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KONINGSDAG 27 APRIL
Hallo lieve kinderen,
Koningsdag komt er bijna aan, wat reden
voor een feestje is. Helaas kunnen we
door corona Koningsdag niet vieren zoals
we dat normaal doen.
Natuurlijk kunnen wij dit feest niet zomaar
voorbij laten gaan en hebben daarom een
leuke activiteit voor jullie verzonnen.
Op dinsdag 27 april tussen 11.00 en
14.00 uur zijn er door Haps heen
verschillende punten waar je leuke
activiteiten kan doen.
Er zijn spelletjes, iets lekkers en een
fotomoment waar jij met je versierde fiets
op de foto kan. Deze foto is later terug te
vinden op onze Facebookpagina.
Op de bijgevoegde foto’s is te zien op
welke plekken je de activiteiten kunt
vinden. Je mag zelf weten in welke
volgorde je die doet!
Wij dagen jullie uit om deze op te sporen
en gezellig mee te doen met de activiteit!
Let op: niet op iedere plek is een JJR lid
te vinden!
Het kan ook zo zijn dat je een blaadje ziet
hangen, waarop staat wat je moet doen.
Veel plezier!
Groetjes,
De Jeugd- en Jongeren Raad
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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
Diverse muziek- en
studieboeken piano.
Gratis voor een muzikaal iemand.
Tel. 0485-318 307.

UITGESLAPEN!
Bed (200x180cm),
geheel compleet, met nachtkastjes.
Z.g.a.n. Slaapt geweldig!
Ruilen tegen bos bloemen.
Tel. 06-18 66 68 83.

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?
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KOMT UIT OP

VRIJDAG 30 APRIL 2021

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

UITERLIJK VRIJDAG 23 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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DOE MEE MET DE KLEDINGINZAMELACTIE VAN
SAM’S KLEDINGACTIE VOOR CONGO
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei is in Haps de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood.
U kunt dan – geheel corona proof – uw gebruikte kleding, schoeisel
en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het
volgende adres:
Familie Hendriks, Lokkantseweg 14 in Haps
Vrijdag 7 mei van 14.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8 mei van 10.00 tot 14.00 uur
Deze keer is er gekozen voor hulp aan Congo voor betere leeromstandigheden voor
schoolkinderen. Congo worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en
continue oplaaiende conflicten. Door de slechte staat van de scholen en de beperkte
voorzieningen gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool.
Samen met de lokale gemeenschappen zal hulporganisatie Cordaid scholen gaan
opknappen waardoor de leeromgeving van kinderen duurzaam verbeterd wordt.
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij op 25 scholen klaslokalen
gaan renoveren, schoolborden en
bankjes aanschaffen, sanitaire
voorzieningen bouwen en waterpunten
aanleggen.
Omdat we in tijden van Corona leven,
worden er ook materialen aangekocht
om scholen te helpen met de
preventie van COVID-19.
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij
ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd, kunt u terecht op
www.samskledingactie.nl
Leef niet te materialistisch, want alle bezit is ballast.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 17 april 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd: Gerrit van Huisseling
Overleden ouders Kroef-van Dijk en Nell Kroef
Zaterdag 24 april 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd: Corrie Hurkens-Hendriks
Overleden Ouders Broer en Zus Gijsbers
Overleden Familie Weren
Overleden Familie van Dommelen-Wijnen
Overleden Familie Graat-van Dommelen
Maria Graat-van Dommelen
Gerda Verheul van Dommelen
Jaargetijde Koos Robben

Priester van de week:
Pastoor Ad van der Meijden
Pastor Bas van Dijk

tel. 0485-451282 - zaterdag 17 tot vrijdag 23 april
tel. 0485-218712 - zaterdag 24 tot vrijdag 30 april

OPGAVE MISINTENTIES
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03
Telefoon 0485 - 312817. U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen.
Ook kunt u een envelop stoppen in de brievenbus die aan de kerk hangt.
Als u de misintentie vermeld wilt hebben in De Schakel, dan is het belangrijk dat u
de intentie opgeeft ruim drie weken voor de gewenste datum. De kosten bedragen
€ 12,=

BEDANKT
Het KBO-bestuur bedankt de familie Bens
voor de prettige samenwerking en het
mooie kleuren van de Paaseitjes
voor onze leden.
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TE ACTIEVE BLAAS IS TE VERHELPEN
Maasziekenhuis Pantein biedt sinds kort een
nieuwe behandeling aan bij een te actieve blaas.
Ruim een miljoen Nederlanders heeft daar last
van, zowel mannen als vrouwen. De uroloog kan
de blaasspier met enkele botoxinjecties rustiger
maken en daarmee de blaasproblemen verhelpen.
Oorzaken overactieve blaas
Bij een overactieve blaas zijn bepaalde zenuwen en spieren rondom de blaas
ontregeld. Dit kan bijvoorbeeld komen door een vergrote prostaat, bijwerkingen
van medicijnen of het ouder worden.
Andere mogelijkheden
Botoxinjecties zijn niet de enige manier om een overactieve blaas te behandelen.
Andere mogelijkheden zijn aanpassing van de leefstijl zoals eet- en drinkpatroon,
blaastraining of bekkenbodemoefeningen, medicijnen of zenuwstimulatie.
De huisarts kan beoordelen in welke situatie een verwijzing naar het
Maasziekenhuis verstandig is.
Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen 2022
kan tot 1 juni 2021
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FIETSEXAMEN GROEP 7 EN 8
Op 31 maart mochten de leerlingen uit groep 7 en 8 hun
fietskunsten laten zien op de wegen in Cuijk.
Ook groep 8 was dit jaar van de partij.
Vorig jaar kon deze groep door het Covid-19 virus geen examen
afleggen. Ze mochten dat dit jaar dus inhalen.
Onder toeziend oog van diverse ouders werd een parcours
afgelegd door het centrum van Cuijk. Alles gebeurde Coronaproof.
De kinderen werden ontvangen in een startvak en daar kregen de leerlingen een hesje
met een nummer. Vervolgens werden ze naar de start begeleid en met een interval van
1 minuut mochten de kinderen het parcours af gaan leggen. Bij terugkomst kwamen ze
in een eindvak en werden de nummers weer ingeleverd.
De organisatie had het niet alleen goed geregeld, maar ze hadden
ook nog voor heerlijk weer gezorgd, dus dat was lekker fietsen.
Een grote groep kinderen vond het toch wel heel spannend, maar
bij terugkomst was men unaniem van mening dat het wel meeviel.
Terwijl we dit verhaal typen gaat de telefoon en kregen we de
mededeling dat iedereen geslaagd was. Super om te horen.
Niet alleen de organisatie, maar ook Meneer Theo en de ouders die
hebben gepost danken we heel hartelijk voor hun inzet en inspanning.
De kinderen van groep 7 en 8 kunnen in ieder geval veilig volgens de regels fietsen.
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“DE VERHALENKAST” HAPS MINIBIEB RIJKER!
Sinds begin deze maand is Haps een Minibieb rijker. Initiatiefnemers en beheerders van
de Minibieb zijn Simon en Sanne Claassen. Hun twee zoons Noah (11) en Nimm (7)
nemen het jeugdassortiment voor hun rekening. Een Minibieb werkt vanuit het idee dat
je de samenleving met elkaar leuker kunt maken. In de voortuin van de familie
Claassen aan de Korenbloemstraat 14 in Haps plaatste de familie “De Verhalenkast”;
een openbaar toegankelijke kast met boeken waar volwassenen, maar ook kinderen,
kosteloos boeken kunnen lenen. Boeken uit “De Verhalenkast” mag men houden, maar
ze mogen ook geruild worden voor een ander boek of later weer worden teruggelegd.
Boeken doneren is ook mogelijk. Wat is er mooier dan in het dorp boeken met elkaar te
delen. Vaak staan ze thuis in de kast nadat ze gelezen zijn, maar door te delen in de
Minibieb worden anderen weer blij gemaakt.
In De Verhalenkast zijn alle genres vertegenwoordigd. Van sprookjes, voorleesboeken,
tot tienerboeken en ook romans, fictie en non-fictie voor volwassenen. Minibieb De
Verhalenkast is tevens aangesloten bij het initiatief Kinderzwerfboek en erkent
KinderzwerfboekStation.
Met dit initiatief, onderdeel van de
Stichting Kinderhulp, worden kinderen
gestimuleerd om meer te lezen, ook
wanneer thuis lezen door het
ontbreken van middelen belemmerd
wordt. Middels een code kunnen
kinderen het gelezen boek online
registeren, verder laten zwerven en
vervolgens traceren.
De boeken die meedoen in dit initiatief
zijn in De Verhalenkast voorzien van
een Kinderzwerfboek sticker met de
tekst; “Neem mij mee.”
Simon en Sanne ontwierpen samen
een boekenlegger, die verstopt zal
zitten in alle boeken in “De
Verhalenkast” en op die manier gratis ter beschikking worden gesteld aan lezers. Simon
en Sanne Claassen hopen dat er gretig gebruik zal worden gemaakt van “De
Verhalenkast”. De boeken zijn het gehele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag
kosteloos toegankelijk. Het laatste nieuws over “De Verhalenkast” is tevens op
Facebook en Instagram te volgen: @verhalenkastje.
“De Verhalenkast aan de
Korenbloemstraat 14 in Haps.”
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GRIJP UW KANS OM CUIJK NOG MOOIER TE MAKEN
DE GEMEENTE HEEFT ER RUIM 8 TON VOOR OVER!
In februari heeft de gemeenteraad besloten om bijna 1,4 miljoen beschikbaar te stellen
om de openbare ruimte beter en mooier te maken. Van dit bedrag wil men ruim 8 ton
uitgeven aan ideeën die door inwoners zelf bedacht worden om de leefbaarheid in eigen
wijk of dorp te verbeteren. Het gaat hierbij om ideeën voor fysieke voorzieningen, die
voor iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan vergroening, openbare toiletten,
laadpalen voor elektrische fietsen en meer. Dus heeft u ideeën?
Laat deze kans dan niet voorbij gaan!
Dien vóór 31 mei een aanvraag in op: www.cuijk.nl/reserveleefbaarheid
Er zijn een aantal voorwaarden waar uw idee aan moet voldoen:
Uw idee moet gaan over de realisatie van fysieke voorzieningen in
de dorpen en wijken van gemeente Cuijk. De fysieke voorzieningen
moeten uitgevoerd worden op openbaar gebied en/of binnen
gemeentelijke gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.
Uw idee moet bijdragen aan de versterking van tenminste één van
de drie hoofdthema’s:
1. Verblijfsduur en aantrekkelijkheid leefomgeving
2. Natuur (groen, klimaat, landschap),
3. Mobiliteit (toegankelijkheid, bereikbaarheid)
Ook bijkomende kosten voor het project, bijv. begeleiding en
meerjarig beheer en onderhoud, moeten uit de reserve worden betaald.
Uw idee mag minimaal € 15.000,- en maximaal € 100.000,- bedragen.
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Bij de behandeling in februari in de gemeenteraad zijn enkele ideeën als voorbeeld
genoemd: het realiseren van openbare toiletten in het centrum, laadpalen voor
elektrische fietsen, een hittestress-scan voor een wijk, informatieborden aan de rand
van een dorp, een aanpassing in een openbaar gebouw en vergroening.
Natuurlijk zijn er veel meer ideeën, dus laat uw creativiteit de vrije loop.
Aanvragen en procedure
Een voorstel indienen voor fysieke voorzieningen in uw wijk of dorp doet
u op www.cuijk.nl/reserveleefbaarheid met behulp van het digitale
aanvraagformulier.
Vul dit formulier in vóór 31 mei 2021. Heeft u behoefte aan hulp bij
het concretiseren van uw idee of het indienen van de
aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via
bestuurssecretariaat@cuijk.nl
Op 5 juli worden alle aanvragers gevraagd om hun idee kort te presenteren
voor de gemeenteraad. De keuze maakt de raad op 4 oktober. Bij het kiezen van de
ideeën wordt ook gekeken naar spreiding tussen kernen en aansluiting bij de
Structuurvisie van Cuijk.
Het indienen van een initiatief met meerdere mensen of in samenwerking met andere
groepen en organisaties is een pre. Datzelfde geldt wanneer uw idee aantoonbaar
draagvlak heeft en u bereid bent om in de uitvoeringsfase vrijwilligers in te zetten.
Rest van de reserve
De overige zes ton van de Reserve Leefbaarheid en Wonen wordt eveneens gebruikt
voor het mooier maken van onze gemeente. Naast de ideeën die u indient, legt het
College van Burgemeester en Wethouders projecten aan de raad voor. Uiteindelijk kiest
de raad uit het totale aanbod. Na oktober kan gestart worden met de uitvoering van de
voorstellen en daarmee het aantrekkelijker maken van onze fysieke leefomgeving.

LAATSTE WERKZAAMHEDEN ROTONDE HAPS
19 april tot en met 22 april 2021.
De laatste werkzaamheden worden verricht op de
nieuwe rotonde in Haps (kruising KalkhofsewegOeffeltseweg-Kerkstraat).
Een deklaag van rood asfalt en de definitieve markering
worden in deze periode aangebracht.
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VAN VARKENSSTALLEN FOMEVA NAAR ZONNEPARK
Fomeva was het Fok-, Mest-Varkens toeleveringsbedrijf van Homburg Cuijk.
In 1963 werd het varkensproefstation Fomeva (fok- en mestvarkens), aan de
Hapsebaan/ Graafseweg opgericht er werkte toen 75 mensen. Het varkensbedrijf stond
langs de Hapsebaan/Graafseweg en
aan beide kanten van de straat
stonden er stallen.
In maart 2005 was er een brand in
de stal van varkenshouderij
Fomeva. Slechts vijf van de 1200
aanwezige varkens konden gered
worden.
Al geruime tijd stonden aan de Graafseweg de stallen leeg.
Nu, in 2020/2021, zijn de stallen gesloopt en wil men er een zonnepark aanleggen.
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BOUWT U MEE AAN HET
MASTERPLAN WONEN VOOR DE KERN HAPS
Op donderdag 22 april wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd waarin de
gemeente Cuijk met de inwoners van Haps wil spreken over de toekomst van wonen en
woningbouw in Haps. De avond begint om 19.30 uur. Iedere inwoner mag meepraten.
Doet u ook mee? Meld u dan aan voor 20 april a.s.
Masterplan
De gemeente Cuijk wil dat er in 2021 voor ieder dorp een Masterplan wonen wordt
vastgesteld. In dit plan wordt een doorkijk gegeven van de mogelijkheden van
woningbouw voor de korte, middellange en langere
termijn. Het Masterplan wordt door het college
vastgesteld. De voorbereiding daarvan gebeurt in
nauwe samenspraak met de inwoners van de
verschillende kernen; burgers worden actief betrokken
bij de totstandkoming van het beleid. En dat is goed,
want de samenstelling van de woningvoorraad is van
groot belang voor de sociale opbouw van iedere kern
en van invloed op de aanwezige voorzieningen (denk
hierbij aan de school, recreatie, winkels etc.).
Inwonersavond Haps
Op 22 april a.s. wordt voor het Masterplan voor de kern
Haps een inwonersavond gehouden. De bijeenkomst begint om 19:30 uur. Het betreft
een eerste bijeenkomst. Het doel is om van de inwoners te horen wat zij belangrijk
vinden voor de toekomst op het gebied van wonen in Haps. Bijvoorbeeld om te horen
welke type woningen nodig zijn en welke locaties daarvoor benut kunnen worden. De
gemeente nodigt de inwoners van Haps van harte uit om hieraan een bijdrage te
leveren. Zo wil men Haps op het gebied van wonen toekomstbestendig maken en
houden.
Aanmelden
Het organiseren van een fysieke bijeenkomst is in deze coronatijd niet goed mogelijk.
De bijeenkomst vindt dan ook online plaats. Deelname staat in principe open voor alle
inwoners van Haps. Om deel te kunnen nemen, is het wel nodig dat u zich vooraf
opgeeft. Dat kunt u doen door het sturen van een e-mail naar maurice.roefs@cgm.nl.
Doe dit vóór 20 april a.s. zodat u tijdig de link toegestuurd krijgt om op de
bijeenkomst in te loggen en hieraan deel te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van het
platform Zoom.
Vervolg
De digitale bijeenkomst van 22 april a.s. is de
eerste in een serie van twee.
Een tweede bijeenkomst wordt later gehouden
(rond de zomer).
Ook de opmerkingen die dan door de bewoners
worden gemaakt worden betrokken bij de
opstelling van het Masterplan. De inbreng uit
beide sessies wordt dan zorgvuldig door
burgemeester en wethouders gewogen die
vervolgens een besluit nemen tot vaststelling van
het Masterplan.
Dat plan vormt dan de komende jaren de leidraad
voor de te bouwen woningen in Haps.
DE SCHAKEL 8-2021
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MASTERPLAN HAPS, GRAVE, CURSUS POLITIEK
Masterplan Haps/ bouwen in Haps
Het gebeurt niet zo vaak dat we in de gelegenheid gesteld worden om
onze inbreng te hebben als het gaat over de behoefte, wensen en
mogelijkheden ten aanzien van woningbouw in Haps. Er worden vanuit
de gemeente twee avonden georganiseerd. De eerste bijeenkomst is donderdag 22
april, aanvang 19.30 uur Deze (digitale) avond worden er onderwerpen behandeld als:
vindt u dat er extra woningen nodig zijn in de kern, waarom, waar en voor wie? Niet
onbelangrijk omdat het ons aller toekomst betreft. U kunt zich tot 20 april aanmelden
door een mailtje te sturen naar maurice.roefs@cgm.nl U krijgt dan een link voor de
vergadering.
Gaat Grave nu toch nog meedoen?
Het is wat hoor. Gemeente Grave heeft in feite haar beurt voorbij laten gaan om nog
aan te kunnen sluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Ná de sluitingsdatum had
gemeente Grave een referendum gepland. Niet zo handig, maar de uitkomst was
glashelder: 71,15% van de inwoners wil géén zelfstandige gemeente Grave en geeft
daar impliciet mee aan om onderdeel te
willen zijn van gemeente Land van
Cuijk. Naast de inwoners, gaf ook de
gemeenteraad van Grave daarna in
grote meerderheid aan direct aan te
willen sluiten bij Land van Cuijk.
Vanuit Binnenlandse Zaken en provincie
werd ons vervolgens duidelijk gemaakt
dat een aansluiting mogelijk is door
gebruik te maken van een zogenaamde
novelle. Daarmee kun je tijdens het
proces een wetsvoorstel wijzigen. Zo’n
novelle wordt gemiddeld zo’n drie keer
per jaar in Nederland ingezet. Als
gemeenteraden van Mill en St. Hubert,
Boxmeer, Cuijk en St. Anthonis
moesten we ons bezinnen op deze
situatie.
De ambtenarenorganisatie is blij met
een herindeling inclusief Grave. In dat geval hoeft er namelijk geen uitzondering
gemaakt te worden voor Grave om apart de diensten af te laten nemen.
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Maar hoe staat Grave er financieel voor? Ze staat onder preventief toezicht omdat de
begroting niet op orde is. Los van die begroting is er nog wel een flinke reserve. Die zal
nodig zijn om de schade van de scheepswerf te bekostigen. Slechts 2 miljoen van de
schade is verzekerd. Nog een weetje: als Grave aansluit, krijgen we een flink bedrag
aan frictiekosten (zo’n 6 miljoen). De bruidsschat mag dan wat lager uitvallen dan
gewenst, daarmee is wat ons betreft de liefde niet over. Bestuurlijk hebben we in feite
geen andere keuze. Op 7 april is er unaniem gekozen om Grave mee te nemen in het
proces. We laten de inwoners niet in de kou staan.
Interesse in een introductiecursus lokale politiek?
Leden en niet-leden bieden wij als Liberaal LVC een gratis cursus aan om inzicht te
krijgen in de lokale politiek. Ons lid Joël Hendriks zal als cursusleider 5 zaterdagochtenden tussen 10 en 12 uur de lessen verzorgen. Er is ruimte voor 20 deelnemers,
dus snel aanmelden is een vereiste. (Aanmelden via: opleiding@liberaal-lvc.nl ).
De digitale cursus kunt u via Zoom volgen met behulp van een Ipad, computer of tablet.
U krijgt vooraf een link gestuurd om in te loggen
- 17 april: rol gemeenteraadsleden, burgemeester, griffier
- 24 april: ‘gereedschapskist’ gemeenteraad, reglement van orde, motie,
amendement, politieke vraag, technische vraag, interpellatiedebat
- 8 mei: de gereedschapskist van een raadslid in de praktijk
- 15 mei: jouw gemeente in cijfers, historie, geografische, sociale en economische
kaart
- 22 mei: omgevingswet/ bestemmingsplannen en openbare ruimte
Mogelijk zijn er nog twee cursusmomenten over de gemeentefinanciën.
Helaas kon ik deze mededeling niet eerder in De schakel krijgen omdat ik de gegevens
niet eerder tot mijn beschikking had.
Als er vragen zijn, hoor ik ze graag.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl

T: 06-23411107

www.liberaal-lvc.nl

2021 LAATSTE GEMEENTEGIDS VAN GEMEENTE CUIJK
De nieuwe en tevens laatste gemeentegids van de gemeente Cuijk is
uit! Deze vindt u (binnenkort) in uw brievenbus.
Uiteraard is dit handige naslagwerk ook online te bekijken, ga
hiervoor naar: https:// cuijk.smartmap.nl
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IN DE BERGEN VAN NEPAL DAAR GEBEURT HET…..
HOE STAAT HET MET DE BOUW VAN HET
GEZONDHEIDSCENTRUM MET
KRAAMKLINIEK IN BOBOK –
IN DE BERGEN VAN NEPAL?
Kortom: waar zijn jullie donaties gebleven?
De weg naar Bobok is lang en gaat over vele
hobbels en landverschuivingen.
De bouw van deze kliniek dus ook, zowel
letterlijk als figuurlijk.
Al vanaf 2015 zijn we ermee bezig, maar de
kliniek komt er. Er is het afgelopen jaar veel
gedaan, ondanks dat er door corona - ook in
Nepal - weer de nodige vertraging is
opgetreden.
Bij de laatste lezing van Hans Smets in ‘De
Kuip’, februari 2020, kon hij melden dat alle
partijen zeer tevreden waren over de
bouwtekening gemaakt door architect Chris
Kokke uit Cuijk en een architect uit Nepal.
De verloskundigen en verpleegkundigen, die
er gaan werken, hadden nog nooit zo’n
mooie en functionele kliniek gezien in Nepal.
Een gebouw dat bovendien past in dit
prachtige berglandschap.
Bij die lezing in 2020 liet Hans een mooi
filmpje zien, waarbij je zag dat massaal wel
50 mannen en vooral veel vrouwen uit de
omgeving meewerkten om de gaten voor de
fundering met spades en houwelen te
graven. Een prachtig gezicht.
Op 26 maart 2020 weer een tegenslag:
Corona treft ook Nepal hard en ook dáár
gaan de autoriteiten over tot lockdown.
Eén van de maatregelen is een
reisbeperking, waardoor er geen
bouwmaterialen naar Bobok vervoerd
kunnen worden en derhalve wordt de bouw
stilgelegd. Wanneer de beperkingen worden
opgeheven, is het te laat om de bouw te
hervatten, omdat het regenseizoen in mei al
begint. Maar de mensen in Bobok zitten in die tijd niet stil. Ook daaruit blijkt wel weer
hoe graag de bevolking aldaar deze kliniek wil. In het bouwcontract is - zoals gezegd vastgelegd, dat de bevolking behalve arbeid, ook al het hout dat nodig is voor de bouw
- zoals bekistingmateriaal voor betonnen constructies en ramen/deuren/kozijnen levert en verwerkt. Het staat hier in een zin, maar het is maanden werk.
In Nepal mag je geen bomen kappen i.v.m. strenge regels om de ontbossing tegen te
gaan. Voor een dergelijk project wordt een uitzondering gemaakt. Ze kappen de bomen
zelf en zagen er planken en balken van en… alles met de hand!!
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Ook het timmerwerk - de constructie van de kozijnen, ramen en deuren - wordt door
de lokale mensen handmatig gedaan. Er komt geen machine aan te pas (er is ook geen
elektriciteit). De moessontijd wordt hierdoor
goed benut en daarnaast worden andere
voorbereidende werkzaamheden gedaan.
Pas in november 2020, na de moesson, kon
de bouw hervat worden. Sindsdien wordt er
voortvarend te werk gegaan. We krijgen
regelmatig filmpjes en foto’s toegestuurd.
Die opnames illustreren het enthousiasme
van de mensen en geven ook een mooi beeld
van hoe er in de bergen van Nepal gebouwd
wordt. De vorderingen worden ook
gemonitord door de afspraak in het
bouwcontract: voordat er wordt overgegaan
tot uitbetaling van een volgende termijn,
moet er eerst periodiek verslaglegging van
de bereikte bouwfase aangeleverd worden.
Eind januari 2021 krijgen we wederom
schitterende beelden toegestuurd, waarop is
te zien, hoe met vereende krachten beton
wordt gemaakt en gestort op het dak van
het gebouw. Op de achtergrond het
imposante Annapurnamassief.
Hoe mooi moet het zijn om te bevallen met
zo`n uitzicht, of om ziek de kliniek binnen te
gaan en naar buiten te komen na een
behandeling, die genezing of verlichting
heeft gebracht!
In Nederland hebben we ook niet stil
gezeten. De financiering van de kliniek is
definitief rond. Tevens hebben we een
toezegging van een bijdrage aan de
installatie van zonnepanelen van
energiebedrijf Meerwind.
In de bergen rond Bobok is geen
elektriciteitsnetwerk en omdat de hulppost 7
dagen/24 uur open is, moeten de benodigde
elektriciteit voor verlichting en apparatuur
zelf opgewekt worden.
We zijn blij dat we op de website:
www.haps-info.nl onder het kopje NIEUWS
een mooi filmpje van 15 minuten kunnen
laten zien over de bouw van de kliniek.
In dit filmpje vertelt Trees van Rijsewijk - directeur van Stichting Tamsarya - over de
noodzaak van de bouw van dit gezondheidscentrum in dit ver afgelegen berggebied en
je ziet hoe de Nepalezen hard aan het werk zijn met de bouw.
De website Haps-info.nl is overigens een mooie website met actueel Haps nieuws en
zeer de moeite waard om regelmatig te bekijken!
Je kunt het filmpje ook bekijken via deze link: https://youtu.be/6C8PtZIzphc
We verwachten dat de kliniek aan het einde van dit jaar haar deuren voor de bevolking
kan openen en we hopen jullie daar in De Schakel over te kunnen berichten.
DE SCHAKEL 8-2021
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HET HERT IN HAPS EN DE RELATIE MET
UTRECHT EN HET KRALINGSEBOS IN ROTTERDAM
Door: Jan Veekens. Bron: Merlet.
Wanneer we in het verleden van Haps naar Oeffelt reden kwamen we
bij de kruising met de Graafsedijk langs een kleine boerderij
‘Het Hert’ geheten, waar in het midden van de vorige eeuw de
familie Beijers woonde.
De geschiedenis van dit huis en de daar tegenoverliggende voormalige kwekerij begint in
de 19e eeuw met een ontginning rond 1840 door Martinus van de Jagten. Een stuk heide
wordt geëgaliseerd en hij plant daarop een dennenbos. In 1860 verkopen zij een stuk
dennenbos langs de weg van Haps naar Oeffelt aan Cornelis van de Lokkant. In 1872
besluit hij op dit perceel, kadasternummer B1036, een boerderijtje met café en een
beugelbaan te bouwen. Huis en café krijgen de naam ‘Het Hert’. Het zou heel goed
kunnen zijn dat Van de Lokkant, na de opening van het Duitse lijntje, juist op die plaats
mogelijkheden voor een herberg zag. Tien jaar later, na de komst van de spoorlijn
Nijmegen-Venlo en een station bij Kruispunt Beugen, zal het verkeer op de Oeffeltseweg
en de Graafsedijk ongetwijfeld drukker zijn geworden.
In 1888 verkoopt Van de Lokkant het huis en een stuk dennenbos aan Gerlacus Ribbius
Peletier wonende aan de Maliebaan 15 in Utrecht. Deze man is niet onbekend in onze
omgeving en bezit in Haps en Beugen, nabij Kruispunt Beugen, circa 75 HA., voor het
overgrote deel allemaal bos. Een paar keer, o.a. in 1900, wordt in Cuijks weekblad de Echo
een openbare verpachting voor drie jaar van het jachtrecht voor deze 75 HA.
aangekondigd. Hij was getrouwd met een dochter van notaris Snoeck in Cuijk. De vele
bezittingen in het Land van Cuijk zullen in de loop van de tijd via erfenissen van de kant van
zijn vrouw in het bezit van de familie Ribbius Peletier zijn gekomen.
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In 1890 laat hij op grond, die ook in bezit is en schuin tegenover het oude Hert
Is gelegen, een nieuw Hert bouwen. Het slopen van het oude Hert word op zaterdag
16 mei 1891 in het nieuwe Hert
door notaris Hermens uil
Vierlingsbeek openbaar
aanbesteed. (zie advertentie)
De afbraak wordt bij deze
openbare verkoop gekocht
door M. Arts uit Haps en
P. Jacobs uit Beugen.

Tekening uit het kadaster rond 1890 gemaakt
door de landmeter. Links het nieuwe Hert en
rechts het oude Hert doorgehaald.

Dit kunnen we opmaken uit een
volgende advertentie in de Echo
op 30 mei 1891 waarbij, in
opdracht van hen en opnieuw
door notaris Hermsen, publiek
worden verkocht 50 kopen
stenen;
10 kopen pannen; 5 kopen
plavuizen; 15 kopen (partijen)
planken; 5 kopen opleggers en
latten. Voorts deuren,
glasramen, ankers en er wat
nog meer is.

Beide keren staat aangegeven dat de verkoop in het Hert is bij Martinus Vegers. Daar
heeft de notaris een font gemaakt, want het betreft mijn opa Martinus Veekens, hij was
toen pachter van het Hert. Over de pachters van Hert hierna meer.
In 1915 verkoop Ribbius Peletier het Hert
en een stuk bouwland bij de Polder aan de
gemeente Rotterdam, die daar een
kwekerij van o.a. eikenbomen begint.
De bedoeling is om met deze bomen een
nieuw bomenpark aan te leggen: het
Kralingsebos. De bomen, die zijn opgegroeid in de zanderige grond bij het
Hert, doen het toch niet zo goed in de klei
bij Rotterdam en de gemeente besluit om
in het park een eigen kwekerij op te zetten.
Mogelijk staan er nog bomen uit Haps, of
zaailingen daarvan, in het Kralingsebos.
De gemeente blijft nog lang eigenaar van
de kwekerij in Haps en heeft die in beheer
gegeven bij de Heidemaatschappij.
In 1943 verkoopt de gemeente Rotterdam
de kwekerij bij de Polder aan de firma
J.H. Ebben en Zn. in Cuijk.
Even na de Tweede Wereldoorlog verkoopt
Ebben de grond aan Henricus Aarts uit

Sambeek. Ik kan me nog herinneren dat
er later een aspergeveld was en daarna
werden er kerstdennen gekweekt.
DE SCHAKEL 8-2021
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Pachters van het Hert
Cornelis van de Lokkant en later de familie Ribbius Peletier uit Utrecht hebben ‘Het
Hert’ altijd verpacht.
In 1880 is Antonius Vermaseren pachter. Hij vertrekt in 1884 naar Boxmeer.
Pachter in 1884 is W. Schellings. Hij vertrekt in december 1887 naar Uden.
Martinus Veekens pacht eerst het oude Hert in 1888 voor tien jaar.
Rond 1890 verhuist hij naar het nieuw gebouwde Hert en vertrekt na afloop van de
pachttermijn naar Oeffelt en later naar Beugen.
Zowel in het
nieuwe Hert als in
het oud Hert was
toen een café.
Het oude Hert
had ook een
beugelbaan.
De volgende
pachter is
J. Pennings.
Hij trouwt in 1899
in Cuijk met Maria
Verbalkt en komt
dan op ‘Het Hert’
wonen.
In 1910 maakt
Het (nieuwe) Hert in 1910 met moeder Pennings en de kinderen. fotograaf Andries
Nielen, bij een
van de bezoeken aan zijn geboortedorp, twee foto's; één van ‘Het Hert’ en één met
het hele gezin Pennings voor het huis. In april 1918 verhuist het gezin Pennings
naar Overloon.
In 1915 komt Godefridus Beijers vanuit Bakel in Haps in de kost bij Van Aerssen. In 1915
verkoopt hij al hout in Haps voor de gemeente Rotterdam, later voor de Heidemaatschappij.
Zijn beroep is bosbaas in dienst bij de Heidemaatschappij.
In 1917 is hij in Haps getrouwd met Maria van Beckum en komt het jaar daarna op ‘Het
Hert’ wonen.
In november 1937 is
G. Beijers 40 jaar in dienst van
de Heidemaatschappij en dit
wordt uitgebreid gevierd.
Fanfare “Juliana” uit Haps
brengt een serenade en
Staatsbosbeheer geeft hem als
cadeau een eiken kast met
bijbehorend eiken bureau.
Ook na dit jubileum blijft
Beijers tot zijn pensionering bij
de Heidemaatschappij werken en
tot zijn overlijden in 1962 blijft
het gezin in ‘Het Hert’ wonen.
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Het gezin Pennings met grootmoeder Pennings
voor het nieuwe Hert.
Beide foto 's zij n in 1910 gemaakt door Andries
Nielen.
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Ingekleurde foto van de toen nog onverharde
Graafsedijk, rond 1910 gemaakt door Andries Nielen.
Nadien hebben verschillende Hapsenaren het huis van de
familie Aarts uit Sambeek gehuurd. Jan en Marietje Thijssen,
Teun en Riet Stiphout, Noud en Bets van den Besselaar en
Eric Peters, die het huis inmiddels gekocht had van de familie
Aarts. Op een dag stond bij hem Léon Timmermans op de
stoep en die kocht van hem de woning en maakte er de
huidige Club Noblesse van.
Door de komst van de A73 is de weg van Oeffelt naar Haps
naar het noorden verschoven en de Graafsedijk onderbroken.
Daardoor is het Hert wat terzijde komen te liggen. We kennen
het nu als Club Noblesse langs de A73 met de felle
lichtreclame.

Iets onder het midden bij de kruising
van de weg Haps-Oeffelt en de
Graafsedijk zien we nog het oude en
nieuwe Hert op de topografische kaart
van 1890. Rechtsonder De Polder en
Kruispunt Beugen.

Club Noblesse in Haps
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ROBOTS EN DRONES RUKKEN OP!
WELKE ONTWIKKELINGEN KOMEN ER AAN?

Jan Loeffen

Onlangs lazen we een artikel waarin in het kort de
ontwikkeling in land- en tuinbouw werden geschetst
van agrirobots. We gingen op bezoek bij Jan Loeffen,
die werkt bij Abemec en zo de ontwikkelingen op het
gebied van agrirobots en drones in de land- en
tuinbouw op de voet volgt en hierover heel wat meer
kan vertellen.

Jan, kun je je even voorstellen?
Natuurlijk! Ik ben Jan Loeffen (24) zoon van Jules en
Henriëtte Loeffen, opgegroeid op het melkgeitenbedrijf
van mijn ouders aan de Stokvoortsestraat. Woonachtig
op De Aalsvoorten bij mijn ouders en binnenkort met
mijn vriendin Tina in de Burgemeester van Hultenstraat.
In het weekend ga ik graag een pilsje drinken met
vrienden of naar een festival. Al van jongsaf aan was ik
altijd achter te vinden op de boerderij en speelde ik
graag met tractoren.
Later ging ik ook meewerken in de stal en op het land.
Toen we stopten met het bedrijf en ik voor een MBO-opleiding koos twijfelde ik heel erg
tussen de landbouw of de techniek. Ik heb toen gekozen voor “BOL elektrotechniek
middenkader engineering niveau 4”, waar ik al snel
spijt van kreeg. Ik vroeg een gesprek aan met mijn
leraar om eventueel te stoppen met de opleiding en
om tóch iets in de landbouw te gaan doen. De leraar
zei toen tegen mij: “Jan, het is zonde om zo’n mooie
opleiding te stoppen en weg te gooien ik weet zeker
dat je dit kunt, je moet alleen de juiste toepassing van
de (elektro) techniek in de landbouw zien te vinden”.
Dat heb ik gedaan en zo ben ik in de GPS-techniek en
in agri robotica gerold.
Bij welk bedrijf werk je, wat doe je daar precies?
Momenteel werk ik bij Abemec in Veghel. Ik ben hier blijven hangen na mijn eindstage.
Abemec is een gespecialiseerd landbouwmechanisatiebedrijf voor Nederland met 23
vestigingen. Met vele specialisten bieden zij veehouders, akkerbouwers, tuinbouwers,
fruittelers en loonwerkers een breed pallet aan topmerken en topservice.
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Mijn dagelijkse bezigheden bestaan uit het opbouwen en service verlenen van GPSsystemen. Dit houdt vooral in: Met behulp van satellieten en dataverkeer een trekker
recht laten rijden en ISObus-computers op machines bouwen; dit zijn computers
waarmee machines met alle tractoren kunnen communiceren die ook deze ISObus
gebruiken. Verder demonstraties geven met robots én tractoren in het veld bij klanten.
De klant service en ondersteuning bieden voor al deze bovengenoemde technieken.
Wat ik zo leuk vind, is de afwisseling; de ene dag ben ik bij een akkerbouwer in
Groningen voor een nieuwe trekker met een GPS-gestuurde machine en de volgende
dag sta ik met een demo-robot in het veld in België. Tussendoor krijg ik veel
telefoontjes van klanten met allerlei vragen en los ik
storingen telefonisch op.
Vervolgens ga ik zelf op cursus in Duitsland om in de
materie bij te spijkeren en nieuwe software en
updates zo goed mogelijk uit te voeren. Er stonden
afgelopen jaar ook nog cursussen gepland in
Denemarken en Frankrijk. Maar helaas… corona…
Toen ik vanwege het Corona virus thuis kwam te
zitten kon ik verder met mijn werk. Ik heb
presentaties gemaakt én gegeven over de bediening
van nieuwe tractoren. Toen ik genoeg naar het
beeldscherm had gekeken heb ik naar mijn baas gebeld en gevraagd of hij een robot
kon brengen. De dag erna stond er een collega met bus en aanhanger op de stoep met
daarop een robot. Vervolgens heb ik hier een mini spuit op gemaakt. Deze spuit is
gemaakt om met een hele kleine hoeveelheid middel en water toch goed zijn werk te
kunnen doen. Vervolgens heb ik de robot weer mee naar Veghel genomen toen ik uit
quarantaine mocht.
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Om maar met de deur in huis te vallen, wat is het grote voordeel van de inzet van
robots in de landbouw?
Het grootste voordeel van robots is dat ze dag en nacht, jaar in jaar uit hun werk doen.
Een robot zeurt niet over kou of hitte, te vroeg of te laat beginnen, koffie of thee, nee
een robot is gemaakt om 24 uur per dag 7 dagen per week het werk van een mens uit
handen te nemen.
Wat de laatste jaren in Nederland gebeurd is dat we van een producerende economie
steeds meer naar een kenniseconomie gaan. Er komen dus steeds minder mensen die
met de hand werken. Zoals in heel veel fabrieken gebeurt, worden er arbeidsmigranten
ingehuurd om dit werk uit te voeren, maar als een simpele handeling iedere dag of
iedere minuut terugkomt is het handig als je daar een machine of robot voor hebt.
Nu is dat in de landbouw net een tikje anders dan in een fabriek. Even een simpel
voorbeeldje. In een fabriek waar flessen frisdrank worden gemaakt; flessen komen met
duizenden over een lopende band, langs deze band staat een camera om te controleren
of de flessen voldoen aan de eisen van de fabrikant,
als ze ook maar 1 mm afwijken van de standaard
worden ze uit de lijn genomen. Vervolgens komen alle
flessen bij een machine/robot die ze inpakt. Alle
flessen zijn hetzelfde dus het inpak-proces is ook
continu hetzelfde.
Nu terug naar de landbouw. Een robot die onkruid
schoffelt of onkruid plukt/bespuit heeft het iets
lastiger… De camera ziet namelijk meerdere groene
kleuren en meerdere vormen die ook meer afwijken. Je
kunt dus niet in alle gevallen op vorm of kleur afgaan
waar dat in de zojuist genoemde frisdrankenfabriek wel
kan. Maar het is wel zo dat de cameratechniek heel
hard vooruitgaat en er dus camera’s zijn die in het gras bepaalde onkruiden kunnen
zien en ervoor zorgen dat precies op het juiste moment dat plantje wordt bespoten.
Agri-robots nemen veel werk uit handen, wat telkens terugkomt en veel tijd kost. Neem
bijvoorbeeld schoffelen. Tegenwoordig passen boeren steeds minder chemische
onkruidbestrijding toe. Zij gaan steeds vaker over op mechanische onkruidbestrijding:
schoffelen en eggen van onkruid. Het schoffelen tegen onkruid moet vaker gebeuren
omdat onkruid hard groeit. We kunnen dan in de robot een route instellen en de robot
zal deze route/het perceel dan netjes schoffelen. Als de robot klaar is, stuurt hij een
sms-bericht en kun je hem verzetten naar het volgende perceel. Het enige waar de
robot voor moet stoppen is om de accu’s op te laden en in sommige gevallen om diesel
te tanken.
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De robot wordt zeer actief ingezet bij boom- en struikgewaskwekers. De robot is ideaal
om tussen kleine bomen en struiken door te rijden en te schoffelen. Deze gewassen
staan langer op dezelfde plaats. Je kunt dan een werknemer aannemen om te
schoffelen, maar personeel is duur. Het alternatief is de aanschaf van een robot die dit
werk voor je doet en dit ook blijft doen. Zo hebben wij een robot verkocht aan een man
en vrouw die samen een plantenkwekerij hebben. Nu zij in het bezit zijn van een robot
kunnen zij het bedrijf samen blijven runnen, zonder extra personeel aan te hoeven
nemen.
Onlangs hebben we in Reusel op het praktijkcentrum voor precisielandbouw 40 hectare
bieten gezaaid met behulp van een robot (zie foto onderaan). Dit ging niet meteen
zonder kleerschuren maar mijn collega van afdeling verkoop heeft zelf zijn overall
aangetrokken en net zo lang aan de machine gewerkt totdat alles vlekkeloos verliep.
De robot had in 24 uur tijd 28 hectare gedaan en dat is dan natuurlijk gaaf om te zien!
Dat het werk allemaal automatisch door gaat en dat de machine ook echt 24 uur aan
een stuk door werkt.

Twee oorzaken van lijden:
iets willen wat er niet is of iets niet willen wat er wel is.
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Ik zie een hele mooie toekomst voor robots in de landbouw omdat de techniek niet stil
staat en voorlopig ook zeker niet stil gaat staan. In de toekomst zullen er meer
elektrische machines komen die door zonlicht - tijdens het rijden – kunnen worden
opgeladen. Ook zullen de camera’s en sensoren steeds beter worden, zodat er nog beter
onderscheid gemaakt kan worden tussen planten en onkruiden. Robotisering kan zeker
nog helpen in het verbeteren van het rendement in land en akkerbouw.
Jan bedankt voor dit mooie interview en veel succes met het ontwikkelen van robots en
drones.

DOE MEE MET WILHELMUS 2021 OP KONINGSDAG
Om 10:00 zal het Wilhelmus gespeeld worden, waar ook bij opgeroepen wordt om
mee te zingen bij de voordeur,
op het balkon of in de tuin.
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VERVOLG - FAMILIE MEN KOBBES - GRAD ROELOFSEN
Wat een prachtig verhaal van
Herman over zijn familie Men
Kobbes.
Gelukkig herkenden Henny en ik
ook de passagier op de
combine, want dat is ons pap,
Grad Roelofsen.
Geweldige tijd waarin veel werd
samengewerkt met Koos en
Gerrit van Men Kobbus.

Foto’s:
Koos Peters Rit en Grad Roelofsen.
21 juli 1983 – tarwe geoogst.

Natuurlijk "combinen", maar
ook piepers rooien, eerst met
de Lanz de vroege piepers en na
de Hopse kermis de bintjes met
de grote rooier.
Hard werken, veel gelachen,
prachtige herinneringen! Groet Gerrit Roelofsen
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OUD PAPIER EN AFVALINZAMELING
Maandag
Maandag

19 april GFT- container
26 april GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

Maandag

19 april Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
Woensdag 12 mei Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur
Vrijdag
7 mei 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

1 mei

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 milieustraat en de groenstraat in Haps afvalkalender 2021
Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de
groenstraat in Haps fout weergegeven.
De juiste openingstijden zijn: maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
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