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Pasen opent dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid
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KONINGSDAG 2021
Hallo lieve kinderen,
Het organiseren van een feestelijke bijeenkomst op
Koningsdag is helaas nog niet mogelijk, maar…
we willen er toch voor proberen te zorgen dat jullie
Koningsdag een beetje (corona-proof) kunnen vieren!
In het volgende nummer van De Schakel zullen we hier meer over vertellen,
dus houd de Schakel (en Facebook) goed in de gaten voor meer informatie!
Hopelijk kunnen we er zo toch nog een klein feestje van maken.
Liefs,
Jeugd- en Jongeren Raad

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 8 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 16 APRIL 2021

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

UITERLIJK VRIJDAG 9 APRIL 2021
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 0485 – 318307 of 06 18446702.

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 voor gratis artikelen of diensten in
de rubriek: `t Snuffelhoekje’
Stuur je oproep naar: info@deschakelhaps.nl
Wie heeft of krijgt binnenkort een
nestje kittens. Wij zijn op zoek naar:
2 kittens uit 1 nest.

Gratis af te halen.
Een Agfascop om dia’s te kunnen
bekijken.

Tel 06-23 04 48 65.

Mobielnr. 06-46 61 64 49

Gratis af te halen
Babybedje. Model Oud Hollands.
Wit met een hartje in
hoofd- en voeteneind.
Tevens camping babybedje
en wipstoeltje.

SCHAKELTJE
Te koop
2 t.v. schotels + 1 standaard
Receiver DSX 7072 Sat. Bieber
Tel. 0485-317113.

P. Gerrits.
Tel. 0485-313604.
Samen onderweg naar een nieuwe gemeente:
de bouwteams krijgen vorm

De dorps- en wijkraden zijn gevraagd om een bouwteam
samen te stellen.
De bedoeling is dat de bouwteams eind maart van start gaan.
Info: www.cuijk.nl
Via de website www.gemeentelandvancuijk.nl houden we u op de hoogte.

VIER GENERATIES
JOSEPHS
Na tien kleinkinderen kan Huub
Josephs (74 jaar) zich nu ook trotse
overgrootvader noemen.
Voor het eerst heeft hij zijn eerste
achterkleinkind, genaamd Finn
Josephs (geboren op 29-01-2021),
op zijn schoot.
Achter Huub staat zijn zoon Marchel
Josephs (51 jaar) en zijn kleinzoon
Wesley Josephs (25 jaar).
DE SCHAKEL 7-2021
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GESCHIEDENIS VAN EEN LEDIKANT
Ons mams grootvader,
Martinus van Raaij,
heeft meegeholpen
aan de bouw van de
huidige kerk te Haps,
zo rond het jaar 1900.
Hij heeft toen de
kerkbanken uit de
oude kerk opgekocht.

Foto. Plaats-nummer
van een kerkbank

De vader van ons mam, Piet van Raaij
(aannemer te Haps), heeft, toen hij in 1926
trouwde, van deze kerkbanken door
timmerman Louis van Haren een ledikant
laten maken. Het ledikant is, zoals vroeger
gebruikelijk was, 140x180 cm.

Foto: Zoals ledikant nu gebruikt
wordt door een achterkleinkind van
Sisca Lemmens-van Raaij.
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In dit ledikant zijn alle 12 kinderen van Raaij
uit Haps grootgebracht. Daarna was het
lange tijd ongebruikt, totdat één van ons
mams kleinkinderen erin ging slapen.
Op dit moment wordt het bed gebruikt door
één van haar achterkleinkinderen.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS HAPS
Zondag 4 april eerste paasdag 10.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Jaargetijde Tien Thoonen
Piet Roelofs
Zaterdag 10 april 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd. Piet Custers
Jaargetijde Pastoor Antoon van Kessel

Priester van de week:
Pastoor Ad van der Meijden tel 0485-451282 - Zaterdag 3 april tot vrijdag 9 april
Pastor Bas van Dijktel 0485-218712 - Zaterdag 10 april vrijdag 16 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.

DE SCHAKEL 7-2021
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HOE HERKEN JE EEN BEROERTE
Wacht niet, meld je zo snel mogelijk, ook in coronatijd!
Soms horen we van patiënten ‘Ik werd gisteravond even
helemaal niet goed, heb toen een paracetamol genomen
en ben in bed gaan liggen. Ik dacht laat ik er eerst even
een nachtje over slapen voor ik de huisarts bel’.
Neuroloog Ilja Bot: “Mensen bellen vaak niet snel de
huisarts, helaas ook als er verschijnselen zijn die kunnen
duiden op een beroerte. Juist dan is het van groot belang
om zo snel mogelijk behandeld te worden.”
Ook in de huidige coronatijd, zo laten de neurologen van
Maasziekenhuis Pantein weten.
Mond, sprak, arm… beroertealarm
Een scheve mond, verlamming van arm of been, niet uit je woorden kunnen komen. Dat
zijn de belangrijkste verschijnselen van een beroerte.
Vandaar ook de landelijke campagne: Mond, spraak, arm… beroertealarm!

Ook plotseling ernstige problemen met slikken, een verdoofd gevoel aan arm of
been, dubbel zien, hevige duizeligheid en coördinatie- of evenwichtsproblemen kunnen
symptomen zijn van een beroerte.
Wanneer de verschijnselen langer dan 5-10 minuten duren, moet iemand zo snel

mogelijk naar het ziekenhuis. Hoe eerder iemand in het ziekenhuis is, hoe eerder
de oorzaak bekend is en hoe minder kans er is op blijvende schade.
Wacht daarom niet af en
bel direct 112 bij
verschijnselen van een
beroerte en onthoud het
tijdstip waarop de
klachten begonnen.
Herken de volgende
signalen van een
beroerte: mond, spraak, arm… beroertealarm!
Op de website wordt in een filmpje op een heldere manier uitgelegd wat het verschil is
tussen een TIA, herseninfarct en een hersenbloeding. Ook zie je hoe je een beroerte
kunt herkennen. Zoek hiervoor de pagina: ‘video-film’ en dan ‘Beroerte (CVA)’.
https://youtu.be/UKbTPMH6q8Y
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AAN ALLE INWONERS VAN HAPS
We willen u graag bedanken voor het gehoor geven aan onze
oproep eind 2020 om via een overschrijving onze goede
doelen te steunen. Naast uw persoonlijke donatie aan uw
goede doel, hebben wij nog ruim € 1.100,00 van u mogen
ontvangen. Super!
Helaas vinden we het nog steeds niet verstandig om in week
13 2021 onze gezamenlijke goede-doelen-collecte te houden. Het is jammer dat de
goede doelen daardoor best veel geld mislopen. Toch blijven we positief en denken
(en hopen) in het najaar 2021 nog een huis-aan-huis collecte te kunnen houden.
Wij houden u op de hoogte.
De coördinatoren van de goede doelen.
Eitje pellen
*. Zout, azijn of citroenschijfje in het water zorgt ervoor dat je
jouw eitje gemakkelijker kan pellen en het voorkomt dat je
hele ei leegloopt als het barst.
*. Begin het pellen altijd aan de boven- of onderkant, nooit aan de zijkanten.
*. Een oud eitje pelt makkelijker dan een vers eitje.
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ZO HERKENT U EEN HARTAANVAL
De meest voorkomende symptomen:
Hoe sneller een hartaanval behandeld wordt, hoe groter de overlevingskans.
U heeft er dus alle belang bij om een hartaanval zo snel mogelijk te herkennen.
Dit zijn enkele van de meest voorkomende symptomen.
1. Pijn in de borststreek
Pijn of ongemak in de borststreek is het meest voorkomende symptoom van een
hartaanval.
De pijn kan mild zijn, waardoor mensen niet onmiddellijk aan iets ernstigs als een
hartaanval denken. Ze gaan er vaak van uit dat de pijn wel zal weggaan.
2. Ongemak in het bovenlichaam
Ongemakken of pijn in het bovenlichaam - niet alleen in de borststreek - kunnen
wijzen op een hartaanval. Wees aandachtig voor elk vreemd of ongewoon
symptoom van uw heup naar boven toe. Dit kan gaan om een drukkend, zwaar,
pijnlijk of ongemakkelijk gevoel in de borst, rug, nek, schouders, armen, polsen,
ellenbogen, tussen de schouderbladen, in de kaak,
keel of zelfs in het tandvlees of de oorlellen.
Natuurlijk moet u niet bij elk pijntje in deze streek
aan een hartaanval gaan denken.
Zitten hartproblemen of risicofactoren, zoals een
hoge bloeddruk of een hoog cholesterol, in de
familie? Besteed dan speciale aandacht aan deze
symptomen. Als de pijn bijzonder intens is, als er
geen specifieke aanleiding voor is, als het erger
wordt tijdens het sporten of als de pijn maar niet wil
overgaan, kunt u beter een arts inschakelen.
3. Maag- en darmproblemen
Ook maag- en darmproblemen kunnen een indicatie zijn van hartproblemen.
Als de pijn anders aanvoelt dan 'gewone' maag- en darmproblemen kan extra
aandacht nodig zijn. Doe dit zeker als u al kampt met risicofactoren, zoals een hoge
bloeddruk of vaatproblemen.
4. Griepachtige verschijnselen
Het gebeurt wel vaker dat mensen last lijken te hebben van een hele zware griep,
terwijl ze eigenlijk hartproblemen hebben. Extreme vermoeidheid en uitputting die
dagenlang aanhoudt, maag- en darmproblemen en een algemeen ziek gevoel
kunnen symptomen zijn van een hartaanval. Deze symptomen zijn makkelijk te
verwarren met een griep. Wees dus op uw hoede als u vindt dat de symptomen
abnormaal erg zijn.
5. Kortademigheid
Kortademigheid is ook een belangrijk symptoom van een hartaanval.
Wees er alert op. U hoeft niet noodzakelijk pijn in uw borststreek te hebben om bij
kortademigheid van een hartaanval te spreken.
Wat doe je bij een van deze klachten?
• Neem contact op met je huisarts
• Bel of laat 112 bellen
• Zorg ervoor dat het slachtoffer zich niet inspant door hem te laten zitten of liggen
• Controleer regelmatig bewustzijn en ademhaling
DE SCHAKEL 7-2021
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CORONA-MAATREGELEN TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021
De invulling van de Tweede Kamer was lange tijd
onzeker, maar uiteindelijk heeft men gekozen
voor twee extra dagen en per post stemmen. Het
ging met name om kiezers die tot een risicogroep
behoren, met deze uitbreidingsmogelijkheden kon
men toch zijn of haar stem uitbrengen. Kiezers
van 70 jaar en ouder konden per brief hun stem
uitbrengen. Ze konden de briefstem afgeven op
door de gemeente aangewezen locaties of per
post versturen naar het briefstembureau in hun
gemeente. Maandag 15 maart en dinsdag 16 maart voor de verkiezingsdag waren
in alle gemeenten een beperkt aantal stemlokalen openen om eerder stemmen
mogelijk te maken.

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN: WAT STEMDE HAPS
Op 17 maart 2021 heeft Haps gestemd voor de
Tweede Kamer verkiezingen.
Voor het eerst werd in verband met de corona-maatregelen een
stembureau ingericht in zalencentrum De Posthoorn aan de
Kerkstraat. In totaal werden 1.802 stemmers begroet die hun stem uit
kwamen brengen. Het totaal aantal stemgerechtigden in Haps is 2.359
dus het opkomstpercentage was 76,39%.

Info Haps

Welke conclusies kunnen uit het Hapse stemgedrag worden getrokken?
Ook in Haps heeft de VVD het meeste aantal stemmen opgehaald (30%), op grote
afstand gevolgd door CDA (14%). Op de derde plaats volgt de PVV (12%), D66
(11%) en de SP (9%). Opvallend is de sterke stijging van Forum voor Democratie
(5%) ten opzichte van de verkiezingen van 2017.
Haps volgt dus in deze verkiezing grotendeels de landelijke tendens. Zo kennen ook
de nieuwe partijen JA21, BBB en VOLT een duidelijke opkomst.
Het volledige overzicht van de uitgebrachte stemmen in Haps op 17 maart 2021
wordt in bijgaand overzicht vermeld waarbij tevens de vergelijking kan worden
gemaakt met de verkiezingsjaren 2017 en 2012.

10

DE SCHAKEL 7-2021

DE SCHAKEL 7-2021

11

MOTORRIJLES
Vroeger ben ik als 18-jarige motorrijles gaan halen. Mijn droom was toen om motor te
gaan rijden! Ongeveer 60 jaar geleden ging het er heel anders aan toe
als tegenwoordig. Nu rijdt de rijinstructeur in de auto achter de aspirant
motorrijder aan. De motorrijder heeft een koptelefoon op en heeft zo
rechtstreeks contact met de rijinstructeur. En er word gelest op een
echte motor! Vroeger, waar ik toen leste, hadden ze zo’n aftandse
scooter, een Vespa. Toen keken we als aanstaande motorrijder ook al
neer op scooterrijders! Deze rijschool had alleen maar 2 scooters om mee te lessen. De
motorrijlesschool was in Nijmegen en was veruit de goedkoopste. Zover ik het me nog
kan herinneren betaalde ik toen per uur 8 gulden (3 euro). Dus ik moest maar even
door de zure appel heen bijten van het lessen op een scooter! Het ding was ook nog
zo’n springding. Je moest echt heel goed opletten met het loslaten van de koppeling,
want je stond al gauw op het achterste wiel! De instructeur zat achter je op de scooter.
De Vespa werd toen gemaakt in Italië en was duidelijk gemaakt voor kleine Italiaantjes.
De rijinstructeur en ik kwamen duidelijk nogal wat plaats tekort op de scooter. Dan
schreeuwde hij hard in je helm wat je moest doen. Dus ik deed precies wat hij wilde. Ik
maak wat snelheid, grijpt opeens mijn instructeur met beide armen om mijn middel. Ik
roep tegen hem: “ wat doe je nou?” “Dan voel ik mezelf wat veiliger”, roept hij terug.
Ja, je moet wat over hebben voor het motorrijbewijs.
Ik had toen ook een keer een instructeur die schijnbaar goed was uit geweest? Hij was
hees en ik verstond hem nauwelijks. Hij gaat bij mij achter op de scooter zitten en zegt
tegen mij: “Zoek het maar uit, want je verstaat me toch niet.” Dit was voor mij nog de
gemakkelijkste les die ik tot nu toe gehad had, want de meeste instructeurs hadden de
gewoonte om pas op het laatste moment te zeggen of je links of rechts af moest en dan
moest je weer flink in de remmen en had je de instructeur weer bovenop op je zitten.
Zo heb ik ook een keer op de Waalbrug zonder brandstof gestaan. Wat
me nog het meest is bijgebleven is die keer dat ik met de Vespa en de
instructeur voor een rood stoplicht stond te wachten. Ineens springt het
stoplicht op groen, dus ik laat de koppeling langzaam los en geef
voorzichtig gas, maar er gebeurde niets. We bleven staan waar we
stonden. Dan maar een flinke stoot gas. Op hetzelfde moment wordt, denk ik, de
lesgever wakker. De man achter me laat de koppeling los en daar steigerde het
Vespaatje in een heuse weely over de Sint Anna kruising heen. Hoe we het gefikst
hebben weet ik al niet meer, maar na de kruising zaten de instructeur en ik nog steeds
op de scooter. We waren allebei nog SPRINGlevend! De instructeur is toen met de bus
naar zijn rijschool gegaan. Hij durfde niet meer met mij op de scooter. Na een stuk of 6
lessen kon ik op examen. Ik slaagde de eerste keer. Snijer
.
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LOONBEDRIJF EN CAFÉ FAMILIE PETERS RIT

Foto: Café Peters Rit en loonbedrijf aan de Parallelstraat 8

Men Cobbes
Rond 1930 werden Herman Peters Rit (Men Cobbes) en Leen van Asten de nieuwe
uitbaters van café Peters Rit aan de Parallelstraat 8 te Haps. Dit pand werd gehuurd
van de familie Mooren, brouwerij te Haps, voor 4 gulden per week. Het was een
café waar het goed toeven was, een luisterend oor en een goed glas bier en een
gezellige kroeg waar een goed feestje gebouwd kon worden.
Zo kenden de Hapsenaren deze plek.

Foto: Herman Peters Rit en Leen van Asten
1930 - 1968 Café Peters Rit: Parallelstraat 8 Haps
1968 - 1987 Werd het Bar " De Paardestal "
In 1996
Café werd opgeheven en is er een woonhuis van gemaakt
Café/ Bar “de Paardestal” met uitbaters:
Hans en Nellie van Zutphen
- Jan en Henk Botterhuis
Hek Reijs
- Peter en Theo Nabuurs
Sjaak en Nancy Henst
- Jan en Toos Koedijk
Wie heeft er nog meer informatie / foto`s over de geschiedenis van Bar “de Paardestal”
DE SCHAKEL 7-2021
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Enkele jaren later (net na de oorlog) rond 1947
wordt de eerste dorskast gekocht bij de fam.
Ermers in Oeffelt en loonbedrijf en café Peters Rit
wordt geboren.
Ook werden er twee David Browns aangeschaft.
Dit waren tractoren van 32 pk. Men Cobbes kreeg
het drukker en drukker en ook Jan Peters Rit
(broer van Men)ging in het bedrijf werken.
En Leen, ja die hield het café op orde, zorgde voor
de gasten en voor het eten als Men thuis kwam.
Ook zoon Koos, beter bekend als Koos van Men
Cobbes, de oudste zoon van Men, ging het loonwerk
in.
In 1958 wordt de grote trekker aangekocht.
Foto: David Brown 990 implematic
Een David Brown 990 implematic van 53 pk.
Deze wordt gekocht bij landbouw mechanisatie bedrijf J. Verhoeven in Beugen.
Deze was nodig en hij kwam voor de 1-scharige ploeg te staan.
De Hapse bevolking maakte zich
toch wel een beetje zorgen:
“Onvoorstelbaar zònne grote tractor!
Dé weet ik ok nie, as dé mar goet
kumt.” Mar gèn zurge, dé kwam
goet. Druk hadden ze het, zowel met
het café als met het loonbedrijf.
Gerard Peters Rit de jongste zoon
van Men, beter bekend als Gerrit van
Men Cobbes, ging ook thuis werken,
want dat was hard nodig, maar dat
was van korte duur, Gerrit moest in
dienst. 59-6 dat was zijn lichting,
niets aan te doen. Tot Piet Selten dit
ter ore kwam. “Dé kan nie, ze hebbe
ut veul te druk!” Via Piet en bekende
mensen van hogerhand was Gerrit
zo thuis.
V.l.n.r.: Koos - Nera - Gerard –
Herman Peters Rit en Leen Peters Rit-van Asten.
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Ook hadden ze een graszaaimachine. In het begin van de mais heeft Gerrit deze
machine omgebouwd met houten bakjes om de mais 70 cm uit elkaar te poten; de
eerste maiszaadjes geplant door
Gerrit, een vakman.
In 1960 wordt de eerste combine
gekocht, maar die was al snel veel te
klein en werd ingeruild tegen een
grote ‘Claas’ combine. Dit was Koos
zijn werk; dag en nacht zat hij op
dat ding met zijn litertje kouwe thee
en altijd zwart tot achter zijn oren.
Hard werken, ja dat moesten ze.
In Haps en in de weide omstreken
was loonbedrijf en Café Peters Rit
bekend. Zelfs gier varen voor
Staatsbosbeheer in De Rips, de
Foto: Koos en ? op de combine
boswachter was Jan van de Aa en
Piet van Sambeek had dat geregeld. Met een giertonnetje van 3000 liter was dat
geen probleem. En dan 's avonds een lekker pintje bier drinken bij Leen. Aan alles
komt een eind zowel aan het Café, het loonbedrijf en dit verhaal.
Merk: David Brown Type: 990
Bouwjaar: 1958
Vermogen: 53 PK
Gerestaureerd in:1989, door kleinzoon
Herman Peters rit
Eigenaar: H. Peters rit Plaats: Haps
Aanschaf. Deze tractor is nieuw gekocht
door grootvader H. Peters rit bij de firma
J. Verhoeven in Beugen
Bijzonderheden. Deze tractor is
± 30 jaar op ons loonbedrijf geweest en
is van grootvader naar zoon naar
kleinzoon gegaan. Hij heeft na goede
(zware) diensten te hebben bewezen een
grondig restauratie ondergaan en is nu
nog in de familie.

De David Brown in nu nog steeds in het
bezit van kleinzoon Herman Peters Rit,
beter bekend als:
Herman van Koos van Men Cobbes
van Gizo van Mantje Peters Rit.
Ik hoop dat het een goed en mooi
verhaal was en dat u genoten heeft
tijdens het lezen.
Groetjes Herman Peters Rit

Herman bedankt en geniet van de vele mooie toertochtjes
DE SCHAKEL 7-2021
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Sterkte en alle goeds voor
iedereen in deze “corona-tijd”
Met lieve groetjes namens:
Josephine
en
Antoinet
Doei xxx
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DUS JIJ WILT EEN DAG VRIJ
Dus jij wilt een dag vrij?
Weet je eigenlijk wel wat je vraagt?
Een jaar heeft 365 dagen, waarop gewerkt kan worden.
Er zijn 52 weken per jaar, waarin je al 2 dagen vrij hebt.
Er blijven dan nog 261 dagen over.
Per dag werk je 16 uur niet, wat gelijk staat aan 170 dagen.
Zo blijven er nog 91 dagen over.
Iedere dag besteed je 30 minuten aan koffie, per jaar is dat 23 dagen.
Waardoor er nog maar 68 dagen overblijven.
Daarnaast heb je 1 uur lunchpauze per dag,
wat gelijk staat aan 46 dagen per jaar.
Zo blijven er nog 22 dagen over om te werken.
Normaal gesproken ben je 2 dagen per jaar ziek,
zodat er nog maar 20 van overblijven.
We hebben 5 verplichte feestdagen per jaar,
wat het aantal werkbare dagen reduceert tot 15.
Daarvan geeft je baas je met een royaal gebaar 14 dagen vakantie.
Waardoor er nog maar 1 dag overblijft om te werken.
En dan wil jij................
Die ene dag ook nog vrij?

JIPPIE HET IS LENTE! IS JOUW TUIN ER AL KLAAR VOOR
Welke planten kunnen tegen een stootje?
Welke haag kun je het beste kiezen?
Of wil je je complete tuin op de schop?
Kies planten in je tuin die tegen hitte kunnen.
Een heg of haag zorgt voor verkoeling in de zomer en is fijn
voor vogels.
Vervang tegels door mooie planten.
Zo droogt je tuin minder snel uit tijdens droge, hete zomers.
Neem zeker even een kijkje op:
www.fijninbrabant.nl/landvancuijk.
Daar vind je tips én een gratis tuinontwerp.

Op naar een heerlijke tuinzomer!
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WIE DENKT ER ALVAST MEE
Ja, beste lezers van De Schakel…
We leven nu in de mooiste tijd van het jaar, de tijd waarin de natuur definitief ontwaakt
uit haar winterslaap. Het is ook de tijd van het jaar waarin de schrijver van alle
“Julianakopij” al ruim 34 jaar in De Schakel aankondigt dat het Frühschoppen in
aantocht is en Juliana vooropgaat tijdens de Oranjeoptocht.
Het is ook de tijd dat alle Hapsenaren
ontzettend blij wakker worden met de
klanken van Juliana tijdens het
dauwtrappen met natuurlijk het
afsluitende ontbijtje in clubhuis ‘De
Posthoorn’!
Het is ook de tijd van de serenade voor
de Koninklijk gedecoreerden en de
inzamelzaterdagen voor de
rommelmarkt en de uitvoering hiervan.
Daarnaast verschijnt er in de maand
april altijd een “Juliana-iemand” met
loten aan uw deur.
Ook staat er 2-jaarlijks of een We Want
You of een Music Night aankondiging
met onze eigen vocale en instrumentale sterren rond deze tijd in De Schakel. Daarnaast
is er meestal ook nog wel iets extra’s op te luisteren in ons dorp in deze mooie
lenteweken, etc. etc.
Voor het 2e jaar op rij helaas geen melding van al dit moois in De Schakel…
Vorig jaar waren het nog (althans dat dachten we) eenmalige afgelastingen maar
Corona heeft ons geleerd dat het zomaar allemaal anders kan lopen. Ook deze lente
maken we een pas op de plaats maar we kijken wel vol vertrouwen vooruit!
Als Muziekvereniging Juliana staan we natuurlijk daarin niet alleen. Het is nu eenmaal
allemaal een beetje anders in ons dorp anno 2020-2021. Het is voor alle Hapsenaren,
verenigingen, instellingen en bedrijven een beetje passen en meten en vooral goed op
elkaar letten. Laten we dit laatste vooral blijven doen en volhouden zodat we straks met
z’n allen weer mogen en kunnen genieten van alle mooie activiteiten.
Gelukkig toont ons dorp veerkracht! Hulde aan de geweldige initiatieven waarvan we al
hebben genoten Ik denk dat, als
alles straks voorbij is, we maar
eens moeten gaan denken over
iets heel moois, een soort van
dorpsfeest waaraan velen
meewerken en waarvan velen
mogen genieten: alle generaties,
want dat verdient Haps.
Wie denkt er alvast mee, want
als we weer kunnen proosten
zoals de jongelui op de foto….
dan zijn we weer op de goede
weg!
Met muzikale groet, Bart Robben
DE SCHAKEL 7-2021
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RONDJE BEDRIJVENTERREIN LAARAKKER

Toon van Dijk bedankt. Dankzij jou is bedrijventerrein Laarakker A73
weer een heel eind opgeschoond.
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TENNISVERENIGING DE ZOETSMEER
Je hebt nog nooit getennist of je hebt dit wel ooit gedaan
en wilt graag training volgen om de beginselen van
deze sport te leren?
In dat geval hebben we de volgende mogelijkheid:
• Je schrijft je in voor de tennistraining, totaal 10 lessen
met 4 personen.
• Je betaalt dan alleen het lesgeld van € 115,00 en
het lidmaatschap voor die 10 weken krijg je er dan gratis bij.
• De trainingen worden gegeven op dinsdag en woensdag
vanaf 19.00 uur.
BETALING VINDT PLAATS NADAT DE LESSEN ZIJN BEGONNEN.
Start van de training is dinsdag 20 april (1ste trainingsles).
Heb je geen racket dan kun je er één via De Zoetsmeer in bruikleen krijgen.
Meld je aan door een mail te sturen vóór ZONDAG 12 april naar Louis van de Groes
(vdgroes@home.nl) met de volgende gegevens:
Naam …………………………………..………..
Woonplaats ……………………..………………
Geboortedatum ………….…………………….
E-mail …………………….…………………………..

Adres ………………………………….………...
Tel. nr. ……..…………………………….…..
Aantal jaar tenniservaring …………….

Ik meld mij aan voor de training op:
Ik wil graag een leenracket:

DINSDAG
JA

DE SCHAKEL 7-2021

/
/

WOENSDAG
NEE
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LUIGI MUZIKANT EN SONGWRITER
In de wandelgangen hoorden we dat Luigi Nabuurs een videoclip
met cd heeft uitgebracht. Natuurlijk willen we wel even weten wie
die Hapsenaar is die liedjes schrijft en een cd heeft uitgebracht?

Luigi Nabuurs

Luigi, zou je je even kort willen voorstellen.
Zeker! Ik ben Luigi Nabuurs, 29 jaar oud uit Hops. Mijn ouders zijn
Wies Broeks woonachtig in de Tulpenstraat en Hans Nabuurs
woonachtig op de Kalkhofseweg.
Mijn hobby’s zijn voornamelijk muziek gerelateerd. Songwriter,
zingen, gitaar spelen & drummen. Verder ga ik graag naar
concerten, feesten & festivals, maar zoals iedereen weet zijn die er
nu helaas niet.

Kun je wat meer vertellen over je videoclip
Mijn eerste single onder mijn eigen naam ‘LUIGI’ was ‘Take You
Back’, die ik vorig jaar juni uitgebracht heb. De videoclip voor dit
nummer heeft mede Hapsenaar Danny Jacobs gemaakt. Hiervoor
zijn we naar de Waalkade in Nijmegen gegaan en daar is ie
geschoten!
Daarnaast heb ik in november mijn tweede single ‘By Your Side’
gereleaset. Dit is een duet dat ik samen met Sylvana Jacobs uit
Cuijk geschreven en opgenomen heb. Voor dit nummer hebben
we twee clips geschoten, een clip die tijdens de opnames van het
nummer in New Road studio’s Wijchen is geschoten en de andere
clip in Vianen, beide door De Moor Creative Industries.
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Welke opleidingen heb je gevolgd, voordat je besloot om in de muziek verder te gaan?
Na de middelbare school heb ik een jaar een ICT-opleiding gevolgd, maar al snel bleek
dat dit niet echt mijn ding was. Toen het einde van dat jaar naderde vernam ik dat er
een nieuwe MBO muziekopleiding van start zou gaan in Eindhoven, het Rock City
Institute. Ik bezocht de open dag en wist meteen dat dit was wat ik wilde! Meteen
ingeschreven voor een auditie en gelukkig kwam ik
door de selectie en werd aangenomen als drummer.
Met muziek maken ben ik begonnen als drummer op
mijn 14de. Toen ik de opleiding Rock City Institute
had afgerond ben ik pas met zingen, gitaar spelen &
songwriting begonnen en heb ook auditie gedaan op
de Rockacademie in Tilburg en daar werd ik
aangenomen als drummer.
Tijdens deze opleiding begon ik me eigenlijk steeds
meer te richten op songwriting en gitaar. Daardoor
ben ik na een jaar gestopt omdat mijn discipline hier
drums was. Na deze opleiding heb ik nog wel 4 jaar in
de band Shiverburn gespeeld als drummer.
Hoe ben je er toe gekomen om zanger en songwriter te
worden en hoe lang doe je dit al?
Songwriter, ben ik ongeveer rond mijn 17de mee
begonnen, toen ik op het Rock City Institute begon.
Het zelf creëren van een nummer uit het niets is voor
mij toch het mooiste om te doen. Het beter worden in
gitaar spelen maakte het schrijven een stuk makkelijker, in het begin gebruikte ik hier
alleen computer software voor.
Ik schreef ook de zang melodieën en teksten zelf, maar zong toen eigenlijk nog niet.
Hier ben ik pas rond mijn 22ste mee begonnen.
Een hoop eigen nummers had ik klaar en wilde hier een eigen band mee beginnen. Toen
nog met de intentie om de drummer te zijn, maar de zoektocht naar een zanger liep de
hele tijd op niets uit. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga het zelf doen ben op
zangles gegaan bij Veerle Verschuren en zo verder gegaan met het zingen.
Welk soort muziekstijl is jouw muziek?
Voor mijn eigen project probeer ik een combinatie te maken van alles wat ik vet vind,
ben groot fan van het Pop Rock geluid uit de 2000’s, bijvoorbeeld bands als Nickelback,
Daughtry, Lifehouse en de albums van Bon Jovi uit deze tijd. Dit zie ik als de basis van
mijn sound. Daarnaast probeer ik dit te combineren met meer hedendaagse Pop & EDM
(Electronic Dance Music) invloeden. Als ik met of voor anderen schrijf verschilt het,
maar toch voornamelijk binnen de Pop, Rock, EDM & Country genres.
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Bespeel je ook nog andere muziekinstrumenten dan gitaar?
Zoals eerder benoemd, was drums mijn eerste instrument. Verder kan ik ook redelijk
basgitaar spelen en een klein beetje piano, alhoewel ik hier graag beter in zou worden.
Heb het altijd een erg mooi instrument gevonden!
Speel je in een band of solo en waar treed je zoal op?
Ik heb altijd in bands gespeeld als drummer, maar voor mijn solo project heb ik nog
geen live band, was hier wel mee bezig, maar door corona eigenlijk geen aandacht
meer aan besteed aangezien je nu toch geen
optredens kan doen. Misschien dat ik weer een
live band bij elkaar probeer te krijgen als er
weer ruimte is voor gigs. Wel heb ik voor corona
alleen met gitaar optredens gedaan, vaak covers
met wat eigen nummers tussendoor. Ik mis het
zelf optreden & naar optredens gaan wel erg dus
hoop dat het snel weer kan!
Schrijf je liedjes alleen voor jezelf of ook voor
anderen?
Ik schrijf ook voor en met anderen. Tot nu toen
heb ik 5 songwriting camps bezocht, dit houdt in
dat je een week met songwriters die vaak uit
allerlei verschillende landen komen gaat
schrijven. Hier heb ik veel mensen ontmoet
waar ik nu ook nog vaak mee schrijf, via Zoom
of Skype. Vaak krijg je een lead, dit is een opdracht vanuit een label dat ze een bepaald
soort nummer zoeken voor een artiest die bij hen onder contract staat. Je gaat dan een
nummer schrijven, deze pitchen ze dan en mochten ze deze het beste vinden, dan
wordt deze door de artiest opgenomen en uitgebracht. Nog geen grote hits tot nu toe,
maar dat is wel mijn doel! haha!
Tot nu toe zijn er 5 nummers uitgebracht waar ik aan heb meegewerkt:
- Mila Jam - Eye On You (USA)
- Abdou - Weer Opnieuw (België)
- Monelise - Clockwork Heart & Sliding Worlds (UK)
- KAYU - Unbreakable ft. Sannada (Duitsland)
- Alphacast - This Time (Duitsland)
Zing je ook liedjes die andere songwriters speciaal voor jou geschreven hebben?
Ik zing wel liedjes die ik samen met anderen heb geschreven, maar nog geen waar ik
zelf niets aan mee heb geschreven. Weet eerlijk gezegd ook niet of ik dat zou willen,
misschien als het echt een steengoed nummer is! Je voelt je toch meer verbonden met
een nummer als je die zelf hebt geschreven of mee
geschreven.
Heb je al nummers uitgebracht die je zelf geschreven
hebt en wat zijn het voor liedjes?
‘Take You Back’, geschreven met Caroline Gustavsson
& John Sauli op een writing camp in Duitsland. Een Pop
Rock nummer met groots refrein.
En ‘By Your Side’, een romantisch duet samen met
Sylvana Jacobs.
Verder liggen de 3de en 4de single ook klaar.
Ik ben van plan de 3de uit te brengen eind maart/begin
april. Dus stay tuned!
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Je heb ook eens een promotie filmpje uitgebracht. Met wie heb je dat georganiseerd?
Online kun je tegenwoordig veel doen, het promo filmpje heb ik laten maken op de site
Fiverr. Mensen bieden hier verschillende diensten aan en zo ook het maken van promo
filmpjes.
Nu met covid-19 kun je niet optreden. Hoe vul je die tijd in?
Ik besteed het vooral aan schrijven voor mezelf en anderen. Daarnaast ben ik meer
bezig gegaan met produceren vanuit mijn eigen thuis studiootje op zolder.
De akoestische versie van ‘Take You Back’ heb ik bijvoorbeeld zelf geproduceerd.
Ik wil ook producties gaan maken voor andere vocalisten/songwriters/artiesten.
Dus mochten er mensen dit lezen die altijd al eens iets hebben willen opnemen, je kunt
altijd contact met me opnemen!
Geef je muzieklessen?
Op het moment niet, maar ik heb in het verleden wel drum & gitaarlessen gegeven.
Songwriting les geven lijkt me ook tof om ooit te doen voor mensen die het willen leren.
Kun je enkele hoogtepunten noemen uit je muzikale carrière?
Met mijn vorige band Shiverburn hebben we een Europese Tour gedaan als
voorprogramma van de Zweedse band Soen, een progressieve metal band.
We hebben toen in 3 weken in 11 Europese landen gespeeld. Elke dag optreden, de boel
inladen en weer de tourbus in op naar de volgende bestemming. Dit was wel echt een
hoogtepunt! Daarnaast hebben we met die band ook in het voorprogramma gestaan
van 3 Doors Down, wat ook top was. Ook ben ik natuurlijk erg trots op het uitbrengen
van mijn singles Take You Back & By Your Side en de opvolgers die er aan komen.
Verder vind ik het samenwerken met verschillende
schrijvers en producers altijd een hoogtepunt!
Vertel eens een leuke anekdote?
Ik bezocht in 2018 een concert van mijn favoriete
band Nickelback. Ik wist dat zij elk optreden iemand
uit het publiek op het podium vragen om het nummer
‘Rockstar’ mee te zingen. Dus had ik een bord
gemaakt waar op stond “Can I sing Rockstar with
you”? Chad Kroeger, de zanger, zag dit en ik mocht het podium op. Dan sta je ineens
met je favoriete band een nummer te zingen voor een vol Ziggodome. Dat was toch wel
een van de vetste dingen die ik ooit heb mogen mee maken!
https://luigineighbours.com
Luigi, bedankt voor het interview, wij wensen je heel veel succes als muzikant en
songwriter
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TWEE HANDEN....
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten.
Zal ik ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de dokter.
De eerste vinger zijn mijn verloren ouders.
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.
De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.
De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.
Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig.
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze. Graag, zegt de arts.
De
De
De
De
De

eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.
tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.
derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.
vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn.
vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee
handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn
gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.
En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als
ik mijn handen vouw tot een gebed? Neen,” zegt de dokter.
Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand
met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik
de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de
zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen.
Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen.
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht.
Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.
De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van
zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Zaterdag
Maandag

3 april GFT- container en restafval
12 april GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

Maandag

19 april 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
1 mei Buurtvereniging de Kampakker
Papiercontainer staat vrijdagmiddag op de hoek De Aalsvoorten/
Bogaersstraat; zaterdag van 09.00-11.00 uur staan er vrijwilligers bij.

Zaterdag
Zaterdag

3 april

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

RECTIFICATIE AFVALKALENDER 2021
De juiste openingstijden zijn: maandag van 13.00 tot 17.00 uur – woensdag van 13.00
tot 17.00 uur – vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur - zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
Tip: pas het meteen even aan op uw afvalkalender 2021. www.afvalaanbieden.nl
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VERVOLG MASTERPLAN WONEN HAPS
Beste dorpsgenoten,
Als dorpsraad hebben we op mede initiatief van de
gemeente een enquête uitgevoerd in het najaar van
2020 waarvan u enkele Schakels geleden de uitslag
hebt kunnen lezen. De uitslag was helder en
duidelijk. We wilden als dorpsraad direct doorpakken
en het masterplan daarmee vaststellen. Echter de
gemeente is van mening dat er nogmaals bij het dorp
gevraagd moet worden naar meer informatie om toe
te voegen aan de eerdere enquête. Verdere info leest
u in de onderstaande tekst van de gemeente.
Aan de inwoners van Haps,
Ik nodig u van harte uit voor de eerste bijeenkomst van het Masterplan Wonen voor
de kern Haps. Deze vindt plaats op donderdag 22 april a.s. De avond begint om
19.30 uur en wordt – de RIVM-richtlijnen volgend – online georganiseerd en wordt
nog nader ingevuld.
De woningmarkt is de laatste jaren sterk in beweging. Allerlei ontwikkelingen
volgen elkaar in grote snelheid op. Dat geldt voor Nederland als geheel, maar ook
voor de gemeente Cuijk en haar kernen, waarvan Haps er een is.
Demografische ontwikkelingen voorzien op termijn een sterke vergrijzing en
ontgroening. Allemaal ontwikkelingen die direct en indirect van invloed zijn op het
leefklimaat in de kernen van de gemeente Cuijk. Als we de ontwikkeling op haar
beloop laten wordt het steeds lastiger om het hoge niveau van voorzieningen in
onze kernen in stand te houden. Het toevoegen van de juiste woningen aan de kern
Haps is misschien niet het enige antwoord maar kan hieraan wel een bijdrage
leveren.
Om zo goed mogelijk op alle ontwikkelingen in te spelen, stelt de gemeente in 2021
voor iedere kern een Masterplan Wonen op. Daarin wordt aandacht geschonken aan
de behoefte, wensen en mogelijkheden om aan de bestaande voorraad nog nieuwe
woningen toe te voegen. Hiervoor is er inmiddels veel informatie verzameld.
Echter, het gaat om uw directe omgeving en daarom horen we als gemeente graag
uw ideeën hierover.
Dat doen we door twee avonden met elkaar in gesprek
te gaan over de toekomst van wonen in Haps. De eerste
avond geven we uw graag de ruimte om creatief, het
ideale plaatje of scenario voor Haps te schetsen. Vindt u
dat er (extra) woningen nodig zijn in de kern? Zo ja,
waarom en voor welke doelgroepen? En ook welke
locaties daarvoor (mogelijk) geschikt zijn.
We nemen vervolgens alle ideeën mee en toetsen deze
aan de (beleids)kaders. Hieruit volgt dan een eerste concept van een Masterplan
Wonen voor Haps. Dit concept bespreken we graag met u tijdens een tweede
avond. Ik hoop u bij de startbijeenkomst te mogen begroeten om samen de kern
Haps op het gebied van wonen toekomstbestendig te maken en te houden.
Met vriendelijke groet,
Maarten Jilisen, wethouder wonen
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