worden en dan het hij het graan uit de trechter op de grond lopen, want het dorsen
moest doorgaan! Tijdens het dorsen werden er volop muizen en soms ratten gevangen
en meestal op het eind van de mijt in de takkenbossen, altijd enkele levende
exemplaren. Die verdwenen dan bij Knillis in de dichtgebonden jaspijp. Zijn grote jas
lag altijd hier of daar bij de dorskast. Hij zei weleens niets en als er dan vrollie mee
moesten helpen bij het aangeven van de gasten (= bossen stro), dan duwde hij weleens
stiekem een muis in het bloeske. Overal waar hij dorste, at hij mee. Nou, moeder de
vrouw moest volop bonen- of erwtensoep koken, of grote gebakken pannenkoeken met
spek of kersen. Daar achteraan kwam dan een groot bord met karnemelksepap met
beschuit. Hij kon goed eten. Bij het dorsen in de schuur was iedereen zo zwart van het
stof dat je bijna niemand meer kon herkennen.
Als jonge jongens moesten we in de Kerstvakantie altijd dorsen en iedereen moest
meehelpen: strobossen aangeven, iemand moest binden en iemand moest zakken
wegstapelen. Nu nog een verhaaltje over de varkens. Vanaf de Beerseweg, naast Sjef
Verberk de postbode, liep een paadje naar de boerderij van Sjef van Duuren en van
daaruit ging het naar Leiennatje de Kalkhofseweg op. Geregeld, vanuit al de richtingen,
liep daar zomaar een los varken, in vlotte stap of knap rennen, naar Piet en Ben
Claassen. Deze enkelingen waren thuis losgebroken en wat verliefd! Ze gingen op hun
eigen naar manlief (de beer) bij Piet en Ben. Het gebeurde meestal ook nog in de zeer
drukke zomerse tijd als men volop aan het oogsten was van graan of aardappelen, die
toen nog allemaal met de riek eruit gedaan moesten worden. Met hele gezinnen ging je
in die tijd het land op en je kwam alleen maar binnen om te eten en te slapen. Zo gauw
men echter merkte dat het varkenshok openstond, op de fiets naar Ben en Piet
Claassen. Daar kon je de dame (het varken) terugvinden. Dan was er wat te koop. Ben
en Piet kon je goed verstaan. De zeug liep dan daar achter het huis bij de berenhokken.
Het werd daar ook wel weer wat rustig. Piet en Ben vingen het varken. Ze konden dat
precies en legden het weleens aan een touw vast of ze hadden zolang een reservehok.
Piet en Ben deden het zeer goed. Ze hadden geregeld 3 beren en vaak kon je haar na
enige tijd weer kant en klaar ophalen! Ook bij Koos van de Kamp was het af en toe
raak. Een koe was tochtig en uit de wei gebroken. Zij wisten ook de weg en af en toe
kwam er een door de Kampsestraat of vanaf 't Visgat zonder baas en op eigen houtje
naar de stier bij Koos. Onze pa kende meestal de koe wel. De stier kon er zomaar niet
bij gelaten worden. Eerst de eigenaar vragen want praktisch alles was in die tijd al
stamboekvee in Haps. Dus pa had er ook heel wat mee te stellen. D'n helen dag
kwamen de veehouders met hun koe te voet richting "De Kamp". Ze kwamen uit alle
richtingen, door weer en wind, en tijden kende men toen niet. Langs de Kampsestraat
was een heel looppad met vlaaien.
De fokvereniging had geregeld 3 stieren. Roland was in die tijd de beste in het Land van
Cuijk. Ook 's zondags voor de middag kwam er nog wel een enkeling; er waren er bij
die liepen maar aan. Met een slecht touw kwam men bij de stier en dan was er niets
loos. De stier had dat al gauw door. De koe zag weg te komen, touw stuk, koe vangen!
Het kwam een enkele keer voor dat de koe eerder thuis was dan de boer. Ook waren er
enkele boeren die altijd met grote haast kwamen en dus voorrang moesten hebben,
want na een paar dagen kon de bui alweer voorbij zijn.
En… kalfjes op het bedrijf was aanwas en men wilde bovendien graag een zuiver ras
fokken. Een enkeling die erge haast had, schopte weleens met zijn klomp tegen de poot
van de stier: "Schiet toch op luierik, ik heb tuus meer te doen dan géj!"
Als de man dan de volgende keer kwam, was de stier dat niet vergeten.
DE SCHAKEL 5-2021
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Pa haalde de stier uit de stal of wei en deze pakte dan meteen de schoppende
begeleider, ook al was het al een tijdje geleden, tussen de horens. Het gebeurde dat
zo'n haastig geval met een opengescheurde broek of zonder blouse of broek stond.
Pa moest om dit alles ook menigmaal lachen, maar voordat er doden zouden vallen
moest er toen, maar bij Jan van de Ven, de schoenmaker, (woonde in de Kerkstraat bij
de Tollebrug) een leren masker worden gemaakt. Het was van goed, sterk leer.
Dat masker ging al meteen voor de kop als die haastige boer bij Driek van Wanroy hi de
Kampsestraat of vanaf de Beerseweg-Visgat er aan kwam sjouwen. Gelukkig zijn er
nooit ernstige ongelukken gebeurd.
Pa had ook een mooie kersenboomgaard met meikersen. De boomgaard stond als je de
Ronduitsestraat uitrijdt ± 50 meter achter het huis van Thijke Bernards (nu
Irenestraat/Beatrixlaan). Als de kersen rijp waren en de jongensschool was uit, dan
gingen er geregeld dezelfde jongens op af: klimmen, plukken en eten! De broekzakken
vol en onder d'n bloes nog een lading. Een heleboel Hapse jongens uit de buurt hadden
er schik van. Het was vaak meer jongens verjagen dan spreeuwen. Als pa eraan kwam
schoot iedereen de rog in. Er waren erbij die wel tientallen meters hebben moeten
kruipen om hun voorraad bij elkaar te houden! De spreeuwen waren zeer lastig.
Het was altijd om beurten en vooral na schooltijd tegen het donker spreeuwen jagen.
Maar, ondergetekende had er wat op gevonden. Tussen de middag werd er een mand
met jonge hondjes in de boom gehangen. Dus was het een uurtje janken. Iedereen had
op de boerderij wel een hond. Ze liepen altijd los en nesten jonge honden waren er
overal. Direct na de middag werd er een uurtje gerust; óf men ging naar bed, of men
rustte uit op een bos stro in de schuur. De fruit- en kersenplukkers moesten wel rusten,
want ze weken op de ladder. Op elke boerderij ging men wel een uur plat.
Vervolg, komt in een van de volgende nummers van De Schakel.
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Toon Verheijen. Hapse Polder.

DE SCHAKEL 5-2021

19

HOE IS HET NU MET? MARLE MARTENS
“Het is alweer 5 jaar geleden sinds ik in de ‘Schakel Spotlight’
heb mogen staan. Er is sindsdien zo ontzettend veel
veranderd en vooral het afgelopen jaar.”
Ik ben Marle Martens, geboren in het ziekenhuis in Nijmegen
en opgegroeid in Haps. Mijn middelbare schooltijd heb ik op
het Merletcollege in Cuijk doorgebracht. Daarna ben ik gaan
studeren aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, waar ik
de bachelor opleiding Muziektheater en de Master of Music
opleiding heb afgerond. Vervolgens ben ik voor mijn eerste
baan naar Oostenrijk verhuisd. Ik kreeg daar een rol in de
musical “Tanz der Vampire” aangeboden. Op dat moment
dacht ik dat ik voor 9 maanden naar het buitenland zou gaan,
maar dat werd uiteindelijk 10 jaar. In deze jaren heb ik heel
veel werkervaring opgedaan. Ik heb meegespeeld in vele
professionele musicals zoals “Sister
Act”, “Jesus Christ Superstar”, “Elisabeth” en “Ghost”.
Ik ben begonnen in het ensemble met een understudy, maar
heb inmiddels ook een aantal hoofdrollen op mijn naam
staan. Zo heb ik in Nederland bijvoorbeeld Ada gespeeld in
de musical “Soldaat van Oranje”.
Voor mijn beroep
ben ik altijd
veel moeten
verhuizen en
ik heb dan ook in
heel veel steden
gewoond en
gewerkt, zoals
Wenen, Linz,
St. Gallen, Essen, München, Stuttgart,
Berlijn, Amsterdam en zelfs Shanghai.
Maar naast de succeservaringen, het
ontdekken van verschillende woonplaatsen
en mijn ontwikkeling als zangeres/actrice, heb ik af en toe ook echt wel de keerzijde
van mijn beroep gevoeld. Het is niet makkelijk om altijd ver weg te zijn van familie en
vrienden, nooit echt een thuis te hebben en jezelf altijd weer te moeten bewijzen.
En toch kies ik altijd weer voor zingen, acteren en muziek maken.
Daar word ik gewoon het aller gelukkigst van. Ik ben ARTIEST in hart en nieren en dit
gevoel werd het afgelopen jaar alleen nog maar versterkt.
Want toen in maart 2020 in verband met COVID alle theaters dicht gingen, de
werkgelegenheid in de culturele sector drastisch daalde, ben ik niet stil blijven staan.
Ondanks de ups & downs heb ik samen met mijn vriend Vini Gomes, die ook
zanger/acteur/muzikant is, besloten om ons volledig te focussen op onze eigen muziek.
We schrijven namelijk als sinds wij elkaar ontmoetten in 2017 samen liedjes. Tijdens
het muziek maken, tekstschrijven, verwerken van emoties, op zoek zijn naar eigen
identiteit en geluid, vonden wij elkaar en werden we verliefd.
Zo verliefd, dat onze muziek tegenwoordig niet alleen meer gaat over het overwinnen
van donkere tijden, maar ook over onze liefde en levenservaring als koppel. Onze
muziek vertelt over hoe wij ons leven kleur geven, we zingen over de weg die wij
samen bewandelen. Daarom heten we als singer-songwriter duo The Marvin Road.
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Op dit moment willen wij niets liever dan onze creativiteit, geluid en boodschap vertalen
naar onze eigen muziek. We hebben ieder een heel ander stemgeluid en verschillen
extreem in karakter, persoonlijke smaak en stijl. Maar de kracht van The Marvin Road
ligt juist in het contrast. We hebben een totaal verschillende culturele achtergrond; we
zijn letterlijk met de wereld tussen elkaar in opgegroeid. Vini in Sao Paulo (Brazilië) en
ik hier in Haps. Ondanks deze vele verschillen vullen we elkaar naadloos aan.
We schrijven melodieën die lang in het gehoor blijven hangen en harmonieën die
probleemloos in elkaar overvloeien. Onze levendige en soulvolle folk-popsongs zijn
doordrenkt van singer-songwritertraditie, versterkt door Vini’s rock-energie en mijn
pop-interpretatie, maar brengen nog steeds pure, eerlijke emoties over.
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en mee te laten genieten van onze
muziek, gaan wij een EP Album met vijf van onze mooiste liedjes opnemen en
uitbrengen. Het album wordt opgenomen in de studio van producer en gitarist Bas van
Wetten (André Hazes Jr., Alain Clark, Jan Smit, Nick & Simon e.a.).
We gaan met hem een nauwe samenwerking aan om de juiste arrangementen te
vinden, die goed bij onze songteksten en ons imago passen.
Naast Bas zullen ook drummer Micky
Fisser (Andre Hazes Jr., Lil Kleine e.a.)
en basgitarist Jelle Stokhof (Andre
Hazes Jr. e.a.) te horen zijn op onze
EP. Met deze ervaren band hebben wij
heel veel zin om ons debuut in de
Nederlandse muziekindustrie te
maken.
Maar om in tijden van crisis deze
droom en ook een stukje
toekomstperspectief te kunnen
verwezenlijken, kunnen we écht alle
hulp gebruiken. En daarom zijn we een
crowdfunding project gestart.
Vind jij het nu leuk om ons te
supporten?
Ga dan naar onze projectpagina
“The Marvin Road – Debuut EP Album”
op www.voordekunst.nl en doneer!
Uiteraard hebben wij hele leuke tegenprestaties bedacht om jullie te bedanken.
Ik hoop over 5 jaar weer hier in de Schakel te mogen berichten. Misschien wel over die
succeservaring met The Marvin Road, of over een nieuwe musical baan of misschien wel
heel iets anders.
Tot die tijd wens ik iedereen het allerbeste. Het zijn lastige tijden, maar blijf positief,
blijf creatief, blijf gezond en wees lief voor elkaar.
Liefs Marle
Volg op Instagram: @marlemartensofficial / @themarvinroad
Volg op Facebook: Marle Martens Fanpage / The Marvin Road
Het creëren van nieuwe mogelijkheden is veel effectiever
dan zoeken naar het enige juiste antwoord.
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WOORDZOEKER
In deze woordzoeker vind je allemaal woorden die met vriendschap te maken hebben.
De letters die overblijven vormen een zin. De zin komt uit een gedichtje van Toon Hermans.
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UITZIEN NAAR LEUKE VERHALEN EN
ANEKDOTES VAN DE SNIJER
In de Schakel zien we regelmatig verhaaltjes van d’n Snijer.
Wie is die Snijer en hoe komt hij aan die verhaaltjes?

HARRIE GIJSBERS

Snijer zou je je even kort willen voorstellen?
Harrie Gijsbers. Al bijna 50 jaar getrouwd met Marijke.
We hebben 2 kinderen, Inge en Freddie, een kleinkind Storm
en een schoonzoon Roy en schoondochter Bettina.
Al een hele tijd ben ik met pensioen.
Mijn hobby’s zijn: schrijven en als het fruit rijp is fruit wecken,
(krijg ieder jaar nogal wat fruit!) en natuurlijk de muziek.
Pink Floyd, U2, Danny Vera, enzovoorts, enzovoorts.
Verder fiets, puzzel en lees ik graag.
Freddie onze zoon heeft een jaar of vier geleden ook in de
rubriek “In the Spotlight” gestaan, toen hij met de
vrachtwagen internationale evenementen reed.
Hij heeft een jaar of vier door heel Europa getoerd, met
grootheden als Robbie Williams Coldplay, Hans Klok, Rowen
Hèze en nog veel meer. Bij Cold Play heeft hij zelfs het podium
gehaald als hulpje van de cameraman.

Hoe kom je aan de naam Snijer?
Dat zit zo, mijn opa en mijn vader Tien waren
beiden kleermaker. Mijn ouders hadden een
kleding- en manufacturenwinkel aan de
Beerseweg. De hele oude naam voor kleermaker
was Snijer. Onze bijnaam van vroeger was
daarom Snijer. De verhalen en verhaaltjes uit
mijn leven noem ik knipsels. De schaar staat
symbool voor de kleermaker, maar ook voor mijn
knipsels.
(Snijer
)
Het huis (Beerseweg 3) waar ik vroeger woonde, een oom van Harrie heeft dit schilderij
geschilderd.
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We hebben vernomen dat je een boek gaat uitgeven met
verhaaltjes. Hoe ben je op het idee gekomen om een
boek te schrijven?
Dit wordt een heel verhaal na bovenstaande vraag.
Vroeger, zo’n 60 jaar geleden, heb ik voor verschillende
bruiloften in de familie een levensloop geschreven.
Dat waren meestal leuke anekdotes die over het
bruidspaar gingen. Die anekdotes kreeg ik aangereikt
door familie, vrienden of bekenden van het paar. Nadat
alle informatie verzameld was begon ik met schrijven. In
die tijd was het de gewoonte nog alles op rijm te zetten.
Dat deed ik heel aardig. Er kwamen nog liedjes bij die
steeds herhaald werden en die werden dan meegezongen
door de feestgangers. Daar had ik wel succes mee.
Na verloop van tijd ging het schrijven toch wat meer
Harrie zijn eerste motor.
naar de achtergrond.
Man met stropdas is Harrie.
Ik kocht rond
mijn 20e een nieuwe motor. Snel daarna
had ik verschillende motorvrienden en
werd er in Mill motorclub Erica door
6 personen opgericht.
In die tijd was muziek ook een hele
grote hobby van mij, ben naar Pink Pop
en Arrow Rock geweest.

Mill motorclub Erica

Twee concerten van Pink Floyd, U2,
Coldplay, Alice Cooper en nog heel veel
meer concerten heb ik allemaal live
gezien. Dan was er nog het werk wat mij
heel veel tijd kostte.

Het schrijven heb ik opgepakt toen mijn vrouw
Marijke twee jaar terug met het idee kwam dat ik ook
maar eens een keer een mobieltje moest kopen! Had
nog nooit een mobieltje gehad en kocht toen toch
maar eens een smartphone. Na enkele weken kreeg
ik toch wel in de gaten dat je daar van alles mee kon
doen. Voor mij de ideale manier om het schrijven te
hervatten.
Mijn familie Gijsbers had toen al een familie app.
Al mijn zussen en broers zijn daar bij aangesloten, in
totaal 11 Gijsbertjes. De verhalen en verhaaltjes
stuurde ik naar de familie app.
Daar kreeg ik vele mooie reacties op.
In ‘De Schakel’ staat altijd een oproep voor het
aanleveren van kopij, zo ook voor het schrijven van
stukjes en daar heb ik mij voor aangemeld. Ben toen
volop aan het schrijven gegaan, dat was in het begin
van corona. Inmiddels had ik al veel stukjes
geschreven, waar er al enkele van in De Schakel
hebben gestaan. Daarbij ontstond het leuke idee,
wat direct in praktijk is gebracht, om deze
verhaaltjes in boekvorm uit te brengen.
DE SCHAKEL 5-2021

Trouwfoto Harrie en Marijke.
Wij zijn toen met de motor met
een escorte van motors naar de
kerk gereden.
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Waar gaat je boek over en zijn het waar gebeurde verhaaltjes?
Mijn boek gaat over het kapelleke tot een vlucht naar de maan en alles wat er tussen
zit. Er staan 37 verschillende verhalen en verhaaltjes in het boek.
De meeste teksten gaan over mijzelf en over Haps. De verhaaltjes die ik schrijf zijn voor
70 procent fantasie en voor 30 procent waar.
Hoeveel tijd heeft het gekost om het boek te schrijven?
Toch wel enkele maanden aan een stuk doorschrijven.
De vormgeving omslag en illustraties heb je die zelf ontworpen?
Voor de vormgeving en de tekeningen heeft Roy, onze
schoonzoon, gezorgd. Bij de tekeningen die Roy gemaakt heeft is
de schaar prominent aanwezig. (Snijer
).
Ook staan Jolande en Bettina vermeld in het boek. Jolanda heeft
al mijn verhaaltjes van notities naar de laptop gebracht. Dat was
nog best ingewikkeld. Bettina is de vriendin van onze zoon
Freddie. Zij heeft een jaar of vier geleden het boek “Deur 31”
geschreven. Bettina heeft haar boek laten keuren door Maria
Genova. Maria Genova is een bekende schrijfster van bestsellers.
Van Bettina kreeg ik de tip om dat ook te doen en heeft dat voor
mijn boek ook geregeld met Maria Genova.
Ik kwam er met mijn verhaaltjes heel goed uit.
Wanneer komt jouw boek uit en waar kan men het kopen
of bestellen?
Mijn boek komt uit bij het verschijnen van ‘De Schakel’ op 5 maart.
Het boek wordt verkocht bij Harrie Gijsbers, waar je het ook kunt
bestellen. Kosten van het boek zijn 15 euro, graag gepast betalen.
Zijn adres: Wildsestraat 4, 5443 BK Haps. Tel: 0485-317406.
Aan kleinzoon Storm (9 jaar) wordt het eerste boek overhandigd!
Kun je nu alvast in dit interview een leuke anekdote vertellen?
Deze anekdote is wel zeker een jaar of 50 geleden. Een zwager
van mij had het jaarlijkse feestje van de aquariumclub in Cuijk.
Mijn zus had geen zin om daar naar toe te gaan. Toen vroeg Henk
aan mij of ik geen interesse had? Dat had ik wel. Wij gingen met
mijn brommer van Haps naar Cuijk, mijn zwager zat achter op de
Storm
overhandiging
brommer. Op het feestje van de aquariumclub was het heel
van 1ste boek
gezellig en er werd flink gefeest.
Toen we rond een uur of 12 weer naar huis wilden gaan, hadden we
eigenlijk veel te veel gedronken! In die tijd waren er nog niet zoveel politiecontroles.
Dus we lopen de kroeg uit, maar de brommer die stond er niet meer…? De bromfiets
was vermoedelijk weggehaald. Dus daar stonden we mooi te kijken. Maar misschien
was het wel ons geluk, want in de toestand zoals we toen waren, konden we echt geen
brommer meer rijden. Henk, mijn zwager, had al een oplossing bedacht. Een paar
honderd meter verder woonde zijn oma.
Oma, zei mijn zwager, heeft nog wel een fiets die we even mogen lenen. Na een eindje
gelopen te hebben kwamen we bij oma aan. Oma was vermoedelijk al lang naar bed.
Ik zeg tegen Henk: “Je kunt je oma ‘s nachts om 12.00 uur toch niet uit bed bellen?”
De straatverlichting ging uit en het was erg donker in dat straatje. “Mijn oma vind het
allemaal goed”, zegt mijn zwager. Dus hij belt aan en even later gaat er boven een
raam open. “Oma kunnen we even een fiets bij jouw lenen?” “Ja”, zegt oma, “achter het
huis staat mijn oma-fiets en die mag je wel even gebruiken.” Dus zo gingen we richting
Haps, zonder straatverlichting, het was hartstikke donker, want 50 jaar geleden stonden
er nog niet zoveel lantaarnpalen. De lamp van de oma-fiets deed het ook niet goed.

26

DE SCHAKEL 5-2021

Dan fietste ik en dan fietste Henk en zaten we om de beurt achter op de bagagedrager
van de fiets. We slingerden gevaarlijk over de weg; er was toen ook nog geen fietspad!
Na verloop van tijd ging het fietsen steeds zwaarder en wij maar trappen, we gingen
haast niet meer vooruit.
We besloten om maar te gaan lopen, gelukkig waren we toch bijna
thuis. Thuis gekomen ging ik meteen naar bed. Het begon van alle
kanten te draaien! ‘s Ochtends word ik met een flinke kater wakker
en denk meteen aan de geleende fiets. Ik had de fiets achter het
huis tegen de perenboom gezet. Bleek de binnenband van de fiets
helemaal om de achteras te zitten! De fietsmaker heeft gelukkig de
geleende oma-fiets van oma kunnen repareren. Eind goed al goed.
Hoe vind je het om die verhalen te schrijven?
Dat vind ik een heel leuk tijdverdrijf.
In die verhaaltjes kan ik van alles kwijt.
Denk aan humor, woordgrappen en soms heel moeilijk te
omschrijven toestanden die ik dan toch helder op papier krijg.
Dit lukt me natuurlijk niet altijd, dan probeer ik weer iets
anders. Het is af en toe net een puzzel, maar uiteindelijk is
het dan af. Dus voor mijn leeftijd van 75 jaar ben ik nog niet
zo slecht bezig denk ik.
Er zijn al vele leuke reacties binnengekomen over mijn boek
“Aangenaam Snijer”.
Harrie Gijsbers, (Snijer

).

Harrie, bedankt voor het interview en veel succes met de verkoop van het boek.
Wij zien er naar uit.
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UIT DE OUDE DOOS
Tijdens ons interview met Harrie Gijsbers (de Snijer) , kwamen we deze foto tegen
van de welpen uit Haps. Nieuwsgierig naar wat wie en hoe de welpen zijn ontstaan,
plaatsen we deze oude foto uit ±1956, zo’n 65 jaar geleden.
• Hoe is toen de club van de welpen ontstaan en wat waren zoal de activiteiten?
• Waar is deze foto gemaakt en kent u nog mensen die op de foto staan?
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer

7 - Sjaak Jansen
11 - Jan Gijsbers
12 - Jan Nabuurs
13 - Harrie van de Weem
16 - Noud Weemen
17 - Theo van Benthem
19 - Albert Verhoeven
20 - Bert van den Bosch
21 - Pietje Raafs
22 - Jan Gijsbers

U kunt informatie over deze foto
sturen naar:
info@deschakelhaps.nl
Een briefje met informatie in de
brievenbus kan ook:
Bogaersstraat 7 of Irenestraat 2.
Wellicht heeft u ook nog wel oude
foto’s en wilt u weten waar deze en
hoe deze tot stand kwamen.
Of heeft u oude foto’s uit Haps en
wilt u die delen met de lezers van de
Schakel.
Laat het ons weten en wij plaatsen
het in de Schakel in
de rubriek “Uit de oude doos”.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag

8 maart Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
Woensdag 7 april 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
Halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Zaterdag 27 maart Buurtvereniging de Kampakker
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 maart 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
8 maart Restafval
Maandag 15 maart GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

Ochtenden zijn prima.
Ze zouden alleen niet aan het begin van de dag gepland moeten zijn.
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CENTRUM HAPS 1920-1930-1945
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