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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
Gratis af te halen ca. 15 in goede
staat verkerende ordners
(voor archief werkzaamheden).
Beerseweg 35 Haps.
Graag vooraf even bellen:
06 51618172.

Schakeltje
Huishoudelijke hulp gevraagd
1 x per 2 weken halve dag.
De Schans 18
Tel. 06-45197823.

J. Wijn

Gratis Knikkers gezocht!

Wie wil er (leren) piano spelen?
Wij gaan verhuizen en nemen van
alles mee, maar niet onze piano….
GRATIS af te halen in Haps.
E-mail: anita.pierre.haps@gmail.com

Om gebreide knikkerzakjes te vullen
voor schoenendoosactie.
U kunt ze afgeven bij Leen Thijssen,
Kampsestraat 6,
of even bellen dan worden ze
opgehaald. Tel. 0485 - 316508.

VAN HARTE WELKOM BIJ DE REDACTIE ZIJN.
Foto’s, interessant of wetenswaardig nieuws, een mooie verhaal, verhalen van
verdwenen Hapse beroepen, gedicht, puzzel, recept, rebus, enz.
Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
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Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 26 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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VIER GENERATIES
Hanneke Derks-Beelen,
van de Putselaar,
is voor de negende keer
trotse overgrootmoeder geworden.
Op 2 februari 2021 heeft Lisanne,
dochter van Marieke Bergmans-Derks,
een tweede dochtertje, Milou, gekregen.

Later

Hanneke is voor de
tweede keer vier generaties.

Eem terrasje in de zon,
Eten in een restaurant,
En ik schud spontaan
Een stadsgenoot de hand.
De mondkapjes gaan in de kast,
Ik knuffel wie ik mag.
Wat verlangen we allemaal
Naar zo’n doodnormale dag.
Ik hoop dat we ter zeggen,
Het duurde een jaar wellicht,
Maar toen de bloesem bloeide,
Kwam het einde in zicht…..
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VANWEGE DE NADERENDE KERKELIJKE FEESTDAGEN
DE VOLGENDE MEDEDELINGEN
Op zaterdag 27 maart zal in de mis van 19.00 uur de palm worden gewijd. Na de
mis kan men dan een palmtakje mee naar huis nemen. Op zondag 28 maart zal de
hoofdingang van de kerk geopend zijn van 11.00 tot 12.00 uur. De gewijde palm
staat dan in het portaal en daar kan men dan een takje komen ophalen.
Om 12.00 uur wordt de kerk weer gesloten.
Donderdag 1 april (Witte Donderdag):
is er een viering om 19.00 uur in de Willibrorduskerk in Mill.
Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag):
is er een viering om 19.00 uur in de Willibrorduskerk in Mill.
Zaterdag 3 april (Paaszaterdag) is er geen mis in de
Nicolaaskerk; dan is er om 19.00 uur een Paasviering in de
Willibrorduskerk in Mill, die met beeld wordt uitgezonden op
LOM kanaal 45.
Op zondag 4 april is er om 10.00 uur een mis in de kerk van
Haps (Paasviering).
AKTIE KERKBALANS.
In de Schakel van deze week treft u de folder aan die elk jaar wordt uitgedeeld
en geven we een financieel overzicht van het jaar 2020.
Daarin kunt u zien dat we een aardig voordelig saldo hebben. Maar u kunt ook zien,
dat dat voordeel ontstaan is door de inkomsten van de zenders in de toren en de
verhuur van de pastorie. Samen goed voor € 41.000,- inkomsten. Zonder deze
inkomsten hadden we een negatief resultaat gehad van ruim € 25.000,-! Dat klinkt
wel even anders!
De inkomsten van gezinsbijdragen, plaatsengeld en uitvaarten zijn allemaal
gedaald! Dat baart wel zorgen, want die bedragen horen in feit tot de “exploitatie”
van de parochie.
We hopen, dat we in de toekomst op ieders bijdrage kunnen blijven rekenen.
Hartelijk dank aan hen, die trouw kun bijdrage overmaken!

4

DE SCHAKEL 6- 2021

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zaterdag 20 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd. Piet Custers
Overleden ouders Fons en Coby Thijssen-Peters
Zaterdag 27 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd. Corrie Hurkens-Hendriks
Jaargetijde Gerrit van Huisseling

Priester van de week:
Pastoor Ad van der Meijden, tel. 0485-451282. Zaterdag 20 tot vrijdag 26 maart
Pastor Bas van Dijk, tel. 0485-218712. Zaterdag 27 maart tot vrijdag 2 april
OPGAVE MISINTENTIES.
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03
telefoon 312817. 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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VIJFDE VACCINATIELOCATIE IN DE REGIO
Vaccinatielocatie gemeente Oss start 23 maart
GGD Hart voor Brabant opent eind maart een vijfde vaccinatielocatie in de regio.
Dit maal in Sportcentrum Berghem, Osseweg 38A in Berghem, Gemeente Oss.
Overige vaccinatielocaties in de regio
GGD Hart voor Brabant startte op 6 januari met
vaccineren in Veghel (De Amert 605). Vanaf 29 januari
wordt er gevaccineerd in de Brabanthallen in Den Bosch
en sinds 9 februari vaccineren we in het Willem II
stadion in Tilburg.
De GGD start 15 maart in Sportcentrum ’t Hoogkoor in Boxmeer en vanaf
23 maart in Sportcentrum Berghem in Berghem, gemeente Oss.
Aantal bezoekers per dag
GGD Hart voor Brabant krijgt op de nieuwe locatie in Berghem / Oss 6 priklijnen en
kan daarmee ongeveer 800 personen per dag vaccineren. Dit zijn in eerste instantie
mobiele, thuiswonende ouderen en zorgmedewerkers. In de loop van de tijd worden
er meer doelgroepen gevaccineerd. Vaccineren gebeurt zeven dagen per week
tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Wanneer meer vaccin beschikbaar komt, kunnen de
openingstijden verruimd worden
Steeds meer locaties
In het kader van de landelijke vaccinatiestrategie ontvangt GGD Hart voor Brabant
de komende tijd steeds meer vaccins. Hierdoor wordt het mogelijk om stap voor
stap, vanuit steeds meer locaties in de regio te vaccineren. Naast de eerder
geopende locaties vinden er op dit moment verkenningen plaats voor
vaccinatielocaties in Boxtel, Uden en Waalwijk. Dit om verspreid over de regio
voldoende locaties te hebben om, zodra er meer vaccin is, flink op te kunnen
schalen.
Iedereen komt aan de beurt
Op www.coronavaccinatie.nl staat informatie over wie wanneer aan de beurt is voor
een vaccinatie. Wie aan de beurt is, ontvangt via de post een uitnodiging van het
RIVM. Als de locatie in Oss open is, staat deze ook in het systeem van het landelijke
call center waar mobiele ouderen uit onze regio een afspraak kunnen maken.
Een afspraak kan alleen gemaakt worden als iemand in het bezit is van een
uitnodigingsbrief.
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ALS MANTELZORGER TIJDELIJK DE ZORG OVERDRAGEN
DEZE CHECKLIST HELPT
Zorg en hulp aan een naaste kan intensief zijn.
Voor mantelzorgers die de zorg af en toe tijdelijk willen
overdragen aan iemand anders, is er nu een hulpmiddel.
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk biedt een checklist
aan, speciaal om mantelzorgers te ondersteunen.
De checklist heeft de vorm van een klein, handzaam boekje.
Het geeft een beeld van de zorgsituatie. Hiermee kan de vervanger van de
mantelzorger de juiste zorg en ondersteuning bieden aan de zorgvrager.
Als mantelzorger wil je misschien ook wel eens een weekendje weg of op vakantie?
Je wilt er dan op kunnen vertrouwen dat je naaste een prettige tijd heeft en dat de
verzorging goed wordt overgenomen. Ook is de checklist erg waardevol wanneer
een mantelzorger plots zelf in het ziekenhuis
belandt.
Onderdeel van de checklist is de
mantelzorgpas
Deze biedt oplossing wanneer de
mantelzorger plotseling uitvalt.
Een mantelzorger vermeldt twee vertrouwde
personen uit de omgeving op deze pas. Met
naam en telefoonnummer.
De mantelzorger bewaart de mantelzorgpas vervolgens in zijn of haar
portemonnee. Hulpdiensten kijken vaak in iemands portemonnee om de identiteit
te bepalen. Wanneer zij de mantelzorgpas vinden, kunnen zij snel vervangers op de
hoogte stellen om de zorg over te nemen.
Meer informatie
Donderdag 25 maart van 14.00 tot 15.00 uur organiseert Centrum Mantelzorg een
online bijeenkomst. Dit in plaats van de (fysieke) themabijeenkomst die plaats zou
vinden in Grave. Een mantelzorgconsulent geeft dan uitleg over de checklist en de
mantelzorgpas.
Mantelzorgers die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden tot 18 maart via de
website: www.mantelzorglvc.nl of stuur een mail naar: mantelzorg@sociom.nl
Deelnemers ontvangen na aanmelding een link en uitleg voor deelname.
Wie meer informatie wil, kan ook bellen naar 0485 – 700 500.
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NUFFIC: STERK TWEETALIG JENAPLANONDERWIJS
Tweetalig onderwijs (tto) op Metameer jenaplan in Boxmeer is meer dan Engels alleen.
Leerlingen ontwikkelen ook een brede, open blik op de wereld om hen heen. Daarnaast
durven zij uit hun comfortzone te stappen en zijn ze in staat hun eigen ontwikkelingen
te volgen o.a. met een portfolio en een volgende stap te zetten. Persoonsontwikkeling
en brede vorming vormen het jenaplanonderwijs en samen met tto is dit een 'gouden
combinatie' aldus het Nuffic.
Nuffic is een landelijk instituut voor onder meer tweetalig onderwijs en bracht een
bezoek aan jenaplan tweetalig havo/vwo 1 t/m 3. Met visitaties bewaakt zij de kwaliteit
van het tweetalig onderwijs in Nederland en ondersteunt scholen in de ontwikkeling van
het tto. Een commissie roemde de sterke combinatie van jenaplanonderwijs en tto. "Ik
zou trots zijn om als leerling tto te mogen volgen op deze school," aldus de voorzitter.
Tto-leerlingen zijn goed voorbereid op hun toekomst in een steeds internationalere
samenleving.
Jenaplan tweetalig havo/vwo
Leerlingen van het tweetalig havo/vwo op jenaplan volgen meer dan de helft van hun
vakken in het Engels. De taal leren ze zo in een rijke 'talige' context. Ook nemen ttoleerlingen deel aan verschillende Engelstalige projecten met scholen in o.a. Engeland,
Duitsland en India. Er is binnen het jenaplanonderwijs veel aandacht voor
persoonsontwikkeling en brede vorming van leerlingen. Zij leren doelen stellen en
realiseren en de feedback van docenten helpt leerlingen in het leren. Bovendien durven
tto-leerlingen uit hun comfortzone te stappen. Kortom, tto is meer dan een uitstekende
beheersing van het Engels.
Tto zelf ervaren
De commissie van Nuffic was onder de indruk
van de kwaliteit van het tweetalig jenaplan
havo/vwo. Ook leerlingen met een vmbo-t/havoadvies of vmbo-advies kunnen tweetalig
onderwijs kiezen op Metameer jenaplan
Boxmeer. Tijdens masterclasses in Boxmeer en
Stevensbeek ervaarden groep 8-kinderen of tto
iets voor ze is. Een moeder achteraf: “Het volgen
van de masterclass heeft de keuze voor tweetalig
onderwijs voor mijn dochter bevestigd."
Foto: Tweetalig jenaplanonderwijs op
Metameer in Boxmeer.
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UPDATE COENEN EN COLUMN
Dank voor alle ideeën en wensen die ik mondeling of via mail heb
gekregen t.a.v. de gevel van transportbedrijf Coenen.
Eind maart zal ik bij de heer Coenen van het gelijknamige
transportbedrijf aan tafel zitten om de informatie die ik vanuit ons
dorp ontvangen heb, met hem te delen. In een telefonisch gesprek
met de heer Coenen werd wederom duidelijk dat de directie open staat voor andere
inzichten… en daar dus tijd voor wil maken. Misschien wilt u dat uw zienswijze ook nog
meegenomen wordt, mail me dan gerust.
Elk raadslid heeft de afgelopen periode in de Maasdriehoek een column geplaatst.
Ik heb zelf die week het blad niet ontvangen, mogelijk u ook niet.
Mede daarom deel ik de column nu ook via De Schakel met u.
Zullen we het gewoon gezellig houden?
‘Liesbeth, wil jij iets schrijven voor de inwoners uit Grave, zodat ze begrijpen dat kiezen
voor aansluiten bij Land van Cuijk de beste optie is?’. Die vraag stelde een collega van
de Graafse afdeling van Liberaal LVC. Laat ik beginnen bij het begin.
In Grave ontstond in 2017 een afdeling enthousiaste mensen die zich kon scharen
achter de missie en visie van onze partij. Toen de verkiezingen in aantocht kwamen,
zeiden zij: ‘Maar wij durven niet in de gemeenteraad te gaan zitten. Dat is zo
verschrikkelijk, daar krijgen we buikpijn van, worden we ziek van.’ Ik kon me er geen
voorstelling van maken, maar kon alleen respect hebben voor hun mening. Ik hoorde na
verloop van tijd zoveel over de gemeenteraadsvergaderingen van Grave dat ik toch
maar eens ben gaan kijken. Wat ik aantrof was een chaos: onbegrip, boze mensen,
machtsspelletjes, getreiter. Bah! Ik verliet voortijdig het ‘theater’ en met mij liep
toevallig iemand uit Grave mee naar buiten. De man was onthutst, terneergeslagen en
schaamde zich voor wat er in de raadszaal gebeurde. Op dat moment dacht ik: hier
staat een man die hetzelfde denkt en doet als een gemiddelde Land van Cuijkenaar.
Iemand die geen gedoe wil, maar trots is op de gemeente met haar mensen, iemand die
niet in hokjes denkt, die vooruit wil, die het gewoon gezellig wil houden. Daar ben ik
dus van overtuigd: Land van Cuijkenaren lijken vooral op elkaar. Dat maakt het
makkelijk om elkaar te vinden. En die verschillen…nou, die maken het alleen maar
interessant om met elkaar het gesprek aan te gaan. Ik zeg dit uit eigen ervaring.
Wij komen als Liberaal LVC in contact met mensen uit het hele Land van Cuijk en zijn
volop bezig om onze kleurrijke partij uit te bouwen. Denkt u nu werkelijk dat de mensen
in Maashees anders zijn dan die in Wanroij, Langenboom of Vianen? Helemaal niet.
We gaan elkaar ontmoeten en zien de kansen om SAMEN ons plekje op aarde nog
mooier te maken.
Zo hoop ik ook dat we het richting de verkiezingen gezellig houden. We hebben de
afgelopen jaren vaak genoeg gemerkt dat het openlijk gooien met verwijten (vooral op
social media) als normaal wordt ervaren. Bij Liberaal LVC blijven we er op hameren dat
niemand namens onze partij in het openbaar beledigd mag worden. Want niemand zit
op dergelijke machtsspelletjes te wachten. We willen positief en respectvol de discussie
aangaan. Het maakt ons niet uit wie er met een goed idee komt. Als we het samen
oppakken zijn de Land van Cuijkenaren er het meeste bij gebaat.
Ik kwam deze week bij het opruimen van wat kasten een papiertje tegen met een paar
regels erop. Op een of andere manier zal ik het de moeite gevonden hebben om het te
bewaren: ‘Een creatief persoon raakt gemotiveerd door de wens om te realiseren, niet
door de wens om anderen te verslaan’. Met die houding kunnen we het echt gezellig
houden!
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl

T: 06-23411107
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GEVONDEN IN ONZE
PAPIER CONTAINER

In onze papiercontainer is een
laser gun gevonden.

Laser gun is op te halen bij
Sjan van der Ven
De Groes 18, Haps
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NIEUWS VAN DE BRANDWEERKÈLS
Beste dorpsgenoten,
De landelijke campagne van Brandweer Nederland is deze week weer gestart.
Het thema dit voorjaar heet “Stop CO-vergiftiging”. Voor meer informatie kunt u terecht
op de website van Brandweer Nederland www.Brandweer.nl

Misverstand over plaatsen CO-melder hardnekkig
Uit een recente online steekproef* blijkt dat 72% van de mensen niet weet waar je een
CO-melder moet plaatsen. Ook blijkt dat slechts 25%** van de huishoudens in
Nederland een CO-melder heeft.
Jet Vroege, Dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland, schrikt als ze deze
cijfers ziet: “Dit gaat mis. Het is van levensbelang dat je snel wordt gewaarschuwd als
er koolmonoxide vrijkomt in je huis. En dat kan alleen door een goed geplaatste COmelder. De afgelopen drie maanden telden we al 56 slachtoffers van een COvergiftiging.”
Hardnekkig misverstand
Het is, zelfs onder professionals, een hardnekkig misverstand dat koolmonoxide
zwaarder zou zijn dan lucht. Vroege: “CO is een fractie lichter dan lucht en heeft de
eigenschap dat het heel goed mengt met lucht. In de ruimte van het
verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, haard, kachel of geiser, zal CO met de warme
lucht zeker opstijgen. Om je op tijd te waarschuwen, moet de CO-melder in die ruimte
dus aan het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen. Dit is ook het officiële
advies van de Brandweeracademie die hier onderzoek naar heeft gedaan.” Brandweer
Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting richten zich vanaf vandaag op het
juist plaatsen van CO-melders in de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.
Aan de dood ontsnapt
Als Lia (78) niet per toeval 20 minuten eerder thuis was gekomen van bridge, dan had
haar man Dick (86) niet meer geleefd. Lia: “Hij kwam niet goed uit zijn woorden en
keek mij met grote starende ogen aan, maar zag me niet. Hij werd bleek en ik dacht
dat hij doodging. Toen Dick stopte met ademhalen heb ik direct 112 gebeld.’’ Ze deed
de voordeur alvast open voor het ambulancepersoneel. Achteraf was dit hun redding,
omdat er daardoor frisse lucht binnenkwam. Bij aankomst van de ambulance ging de
CO-melder van de verpleegkundigen direct af. In het huis werd een veel te hoge
concentratie koolmonoxide gemeten. Zowel Dick als Lia belandden in het ziekenhuis met
een CO-vergiftiging. Door een – vermoedelijk technisch - mankement aan de cv-ketel
had het huis zich gevuld met koolmonoxide. “Je begrijpt dat we nu wél koolmonoxideen rookmelders hebben. Ook in de buurt zijn die melders nu gekocht", vertelt Lia.
Stop CO-vergiftiging: ventileer – controleer - alarmeer
In februari voeren Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de
25 Veiligheidsregio’s campagne om CO-vergiftiging te voorkomen. Met als belangrijke
boodschap: ventileer – controleer - alarmeer. Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam
op een kier open staan - Controleer: laat uw verwarmingstoestel jaarlijks controleren
door een gecertificeerd vakman – Alarmeer: plaats een CO-melder in de ruimte van het
verwarmingstoestel aan het plafond.
DE SCHAKEL 6- 2021
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Met een online kennistest (www.brandwondenstichting.nl/co-test) leer je meer over het
herkennen van een CO-vergiftiging en wat je moet doen als het alarm afgaat.
Ook ontvang je handige tips en adviezen.
*

Online steekproef onder 1.000 respondenten, gehouden in januari 2020 door de
Nederlandse Brandwonden Stichting
** Onderzoek door de Nederlandse Brandwonden Stichting op de database van Woon
Onderzoek Nederland
Plaatsingsadvies koolmonoxidemelders
Hier plaats je een CO-melder bij voorkeur NIET!

In een ruimte met een verbrandingstoestel (mogelijke CO-bron)
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In een ruimte zonder verbrandingstoestel

De uitrukken van afgelopen weken:

17-1
18-1
13-2
15-2
26-2
11-3

Assistentie grote brand fietsenzaak
Schoorsteenbrand
Brandgerucht Blokland Coldstores
Brandgerucht Puttershoek
Schoorsteenbrand
Stormschade

Kovel Cuijk
Irenestraat Haps
Simon Homburgstraat Cuijk
Zoetsmeerweg Haps
Beerseweg Haps
A73 Rijkevoort

Namens de Brandweerkèls,
Egbert van Driel
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JONGENSHERINNERINGEN UIT DE PERIODE 1944 TOT ± 1953
DEEL 2
Artikel uit jubileumnummer van De Schakel 1995.
Geschreven door Koos Kerstens
In de zomer was het zeer druk: schoffelen, bieten dunnen, melken met de hand,
hooien, graan maaien, aardappelen rapen. Praktisch alles was handwerk en ging met
paard en kar. Ook werd er in die jaren van drachtige paarden plas opgevangen.
Er was een putje in de stal en daar werd het bewaard in een oude melkbus.
Van tijd tot tijd werd de plas afgeleverd bij een boerenbondslid. Deze plas werd per liter
uitbetaald en bij Organon in Oss werden hier medicijnen van gemaakt.
Iedereen in Haps die land had, had 1 of 2 paarden. Op een klein bedrijf was het paard
niet zo groot en deze paarden noemden we een hit. De maat zat tussen een pony en
een rijpaard. Een enkel groot bedrijf, op zware grond, had Belgische paarden. Bij
Hendrik Theunissen en bij Tinie Mooren hebben ze daar tientallen jaren mee gewerkt.
Na schooltijd en in de zomervakantie werd er veel graan gemaaid met paard en
maaimachine. Alle jonge jongens uit Haps kenden dat, d.w.z. je moest het paard sturen
langs het graan en pa of de oudste of sterkste moest met een stok het graan afleggen.
Iedereen van de familie moest bij de
graanoogst helpen en ze stonden dan in
een lange rij op het veld de strobossen te
binden. Van tijd tot tijd werden de garven
opgezet met de knopen naar binnen om
inlekken te voorkomen.
Als paardenstuurman moest je achter de
maaimachine lopen of ernaast en vooral
goed recht sturen. Dat gebeurde meestal op
blote voeten in de klompen. Als je zo een
dag gelopen had kwam het bloed langs de
enkels omhoog, omdat de stoppels zo
staken. Aan het einde van de rij mocht je op
de machine gaan zitten, want het maaien
gebeurde altijd vanaf één kant, zoals het graan was gegroeid. Ieder jaar als er hooi of
graan geoogst was, kwam er gegarandeerd na een paar dagen van warm weer onweer
opzetten. Er moest dan met man en macht gewerkt worden, samen met de hele buurt.
Alle garven moesten binnen de kortste keren overeind gezet worden of het hooi moest bij
elkaar geharkt worden om er vervolgens oppers van te maken. Tegen onweerstijd werden
de dazen zeer lastig. Ze staken in alles wat bloot was en de zwetende paarden konden het
vaak zowat niet houden. Verschillende paarden sloegen dan weleens op hol, maar je wist
voor 99% zeker dat het zou regenen en bliksemen na ongeveer een halfuur.
Ook had je in die tijd hectares met mangelbieten, wintervoer voor het vee. Bij het op één
zetten was het kruipen over de harde grond. Hele families, van klein tot groot, kropen op 'n
rij over het land. Bij het rapen van vroege aardappelen ging dat precies zo.
Haps was echt een dorp van 'vroege aardappelen'. Ze waren hier extra vroeg in vergelijking
met andere dorpen in de streek. Naar Pietje van Daal gingen zowat alle vroege
aardappelen uit Haps en omstreken. Pietje zei altijd: "Mar dikke piepers en de krielen
gèfde mar an ow vrouw! Klène kiender motte klène piepers ète!"
De paarden met karren stonden vanaf café "De Mulder" tot aan het station.
Alles werd afgeleverd in aardappelkisten en men nam meteen weer lege kisten mee voor de
volgende dag. Vooral na de middag was het een komen en gaan en iedereen moest op zijn
beurt wachten.
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Het was trouwens in die hoek van Haps altijd druk. De melkfabriek in de
Parallelstraat (later Boerenbondswinkel/stunthal, nu appartementencomplex), waar de
paarden en wagens melkbussen moesten lossen, die er vervolgens aan de achterkant weer
leeg en schoongewassen uitkwamen. Op de Loswal werden de kolen gelost door
Jan Josten en Piet van Mil. Verder was er in de Stationsstraat het postkantoor van
Hendrik Verbeten, Pietje van Daal met de piepers, André Rausch de kapper en op het einde
van de straat Tontje Weerepas, het café. Met de kermis stond er een danstent bij
"De Mulder" en bij Tontje Weerepas. Ook op de hoek met de Kampsestraat was het druk.
In de herfst volop vrachtwagens die overal vandaan kwamen om rozen te laden.
Verder was er de autogarage en fietsenmakerij van Hent Peeters Weem Alles werd in die
periode vervoerd met paard en kar of op een vierwielige wagen. Eerst zaten er houten
wielen aan de karren, later werden het luchtbanden. Maar doordat er veel paarden in
de Kerkstraat liepen, lagen er natuurlijk ook nogal wat paardenmoppen her en der
verspreid. Deze werden iedere dag opgeschept vanaf Harrie de Smid tot Janus Zonnenberg.
Dit werd gedaan door Frans Leupens. Frans Lubbes noemden we hem altijd. Hij duwde een
ijzeren 2-wielig karretje voor zich uit. Dit karretje noemden ze een Japanner.
Als je hem omhoogduwde kon je hem leegkiepen. Haps, maar vooral de Kerkstraat, is
door Frans altijd een schoon dorp gebleven. Je mocht hem echter niet naroepen, want dan
had je zo een schop vol paardenmoppen om je oren. Vooral bij de jongensschool in de
Kerkstraat was het dikwijls raak. Ook bij Tien Hofmans in de Kerkstraat (nummer 10) was het
weleens vangen. Tien was varkens- en koeienslager. Ook in de herfst en in de winter
werd er op de boerderijen geslacht. 3 slagers hadden we toen in Haps: Cor Peeters (d’n
Dekker, want hij was ook rietdekker), Bèr Derks en Tien Hofmans.
Deze laatste had de slagerswinkel annex slachterij tegenover de school. Af en toe onder het
speelkwartier moesten we een koe of varken vangen. Zo gauw een beest bloed rook werd het
hysterisch. Op de laatste rit kreeg het beest het slechtste touw aan, dat er te vinden was.
Ook was Haps in die tijd een echt rozendorp. De bedrijven van de drie Verschurens hadden
enorm veel personeel. Er werd van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op het land
geoculeerd en met de hand geschoffeld tegen het groeiende onkruid. Ook op zaterdag
ging het werk gewoon door. In de herfst was het op die bedrijven een enorme drukte.
Ook de eigen kwekers uit het Land van Cuijk kwamen daar hun rozestruiken afleveren.
In de herfst kon je bij Dries Verschuren bijna niet langs de vrachtwagens fietsen.
Ook buitenlandse vrachtwagens kwamen struiken halen. Veel werd er ook op de Loswal in
de wagons geladen. Rozen uit Haps waren toen al wereldberoemd. Nu ook nog!
Ook zijn er in Haps door de Verschurens veel nieuwe rozen ontwikkeld door ze te kruisen en
hebben naam gekregen. De boeren verhuurden graag hun land. Het was goed voor de
vruchtwisseling. In die tijd was er veel export naar Engeland. Dit land was één van de
grootste afnemers. Bijna het hele jaar door was er volop werk voor Hapse mensen in de
rozenteelt. Bij ieder perceeltje stond wel een schuilschuurtje.
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Bijna elke maand kwam er een man op de fiets langs de deur, een koffertje op de
pakkendrager, met elastiek, knopen, schoenveters, sluitspelden, schoenpoets, etc.
Moeder de vrouw kon er vaak iets van gebruiken. Ze maakte zelf kleren voor de
kinderen. Er werd gebreid, uitgestukt en hersteld. Was er nog voorraad genoeg, dan
werd er niets gekocht. Maar zo'n scherenslieper of venter vroeg altijd of er nog iets voor
hem te eten was. Bij iedereen kreeg hij wel wat mee: balkenbrij of een stuk hoofdkaas, of
rauwe eieren. Dat ging er allemaal goed in. In het rozenschuurtje werd dit dan meestal
opgegeten. Ook tijdens warme zomers sliepen deze venters nog weleens in zo'n
schuilschuurtje of in een boerenschuur boven in het hooi. Vaak wist de eigenaar het niet
eens. Gewassen werd er dan wel in een stromende beek. In de winter werden er thuis bij de
boerengezinnen twee varkens geslacht. Een van de 3 slagers kwam dan thuis slachten in
het voederhuis. Na een dag of 10 werd het hele varken in stukken aan kant gemaakt; spek
werd ingezouten en er werd worst en gehakt gemaakt. De soppot diende bij grote gezinnen
voor 4 doeleinden: de was werd er in gekookt, aardappels voor de varkens werden
gekookt, water om tijdens het slachten te gebruiken voor het ontharen van de varkens en
's zaterdags om water te koken om het hele gezin vanachter een gordijn de body te
wassen. Ook stond bij iedere boerderij een grote takkenbossenmijt, die in de winter
opgebouwd werd uit hout dat uit de wallen kwam.
Om de 14 dagen was er Kuukse mèrt. Uit het hele Land van Cuijk ging men met paard en
kar al vroeg naar de markt. Deze was tegenover melkfabriek Sint Maarten in de
Grotestraat. Op de kar had men een toom biggen in de biggenmand ('n toom is 12 stuks).
Op het plein stonden de manden met honderden in de rij. De deksel open en veel
handgeklap! De biggen werden goed in het stro gehouden. De handelaar pakte er enkele bij
de achterpoten op, de kop omhoog, om te kijken hoe het er uit zag en met veel bombarie
werd dan de hele zending verkocht. De handelaar die ze dan gekocht had, of een andere
boer, laadde ze over en in het café werd dan afgerekend. Dat deden ze erom, want er
werd altijd een borrel bij de handel bedongen!
In de vakantietijd moesten we als jongens altijd mee om de varkens goed in het stro te
houden, liefst heel hoog in de mand, want dat toonde goed. Als er dan betaald moest
worden in het café en de mand was leeg, dan moesten veel jongens op de mand blijven
zitten, want er waren boeren bij (fokkers) die een slechte big overhielden, waar ze thuis ook
niets mee konden doen. Deze werd dan stiekem bij een ander in de lege mand gekiept.
Er was geen koper te vinden. Ze gingen wel altijd mee met de rest naar de mèrt, met een
scheve bek, lange haren of kromme poten. Thuis had je meestal 5 of 6 varkenshokken en
daarin kwamen weer varkens voor de volgende ronde.
Cuijk had de jaarlijkse veefoktentoonstelling. De beste koeien en stieren uit het Land
van Cuijk werden daar buiten in een weiland aan de
Maas tentoongesteld.
Ze werden voorgeleid en gejureerd. Het was met het
Land van Cuijkse vee zeer goed gesteld. Veel kijkers
en kopers kwamen uit heel Europa. Vooral veel
Duitsers, die in die tijd veel stamboekvee kochten.
Vooral stieren waren enorm in trek.
Geregeld kwamen er buitenlanders op de bedrijven om het vee en hun afstammelingen
te bekijken.
Als leider en kenner was commissionair Jan Cas (Arts) aanwezig. Die zal veel kou
geleden hebben in die tijd. Ze kwamen altijd, zomer en winter en in weer en wind. Je
moest enorm veel geduld hebben. Als je dacht dat ze het gezien hadden, dan moest er
weer een andere stier of koe rondgeleid worden. Het beste van het beste was nog amper
goed genoeg voor de Duitsers. Veel veefokkers hebben dankzij hun vee hierbij baat
gehad en er waren extra inkomsten. Het Hapse vee ging door heel Europa. Ook veel
Franse en Belgische veefokkers wisten het Land van Cuijk te vinden.
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Op de fokveedagen in Den Bosch en Cuijk was het altijd Haps tegen Beers en ging het
erom wie de meeste prijzen wegsleepte. In latere jaren was er in Haps langs het
oude voetbalveld en later bij Hendrik Theunissen ieder jaar vee-/paardententoonstelling.
Als jongens trokken we in de herfst met hele groepen naar 't Ossenbroek. Tegenover het
kapelleke was het ieder jaar in die lange laan kastanjes knuppelen. Als we allemaal volop
bezig waren kwam boswachter Vader Nelissen. Die kon ook goed verstaanbaar praten als
wij de bomen vernielden. Iedereen stoof alle kanten op. Was hij voor in de laan aan het
drijven, dan ging het op en neer met de fiets. Was hij echter achter, dan ging men voor
weer aan het knuppelen. Uit ieder dorp kwam er wel zo'n stel op af. Het was ook een
sensatie, maar kreeg hij er een te pakken, dan was het uitpakken. Ook in de herfst was
het ieder jaar bramen plukken. Deze werden dan na de middag bij Marthe de Mulder
afgeleverd, gewogen en uitbetaald. Voor ons jonge jongens een kermiscent! De opkopers
waren meestal Groesbekers.
Ook in die tijd op de 1ste zondag van augustus, ging men met het hele dorp in processie
naar de grot van O.L. Vrouw in Katwijk, de fanfare voorop, biddend en alle verenigingen te
voet erachter. We liepen via Vianen en de ouderen gingen met de fiets. Pastoor Steures
was een enthousiaste voorganger. Daar om 12 uur aangekomen werd er bij de grot het
Lof of de Mis gedaan en veel gezongen door de zangkoren. Na de middag was het een
uurtje pauze. We kregen genoeg geld mee voor een kaars, een schepijsje of een glas
prikkellimonade. De echte mannen gingen het café in om pilsjes te drinken. Er waren er
altijd bij, die als we weer lopend en biddend op huis aangingen, een breed looppad nodig
hadden. Ze hadden wel eerst goed gebeden en gezongen! De misdienaars moesten allemaal
mee om een kerkvlag of kaars (flambouwen) te dragen.
In het voorjaar was er in het dorp drie dagen achter elkaar 's morgens heel vroeg
processie. Om 7 uur werd er iedere dag een andere route naar uithoeken van Haps
gelopen om te bidden voor de vruchten der aarde. Om de halve kilometer werd er even
stilgestaan en dan moest men op de knieën. Mijnheer pastoor (Steures) bad dan voor.
Het kwam wel eens voor dat er een koe of paard door de draad ging en een eind verder
met de staart omhoog dit stond af te kijken. Dus geregeld al de ogen op het vee gericht.
De meesten hadden hun vee in de stal gedaan of verplaatst. Men wist dat dit kon
gebeuren. Maar... de gewassen groeiden beter!?
We hadden in Haps een levensmiddelengroothandel (Maan Verhoeven) op het Marijkeplein.
Nol Cornelissen was vervoerder bij van Gend & Loos en vervoerde alles wat vanaf station
en vanaf de Loswal vervoerd moest worden. Het ging allemaal met paard en wagen.
Ook veel fietsen naar Hent Peeters Weem. Nol vervoerde ook wel eens trommels met
koekjes. Wij als belhamels kenden deze trommels en klommen stiekem achterop zijn
paardenwagen, want dikwijls was deze hoog geladen en dan zag Nol Cornelissen niet dat wij
koekjes pikten. Op zekere keer had hij het door en hij bedacht wat. Een grote trommel
vol oude of van de wagen gevallen koekjes strooide hij rond als wij lastig waren.
Daarom noemden ze hem in heel Haps Nol Mop.
In die jaren is er door iedereen in Haps schaatsen geleerd. Er waren in die tijd strenge
winters en zo gauw het kon ging iedereen naar de Polder. Wie haast had, ging over het
paadje langs de spoorlijn richting Kruispunt Beugen. Drieske Thijssen zorgde altijd voor een
warme beker chocolademelk tegen een kleine vergoeding. De Polder was een stilstaand
water, ongeveer 1 meter diep met 3 ha. ijs. Marinus de veldwachter (Hendriks) stond
dan ongeveer halfweg de spoorlijn op de uitkijk.
Het was zeer streng verboden om op of langs de spoorlijn te lopen. Marinus moest over het
hele dorp waken en alles op de fiets afleggen. Ooit was hij de jongens aan het zoeken, toen
er weer een hond in volle vaart in Haps op de klinkerstraat kwam aanrennen.
Wat was het geval? Op iedere boerderij was wel een hond. Als er ergens één loops was,
lagen er wel 5 of 6 mannekeshonden op de loer rondom de boerderij.
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Als kwajongen lokten we met het loopse hondje een mannetje naar binnen. Blikken bussen of
fietsbellen werden dan aan zijn poot of staart gebonden. Deze hond was dan zo thuis en
kwam nooit meer terug.

Foto: Gezicht op de R. K. Jongensschool op het
Marijkeplein en "De Blokhut".

De leraar voor het katholiek
onderwijs op school was pastoor
Steures. Bij de zusters op de
Beerseweg was zuster Imelda en
de juffrouw was juf Peeters
Weem. De meesters waren in die
tijd meester Vriens, meester van
Haren, meester Vrenken en
meester Sars. Bij Hanneke de
Verver en bij Zus van Hanneke
gingen we, als we jarig waren of
de communie hadden gedaan,
drop of katjes kopen. Dan kreeg
je altijd een handje vol voor niets.
In het klooster aan de Beerseweg
was ook de kleuterschool.
Daar woonden de Zusters van
Liefde en het was meteen
bejaardenhuis.

Buiten in de zon op het bankje
zaten overdag Baai Verschuren,
Pietje van de Zusters, Hannes
Cöp.
De laatste was in 1948 100 jaar
en in het klooster en in het hele
dorp vierde men volop feest met
de jarige en de kloosterlingen, want dat was, zeker in die tijd, iets heel bijzonders!
Verder ga ik nu eindigen met dit schrijven. Ik hoop dat bij u weer wat oude
herinneringen naar boven zijn gekomen, vooral over het mooie dorpje Haps.
Ik wens u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten, Koos Kerstens
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Naschrift redactie:
25 jaar geleden werd dit artikel geschreven door Koos (Koet) Kerstens.
Samen met zijn vrouw Bets hadden zij plattelandsmuseum “’t Boerke”
aan de Kampsestraat 35B. Het museum werd in 1993 opgericht.
Daar kon men genieten van de prachtige verhalen van
Koos en leuke herinneringen ophalen en allerlei spullen
uit vroegere jaren bekijken.
Vele bezoekers, die vaak van heinde en ver per bus in
Haps arriveerden, hebben genoten in dit prachtige,
kleinschalige museum.
Helaas stierf op 23-3-1996 de grote animator, Koos, op een te vroege
leeftijd en verdween het plattelandsmuseum.
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TV DE ZOETSMEER
Word je bijna 6 jaar of ben je al 6 jaar of ouder en wil je graag gaan tennissen dan
is dit de kans voor jou.
Op dinsdag 30 maart start de voorjaarstraining voor de junioren.
➢ Training wordt gegeven op de dinsdag en de
woensdag vanaf ca. 15.00 uur.
➢ Kosten : ca. € 90,- (afhankelijk groepsgrootte)
voor 12 lessen van 1 uur van een tennisleraar
van WiTS Tennis Uden.
➢ Je bent dan direct lid van Tennisvereniging
De Zoetsmeer; geen verdere kosten voor het
lidmaatschap, zodat je aan alle andere
activiteiten gratis mee kunt doen.
➢ Éénmalig: € 10,00 inschrijfkosten.
Wil je meedoen neem dan contact op met de jeugdcommissie van De Zoetsmeer.
Ook voor meer informatie kun je bij hen terecht.
jeugdcommissie@tvdezoetsmeer.nl
Je kunt je natuurlijk ook zonder training
aanmelden als lid bij de tennisvereniging via de
site van TV De Zoetsmeer, waar je tevens meer
informatie kunt vinden.
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NIEUWS HAPSE BOYS
Nu de scholen weer even (grotendeels) open zijn, is gelukkig voor veel categorieën
voetballers en voetbalsters ook de sport weer een beetje uit de winterslaap ontwaakt.
Na de winterse week zijn in het laatste deel van februari al onze jeugdteams weer
gestart met hun trainingen. Een aantal teams doet dat, naast de reguliere
doordeweekse trainingen, ook op de zaterdag, soms in de vorm van onderlinge
wedstrijden.
Iets later zijn ook de trainingen voor onze senioren opgestart, maar helaas nog niet
voltallig. Spelers en speelsters van 27 jaar en ouder mogen immers op grond van de
regels van de lockdown nog niet sporten. Praktisch betekent dit dat de jongeren van de
heren- en damesselectie weer trainen. En Hapse Boys 5, het enige seniorenteam
waarvan alle spelers de leeftijd van 27 jaar nog niet hebben bereikt. In de week na het
ter perse gaan van dit nummer van De Schakel mag er door de 27+-ers weer in vaste
4-tallen worden getraind.
En niet alleen wij zijn actief aan de Haringsestraat. Op vrijdag
wordt ons buitenterras gebruikt door dansende kinderen.
Collega vereniging HaVoC is in een ver gevorderd stadium met
de organisatie van hun buitentrainingen op De Berkte, zolang
het binnensporten niet is toegestaan.
Helaas mogen we nog niet doen waar het eigenlijk allemaal om
gaat: die wedstrijd op zaterdag of zondag spelen.
De KNVB heeft, volkomen terecht, net als vorig jaar, alle
competities beëindigd.
Er zal weer geen promotie of degradatie plaatsvinden. Maar er is nog wel goede hoop
dat er nog dit seizoen toestemming komt om echte wedstrijden te spelen.
Daarvoor is de KNVB de Regio Cup in de steigers aan het zetten. Die moet het, zodra
de overheid het toestaat, mogelijk maken om binnen enkele weken daadwerkelijk weer
in wedstrijdverband tegen teams van andere verenigingen te voetballen. Dit geldt voor
alle teams die voor de reguliere competitie waren ingeschreven. En hopelijk kunnen we
dan in de rust een kopje koffie en na de wedstrijd een biertje drinken.
Achter de schermen gaan natuurlijk veel processen door. De voorbereidingen voor het
seizoen 2021/2022 zijn al gestart, in de vurige hoop dat dan de competities weer
volledig kunnen worden uitgespeeld. Bij de jeugd gebeurt dat (groten)deels met onze
partnervereniging uit Oeffelt, De Zwaluw. Het onderhoud van het sportpark moet ook
gewoon gebeuren. Daarvoor is de vrijwilligersploeg elke maandag en vrijdag op het
sportpark te vinden. En de contacten met sponsoren en andere belanghebbenden
worden warm gehouden.
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HAVOC ORGANISEERDE GESLAAGDE
PUB QUIZ TIJDENS CORONA
Vrijdag 26 februari 2021 was de eerste HaVoC
pub quiz! Een gezellige avond waarin leden en
betrokkenen van HaVoC hun kennis konden delen.
Vanwege de coronamaatregelen werd deze quiz
online via Teams georganiseerd.
Tijdens deze quiz konden deelnemers hun kennis
over verschillende thema’s laten zien, waaronder:
feiten over HaVoc, back to school, gekke feiten,
muziek en algemene kennis.
Uiteraard zijn er drie winnaars uitgekomen die
een mooie prijs in ontvangst hebben mogen
nemen.
Voor de jeugd van HaVoC is er een aparte quiz georganiseerd.
De jeugd was aan het strijden om in de top 3 te komen en ontving dan ook een
prijs. De vragen waren gericht op het volleybal.
De deelnemers hebben uitstekend hun best gedaan. Een geslaagde avond voor
deelnemers en organisatie. Iedereen bedankt voor het meespelen!
Het loopt wel los.
En als het niet los loopt, loopt het ook wel.
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WE MOGEN WEER VOLLEYBALLEN!
Vanaf 15 maart 2021 gaan onze leden tot en met de leeftijd van 26 jaar weer het
veld op! Door de overheid is aangegeven dat er in
groepsverband buiten gesport mag worden bij een
officiële sportaccommodatie.
Dit betekent dat we helaas de zaal nog niet in mogen,
maar wij zouden HaVoC niet zijn als we daar geen
oplossing voor bedenken.
In samenwerking met Hapse Boys
mogen wij een deel van sportpark
‘De Berkte’ gebruiken.
De komende periode zullen er 3 volleybalvelden op de randen van
de oefenhoek worden neergezet zodat wij weer lekker
kunnen trainen!
We zijn erg blij met deze samenwerking en willen Hapse Boys
bedanken voor hun gastvrijheid!
❖ Wanneer noemen we het cijfer 2 geen 2 maar 10?
❖ Ik ben een oneven getal.
Haal je er een letter af dan word ik even. Welk getal ben ik?
*Zeven; (z)even

*Als we op de klok kijken!
DE SCHAKEL 6- 2021
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ZO HEB JE HET OVER DE JAARLIJKSE NEERSLAG EN
ZIT JE EVEN LATER MET THIJS RUTTEN OP DE
HOOGSTE BERG VAN OOSTENRIJK

THIJS RUTTEN

Aan het begin van elk nieuw jaar krijgt de redactie een
overzicht van Thijs Rutten met daarin de maandelijkse
hoeveelheid neerslag en dan kunnen we zien of het een nat of
droog jaar is geweest. Thijs is geen weerprofeet, maar houdt
de zaken wel nauwkeurig bij.
Maar eens op bezoek gegaan
om meer te weten te komen
over Thijs en zijn hobby.

Thijs, kun je in het kort even iets over jezelf vertellen?
Ben geboren in Afferden in 1937, 3 jaar voor de oorlog
als 7e in een gezin met 9 kinderen, 5 jongens en 4
meisjes. We woonden aan de bosrand in een boerderij,
een gemengd bedrijfje. Half 1944, de bevrijding zat er
aan te komen, de Engelse en Canadese soldaten waren
gevorderd tot de Maas. In Afferden werd het
gevaarlijk, iedereen moest evacueren. Wij naar
Siebengewald bij familie. Na 2 dagen, via Duitsland
richting Emmerich naar ’s-Heerenberg, daar
overnachten in een school en daags daarna in een
gammel vrachtwagentje richting het noorden tot boven
in de provincie Groningen. In Uithuizen zijn we 7
maanden, tot mei 1945, ondergebracht bij een boer.
Na de terugtocht was het hele huis leeggehaald. Alle
ruiten kapot, grote gaten in dak en muren. Het leek
wel een pandemie maar dan zonder rellen.
Het boerenleven trok me niet erg. Daarom heb ik gekozen voor de L.T.S. in Boxmeer.
Tijdens die schooljaren vestigde zich de Amsterdamse D. Drukker & Zn. diamantslijperij
in Cuijk. Aan het einde van het laatste schooljaar kwam de directeur van het
diamantbedrijf vragen of er jongens waren die bij
hem wilden komen werken. Met een groep van 14
zijn we toen begonnen. Van die 14 hebben we met
6 mensen, ruim 43 jaren volgemaakt.
Vertel eens wat meer over het slijpen van
diamanten, want dat lijkt een secuur werkje….
Tot ongeveer 1960 werden er alleen diamanten
geslepen voor sieraden. Langzaam ging het slijpen
van diamant tot briljant steeds meer naar India en
andere Aziatische landen. In Cuijk ging men meer
werken voor industriële toepassingen. Hiervoor
werd ik gevraagd. Dit vonden wij een spannende
ontwikkeling om met een groepje aan allerlei
nieuwe producten te werken van diamant. Een van
de mooie producten was de ontwikkeling van
diamanten operatie mesjes met een snijvlak van
1,5mm voor hersenoperaties, met als grote
voordeel een heel glad snijvlak, waardoor een
snelle genezing.
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Hier heb ik het eerste mesje van geslepen.
In 1978 is door de NASA een satelliet naar Venus gelanceerd om
onderzoek te doen aan de oppervlakte van de planeet. De
atmosfeer is er zeer agressief en de oppervlakte temperatuur en
druk zeer hoog. De NASA had
uitgezocht dat alleen een diamant
venster, waar de meetapparatuur
achter zat, bestand was tegen de
hoge druk en hitte. Na lang zoeken
heeft men een diamant gevonden om
er een venster, door zagen en slijpen van 2,8 mm dikte en
een diameter 18,2 mm, uit te halen. Tijdens de daling
werden er metingen gedaan; de druk zou oplopen tot 500
atmosfeer. De NASA zou tevreden zijn als de boel het 10
minuten vol zou houden. Het werden er 20 en men was
dik tevreden.
Hoelang woon je al met je vrouw Annie in Haps en waarom gingen jullie hier wonen?
In Afferden was een verkennersgroep, waar ik tot mijn trouwen leider ben geweest.
In die periode heb ik Annie leren kennen, zij komt ook uit Afferden. Wij wilden in 1964
trouwen en omdat ik in Cuijk werkte en we in de buurt een huis zochten zijn we in Haps
terecht gekomen. We wonen er nu 56 jaren met veel plezier. We hebben 3 kinderen.
Johan, Mariet en Jennie en 6 kleinkinderen, waar we natuurlijk volop van genieten.
Je bent in Haps snel in het verenigingsleven gedoken en ook nu ben je nog erg actie….
Ja, in al die jaren heb ik ook wat hobby’s gehad en ook nu nog, o.a. een aantal jaren bij
de toenmalige Jeugd- en Jongeren Raad geweest waar ik jaren de verjaardags-actie
verzorgd heb. Alle volwassen inwoners kregen elk jaar rond hun verjaardag een zakje
met bijsluiter waarin men dan een bedrag kon doen voor een door de J.J.R. gekozen
doel. Juffrouw Truus Selten zorgde ervoor dat de kinderen van de school de zakjes
bezorgden en weer ophaalden. 40 jaren bij de gymclub actief geweest, eerst alleen
mannen en later samen met dames, wat wel zo gezellig was! Midden jaren 80 van de
vorige eeuw ben ik lid geworden van tennisvereniging "De Zoetsmeer". Met veel plezier
probeer ik drie keer in de week een balletje te raken. Samen met andere pensionado’s
ben ik daar bij de onderhoudsploeg, om de boel een beetje netjes te houden en dat lukt
gelukkig heel aardig! Verder ben ik, met een tiental mensen vrijwilliger van "Park De
Wild", waar we elke maandagmiddag klusjes doen om het park aantrekkelijk te houden.
De natuur heeft altijd mijn interesse, vandaar mijn werk bij het park, de belangstelling
voor neerslag en daarnaast heb ik nog een volkstuin, waaruit we door het jaar heen van
onze groenten, aardbeien en asperges genieten. Hopelijk kan ik dat nog een aantal
jaren met plezier doen.
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Je hebt ook een niet-alledaagse hobby. Vertel er eens wat meer over…
Dat klopt. Ik ben een twaalftal jaren lid geweest van de "Ned. Bergsport Vereniging" en
heb onder leiding van een ervaren gids, met een groep van 10 tot 12 personen
prachtige bergtochten gemaakt in Oostenrijk, o.a.
klim- en gletsjertochten met als hoogtepunt de
beklimming van de Grossglockner, met een hoogte
van 3798 meter de hoogste berg van Oostenrijk.
Bijna alle berghutten hebben namen van Duitse
steden.

Deze hutten zijn
gebouwd (betaald) door
bergsportverenigingen
uit die plaats op een
hoogte van ongeveer
2000 tot 2500 m. Zodat
je ‘s morgens al op
hoogte aan een mooie
wandel- of klimpartij
kunt beginnen naar de
volgende berghut. De meeste hutten hebben z'n 40 tot 60
slaapplaatsen met als uitschieter de "Berlinerhütte”
met 160 slaapplaatsen.
Thijs, bedankt voor het interview, maar kun je nog even
vertellen hoe je op het idee bent gekomen om de
hoeveelheid neerslag bij te gaan houden en hoelang doe je
dit al?
Zoals eerder gezegd heeft de natuur mijn interesse en daar past het bijhouden van de
hoeveelheden neerslag mooi bij. De hoeveelheid regen was afgelopen jaar redelijk
normaal, maar de verdeling was niet gunstig: in het voorjaar te weinig, met als gevolg
een veel te droge ondergrond. Daardoor verdampte de regen later heel snel door de
hete zomer.
In de nacht van
zaterdag 27 maart 2021 op
zondag 28 maart 2021
is het weer tijd om
de klok een uurtje
vooruit te zetten.
DE SCHAKEL 6- 2021
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670
Beste leden,
Het Corona virus is helaas nog steeds aanwezig en geeft ons op dit moment nog
steeds geen mogelijkheden om activiteiten te organiseren.
Het bestuur vindt dit zeer jammer en mist de leden en de leden elkaar.
Daarom heeft het bestuur besloten
om in de paasweek een attentie te
bezorgen bij onze leden, een
attentie voor extra gezondheid en
energie.
Dit zal bezorgd worden door één van de bestuursleden in de week van 29 maart.
Als er niemand aanwezig is, wordt het bij de deur, afdak of carport neergelegd.
(het past deze keer niet in de brievenbus!)
Verder wensen wij alle leden en niet-leden Fijne Paasdagen.
Zodra er weer activiteiten mogelijk zijn zullen we jullie hier via
de Schakel informeren.
Tot zolang, houd de moed er in, beweeg, wandel, houd contact
en vooral blijf gezond.
Voor info mag je altijd contact opnemen met het bestuur.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag 29 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
2 april 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

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
Maandag

3 april

22 maart xxx
29 maart GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 20 MAART GAAT NIET DOOR
Gelukkig kun je zelf het hele jaar door iets aan zwerfafval doen. Zo kun je je
bijvoorbeeld aanmelden voor ons vrijwilligersnetwerk zwerfafval Schon Bezig.
Je krijgt dan de materialen en ondersteuning van ons. Aanmelden kan via:
www.afvalaanbieden.nl of bellen met de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 kan ook.
Kies dan voor optie 5. Meer informatie: www.afvalaanbieden.nl
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MARIAGAARDE HAPS

Wat voor mooie activiteiten mogen wij als sociaal werkers samen met de
vrijwilligers beleven in de huiskamer van Mariagaarde.
En wat zijn wij trots op onze deelnemers.
We genieten met z'n alle van deze fijne samenwerking.
Samen een heerlijke maaltijd voorbereiden, schilderen, enz. enz. teveel om op te
noemen. Niets moet alles mag, heerlijk toch en natuurlijk alles gaat coronaproef.
Mensen kijk eens rond bij de entree van Mariagaarde.
Deze schilderijen zijn gemaakt door de deelnemers van Mariagaarde, geweldig om
te zien.
De kracht van Dagbesteding Mariagaarde is: We doen het samen!

Heeft u vragen of hoe u zich kunt aanmelden als
deelnemer/vrijwilliger of vervoers-vrijwilliger.
Ankie is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur.
Mobiel: 06-30 64 04 45.
Een e-mail kan ook, stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl
Met vriendelijke groet,
Sociaal werkers,
Ankie Jacops en Gertie Vink

Dagbesteding Mariagaarde is op zoek naar vrijwilligers m/v,
voor de maandagochtend en vrijdagochtend .
Lijkt het je leuk om een paar uurtjes in de week vrijwilligerswerk te doen,
neem dan contact op met Ankie Jacops 06-30 64 04 45
of stuur een e-mail naar: ankiejacops@sociom.nl
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