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HALVE HANEN VAN HET TUINFEEST…
MMMMMM, DIE ZIJN LEKKER
Wie kent ze niet… onze heerlijk gekruide halve haantjes die wij jaarlijks op ons
tuinfeest verkopen. Na het ongekende succes van vorig jaar hebben wij besloten
om ook dit jaar, voorafgaand aan het Thuisfeest, onze welbekende haantjes aan de
deur te brengen.
Vorig jaar heeft ons spit 5 uur staan te knetteren om meer dan 300 halve hanen op
een goeie temperatuur te krijgen. Daarmee zat dit spit continu bomvol.
Wees er snel bij voordat er geen plaats meer is voor jouw haantje.
Op zaterdag 19 juni gaan wij de welbekende “Tuinfeest-halve-hanen”
braden aan ons spit. Vervolgens zullen wij deze bij u bezorgen.
Voor maar liefst € 6,70 krijgt u een halve haan,
5 sneetjes stokbrood en cocktailsaus of knoflooksaus.
U kunt deze bestellen door te bellen of een WhatsApp te sturen naar:
06-55780378 (Tom Hendriks) met de volgende gegevens:
• Naam:
• Bezorgadres:
• Voorkeur tijdsblok: 15.00/16.00 – 16.00/17.00 – 17.00/18.00 – 18.00/19.00 *
• Saus: Cocktailsaus of knoflooksaus *
• Betaalwijze: Contant aan deur / Rabo Betaalverzoek *
(*doorhalen wat niet van toepassing is).
Wij brengen het menu bij u thuis (alleen in Haps),
binnen het tijdsblok naar keuze. U krijgt in de
voorafgaande week een Rabo betaalverzoek, of wij
rekenen bij bezorging contant aan de deur af.
Vervolgens kunt u met een goed gevulde maag
deelnemen aan de quiz.
U kunt tot uiterlijk zondag 13 juni de bestelling
doorgeven.
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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

GRATIS AF TE HALEN
2e hands leesboeken, waaronder:
streekromans,
romans,
waargebeurde verhalen,
enz.
Parallelstraat 28
Haps
0485-322630

Beste dorpsgenoten,
Heeft u interessant of wetenswaardig nieuws, foto’s, een mooie verhaal/gedicht,
enz. Deze zijn van harte welkom bij de redactie, want samen met jullie maken
we iedere 14 dagen er een mooi nummer van De Schakel van.

DE SCHAKEL NUMMER 12 - 2021
KOMT UIT OP VRIJDAG 11 JUNI 2021
Graag de kopij aanleveren via ons e-mailadres: info@deschakelhaps.nl

UITERLIJK VRIJDAG 4 JUNI 2021
Redactieadres: Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702
DE SCHAKEL NIET ONTVANGEN? BEL 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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KLEDINGINZAMELACTIE
SAM’S KLEDINGACTIE VOOR CONGO
Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor het inleveren van
gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel. Mede dankzij u
kunnen we projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood.
In Haps is er in totaal 515 kilo textiel ingezameld.
Daar zijn we ontzettend blij mee. Door uw hulp zijn weer veel
mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop
op een betere toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar.
Namens Sam’s Kledingactie nogmaals hartelijk dank,
Familie Hendriks
Lokkantseweg 14, Haps
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
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ROTONDE
Beste dorpsgenoten,
Van een aanwonende van de nieuwe rotonde
Kalkhofseweg/Oeffeltseweg/Kerkstraat kregen we
onderstaande brief. We willen positief nieuws ook
belichten. Ook de kosten voor een rotonde vielen voor de
gemeente lager uit dan de keuze voor een kruising. Tevens zijn voorbereidingen
getroffen voor een betere hemelwaterafvoer en riolering vanaf de Kerkstraat.
Rotonde,
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad,
letterlijk en figuurlijk, maar de rotonde is
nu een feit. De gemeente heeft samen
met infrascoop een prachtige en veilige
entree gemaakt naar de kern van Haps.
Door de realisatie van de rotonde is er
een vloeiende beweging van verkeer dat
zorgt voor weinig stilstaand verkeer wat
ten gunste is van geluidsoverlast. Ook het
type wegdek draagt hier een steentje aan
bij.
Er is nu duidelijk sprake dat de fietsers
voorrang hebben, wat in het verleden
vaak tot onveilige situaties leidde. Ook de
eigen rijbaan en de goede verlichting
draagt bij aan de veiligheid voor fietsers
en automobilisten. Tevens zijn er
zebrapaden aangelegd voor de
voetgangers, zodat deze veilig kunnen oversteken.
Ook automobilisten vanaf de Cuykseweg kunnen nu veilig hun weg vervolgen door
de aparte ontsluiting op de Oeffeltseweg.
Aan het milieu is gedacht door het plaatsen van nieuwe bomen en struiken, plus
het aanleggen van een wadi.
Er blijkt veel animo te zijn om de rotonde te adopteren. Wat het gaat worden is nog
niet bekend, maar ik ga er vanuit dat het de kers op de taart wordt.
Al met al ben ik van mening dat Haps een veilige aanwinst rijker is geworden.
Aanwonende rotonde.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS
Zaterdag 29 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Mgd: Corrie Hurkens-Hendriks
Jaargetijde Tien Geurts
Zaterdag 5 juni 19.00 uur Woord- en Communiedienst
Misintenties:

Priester van de week:
Pastoor Ad van der Meijden Tel. 0485-451282. Zaterdag 29 mei tot vrijdag 4 juni.
Pastor Bas van Dijk
Tel. 0485-218712. Zaterdag 5 juni tot vrijdag 11 juni.
Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij,
Parallelstraat 2.03, tel. 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,=

ZOEK DE VIJF VERSCHILLEN
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ALCOHOL OF DRUGS GEBRUIKT
Wat als je vermoedt dat je kind alcohol drinkt of drugs gebruikt?
Tips van het Centrum Jeugd en Gezin
Kleding met een wietgeur, slaapproblemen en
onverklaarbare uitgaven. Het kan er allemaal op wijzen dat
je kind alcohol drinkt of drugs gebruikt. Dit gaat gepaard
met gezondheidsrisico’s, waarvoor je je zoon of dochter wilt
beschermen. Daarom is het hartstikke belangrijk om
hierover in gesprek te gaan met je kind.
Hoe? Het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG)
geeft tips.
Experimenteren: we doen het bijna allemaal. Wanneer
kinderen ouder worden, doen ze dit soms met alcohol en
drugs. Met alle gevolgen van dien. Door te luisteren, informeren en adviseren help je
jouw kind hier verstandig mee om te gaan én gezond op te groeien.
Wees geïnformeerd
Wanneer jij je open en ontspannen opstelt, krijgt je kind het gevoel dat het vrijuit kan
praten. We begrijpen: het is erg moeilijk om deze houding aan te nemen als je bang en
onwetend bent. Zorg er daarom voor dat je weet waar je het over hebt.
Lees je in en praat erover met je omgeving.
Toon interesse
Heeft je kind hulp nodig? Je komt erachter door vragen te stellen. Bijvoorbeeld over de
beweegreden. Is het pure nieuwsgierigheid of is er meer aan de hand, zoals groepsdruk,
stress, onzekerheid of eenzaamheid?
Bied houvast
Kinderen hebben behoefte aan grenzen, ook op dit vlak.
Die kun jij als ouder bieden. Stel in overleg met je kind
regels op en leg uit waarom je dit doet. Bespreek ook de
risico’s van drank en drugs. Zo bied je duidelijkheid, openheid én veiligheid.
Vragen staat vrij
Heb je vragen over drank- en drugsgebruik bij kinderen? Of andere vragen over
opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485 - 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl
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DIGITALE VRAGENLIJSTEN MEER GEMAK EN TIJDWINST
Het Maasziekenhuis stuurt patiënten steeds vaker een digitale vragenlijst voorafgaand
aan een bezoek aan de specialist. Op die manier kan de arts nog beter beoordelen wat
een patiënt nodig heeft qua behandeling.
Gemak en tijdwinst
Patiënten kunnen de online vragenlijst
thuis op een zelf gekozen tijdstip
invullen. De ingevulde vragenlijsten
geven de arts een kijkje in de situatie
van de patiënt. Tijdens een consult kan
daar gericht over doorgepraat worden.
Soms kan dankzij de vragenlijst ook
besloten worden dat een afspraak op
korte termijn niet nodig is, omdat alles
goed verloopt. De arts kan dan in overleg met de patiënt besluiten om een bezoek aan
het ziekenhuis uit te stellen. Óf het intakegesprek voorafgaand aan een onderzoek kan
op basis van de antwoorden helemaal of gedeeltelijk worden vervangen.
Tijdwinst
Voor de patiënt kan dit fijn zijn omdat onnodige (reis)tijd wordt bespaard.
Ook voor de arts en andere patiënten kan dit fijn zijn, omdat die tijd ingezet kan
worden voor patiënten die wel in het ziekenhuis gezien moeten worden. In het
ziekenhuis starten de specialismen Oncologie en Maag- Darm- Leverziekten (MDL) als
eerste met de digitale vragenlijsten. Als die ervaringen goed zijn, dan volgen ook
andere specialismen het voorbeeld van digitale vragenlijsten.

DE SCHAKEL 11-2021

7

WAT MOET JE DOEN BIJ EEN BLOEDNEUS
Kenmerken bloedneus
Bloedverlies uit de neus kan ontstaan door een klap op de neus,
peuteren, niezen, snuiten of een sterke temperatuurwisseling.
Wat te doen bij een bloedneus?
- Laat een keer goed de neus snuiten.
- Knijp met duim en wijsvinger de neus ongeveer tien minuten dicht.
Knijp daarbij onder het neusbeen tegen het neustussenschot.
- Laat het slachtoffer in een voorovergebogen houding zitten.
- Herhaal het dichtknijpen nog eens tien minuten als de bloedneus niet stopt.
Laat slachtoffer niet snuiten bij een bloedneus na een ongeval, val of harde klap op
het hoofd. Er kan sprake zijn van een hersenletsel of schedelletsel.
Schakel een huisarts in
- Indien na 10 minuten de bloeding nog niet is gestopt.
- Als het slachtoffer bloed verdunnende medicijnen gebruikt.
- Bij regelmatige bloedneuzen.
Bel 1-1-2 bij
Hersenletsel (bloedneus na een ernstig ongeval of val).
Verschijnselen van shock: het slachtoffer is bleek, transpireert, voelt zich ziek.
Levenswijsheid van de ouderen is het kapitaal van de samenleving.
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OVERLOON WAR CEMETERY ZOEKT INFORMATIE
In Overloon is en werkgroep sinds juni 2020 bezig om alle Britse 281 oorlogsgraven
van het Overloon War Cemetery een gezicht én verhaal te geven.
Er zijn 4 militairen tijdelijk (tot ca. 1947) begraven
geweest op het Dorpsplein te Haps. (F.C. Cannings,
W.J. Harris, A.M. Longhurst en W. Rigby).
In 1947 zijn zij herbegraven in Overloon.
Van Harris en Rigby hebben we inmiddels een foto
opgespoord.
Weet één van de lezers van “De Schakel” hierover
meer of heeft hiervan een foto?
De leden van de werkgroep zijn erg blij met
informatie, foto's e.d. over deze 4 militairen? Alle
informatie is welkom.
Voor meer informatie over de doelen en resultaten,
kunt u kijken op de Facebook-pagina: "Werkgroep
Overloon War Cemetery".
Ook kunt u contact opnemen met Oscar Huisman,
tel. 0628909904 of stuur een e-mail naar:
overloonwarcemetery@gmail.com
Oscar Huisman,
Werkgroep Overloon War Cemetery
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VAKANTIE IN EIGEN LAND (VAN CUIJK)
Verrast worden tijdens een vakantie in eigen land?
Dat kan absoluut in het Land van Cuijk!
Neem een kijkje op de online vakantiebeurs en ontdek waarom een
vakantie in deze regio een meer dan uitstekend idee is.
www.vakantieineigenlandvancuijk.nl

KNOOPPUNTEN FIETSBRUG KATWIJK
Wij hebben navraag gedaan wanneer er officiële knooppunten
komen voor wandelaars en fietsers die van de nieuwe fietsbrug in
Katwijk gebruik willen maken. Aan onze (Brabantse) kant staat alles
gereed, maar omdat de route ook aan de overzijde van de Maas
loopt, moet het moment van ingebruikname van de knooppunten
met de routebureaus in Gelderland en Limburg worden afgestemd.
Inmiddels is duidelijk dat het netwerk van Nijmegen (en ook Mook-Middelaar) eind juli
gereed is. Dan wordt ook het knooppunt 9 bij Katwijk gerealiseerd en ligt er een
fietsroute die via de fietsbrug gaat.
In de wandelplanner op Routesinbrabant.nl kun je nu al een wandelroute
naar Mook en Middelaar plannen.
Ruud de Rijke maakte een pontrondje van 8 kilometer via de fietsbrug en
het veer bij Cuijk. Deze route is te vinden op de site:
www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/wandelroute-pontrondje/

UW IDEE VOOR CUIJK KAN EEN TON WAARD ZIJN
In februari 2021 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 geven 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. Meer informatie: https://www.cuijk.nl/idee-voor-cuijk
Dus heeft u ideeën?
Laat deze kans dan niet voorbij gaan! Dien vóór 31 mei 2021
een aanvraag in op www.cuijk.nl/reserveleefbaarheid.
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LOSLOOPVELDJES

Binnen de bebouwde kom moeten honden verplicht aangelijnd zijn
en moeten uitwerpselen verplicht worden opgeruimd, tenzij anders
aangegeven (uitlaatzones / losloopveldjes). Buiten de bebouwde
kom mogen honden los lopen en hoeft er niet te worden
opgeruimd, tenzij anders aangeven (denk aan natuurgebieden,
begrazingsgebieden, particuliere terreinen)
In Haps zijn drie losloopveldjes.
Deze zijn afgerasterd en gemarkeerd met afgeschuinde palen en
voorzien van poorten en een afvalbak met dispenser.
Binnen deze zones mag de hond los lopen maar geldt wél de opruimplicht.
Losloopveldjes:

*De Schans (ter hoogte van nummer van 22)
*Kampsestraat - Duits Lijntje (ter hoogte van nummer 35)
*Wildsestraat - Wandelbos (ter hoogte van nummer 30)
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ONKRUIDVRIJ OP 7 EN 8 JUNI
Op deze dagen rijden wij uw straat onkruidvrij
Vindt u het prettig als uw straat er netjes uitziet?
Geef de borstelwagen dan ruimte om schoon te
maken! Een paar keer per jaar verwijdert de
gemeente het onkruid tussen de tegels en klinkers
van trottoirs, fietspaden en parkeerplaatsen.
Dit doen we op een
natuurlijkvriendelijke manier: met de
borstelwagen.
Deze wagen moet natuurlijk de ruimte
hebben om zijn werk te kunnen doen.
Zet uw auto en kliko’s even weg
Kijk op www.mijnschonestraat.nl
wanneer uw straat aan de beurt is en
zorg dat u op deze dag uw auto elders
parkeert én uw kliko’s van de straat
haalt.
Dat komt het resultaat ten goede.

Namens onze buitendienst: hartelijk bedankt!
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VERDWENEN BEROEP HOEFSMID ‘DE RENSEL’
Harrie Arts, Harrie de Smid, had een smederij
vooraan op de Zoetsmeerweg genaamd
“Hoefsmeed de Rensel.”
De man in de blauwe overall is Jo Derks,
werkzaam als knecht bij Harrie.
De man van het paard dat beslagen
wordt is Tiny Mooren.
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`T KAPELLEKE
Dit verhaal speelde zich af toen ik een jaar of 7 à 8 was. Bij
ons in de klas deden allerlei verhaaltjes de ronde over het
Kapelleke op het Ossenbroek! De meeste van mijn
klasgenootjes waren daar al eens naar toe gefietst zoals ze
zeiden? Ze waren daar maar wat trots op! Als je daar niet
naar toe was geweest telde je eigenlijk niet mee! Bij ons had
het in ieder geval mythische proporties aangenomen! De
fietstocht van Haps naar het kapelleke was ongeveer 4
kilometer. Voor ons als kleuters nog een tocht naar het einde
van de wereld.
Op een zaterdag stonden Paul en ik al in alle vroegte klaar om
aan die onderneming te beginnen. Paul was toen mijn
schoolvriendje. We hadden thuis gezegd dat we op een
crossveldje bij ons in de buurt gingen crossen. Dan gaan jullie
van de morgen al vroeg crossen zei mijn moeder? Het is nog geen 8 uur? Dan hebben
Paul en ik de baan helemaal voor ons zelf. Dus we hadden zolang ze niet naar de
crossbaan gingen kijken een sluitend alibi.
Paul had thuis wat Ligakoeken gepakt die eigenlijk voor zijn jonger zusje bestemd
waren! Ik zou voor het drinken zorgen en had een grote fles Exota meegenomen. Het
fietsje waar Paul op fietste was een doortrapper en ik had een stilstaande fiets waar je
zelf mee moest trappen. En daar gingen we dan, Paul voorop en ik in de slipstream van
Paul! Op een gegeven moment kon ik Paul niet meer bijhouden. Roept Paul plagend
tegen mij: “Snijerke, je moet wel een beetje doortrappen! Ik wil voor het donker weer
thuis zijn!” Ik zeg tegen Paul: “Jij hebt een doortrapper, ikke niet!”
Na een uurtje fietsen zeg ik tegen Paul: “Zullen we nu wat eten en drinken?” ”Dat doen
we”, zegt Paul, “en dan kunnen we meteen uitrusten.” Ik zeg: “we moeten er wel voor
zorgen dat we niet meteen alles opdrinken en opeten.” Ik had geen idee hoe ver we nog
moesten. Dus op een mooi grasveldje gingen we lekker zitten eten en drinken. Van de
pak Liga`s bleef er geen eentje over, want die waren veel te lekker. Zegt Paul tegen
mij: “Mag ik de Exota even?” en begint met de fles flink te schudden! “Dan gaat er de
prik een beetje af”, zegt hij. Voor ik verder iets kan zeggen maakt hij de fles los. De
Exota flessen van vroeger konden door de druk gemakkelijk uit elkaar spatten. Er zijn in
die tijd nogal wat ongelukken mee gebeurd. Wat dat
betreft hadden we geluk. Bij ons spoot alleen de fles maar
half leeg. een flinke straal lekkere Exota kreeg Paul over
zijn kleren. Maar die kleine tegenslag kon er ons verder
niet van weerhouden om verder op pad richting het
Kappeleke te fietsen.
Onderweg werd Paul ook nog door een paar wespen gestoken. Die vonden schijnbaar
ook de Exota lekker waar zijn shirt vol van zat? We waren alweer een poosje aan het
fietsen zeg ik tegen Paul: “Als het goed is moet het kapelleke aan deze weg staan! We
fietsen deze bocht nog door. Hebben we het kapelleke dan nog niet gevonden dan
draaien we om.” Dus we fietsen die bocht door, maar er lijkt maar geen einde aan die
bocht te komen! Hevig teleurgesteld draaien we om.
Een paar jaar later ging ik met mijn ouders met de auto naar Beers. We gingen bij dat
grote witte huis op het Ossenbroek rechtsaf. Een paar honderd meter verder was er die
lange bocht waar Paul en ik omgedraaid waren en wat stond er toen we die bocht door
waren? Juist het kapelleke.
Snijer

.
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WAARGENOMEN: VOS EN STEENMARTER
De afgelopen weken zijn er op verschillende
plaatsen ongewenste, maar wel beschermde,
dieren waargenomen en deze leuke beestjes
kunnen soms voor flink wat overlast zorgen!
In en rond wandelbos bospark “De Wild” werd
een vos met jonge vosjes gezien.
Dat betekent o.m.
pas op je kippen en
uit de buurt blijven.
In de omgeving van Kampsestraat / Aalsvoorten werd een
steenmarter waargenomen. Die beestjes kunnen heel
vervelend zijn met name als zij onder de motorkap van je
auto kruipen en aan de bedrading beginnen te knagen. Dan
kun je ’s morgens als je de auto gaat gebruiken mooi stil
blijven staan!
Hoe kun je sporen van een steenmarter ontdekken?
• Lawaai op de zolder (net alsof er een kind over zolder rent)
• Penetrante stank in huis
• Vlekken op het plafond
• Aangevreten isolatiemateriaal
• Krabbend geluid onder het dak
• Rammelende dakpannen
• Vliegen op zolder
• Eierschalen in de dakgoot
Weet u niet zeker of u last heeft van een
steenmarter? Leg dan eens een rauw ei in de
dakgoot. Als het ei na een tijdje weg is, dan
kunt u er zeker van zijn dat u een marter in
huis heeft.
Beschermde status van de steenmarter
De steenmarter is een beschermde diersoort.
Deze bescherming heeft er voor gezorgd dat u nu beschermd moet worden tegen de
steenmarter
Wat kunt u zelf doen om marters te verjagen?
1. Zet muziek aan
Marters houden totaal niet van lawaai en zijn zeer schuw. De aanwezigheid van
bijvoorbeeld een radio op zolder met luid volume zorgt ervoor dat de marter liever
een andere plek opzoekt. Als u dit een paar dagen aanhoudt komt de marter vaak
een paar maandjes niet meer terug.
2. Sprayen
Hertshoornspray om de marter een paar weken uit huis te verjagen. Deze spray is
oorspronkelijk bedoeld om een einde te maken aan veren pikken bij kippen en
staartbijten en vechten bij varkens en biggen.
Als u zelf de marter niet kunt verjagen, bel dan een gecertificeerde partner.
3. Ultrasoon geluid
Het kan helpen als de steenmarter vaak op dezelfde plek onder de pannen kruipt of
om de marter uit uw tuin of oprit te verjagen door een ultrasone geluid te laten
horen.
4. Leg elke keer een stuk gaas op de grond onder de motorkap van uw auto.
DE SCHAKEL 11-2021
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WELPEN EN VERKENNERS 1951 TOT ?
In Schakel nummer 5 hebben we een foto geplaatst met de vraag wie weet nog en
heeft nog foto’s uit die tijd. Hierbij een klein verslag van het ontstaan.
De Pius X groep voor de welpen en verkenners werd opgericht in 1951.
De toenmalige pastoor Steures en Mej. Anny Beijers waren degenen die in Haps
met 4 leiders en 4 1eidsters de groep alle medewerking verleenden om aan het
werk te kunnen gaan.
Na een cursus gevolgd en een ruimte gevonden te hebben werd er in september
gestart met de horde welpen en de groep verkenners.
De ruimte, "de oude molen" van Trien de Mulder en Maan de Kuper, werd beneden
ingericht als welpenhol met vier nesten en de bovenste ruimte was voor de
verkenners met vier patrouillehutten. De ruimtes
waren niet groot, maar gezien de schappelijke
huurprijs en de beginnende club werd het met
wat poets- schilder- en knutselwerk een zeer
mooie ruimte om de welpen- en
verkennersactiviteiten te kunnen ontplooien. De
grootste helft van de activiteiten werd buiten
gedaan met de horde en troep.
Na een beginperiode van enkele weken werden
de eerste verkenner en welpen geïnstalleerd en
begon alles al wat kleur te krijgen.
De welpen- en verkenners- uniformen mochten er zijn en de jongens waren er ook
wel trots op om na het afwerken van bepaalde eisen het uniform te mogen dragen.
Toen de Pius X groep verschillende jaren draaide en het ledenaantal steeds groeide
werd het gebouw eigenlijk te klein en was het gezien de leeftijd en de staat van
onderhoud ook te slecht geworden zodat de leiding moesten uitzien naar een
andere locatie. Met medewerking van de gemeente en ook door veel werk van de
1eden zelf konden ze in 1962 een nieuw hoofdkwartier openen. Het hoofdkwartier
stond achter de toenmalige Aloysiusschool, later "De Kuip" geheten. (achter de “
Bongerd school”). Na de opening van het nieuwe hoofdkwartier kon men weer
verschillende nieuwe leden aannemen. Het liep goed met de horde en troep welpen
en verkenners. Vele activiteiten hebben de jongens kunnen ondernemen in en
buiten het dorp, maar ook voor de Hapse gemeenschap stond de groep steeds
paraat.
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VOORJAARSTIPS VOOR TUIN EN TERRAS
Perkplanten
Éénjarige perkplanten zijn planten, die één seizoen groeien en bloeien. De bloei is
meestal van mei tot oktober, tot de eerste nachtvorst.
Na aankoop de kluitjes van de planten eerst in water zetten, zodat ze zich vol
kunnen zuigen met water. Daarna een plantgat maken en het kluitje diep genoeg
planten en goed aandrukken. Tijdens de groei regelmatig uitgebloeide bloemen
verwijderen.
Kuipplanten
Kuipplanten, ofwel terrasplanten genoemd, komen van oorsprong uit een tropisch
of subtropische omgeving. Deze planten kunnen we in de zomer in potten of kuipen
buiten zetten, maar moeten we in de herfst weer naar binnen halen en vorstvrij
bewaren. En niet vergeten om af en toe een klein beetje water te geven.
Na aankoop moeten de kuipplanten
overgepot worden in een pot of grote kuip.
Zorg voor voldoende goede grond: gebruik
hiervoor potgrond (géén tuinaarde). Zorg dat
er onderin de pot een ontwateringsgaatje zit.
Vul de pot met ongeveer 3 cm metselzand,
daarna potgrond tot ongeveer 2 cm onder de
rand van de pot.
(Zie tekening A). Tijdens het groeiseizoen regelmatig water geven en na ongeveer
anderhalve maand vloeibare mest of osmocote (geen korrelkunstmest, omdat dan
de wortels verbranden!).
Haal uitgebloeide bloemen weg en snoei
tijdens de groei de plant regelmatig terug,
zodat de plant compact blijft (zie tekening B).
Groenteplanten
Niet alleen bloemen kunnen op het terras
gezet worden; ook groenteplanten en
kruiden kunnen prima in potten op het
terras groeien, zoals de snacktomaatjes.
Zo zijn ze gemakkelijk te gebruiken voor
in de keuken of op de barbecue.
Hen Thoonen - Hen’s Perkplanten
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MASTERPLAN WONEN HAPS
Verslag Eerste bewonersavond – 22 april 2021 – online (Zoom)
Aantal deelnemers: circa 60-65 personen
: Wethouder Maarten Jilisen
: Mercè de Miguel Capdevila (P2) en Maurice Roefs (gemeente/CGM)
1. Voorstelrondje
Er volgt eerst een korte voorstelronde waarbij wethouder
Jilisen alle deelnemers hartelijk welkom heet. De avond
staat onder leiding van Mercè de Miguel Capdevila van het
bureau P2 dat de gemeente helpt als procesbegeleider.
Maurice Roefs is vanuit de gemeente ambtelijk betrokken bij
het project. Vanwege de digitale opzet zijn namens P2 deze
avond ook aanwezig Wieke Galama, Annika Griese, Robbin
Pennings en Mariska Vos. Zij zullen met name een rol
hebben tijdens de te houden deelsessies.
2. Opzet van de avond
Om te kunnen komen tot een Masterplan is het van belang dat alle denkbare informatie
op tafel komt. Dat gebeurt aan de hand van een aantal vragen:
- Hoe ziet u de toekomst van Haps?
- Welke soort woningen zijn er nodig?
- Welke verhuisstromen worden gezien?
- Waar zijn mogelijkheden om woningen te realiseren?
- Welke thema’s worden gemist?
Het voorgaande wordt toegelicht en besproken aan de hand van
een presentatie die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.
3. Deelsessies
De vragen worden in drie groepen uitgewerkt aan de hand van o.a. digitale
plattegronden waarop getekend en geschetst kan worden.
De resultaten van deze deelsessies zijn vervat in digitale beelden en digiborden met
daarop post itmemo’s met een beschrijving van tijdens de deelsessies ingebrachte
stellingen, opmerkingen, vragen, wensen, etc.
Al deze stukken zijn bijgevoegd als bijlagen bij dit verslag.
Nadat de deelsessies zijn beëindigd, vindt een plenaire terugkoppeling plaats van de
opbrengst. Dit leidt op een aantal punten nog tot een aanvulling. Deze aanvullingen zijn
met een afwijkende kleur post its aan de digitale beelden (deelsessie 3) toegevoegd.
4. Chatberichten
Gedurende de gehele sessie is een chatbox actief waarin iedereen opmerkingen kan
geven. De tekst van de (geanonimiseerde) chatbox is hierna weergegeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hoe zit het met de ouderen en bejaarden?
Naast waar wonen ook waar ontspannen, groenvoorziening etc
Speelt Mooiland hier ook een rol?
Infrastructuur.
Openbaar vervoer.
Tiny house?
Huizen Multi inzetbaar; zowel jeugd als senior. Zelfde type woningen.
Er is niet gesproken over de locaties.
Flex woningen.
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• Ouderen van straks ( nu 60+) meer in gezamenlijke woonvormen.
• Hofjes of carré vormen.
• CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)kan ook voor senioren…….
al jaren succesvol in Boxmeer
• Door geluid heb een deel van de presentatie gemist.
• Als je kijkt naar ~10 jaar lijkt De Schans mij de beste locatie met capaciteit
voor voldoende groei.
• Ik denk dat je een hele belangrijke opmerking plaatst.
• Maar ik mis een beetje de doorstroming van de ouderen binnen de Hapse
gemeenschap. Er zijn best veel ouderen in Haps en wat ik nu zie is dat bij een
deel van de woningen de voor de ouderen zijn bestemd nu de leeftijdgrens is los
gelaten. Het zou mooi zijn als deze woningen aangepast zouden kunnen worden
en de toets van de huidige wooneisen voor de ouderen zouden kunnen
doorstaan.?
• De Rozengaard heeft mooie woningen voor onze ouderen, echter komen er
de laatste jaren bijna geen Hapsenaren voor in aanmerking.
• Ik mis ondernemen en wonen combineren.
• Inderdaad! Bestemmingsplannen zijn "maar" plannen en zijn door en voor
mensen gemaakt. Hier zouden ook wijzigingen op kunnen worden ingediend.
• Bij discussie type woningen: Niet alleen geleidelijke bouw, maar ook gepland.
Daarmee kunnen toekomstige bewoners van Haps anticiperen. Nu moeten
jongeren te vaak uitwijken buiten Haps omdat initiatieven niet loskomen of te snel
om te reageren.
• Groene leefomgeving is niet alleen buiten de kom belangrijk, maar ook belangrijk
de eerder groen aangewezen stukken intact houden en niet volbouwen.
• Bouw open ruimte in het dorp niet vol. Dat kan je maar één keer doen. Ga zoeken
waar ruimte ligt aan de randen.
• Bebouwing van de Loswal.
• Het geluid van de randweg is toch nog vrij goed te horen.
• Is er voldoende diep ingegaan op de woningbehoefte en locaties om er een
masterplan van te maken?
• Hoe wegen jullie de opmerkingen die gemaakt zijn? Sommige opmerkingen zijn
wellicht één keer gemaakt en andere tien keer gemaakt, maar beiden maar één
keer genoteerd?
• Kerkgebouw ombouwen naar woningen voor jongeren.

Afsluiting
Om 21.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten door Mercè de Miguel Capdevila.
Zij dankt iedereen voor de inbreng.
Het was bijzonder om met zo’n grote groep online te mogen werken.
Herhaald wordt dat op 8 juli a.s. een tweede bewonersavond zal worden gehouden.
In de tussentijd zal alle verkregen informatie worden vertaald in een eerste conceptmasterplan dat op de tweede avond aan orde komen.
Ook de dan te maken opmerkingen worden beoordeeld
en in het masterplan verwerkt. Vervolgens is het aan het
college een vaststellingsbesluit te nemen.
Het verslag van deze bijeenkomst wordt naar iedereen
die zich voor deze avond heeft opgegeven toegestuurd.
Als mensen na afloop nog richting de gemeente willen
reageren, dan kan dat door een email te richten aan maurice.roefs@cgm.nl
DE SCHAKEL 11-2021
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ZELFKANT THUISFEEST QUIZ 19 JUNI 2021
Goejendag Hops, speciaal voor jullie allemaal
organiseert CV De Zelfkant, na het succes van
vorig jaar, nog één keer een Thuisfeest Quiz.
Dit keer als dé afsluiter van de lockdown
thuiszit periode!
We kunnen natuurlijk niet teveel verklappen,
maar wat we voor jullie in petto hebben is een
ludiek avondvullend programma met diverse
bekende gezichten en speciale verrassingen. Voor de hand liggende antwoorden,
ummundig lastige vragen, simpele weetjes, breinbrekers, veel slappe kwats, je
kunt het zo gek niet bedenken of het zal de revue passeren.

Wanneer? Zaterdag 19 juni 2021 vanaf 20:11 uur.
Wat? Een interactieve, ludieke online quiz die live wordt gepresenteerd.
Hoe werkt het? Iedereen kan gewoon meedoen, jong en oud,
want alle vragen zijn meerkeuze vragen, dus niet alleen de echte
kenners maar ook de gelukkige gokkers maken kans op de vele
prijzen.
De (Kahoot) quizvragen zijn te beantwoorden via je mobiele
telefoon of tablet. Als de vraag gesteld is simpelweg één van de
vier keuzes in toetsen.
Het scherm zal er dan uitzien als op het plaatje hier.
Hoe kan ik meedoen? Door een ticket te kopen en in te schrijven via een link die
op onze website www.dezelfkant.nl en onze Facebook pagina wordt vermeld.
Belangrijk is om je quiznaam of teamnaam te onthouden voor de deelname op de
avond van de quiz. Na inschrijving en betaling krijg je een mail.
Op de dag van de quiz ontvang je nog een mail met de link en instructies.
Wat kost het? € 7,50 per ticket, € 14,00 voor 2 tickets en € 20,00 voor 3 tickets.
Geen geld voor een avond vol vertier!
1 ticket staat voor 1 “quizteam”. Een team kan uit één of meerdere personen
bestaan. Stel dat je met een groepje gaat kijken, dan is het leuker om meerdere
tickets te kopen zodat je met meerdere teams ook onderling de strijd aan kunt
gaan en natuurlijk ook meer kans maakt op de te winnen prijzen.
Kan ik ook meekijken zonder mee te quizzen?
Ja, door op de avond zelf naar de YouTube-link van De Zelfkant te gaan en dat te
streamen. Maar het is natuurlijk veel leuker om zelf mee te doen!
Hoe kan ik me voorbereiden?
Zorg dat je de uitzending van de quiz kunt kijken op een tv of computerscherm.
Internet op dat apparaat is wel nodig.
Daarnaast heb je een telefoon of tablet nodig om de quizvragen
te beantwoorden. Denk aan een volle telefoonaccu!
En….. zorg voor wat hapjes of drankjes ‘on the side’. ☺
Op naar een grandioos laatste Thuisfeest!
Met enthousiaste en carnavaleske groeten,
CV De Zelfkant
22
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PAULA DE VISSER – HET HELENDE HUIS
‘Dat ze veel aan de training had, hoorde ik in het dorp terug’ “Een aantal jaar geleden
hoorde ik dat ze in Haps geen opvolger hadden voor de docent, die de gymlessen
verzorgde aan onder andere
senioren.
Ik werkte destijds in de
kinderopvang, maar sporten spel was tijdens mijn
Hbo-opleiding
activiteitenbegeleiding al
mijn hoofdvak. Toen ik de
kans kreeg om de gymlessen aan senioren te verzorgen, heb ik ‘m vervolgens meteen
gegrepen. Inmiddels doe ik met mijn bedrijf Het Helende Huis veel meer op het gebied
van bewegen.
Senioren
Het is echt heel dankbaar werk om ouderen les te geven. Wist je
dat iemand van tachtig zo zelfs nog een stuk vitaler kan worden.
Dat komt doordat mensen uit cellen bestaan, die zich steeds weer
vernieuwen. Zelfs op latere leeftijd. Dankzij de training kon een
dame bijvoorbeeld weer met haar handen op haar rug krabben. En een ander kon snel
opstaan van de grond na een val met de fiets. In het dorp hoor ik dan ook regelmatig
terug, dat iemand veel aan mijn training heeft gehad. Dat is natuurlijk de beste reclame
die er is. Nu we door corona al maanden veel minder mogen qua gymles hoor ik ook
terug dat veel senioren het missen. Het sociale aspect bij de gym is natuurlijk ook heel
belangrijk.
Het Helende Huis
Dat de lessen niet door mogen gaan, betekent niet dat ik de afgelopen maanden heb
stilgezeten. Met mijn bedrijf Het Helende Huis verzorg ik (online) trainingen aan
ondernemers en studenten over bewegen. De invloed van de moderne leefstijl op ons
beweegpatroon is namelijk enorm. Zeker nu we – doordat we moeten thuiswerken –
nog veel meer voor de computer zitten. Ik leer hoe je kunt variëren in houding en
beweging voor meer vitaliteit. Hoe je je spieren en gewrichten kunt aanwenden, die
anders tijdens kantoorwerk of studie weinig worden gebruikt. Zo kun je zelfs bewegen,
terwijl je aan het werk of studeren bent. Door bewuster met bewegingen om te gaan,
kun je fysieke ongemakken tijdig herkennen en erger voorkomen. Daarnaast heeft het
verbeteren van de houding en variatie in beweging nog een bijkomend voordeel: het
bevordert ook het mentale welzijn. Iets dat in deze tijd natuurlijk ook fijn is.
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Wandelen naar de boerderijwinkel
Veel mensen denken dat ze ‘moeten’ sporten, maar sta er ook eens bij stil dat je
bewegingen in je dagelijkse leven kunt integreren. Zo wandel ik zeker drie keer per
week naar de boerderijwinkel. Met de rugzak op loop ik eerst over de spoordijk in Haps
tot aan de Scheiwal. Van daaruit loop ik over De Ass naar de Beverkolksestraat en de
Straatkantseweg om vervolgens bij boerderijwinkel De Cinquant te stoppen. Dan neem
ik van alles mee in mijn rugzak en draag vaak ook nog wat in mijn armen.
Op deze boerderij ben ik sowieso twee ochtenden in de week te vinden. Ik doe hier
vrijwilligerswerk. Het is ontzettend fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen. En
ik word uitgedaagd om andere bewegingen te maken en mijn lichaam meer te belasten,
waardoor ik sterker word. De ene keer gaat het om schoffelen. De andere keer worden
de plantjes gepoot en zit je op je hurken in de aarde. En wat denk je van mest
omspitten; een pittige klus die je ook echt maar één of twee rijen doet.
Gemoedelijk
Waar ik voor corona een enkel baasje met zijn hond tegenkwam; daar tref ik nu meer
wandelaars op het Duits Lijntje. Wat dat betreft ontdekken we door de maatregelen nu
natuurlijk ook al het moois in onze eigen omgeving. En dan zijn we in Haps natuurlijk
verwend met de prachtige natuur en het vele groen om ons heen.
Oorspronkelijk kom ik uit het westen van Nederland; ik groeide op in de buurt van
Leiden. Ruim twintig jaar geleden ben ik voor de liefde in Haps komen wonen. Als ik nu
voor werk een paar dagen terug in de Randstad ben, valt het me op hoe druk het er is.
Zeg je iemand daar gedag; dan kijken ze je vreemd aan, terwijl dat in Haps juist een
vanzelfsprekendheid is. Dat gemoedelijke vind ik hier zo fijn. Nee, ik hoef echt nooit
meer weg uit Haps.”
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JUDOVERENIGING HAJU
Nadat ook wij door alle Coronamaatregelen beperkt
werden in onze trainingen, zijn onze jeugdgroepen op
donderdag 20 mei weer begonnen!
We trainen elke donderdag in de sporthal in Haps.
Van 18.00 tot 19.00 uur trainen de jongste leden.
Van 19.00 tot 20.00 uur trainen de kinderen van
10/11 jaar en ouder en van 20.00 tot 21.30 uur de
jeugd vanaf ± 15 jaar en de volwassenen (wanneer dit
weer toegestaan wordt).
Lijkt het jou ook leuk om te gaan judoën?
Kom gerust eens een keer kijken en meedoen tijdens
één van onze trainingen.
In verband met de coronamaatregelen, moet je dan
wel even een mailtje sturen naar info@haju-haps.nl zodat wij ervoor kunnen waken
dat de groepsgrootte binnen de gestelde maatregelen van het RIVM blijft.
Wil je meer informatie over judo of verhalen en ervaringen lezen van andere ouders
of kinderen over judo? Kijk dan eens op www.gunjekindjudo.nl of op onze eigen
website www.haju-haps.nl
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Kopje thee/
koffie voor je planten
Thee bevat namelijk de stof tannine.
Deze stof bevordert de groei op
biologische wijze. Daarbij
zijn planten niet kieskeurig, iedere
theesoort is geschikt als meststof.
Eventueel kun je ook losse thee door
de potgrond mengen of gebruikte
theezakjes in het gietwater doen.
Koffieprut blijkt heel goed te zijn voor
je tuin. Planten en bloemen worden
een stuk vrolijker als de grond waarin
zij groeien bemest wordt met koffie.
De prut bevat relatief veel stikstof,
fosfor en kalium, dat zijn de
belangrijkste bestanddelen
van mest
voor de tuin.
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VRIENDEN VAN HAPSE BOYS
Via deze weg willen wij alle reeds aangemelde vrienden bedanken
voor de deelname aan de "Vrienden van Hapse Boys". Het bord hangt
al enige tijd in de kantine, telt 100 plekken, en is nu bijna voor de
helft gevuld.
Tevens hebben onze vrienden recent een mail toegestuurd gekregen
om te stemmen op het bestedingsdoel voor dit seizoen.
De opgestelde doelen voor dit jaar zijn de volgende:
1. Nieuw onderkomen voor de materialen van onze onderhoudsploeg
2. Nieuwe doelen ten behoeve van trainingen en wedstrijden
3. Cursus voor pupillentrainers
Op het moment wordt er hard gewerkt om de namen van onze vrienden zichtbaar
te maken op het bord in de kantine. We streven er naar om dit gereed te hebben
zodra de kantine weer geopend mag worden.

Bent u nog geen lid van "Vrienden van Hapse Boys", ga dan naar onze website voor
meer informatie https://www.hapseboys.nl/470/sponsoring-vrienden-van-hapseboys/ of stuur een mail naar sponsoring@hapseboys.nl
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“ZUSTER , GA IK DOOD? “
Een vraag die mij en vele andere verpleegkundigen het laatste jaar dagelijks gesteld
wordt, waarop ik met een brok in mijn keel, de hand van mijn patiënt vast pak en zeg:
“Ik wilde dat ik u kon beloven dat alles goed kwam...,, maar we gaan alles op alles
zetten om u door deze periode heen te krijgen, we gaan het doen.. samen. Ik ben bij u
en zal goed voor u gaan zorgen. Tranen rollen over de wangen van mijn patiënt, de
familie en stiekem ook bij mij……
Alles wordt aangesloten, de dokter doet het woord, wij
brengen een infuus in, geven de maximale hoeveelheid
zuurstof en plakken stickers op de borstkast van de
patiënt om het hartritme te bewaken. Overal piepjes, en
tussen de piepjes door een hand op de schouder van de
patiënt. Dit om te laten voelen dat hij/zij niet alleen is ,en
wij niet zomaar weg gaan. Grote angstige ogen die mij
aankijken verscheuren mijn hart. Uiteindelijk, met mijn
hand vast, brengen we samen met de rustgevende
woorden van de dokter de patiënt in slaap...het lichaam
heeft genoeg zelf gevochten, laat het maar aan ons over,
het lichaam kan het zelf niet meer...
Ik loop de patiënten kamer af, trek het warme
beschermingspak uit, kijk nogmaals door het raampje van de kamer waar de patiënt
rustig ligt te slapen en door de machine beademd wordt. Dit is het… Corona heeft ook
ons land volledig in zijn greep. Dagen, weken en maanden volgen, inmiddels contact
met de familie die thuis zit, zelf Corona hebben en niet naar het ziekenhuis kunnen
komen. Maar soms ook wel. Het enige wat we nu doen is hopen
dat het lichaam sterk genoeg is om dit rot virus te verslaan.
Dokters en wij als verpleegkundige, fysiotherapie , diëtiste noem
het maar op, een team, een taak! En soms lukt het niet om de
patiënt door deze verschrikkelijke periode heen te helpen...Dan is
er zoveel om te voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen...
Mijn collega’s ... ja ,inmiddels zegt één blik genoeg. Wat ben ik
onwijs trots op ze! We zijn er voor elkaar en doen het samen.
En telkens als ik dan thuis zit denk ik, wat zouden we allemaal zonder elkaar moeten?
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IC VERPLEEGKUNDIGE MAASZIEKENHUIS BEUGEN

JOYCE VAN DER DUIJN

Naar aanleiding van een stukje op facebook,
“Zuster, ga ik dood?” (zie pag.31), zijn we op
bezoek gegaan bij Joyce van der Duijn in Haps.
Wellicht wil zij iets meer vertellen over haar
werk, want turbulente tijden zijn het in de al
meer dan een jaar durende coronapandemie,
vooral voor verpleegkundigen die aan het bed
staan van de vele honderden coronapatiënten.
Alle zwaar zieke patiënten en hun familie weten
als geen ander wat het coronavirus voor impact
heeft op hun leven, nu en wellicht in de
toekomst.
Gelukkig zijn de vooruitzichten qua cijfers voor
de komende tijd beter.
Alom grote waardering voor al die mannen en
vrouwen die dagelijks 24 uur per dag en
7 dagen in de week zich inzetten voor de veelal
zeer ernstige coronapatiënten en daarmee ook
zelf flink wat risico lopen.

Joyce zou je je even kort willen voorstellen?
Ik ben Joyce van der Duijn, 24 jaar en ben geboren in Mill.
Vanaf april 2020 woon ik samen met mijn vriend Stan Peters in Haps.
In 2017 ben ik geslaagd voor de opleiding verpleegkundige. Na twee jaar werken op de
cardiologie, longgeneeskunde en nefrologie ben ik mezelf gaan specialiseren door de
opleiding tot intensive care verpleegkundige te gaan doen op de health academie in
Nijmegen. Dit doe ik in het Maasziekenhuis in Beugen. De opleiding heeft 18 maanden
geduurd. Inmiddels ben ik nu één jaar gediplomeerd IC verpleegkundige.
Net toen ik klaar was met de opleiding en ik geslaagd was, heeft ook corona onze IC in
Boxmeer bereikt. Allemaal hadden we gehoopt dat het maar ‘even was’ maar inmiddels
zijn we één jaar verder....
Welke opleidingen heb je gevolgd en moet je ook nu nog scholing /cursussen volgen?
Normaliter zijn er meerdere keren per jaar scholingen in het ziekenhuis zelf en landelijk
die wij als gespecialiseerd IC verpleegkundige moeten volgen. Dit zijn erg leuke en
leerzame scholingen. Intern wordt er navraag gedaan aan het team op welk gebied wij
graag geschoold willen worden en dit gebeurt dan door een specialist.
Verder worden wij jaarlijks getraind voor reanimaties en acute opvang van zeer zieke
patiënten. Hierbij worden scenario trainingen gegeven om ons zo op een goede manier
voor te bereiden. Wij zijn als IC verpleegkundigen altijd bij een reanimatie aanwezig
omdat de patiënt na een reanimatie op de IC opgevangen wordt.
Wat voor werkzaamheden komen er zoal bij kijken op
een ic afdeling? Zou je de lezers eens een inkijkje
kunnen geven?
Als IC verpleegkundige zorg je voor 1 à 2 patiënten.
Je monitort, ondersteunt en stuurt de vitale
lichaamsfuncties bij.
Die doe je in de ochtend, avond en nachten.
Je hebt intensief contact met de familie, zowel
telefonisch als fysiek.
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Het dragen van extra beschermende kleding zal niet mee vallen? Werden jullie in deze
crisistijd bijgestaan door oud IC-collega’s, verpleegkundigen, enz.? Hoe ziet de IC er nu
uit, is er een extra afdeling voor ingericht in het Maasziekenhuis?
In de eerste coronagolf was er een hele
verpleegafdeling ingedeeld voor alleen maar
coronapatiënten. Nu inmiddels één jaar later is er één
deel van de verpleegafdeling een corona afdeling.
De verpleegkundigen lopen hier de hele dag in pakken
en komen er alleen uit om een slokje te drinken of
wat te eten. Op de intensive care zijn een lange
periode - in maart 2020 - alleen maar
coronapatiënten geweest. Hierbij zorgden we er ook
voor dat de verpleegkundige die patiënten zonder
corona verpleegde, die dag ook géén corona patiënten
verpleegde. Bij de patiënten die corona hebben draag
je een lange schort, handschoenen, een FFP2 masker,
een muts en een bril. Ook familie van coronapatiënten
moeten geheel in pak met alle benodigdheden naar de
patiënt. Het is voor hen erg warm en het beperkt hun
communicatie met hun naasten. Dit doe je telkens
schoon aan wanneer je een kamer betreedt. In deze pakken is het echt erg warm. En
wat ik zelf heb gemerkt is dat je nooit weet hoe lang je in dit pak moet rondlopen bij
een patiënt, want als het niet goed gaat met de patiënt kun je zo zeker 2 uur lang in het
pak staan. Mijn collega’s buiten de isolatiekamer geven mij spullen aan die ik nodig heb.
De communicatie gebeurt via babyfoons. In de coronatijd zijn wij op de IC goed
geholpen door het personeel van de OK en anesthesiemedewerkers.
Wat vinden jij en je collega`s het moeilijkste in deze tijd?
Het moeilijkste vind ik, en ik denk dat ik ook voor mijn collega’s
spreek, is de onzekerheid die COVID’19 met zich mee brengt. De
hele zieke patiënten die ons aankijken en vragen: “Komt het
allemaal goed? Word ik nog ooit wakker? Zorg je dat ik beter word
zuster?” En zeggen: “Zuster ik ben zo bang”. Dit vragen zij vlak
voordat we ze intuberen en aan de beademingsmachine leggen en
alles overnemen.
Deze woorden raken je ontzettend. Zelfs tranen in je ogen omdat je het gewoon niet
kan beloven, al wil je dit zo graag... Niet alle patiënten worden bij ons in slaap gebracht
om alle functies van het lichaam over te nemen. Wanneer de patiënt geen beademing
nodig heeft maar wel veel zuurstof komen ze op de intensive care. Angstige ogen die je
aankijken en het verdriet van de patiënt en de familie. Het raakt ons allemaal.
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Ook het bezoek was in de eerste coronagolf niet toegestaan.
Vaak zorgden wij als verpleegkundigen met de mobiele
telefoon via facetime voor contact met de familie thuis.
Ik vond het zelf erg moeilijk dat de patiënt geen familielid kon
ontvangen. Zoals iedereen weet is niks belangrijker en fijner
dan dat belangrijke personen in je omgeving aanwezig zijn op
dit soort momenten om je te steunen.
Dit konden we toen niet bieden. Dat raakt ons heel erg.
Inmiddels zijn deze regels aangepast en kan de patiënt
gelukkig wel bezoek ontvangen binnen een bepaalde tijd en
niet te lang. Ik weet het voorval nog heel goed tijdens die nachtdienst. Die meneer keek
mij aan, hij was bang, ademde heel snel en het zuurstofgehalte was laag. Deze meneer
is zo moe en het lichaam heeft het heel zwaar.
Toch in de nacht het gesprek met hem aangegaan dat hij wel heel veel zuurstof nodig
had om een redelijk zuurstofgehalte te bereiken. Meneer zelf vond het redelijk gaan,
gek genoeg voelen patiënten met corona zichzelf vaak niet benauwd terwijl het
zuurstofgehalte op dat moment juist wel heel laag is. Ik sprak met meneer over zijn
thuissituatie. Hij was nog niet zo oud en stond positief in het leven, lieve partner,
kinderen en kleinkinderen waar hij zo ontzettend trots op was. Hij gaf aan er voor te
willen vechten en dat deed hij... Ik had een fijn gesprek met hem gehad. De volgende
nacht dat ik kwam lag hij aan de beademing op zijn buik...
Wij leggen de patiënten in buikligging zodat de grote longvelden achter op de rug vrij
liggen en beter zuurstof kunnen opnemen. Veel en lang voor deze meneer gezorgd...
En wat me ook erg raakt is als een patiënt overgeplaatst moet worden naar een ander
ziekenhuis. Ziekenhuizen helpen elkaar om de patiënten goed te verdelen. En eerlijk is
eerlijk, vaak bel ik dan nog regelmatig naar het ziekenhuis waar de patiënt naar
toegebracht is om te vragen hoe het met de patiënt gaat.
Wel eens bang geweest dat het coronavirus jou zou treffen?
Ja, eigenlijk wel. Dat ik er zelf ziek van zou worden dat zou erg vervelend zijn maar ook
ik heb mijn ouders en schoonouders, die ik toch op afstand zie, en bang ben dat ik het
overdraag aan hen. Natuurlijk blijf je bij klachten thuis en test je.
Ik heb mezelf regelmatig moeten laten testen. Gelukkig telkens negatief. Je hoort vaak
ook dat jongeren geen klachten hebben maar toch het virus bij zich dragen... Dat maakt
het zo eng.
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Iedere dag zien jullie de gevolgen die het coronavirus aanricht.
Hoe kijk je aan tegen mensen die genoeg hebben van alle coronaregels?
Ik begrijp dat sommige mensen er genoeg van hebben. Maar wat als de besmettingen
toenemen, de cijfers stijgen en de maatregelen niet versoepeld kunnen worden? Dan
blijven we in deze verschrikkelijke tijd hangen. Ik denk zelf altijd maar zo, we moeten
het toch samen doen, dan komt er hopelijk een keer een einde aan deze periode.
We willen allemaal het ‘normale’ leven terug.. maar wat is nog normaal?
Is er voor jullie team ook opvang als dat nodig is?
We hebben PEER-support die voor ons klaar staat wanneer we mentaal even een
steuntje in de rug nodig hebben of advies nodig hebben. Ook onze intensivisten
(dokters van de intensive care) staan altijd langs ons. Ik ben zo ontzettend trots en blij
met mijn collega’s. We staan altijd voor elkaar klaar. In de corona tijd heb ik wel eens
gehad dat er op onze whatsappgroep een berichtje kwam: ‘wie kan er nu komen
helpen?’ En gelukkig konden de collega’s die op dat moment aan het werk waren er op
bouwen dat er iemand kwam. Dit doen al mijn collega’s dus… iedere keer kwam er wel
iemand, elke keer iemand anders om zo elkaar ook te beschermen. Vervolgens op het
werk kregen we dan telefoontjes van onze collega’s of dat het allemaal onder controle
was of dat zij nog moesten komen helpen. Iedereen is zo behulpzaam voor elkaar. Ik
denk wel dat dit de kracht is van ons team en dat dit ook de reden is waarom wij ons
‘samen’ zo door deze periode heen slaan. Mentaal staan we elkaar goed bij en kunnen
we bij elkaar terecht. Dat is een fijn gevoel. We zijn één en doen het allemaal samen.
Samen staan we sterk!
Hoe zorg je in deze crisistijd voor de broodnodige ontspanning?
Samen met Stan thuis gezellig spelletjes doen en
met onze hond ‘Ééf’ wandelen. Mijn vriendinnen
zie ik helaas weinig. Ook zij werken in de zorg en
werken ontzettend veel. We hebben laatst nog via
‘zoom’ een spelletjesavond gedaan. Wie had dat
gedacht! Stiekem ben ik wel heel blij dat ook zij
zich zo goed aan de regels houden ondanks dat we
zo jong zijn en heel graag bij elkaar willen zitten
om gezellig te kletsen.
Verder vind ik het erg fijn om te sporten. Helaas
zijn de sportscholen dicht dus kan ik niet zelfstandig trainen. Ik sport bij ‘Fit voorop’ in
Uden. Ook zij houden zich - zoals hopelijk ieder ander - aan de coronaregels. Daardoor
kan ik veilig sporten en krijg ik personal training. 1 op 1 training.
Joyce bedankt voor je mooi verhaal en dat
we inzicht hebben gekregen in jullie mooie
beroep als verpleegkundige.
Verder alle hulpverleners en iedereen met
een cruciaal beroep: “Jullie zijn stuk voor
stuk Kanjers!“
Ook petje af voor iedereen die zich ingezet
heeft, in welke vorm dan ook: Samen staan
we sterk want ‘Zonder elkaar is ieder alleen’.
Zorg is zoveel meer dan zorgen.
Zorg is liefde, hoop, betrokkenheid.
Zorg is welzijn willen borgen met kracht, geduld en tederheid.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Secretariaat{tijdelijk} Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 0485 - 316219 / 06 – 46135670
AGENDA EN MEDEDELINGEN MEI 2021
De gezamenlijke KBO’s van de gemeente Cuijk hebben in onderling overleg
onderzocht wat de mogelijkheden de komende tijd zijn.
Er is gekozen om gezamenlijk op reis te gaan. Zie onderstaand bericht.

Dagtocht Smokkel- en commiezenroute langs de Berkel
Eindelijk is het weer zover en hebben we een dagtocht georganiseerd en wel op
woensdag 15 september 2021. Lang is er niets mogelijk geweest maar nu lijkt
er toch weer een mogelijkheid om een traditie nieuw leven in te blazen. Deze keer
gaan we een hele dag op pad in het Nederlands/Duitse
grensgebied waar smokkelen ooit een "way of life" was.
Dit leven leverde spannende verhalen en anekdotes op
waarover de gids u 's middags uitgebreid zal vertellen.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Bus 1: 07.45 uur vertrek vanaf het Valuweplein in Cuijk.
- Bus 2: 07.45 uur vertrek vanaf het station in Cuijk.
- 8.00 uur: gezamenlijk naar Eibergen.
- 10.00 uur: aankomst in Eibergen in het Mulderhuis, waar we genieten van
koffie en monchou gebak. Aansluitend een bezoek aan museum ‘de
Scheper’.
- 12.30 uur: Terug bij het Mulderhuis voor een Mallumse koffietafel met
kroket. Hierna is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan de
naastgelegen Mallumse Molen.
- 14.00 uur: Drie uur durende smokkeltocht langs de Berkel onder leiding van
een gids. Er wordt een stop gemaakt bij bezoekerscentrum ‘Zwillbrock’ en
bij een kerkje met de bijnaam "De barokke parel van het Munsterland".
- 17.00 uur: Terug bij het Muldershuis. Voordat we aan tafel gaan krijgt u een
consumptie aangeboden namens het bestuur.
We genieten van een 3-gangendiner: heldere tomatengroentesoep met
oerbrood van de Mallumse Molen. Hoofdgerecht van 24-uur gegaarde
sukade met bijgerechten en tiramisu en koffie/thee na.
- 19.15 uur: Vertrek huiswaarts.
- 21.30 uur: Terugkomst.
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Denk aan het meenemen van een paspoort of ID-kaart
want we komen door Duitsland. Gedurende de dag zijn de
consumpties, anders dan genoemd in het programma én voor
eigen rekening.
Kosten per deelnemer:
€ 60,- voor leden
€ 70,- voor niet-leden
U kunt dit doen door onderstaand formulier in te vullen en in
te leveren op de volgende locatie: Kalkhofseweg 37
(brievenbus garage) Cas Arts.
Betaling bij voorkeur via de bank op bankrekeningnummer NL38RABO0170562425
t.n.v. KBO Haps. Uw inschrijving voor deelname is pas definitief nadat de betaling
binnen is dus graag op tijd betalen. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan kan er ook
met gepast geld contant betaald worden bij het opgeven.
------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldformulier voor de dagtocht op 15 september 2021
Aantal personen die deelnemen: ..………………………………………………………………………………
Naam/namen:……………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………..…………………………………………..
Lidnummer: ………………………………………………………………………………………………..…………………
Tel.: …………………………………………………………………….…………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Gebruikt u een rollator of rolstoel?.………………………………………………………………………………
Gewenste opstapplaats: Kerkplein Haps……………………………………………………………………….
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INZAMELING TAXUSSNOEISEL WEER VAN START
Van taxustwijgjes een medicijn maken
Ook in 2021 is elke taxusdonatie van harte welkom. Uw snoeisel aanmelden
via taxustaxi.nl/afspraak is mogelijk vanaf maandag 24 mei 2021 (tweede
pinksterdag). De stichting komt dan vanaf 25 mei 2021 het verse groen bij u aan
huis ophalen. De kleine taxustwijgjes bevatten de belangrijke stof 10-dab.
Van deze stof wordt het medicijn Taxol gemaakt, dat een kankerremmende werking
heeft. Door uw taxushaag te snoeien tijdens de
inzamelperiode van Taxus Taxi kunt u op een gemakkelijke
manier bijdragen aan de strijd tegen kanker.
Inzamelperiode duurt van 25 mei tot eind augustus 2021.
De stichting komt het snoeisel gratis bij u thuis ophalen bij
een minimum hoeveelheid van 15 kilo. Kleinere hoeveelheden
zijn in te leveren bij inzamelpunten. Die zijn vanaf 25 mei
2021 te vinden via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.
Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van het snoeisel van
groot belang. Zo kan Taxus Taxi alleen het snoeisel gebruiken dat in 1 jaar op de
haag groeit. Takken en hele planten zijn helaas niet bruikbaar. Om het zo vers
mogelijk in te zamelen graag het snoeisel direct na het snoeien aan te melden.
Voor instructievideo’s kunt u terecht op taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch bijdragen aan de strijd tegen kanker?
Dat kan! Het doorgewinterde team van taxusophalers is namelijk altijd op zoek
naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor dit mooie doel. Als taxuschauffeur
haalt u in de maanden juni, juli en augustus het verse taxusgroen op bij ieder die
het aan de stichting wil doneren. Voor meer informatie kan gemaild worden
naar communicatie@taxustaxi.nl.
Evenals andere jaren worden ook in 2021 weer gratis materialen verstrekt door
Taxus Taxi. Door een grote vertraging in de levering, laat de befaamde Taxus Taxi
Tas nog even op zich wachten, maar de stichting heeft voor een passende oplossing
gezorgd. De tassen en zeilen zijn op te halen bij diverse partners van Taxus Taxi,
waaronder Boerenbond, Welkoop, Intratuin en Den Ouden Groep.
Heeft u geen tassen, dan kunt u het snoeisel ook gewoon op een hoop leggen.
De stichting zorgt dat het netjes wordt opgeruimd.
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi
is te vinden via taxustaxi.nl of sociale media.
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag
Maandag

31 mei GFT- container en restafval
7 juni GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

Zaterdag

29 mei

Maandag

31 mei

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’.
Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.

Vrijdag

4 juni

Zaterdag

5 juni

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

Zaterdag

5 juni

Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur

Woensdag 16 juni
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UPDATE: PROJECT NIEUW SPEELTOESTEL
In het vorige nummer van De Schakel heeft u kunnen
lezen dat er, op dit moment, geen speeltoestel met
glijbaan aanwezig is op het achterplein, voor de
onderbouw leerlingen, van basisschool de Bongerd.
Een aantal ouders heeft het verzoek van de schooldirectie opgepakt om hier verandering in te brengen.
Inmiddels is er een “Ontwerp Uitdaging” gehouden onder
de leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4. In de
meivakantie is er hard gewerkt door de leerlingen (met
hier en daar wat hulp van ouders/ broers en zussen) om
hun wensen kenbaar te maken door mooie getekende of
digitaal ontworpen speeltoestellen aan te leveren.
Op donderdag 20 mei is er democratisch besloten welke
ontwerpen de favorieten waren.
Nadat de stemmen geteld waren kregen de kinderen via
een videoboodschap de uitslag te horen.
De nummers 1 en 2 uit iedere categorie (1. tot € 10.000
/ 2. van € 10.000 tot € 20.000/ 3. vanaf € 20.000)
Foto 1 (overzicht alle foto’s)
kregen een prijsje. Maar omdat iedereen zo zijn best had
gedaan kregen de klassen ook allemaal een leuk stuk buitenspeelgoed cadeau.

Foto 2 (winnaars cat.1)

Foto 3 (winnaars cat. 2)

Foto 4 (winnaars cat. 3.)

Nu we een beeld hebben van wat de kinderen graag op het schoolplein zouden willen
hebben is de volgende stap aangebroken…. het rondkrijgen van de financiering.
Een schatting van het minimale bedrag dat nodig is voor het vervangen van het toestel,
met iets vergelijkbaars, is € 20.000,-.
Er zal een beroep worden gedaan op beschikbare middelen vanuit Optimus, subsidies en
sponsoren. Ook is er een crowdfunding pagina gelanceerd op het Platform “Whydonate”.
Wie ook graag een steentje bij wil dragen aan een nieuw speeltoestel voor de Hapse
jeugd kan terecht op: www.whydonate.nl/fundraising/speeltoestel-de-bongerd
Wat zou het mooi zijn als het nieuwe schooljaar glijdend kan worden begonnen!
Projectgroep “Nieuw speeltoestel Basisschool de Bongerd”
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