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VERBAASD
Lieve mensen, waar is ons fatsoen.
Al die hondenpoep op de stoep en in het plantsoen.
Al je kiest voor een gezelschapsdier.
Daar hoort ook bij minder plezier.
Doe ons allen een lol.
En ruim op die hondendrol.
Respect voor degene die werken in het groen.
Haps mooi houden is voor hen zo niet te doen.
Ben niet zo’n goede dichter.
Maar een soort van berichter.
Milieu,
hygiëne,
respect:
mijn baasje doet
wat moet!
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LAATSTE NUMMER VOOR DE VAKANTIE
DE SCHAKEL NUMMER 15 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 23 JULI 2021

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

UITERLIJK VRIJDAG 16 JULI 2021
NUMMER 16 - 3 SEPTEMBER EERSTE SCHAKEL NA DE VAKANTIE
KOPIJ AANLEVEREN UITERLIJK 27 AUGUSTUS
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.

Van harte welkom bij de redactie zijn: foto’s, interessant of wetenswaardig nieuws,
een mooie verhaal, informatie verdwenen Hapse beroepen, gedicht, puzzel, recept,
rebus, enz. Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
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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

GEVONDEN
Toon van Dijk heeft
een dure zonnebril gevonden,
buiten kom van Haps, tijdens een van
zijn opruimtochten.
Toon van Dijk
0485-317462

GEVONDEN
Nabij Rozengaard
Kinderpetje
maat 9-18 m
info@deschakelhaps.nl

GRATIS AF TE HALEN
Kinderbox met lade
Bogaersstraat 5 Haps
Telefoon: 0485-318196
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 10 juli 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden ouders Piet Reijnen en Dina Muders
en verdere overleden familie leden.
Jaargetijde Toon van de Heuvel
Maria Graat-van Dommelen
Bijzondere intentie uit dankbaarheid
Zaterdag 17 juli 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden Ouders Broer en Zus Gijsbers
Mgd. Wim Peters Weem
Overleden ouders Fons en Coby Thijssen-Peters
Vanwege verjaardag Coby.

Priester van de week:
Pastor Bas van Dijk: Tel 0485-218712. Zaterdag 10 juli tot zaterdag 18 juli
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. De kosten bedragen € 12,=
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EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR ONZE KERKGEBOUWEN
De Kerkenvisie gaat ons allemaal aan
De St. Nicolaaskerk in Haps staat in de
komende tien jaar een keer op de agenda van de
Parochie (De Goede Herder), de dorpsraad en de
nieuwe gemeente Land van Cuijk. Een
Kerkenvisie gaat helpen om de komende jaren
samen na te denken over een duurzame
toekomst voor dit kerkgebouw. Het kerkdorp
Haps wordt betrokken bij een project dat in de
gemeente Mill en Sint Hubert is gestart.

Foto: religieus erfgoed
Parochie de Goede Herder,
St. Nicolaaskerk in Haps.

We vertellen u niets nieuws als we zeggen dat het
kerkbezoek terugloopt. De coronacrisis heeft dat
proces met tien jaar versneld, is al eens gesteld.
Kerken zijn vaak het middelpunt en het hart van
de gemeenschap. Menig inwoner is er gedoopt,
getrouwd of heeft er gerouwd. Maar er komen
steeds meer kerken leeg te staan. Ze verliezen
hun functie.
Voor de kerken betekent minder bezoekers ook
minder inkomsten. Dus minder geld voor
onderhoud en voor de energierekening. De
komende jaren zullen, naar schatting van de
kerkeigenaren zélf, tussen de 1800 en 4800
kerken hun deuren moeten sluiten.
De gevolgen zijn in heel het land merkbaar.

Integrale kerkenvisie
Daarom moeten we nu nadenken over de toekomst van kerkgebouwen. Al is die vaak
niet duidelijk. Kerkgebouwen hebben vaak veel verschillende belanghebbenden. Dat
maakt discussies vaak moeilijk, helemaal als oplossingen van kerk tot kerk gezocht
moeten worden. Het simpelweg slopen van een kerk is meestal geen optie.
Veel kerken zijn immers een monument en daarbij ook een fraaie blikvanger. Het dorp
is er vaak ‘omheen’ gebouwd. Willen we deze markante gebouwen behouden, dan is het
belangrijk om naar elkaar te luisteren. En de kerken in samenhang te bespreken.
Zo komen we tot een integrale kerkenvisie voor alle kerken in de gemeente. En kunnen
we kerken een toekomst geven. Of dat nu is als kerk, als multifunctioneel centrum of
misschien nog met een andere bestemming.
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Blik op de toekomst
Parochie De Goede Herder heeft de gemeente Mill en Sint Hubert gevraagd een
kerkenvisie op te stellen. Zo’n visie is een strategische blik op de toekomst van
kerkgebouwen. Het gaat hierbij om de kerken in Mill, Langenboom, Sint-Hubert en
Wilbertoord. Maar ook Haps hoort bij deze parochie. Een landelijke regeling heeft
middelen vrijgemaakt om zo’n kerkenvisie mogelijk te maken. Als straks de Kerkenvisie
klaar is, kunnen vanaf 2022 de parochie, de (nieuwe) gemeente en de inwoners in
gesprek blijven én elkaar vinden als een kerksluiting onafwendbaar blijkt te zijn. Voor
nu is dat nog niet aan de orde, behalve voor de Langenboomse kerk, die een brede
bestemming gaat krijgen, maar het zal iedereen duidelijk zijn dat we voor flinke
uitdagingen staan.
Bont gezelschap
Voor de Kerkenvisie er is, willen we van zoveel mogelijk mensen, kerkganger of niet,
horen wat ‘de kerk’, of misschien wel ‘de kern’ voor hen betekent. Het opstellen van de
Kerkenvisie is een zaak van ons allemaal: kerkeigenaren, omwonenden,
erfgoedorganisaties, gemeenten en dus ook van u.
Er zijn al veel gesprekken gevoerd, onder meer door en met de gemeente en de
kerkbesturen. In de maand juni ontvangen we in vier sessies een bont gezelschap van
personen die elk vanuit hun eigen beleving meepraten over de toekomst van ‘hun’
kerkgebouw. Ook is er op initiatief van de parochie een enquête uitgezet, om mensen te
vragen om mee te denken. U kunt uw mening geven via de enquête, door de QR code
te scannen. Alle ervaringen nemen we mee in wat uiteindelijk de Kerkenvisie wordt. Als
de Kerkenvisie gereed is, dan kan dit helpen om gerichtere gesprekken te gaan voeren
als er daadwerkelijk naar oplossingen wordt gezocht.
Betrokkenheid en realisme
In een serie van vier artikelen zullen we u de komende weken meenemen in onze reis
naar de Kerkenvisie. We registreren daarbij de uitlatingen van de deelnemers, maar
vooral proberen we hun betrokkenheid uit te dragen. De warmte, maar ook het realisme
dat eruit spreekt. Natuurlijk kunnen we hier niet iedereen aan het woord laten, maar we
willen wel graag iedereen vertellen dat de komende jaren ieders
mening op prijs gesteld wordt. Met de vier aankomende
artikelen hopen we u hiermee te inspireren.
Laat u horen!
Hebt u vragen of wilt u uw mening delen?
Stuur dan een e-mail naar: kerkenvisiemill@advinci.nl of
gijs.jochems@cgm.nl
U mag ook bellen naar: Denise Huntjens (06 16939017) of
Gijs Jochems (0485 396600).
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EEKHOORN GESPOT IN BEBOUWDE KOM
Ik wil graag even reageren op het berichtje in de
Schakel van 25 juni, over de steenmarter, van Hennie
Verkerk.
Op 16 juni 2021 om ± 22.30 uur zit ik heerlijk achter
op het terras van de avond te genieten en zie in mijn
ooghoek iets voorbij komen. Beetje roodbruinig met
een lange pluimstaart, richting voorkant van het huis
rennen.
Ik was er zo zeker van dat het een eekhoorn geweest moet zijn, dat ik de dag erna
maar begonnen ben met het maken van een leuk huisje voor deze mooie diertjes.
De afgelopen jaren heb ik al honderden hazelnootjes
gevonden die leeggegeten waren, achter in de tuin, en
dacht al dat het muizen of een ander knaagdiertje moest
zijn, maar had nog geen eekhoorn gezien.
Ik hoop in ieder geval dat het een eekhoorn is en van
mij mag die hier komen wonen hoor, ze zijn welkom!
Ik houd het huisje nu regelmatig in de gaten, maar heb
hem er nog niet in zien trekken
Met vriendelijke groet
Maarten Roelofs, Marijkeplein 14

BIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN
Op 24 november 2021 vinden de herindelingsverkiezingen plaats. De voorbereidingen
daarvoor zijn inmiddels in volle gang. Op 14 juli 2021 organiseert de gemeente Land
van Cuijk i.o. een bijeenkomst rondom de verkiezingen. Wilt u deelnemen aan de
bijeenkomst? Meer informatie vindt u op www.gemeentelandvancuijk.nl

ENQUÊTE VEILIGHEID BUITENGEBIED
In de vijf gemeenten van de toekomstige gemeente Land van Cuijk wordt binnenkort
een enquête verspreid bij een steekproef van inwoners en ondernemers in het
buitengebied. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan de enquête,
want dan krijgen we een goed beeld van de veiligheidssituatie in het buitengebied van
onze toekomstige gemeente. Meer informatie https://www.cuijk.nl/nieuws
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ZONNESTEEK
Na een dagje spelen op het strand doet je zoon vreemd. Hij ziet bleek, zweet
ontzettend, praat onsamenhangend en hij zet zijn glas telkens op een gekke manier
neer. Dan klaagt hij ook nog over duizeligheid, kramp in zijn voet en hoofdpijn.
Heeft hij misschien een zonnesteek?
Lees wat de symptomen zijn en wat jij kunt doen
om hem te helpen.
Wat stel je vast bij een zonnesteek?
Wanneer iemand last heeft van een zonnesteek zijn dit
de symptomen:
• Het slachtoffer zweet hevig, ziet bleek of rood.
• Er kan sprake zijn van hoofdpijn, duizeligheid of braken.
• Het slachtoffer klaagt over spierkrampen.
• Ernstige vermoeidheid, slap voelen, soms flauwvallen.
• Het slachtoffer kan normale taken of werkzaamheden niet meer goed uitvoeren
• Zonnesteek kan overgaan in een hitteberoerte.
•
•

•
•
•

Wat doe je bij een zonnesteek?
Leg het slachtoffer neer en geef rust in een koele
omgeving.
Bescherm tegen de zon (bijvoorbeeld met een
reddings-deken of parasol). Leg geen deken óp het
slachtoffer, maar houd het erboven voor schaduw
en weerkaatsing van het zonlicht.
Laat het slachtoffer niet te koude (sport)drank
drinken.
Koel eventueel verkrampte spieren.
Bel of laat 1-1-2 bellen als de toestand niet snel
verbetert.

Hoe voorkom je een zonnesteek?
Om een zonnesteek te voorkomen is het belangrijk om:
• Voldoende (alcoholvrij) te drinken. Minimaal 2 liter vocht per dag.
• Vermijd de volle zon en zoek een plek in de schaduw.
• Sporten en buitenactiviteiten kun je beter uitstellen.
Let goed op jezelf en op een ander.
Vooral ouderen en kinderen kunnen sneller last krijgen van de hitte.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK HAPS TOT MAANDAG 18 JULI:
Maandag 14.30-19.00 uur; Woensdag en vrijdag: 14.30-17.00 uur.
Tijdens de schoolvakantie: van maandag 18 juli tot maandag 30 augustus:
Maandag, woensdag en vrijdag: 14.30-17.00 uur
BOEKENMARKT BIBLIOTHEEK HAPS
OP=OP
De bieb in Haps heeft voor u meer dan 100
boeken klaar staan voor de weggeefprijs van
slechts € 0,50 per stuk. Voor een volle tas
betaal je slechts € 3,00
We verkopen deze keer zowel boeken voor
volwassenen: familieromans, detectives,
psychologische romans, enz., als boeken voor
de jeugd!
Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Lekker lezen in de tuin of ergens anders voor een prikje!!!!
De verkoop stopt vrijdag 30 juli 17.00 uur.
LEDENWERFACTIE
De zomerperiode is bij uitstek een tijd om het
lezen (weer) op te pakken.
Om het lidmaatschap van de Bibliotheek nog
aantrekkelijker te maken, bieden we nieuwe
leden de volgende actie aan:
Iedereen die lid wordt in de actieperiode, van
29 mei t/m 31 augustus, krijgt de eerste 3
maanden cadeau.
We geven geen geld retour maar de
hernieuwingsdatum wordt met 3 maanden
verlengd.
Mis deze buitenkans niet en meld je aan voor 31 augustus!
Adres bibliotheek: Kerkstraat 5a (achter de Basisschool).
Het telefoonnummer is: 0657285587.
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DORPSRAAD HAPS
Verslag dorpsraadvergadering 21-6-2021
De voorzitter verwelkomt eenieder na meer dan een jaar geen
openbare dorpsraadvergadering. Inmiddels zijn we blij met 2 nieuwe
Leden Robert Heester en Martijn van der Meulen.
Ook nemen we afscheid van 2 leden , Henk Kiela die verhuist is naar buiten Haps.
Ook is Joep Arts gestopt na meer dan 20 jaar lidmaatschap van de dorpsraad.
Joep was de contactpersoon tussen bewoners en gemeente als het ging om kleine
dingen zoals reparaties aan speeltoestellen, groenvoorziening of wegbeschadigingen.
Joep haalt de ambtenaren erbij en lost zaken samen met de bewoners op.
Joep is gestopt maar incidenteel kunnen we nog terugvallen op Joep.
Martijn van der Meulen is voorlopig aanspreekpunt voor deze zaken.

Masterplan.
Op 8 juli is de 2e sessie van het masterplan. De dorpsraad roept
op om deze avond te bezoeken om input te geven voor het
masterplan aangezien uit de 1e sessie online weinig tot niets
uitkwam. De dorpsraad heeft afgelopen winter het initiatief genomen om een
enquête te houden die massaal ingevuld is en waar duidelijke conclusies uit te
halen zijn. De dorpsraad krijgt het gevoel dat deze enquête niet gewaardeerd wordt
door de gemeente en de zaal deelt deze mening. De gemeente heeft aangegeven voor
de 2e sessie met een concept te komen zodat daar tijdens de 2e sessie op gereageerd
kan worden. Dit concept is nog niet ontvangen.
We zullen dit aankaarten op het overleg met B&W op 6 juli (2 dagen ervoor).
Herinrichting dorpskern.
Een nieuwe projectleider lijkt voortvarend te werk te gaan met de herinrichting
dorpskern. Komende tijd worden er proefsleuven gegraven om te kijken of het huidige
kabelwerk ligt op de plekken waar deze op de tekeningen zouden moeten liggen. Deze
zomer komt er dan een tijdsplanning voor het komende jaar hoe de werkzaamheden
gaan verlopen. Waarschijnlijk gebeurt de herinrichting in korte straatstukken en wordt
begonnen met het eerste deeltraject van het oude spoor tot de school. Ook de riolering
onder de weg wordt verbeterd. De start zal dit najaar plaatsvinden en zal wel overlast
voor de bewoners geven. De tekening zoals het wordt staat op www.haps-info.nl .
Budget sociale vernieuwing.
De gelden zijn verdeeld en niet iedereen is helemaal tevreden over de verdeelsleutel
zoals nu te werk gegaan wordt. Het blijft altijd lastig om het voor iedereen goed te
doen. Besloten wordt om het zo te laten aangezien waarschijnlijk alleen in 2021 nog
een budget komt aangezien we overgaan in een nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Nieuwe projecten kunnen zich nog aanmelden tot 1 september 2021.
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Budget leefbaarheid.
De gemeente Cuijk heeft nog geld over voordat deze samenkomt in de nieuwe
gemeente. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat dit in de andere
gemeenten ook gebeurd en vraagt zich af of dit een goede zaak is.
Waarom nu hals over kop een hoop geld uitgeven in plaats van het
mee te geven aan de nieuwe gemeente. Maar aangezien dit toch
gebeurd zijn er in Haps ook enkele initiatieven.
• Beweegparcours op het grasveld langs de visvijver.
• Verlichting Mariamolen en vernieuwing elektrische bedrading in de molen. Tevens
wordt gevraagd om een elektrisch oplaadpunt voor fietsen ter plekke.
• Overkapping Loswal. Vanuit de dorpsraad kwam er een idee om een overkapping te
maken op de Loswal die dan gebruikt kan worden door verenigingen zoals JJR,
Carnaval, Muziekvereniging en wie maar wil. Aangezien er te weinig tijd was om
verdere invulling te geven heeft de dorpsraad dit plan zelf ingediend. Als er vanuit de
verenigingen geen draagvlak komt wordt dit project geschrapt.
• Hapse boys en TV de Zoetsmeer hebben een gezamenlijk plan ingediend om tot een
gezamenlijke kantine/sportaccommodatie te komen. De omvang van dit project
overstijgt waarschijnlijk wel het budget.
• Reundje Hops is een initiatief van enkele bewoners om enkele
wandelroutes/paadjes rondom Haps te creëren .
Kerkenvisie.
In heel Nederland wordt een kerkenvisie opgesteld om te bekijken
hoe we de komende 50 jaar onze kerken wel of niet in stand willen
en kunnen houden. Ook ons kerkbestuur “de Goede Herder”
onderzoekt de toekomst van haar kerken. Gevraagd wordt om een
enquête in te vullen die staat op www.haps-info.nl .
Of via de link https://forms.gle/v5F5xJfU2vJJWp6T8 .
RBL
Het bestemmingsplan RBL Noord West ligt ter inzage.
Tot 27 juli kan een zienswijze ingediend worden.
Er komen nog 2 online uitleggen op 8 en 12 juli.
Voor de online meeting moet u zich opgeven bij kim.gaus@cgm.nl.
Rondvraag
* Er wordt overlast ervaren van drones. Er mag niet gevlogen worden met drones
boven Haps aangezien dit in de aanvliegroute valt van vliegbasis Volkel. Toch kan het
hele mooie plaatjes opleveren. Als u een drone bestuurt laat dit dan zien aan de
buren en ga niet onnodig boven tuinen hangen. Algemene regel, zorg dat je geen
overlast bezorgt met een drone
* Er wordt melding gemaakt dat er illegaal gecrost wordt in het buitengebied.
Dit moet gemeld worden bij de politie.
* De gemeente wil bouwteams oprichten om te kijken hoe een dorp eruitziet en wat de
wensen zijn van de bewoners. Deze gegevens worden verzameld voor de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. In de zaal wordt geconstateerd dat na de enquête
masterplan, 1e en 2e sessie masterplan een derde onderzoek moet plaatsvinden.
Wordt ons belastinggeld wel goed besteed aangezien de conclusie al getrokken kan
worden, iedereen wil een fijne leefbaarheid en meer woningbouw.
* Wat komt er op de nieuwe rotonde. Er wordt opgemerkt dat de rotonde een goede
oplossing is geworden. Maar wat komt er op de rotonde? Dit wordt nagevraagd bij de
gemeente
Accepteer zowel complimenten als kritiek.
Een bloem heeft zonneschijn en regen nodig om te groeien.
DE SCHAKEL 14-2021
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AFSCHEID JOEP ARTS ALS DORPSRAADLID
Afgelopen dorpsraadvergadering heeft Joep afscheid genomen als dorpsraadlid. Meer
dan 20 jaar heeft Joep zich vol overgave ingezet voor de dorpsraad. Ook heeft hij in het
verleden veel vrijwilligerswerk gedaan zoals bij de voetbalclub, BadmintonClub en IVN
waarvoor Joep dan ook terecht een lintje heeft mogen ontvangen van onze koning
enkele jaren geleden. Joep bedankt voor al jouw
inzet.
21 jaar geleden dacht ik, de dorpsraad is misschien
wel iets voor mij. En heb toen de keus gemaakt om
lid te worden van de Dorpsraad. Maar toen ik de
beslissing nam om lid te worden dacht ik waar ben
ik nu aan begonnen. Hetzelfde dacht ik toen ik
wilde stoppen waar ben ik nu aan begonnen. Ik sta
volledig achter mijn keuze om te stoppen het is na
21 jaar welletjes geweest.
Als lid van de Dorpsraad wil ik even een uiteen
zetting geven van activiteiten.
Op de 1e plaats de speellocaties in totaal nu in
Haps 8 stuks.
Deze hebben wij samen met de gemeente Cuijk
gerealiseerd. Waar ik achteraf heel trots op ben, en
waar mening kinderen en ouders van kunnen
genieten.
Ook weer in deze corona tijd is er volop gebruikt
gemaakt van de diverse locaties. Maar ik zou persoonlijk willen dat deze contacten
blijven bestaan zeker wat het onderhoud betreft.
De jaarlijkse terug keer van een bijeenkomst op de gemeentewerf wat betreft alle
speellocaties. In de gemeente Cuijk, dus ook Haps, waar ik het aanspreekpunt van was.
Ik probeerde samen met een aanspreekpersoon uit Haps naar deze bijeenkomst te
gaan. Elke locatie in Haps heeft een eigen aanspreekpunt hij of zij woont dan ook in de
directe om geven van de locatie. En tevens is het aanspreekpunt lid van een
buurtvereniging of zelfs bestuurslid. Via het aanspreekpunt krijg ik door als er iets mis
is in welke vorm dan ook. Dit rapporteerde ik dan naar de Gemeente Cuijk Jeroen van
Hagen en Willy van Krey kwam dan in actie. Jeroen beheerde het financieel gedeelte als
er een nieuw toestel gekocht of geplaatst moet worden.
Succes in de toekomst,
Joep
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VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
LAARAKKER NOORDWEST
Zoals u ongetwijfeld hebt gezien zijn Laarakker Noord en Laarakker Zuid volop in
ontwikkeling. Inmiddels is ruim 70% van de beschikbare kavels verkocht en zijn
aanvullend diverse kavels gereserveerd. Om de realisatie van Bedrijvenpark Laarakker
af te ronden, is het wenselijk om nu ook Laarakker Noordwest te bestemmen als
bedrijventerrein. Regionaal Bedrijvenpark Laarakker BV is daarom gestart met de
bestemmingsplanprocedure voor
Laarakker Noordwest. Het
voorontwerpbestemmingsplan
‘Bedrijvenpark Laarakker Noordwest’ is
met ingang van 30 juni ter inzage
gelegd.
Informatievideo
Gebruikelijk is dat voorafgaand aan
het ter inzage leggen, van het
bestemmingsplan, er een openbare
informatiebijeenkomst wordt
georganiseerd. Vanwege de
maatregelen rondom het coronavirus is
het organiseren van een fysieke
informatieavond niet goed mogelijk.
Daarom is op de website van de
gemeente Cuijk een speciale
projectpagina aangemaakt waarop onder andere het bestemmingsplan wordt ontsloten.
Met een informatievideo willen wij u kenbaar maken wat onze plannen zijn voor
Laarakker Noordwest. Kijk op: www.cuijk.nl/laarakker-noordwest of
https://youtu.be/LEM86BaLPgQ voor de videopresentatie.
Meer informatie
Op donderdag 8 juli 2021 en maandag 12 juli 2021, in de avond, wordt gelegenheid
geboden om digitaal in contact te treden met de projectleider, om één op één vragen te
stellen of opmerkingen te maken. Meer informatie over aanmelden leest u op de
projectpagina: www.cuijk.nl/laarakker-noordwest
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1 LESJE GRATIS
“TOETEREN” BIJ JULIANA - DAT KAN
Hoe leuk is het om naar muziek te luisteren en wellicht hoe leuk is het om zelf
muziek te maken! Misschien denk je ook wel eens: “Dát zou ik ook wel willen…”!
Nou, dat kan! Meld je aan bij Muziekvereniging Juliana en je kunt aan de slag.
Je mag starten met een gratis proefles op een instrument naar jouw keuze!
Er is een breed lesaanbod via onze eigen muziekopleiding De Nootendop voor
allerlei blaasinstrumenten en slagwerk. Je kunt zelf een keuze maken en stap voor
stap leren musiceren. De docenten die bij ons lesgeven hebben veel ervaring. Zij
kunnen leerlingen op elk niveau verder helpen. Zo kun je samen werken aan het
behalen van een of meerdere diploma’s
Muziekopleiding De Nootendop is opgericht in 2020 door
de gezamenlijke, enthousiaste, muziekverenigingen in
onze gemeente. Dit in samenspraak met de gemeente.
Het resultaat is een scherpe daling van de opleidingskosten!
Aarzel niet! Geef muzikale kleur aan je leven en maak een muzikale start!
Informeer snel naar alle mogelijkheden via info@mvjuliana.nl of neem een kijkje op
onze website www.mvjuliana.nl of op de website www.denootendop.nl
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JA JA, DAAR GAAN WE DAN
Nadat Corona vorig jaar roet in ons carnavalsfeest
had gestrooid hebben we nog geprobeerd om het
naar de zomer te verschuiven.
Omdat wij graag alle dorpsgenoten de gelegenheid
willen geven om naar de Jeugdbals te komen om
het feest samen te vieren komt de zomer nog net
iets te vroeg.
Maar niet getreurd……….. de seinen staan inmiddels op groen en
vanaf eind september tot medio december 2021 gaan we eindelijk
los in ons schitterend opgeknapte stamcafé “De Posthoorn”!
Alle vertrouwde Jeugdbals komen voorbij en omdat jullie zoveel
geduld hebben moeten opbrengen is er dit jaar in november een
primeur…………
Ja ja, een heus 11de van de 11de Jeugdbal!!
Houd de berichtgevingen in de Schakel en op social media in de gaten voor de
data!
De jeugdcommissie wenst iedereen een hele fijne zonnige zomervakantie, tot snel
in de Kiepekoj!
Welk woord past niet in het volgende rijtje thuis? Olifant, tafel, fiets, stoel, auto, kat
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AFSCHEID NEMEN VAN DE BONGERD IN HAPS
DOOR GROEP 8 VAN 2021
Het jaar zit erop en wat voor een jaar.
Een jaar waarin we woorden leerden als: quarantaine,
Covid, pandemie, thuisonderwijs, langeafstandsonderwijs,
leerachterstanden, vaccineren, Classroom. Niet omdat ze in een woordpakket
stonden, maar gewoon omdat we er steeds mee geconfronteerd werden. Spannend of
we naar school mochten, of er weer iemand positief getest was en of je weer thuis de
lessen moest volgen. Nu kunnen we terugkijken op een fantastisch jaar. Door hard te
werken en thuis ook iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur achter de laptop te zitten
konden we een groei laten zien die begon onder het landelijk gemiddelde en die er
uiteindelijk net boven kwam. In deze moeilijke tijd een hele goede presentatie.
Trots dat het hele team van de Bongerd zijn deel eraan bij gedragen heeft. Trots op
deze klas die boven zichzelf uitsteeg en die dat met heel hard werken hebben gedaan.
Nu zijn we bezig met de laatste loodjes en word er hard gewerkt aan de musical en het
lijkt weer een echt hoogtepunt en een mooie afsluiting van het jaar te worden.
Beste mensen, het jaar voor groep 8 zit er weer op en de kinderen kijken heel
kort terug op hun schoolloopbaan.
Janne de Haas Ik vond de Bongerd een hele leuke school, het is hier
heel erg vrolijk en altijd gezellig. Als er problemen zijn worden die
meteen opgelost. De leerkrachten zijn ook heel aardig en geven goed les,
ieder op zijn eigen manier. Je werkt ook vanaf groep 3 digitaal, dus op
een tablet of een chromebook. Als je digitaal mag werken werk je vaak in
Snappet een programma dat de school gebruikt, die heel erg fijn is om
mee te werken. Ik zit nu in groep 8 en vind het heel erg leuk want we werken vaak aan
de musical. Ook deden we vaak in de aula podiumkunsten dat maken een paar groepen
een optreden klaar die ze voor de rest van de groepen gaan doen. Maar vanwege
corona kan dat nu niet. We gaan uiteraard wel de musical doen voor de groepen en je
ouders. Naar de andere school. Ik ga naar het Elzendaalcollege in Boxmeer, ik ga

havo met vwo mogelijkheden doen. Ik ga met mijn achterneef Sten en met een
vriend van mij Noah. Ik ging eerst met twee vriendinnen van mij Noortje en Tess
maar die gaan een ander niveau doen dan ik dus komen we niet bij elkaar in de klas.
Ik heb over een week anderhalf het kennismakingsgesprek. En we krijgen de klassen
indeling.
Rick van der Poel Ik ben Rick. Ik heb mavo/havo. Ik ga naar Metameer
Jenaplan Boxmeer. De Bongerd Haps is een leuke school waarin iedereen
wel wil praten Het begon in groep een, toen mochten we veel met duplo
en puzzels. Maar ook soms op de pc spelletjes. Maar ook de takenbrief
daarop stond wat we moesten doen. dan pauze en vrij spelen in de klas.
In groep twee was het nog steeds dezelfde klas maar toen moesten we rekenen en taal
op De pc doen in de vorm van een spel. In groep drie moesten we leren schrijven met
een vulpen, spelling, taal, toetsen, nieuwsbegrip, dat kwam erbij en allemaal op papier
omdat snappet en een chromebook nog niet bestonden. En om te leren lezen gingen we
omstebeurt flitsen op de drie pc’s, In groep vier kregen we de juf die mijn vader ook in
de klas had gehad. Toen kregen we meer toetsen, ajodakt, automatiseren, begrijpend
lezen. En in de twee laatste weken kwam snappet op een tablet uit, toen wist niemand
hoe ze werkten. In groep vijf stopten we bijna helemaal met schrijven op papier,
en gingen snappet online doen, In groep zes kregen we chromebooks en twee juffen.
In groep zeven kregen we een meester en engels, touch chromebooks muziek en crea.
en corona. In groep acht alles moeilijker en veel thuiswerken door corona.
DE SCHAKEL 14-2021

19

Joey van Summeren Ik vind de Bongerd in Haps superleuk, helaas moet
ik afscheid nemen en een nieuw begin maken op het Stedelijk Gymnasium
in Nijmegen, met een VWO-advies ga ik ernaartoe met Jean-Paul uit Cuijk
en ik hoop dat ik daar een nieuw begin kan maken met veel lol.
Britt van der Wijst Ik vond de Bongerd een hele leuke school en de
leraren waren ook heel aardig. Ik heb hier heel veel leuke herinneringen
gemaakt, Maar naar acht jaar hier op school te hebben gezeten, neem ik
toch echt afscheid. Ik ga naar het Merlet in Cuijk. Ik doe het niveau VWO
TTO en ik zit samen bij Isis en Lou in de klas. Ik hoop dat het een leuke
school word en ik weer nieuwe leuke herinneringen ga maken.
Lou Geurts Ik ben Lou, ik woon in Haps, ik ben elf jaar en bijna twaalf
jaar. Ik heb vier huisdieren twee honden genaamd Doc en Cano, en ik
heb een kat genaamd Mac, en een vogelspin genaamd Spoed. Ik zit nu
nog op de Bongerd Haps en ik ga straks naar Merlet Cuijk met een VWOadvies en ik ga er TTO bij doen en ik zit bij Britt en Isis in de klas, ik hoop
dat ik er even veel lol ga hebben dan als op de Bongerd en dat ik veel vrienden ga
maken. Op de Bongerd heb ik veel lol gehad en we hebben ook veel geleerd en ik heb
er veel vrienden de meester en de juffen waren ook heel aardig en de school zelf was
ook heel mooi. Ik vond de Bongerd gewoon een geweldige school.
Ties Thijssen Ik ben Ties Thijssen. ik vond deze school leuk want je had
leuke leraren, en je had optredens die waren leuk en heel grappig.
Als ik hier weg ga dan ga ik naar Metameer Boxmeer met Lars, Kéan,
Rick, Sara en Sophie. Ik zit op niveau mavo havo en ik doe TTO. En ik
denk dat ik het daar ook leuk ga vinden.
Kéan Ermers Ik ben kéan ermers ik vond de Bongerd een super leuke
school. Ik ga naar boxmeer metameer.
En ik ga naar een mavo TTO klas ik ga daar heen met Lars
Ties,Rick,Sophie en Sara.
Roan Giesbers hallo ik ben roan giesbers en ik vond de bongerd super
leuke school.Ik ga volgend schooljaar naar Merlet Cuijk in een mavo/havo
klas.
ik denk dat ik het heel leuk ga hebben op mijn nieuwe school.
Desiree van Mil Hoe vond ik de bongerd? ik vond het een leuke school,
en heb er veel geleerd. Maar bij thuiswerken wat minder.
Op school werken was fijn en kregen we duidelijk uitleg. het was een
geweldige school. Naar welke school ga ik? ik ga naar Merlet in Cuijk met
12 andere Loek, Max, Roan, Kim, Helena, Lou, Iza, Juul, Isis en Britt.
We komen maar met 20 kinderen in de klas ik zit in een Kader-MAVO klas
met Juul Iza en Roos.Ik denk dat ik me daar niet ga vervelen
Lars Goossens Hoe vond ik de Bongerd : leuk, grappige leraren, mooie
school Naar welke school ga ik : Metameer Boxmeer
Welke afdeling : havo/mavo en ik doe TTO
Met wie Ties, Kean, rick, sara, Sophie
Juul Geurts Hoi, ik ben Juul. Ik vond de Bongerd een hele leuke en
leerzame school. Ik heb van alle juffen en meesters veel geleerd.
Het laatste schooljaar is helaas bijna afgelopen. Nu ga ik naar Merlet
Cuijk, en ga kader/mavo doen. Ik hoop dat ik daar veel ga leren en veel
plezier heb. Ik ga met Roos, Iza en desiree naar kader/mavo.
Waar ik veel zin in heb! Groetjes Juul.
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Noortje Lamers Ik vond de bongerd echt leuk en volgend jaar ga ik naar
het Elzendaal. Ik denk niet dat ik de bongerd ga missen misschien soms
wel maar vooral omdat ik er geen tijd voor heb omdat het op het
elzendaal vast net zo leuk wordt als hier. En ik ben niet de enige die naar
het elzendaal gaat Tess,Janne.Sten en Noah gaan er ook heen maar de
enige die ik denk dat ik in de klas kom is Tess want wij hebben allebei
Mavo/Havo en de anderen Havo/Vwo. Het Elzendaal gaat echt super leuk worden.
Jordy Verheijen De bongerd haps. Ik vind de bongerd een fijne school
want ze helpen je snel en leggen je alles heel duidelijk uit.
Naar welke school ga ik? Ik ga in Mill naar school want ik vind het fijn als
ik in een kleine school zit en ze hebben daar heel veel leuke vakken om te
doen. Welke afdeling ga ik doen? Ik ga afdeling basis-kader doen want ik
vind het fijn om dingen met mijn handen te doen.
Met wie ga ik naar Mill? ik ga alleen naar Mill. Wat wil ik bereiken?
Ik wil de techniek bereiken en dingen met mijn handen doen.
Max Heesakkers Ik ben Max |heesakkers|8h| Ik zat eerst in Nijmegen
op school maar in groep 5 ging ik naar de Bongerd. In het begin was het
een zeer aparte klas Vergeleken met de klas waar ik vandaan kwam
Toeval dat precies toen er nog een nieuw we was na me broer kwam Roan
giesber ook op de bongerd Ik werd de eerste dag meteen bevriend met
joey van summeren de weer roan leerde kennen omdat mijn broer
bevriend werd roan ik door mijn broer leerde ik mijn roan kennen en loek joey kennen
en joey zo weer roan na die in groep vijf deed ik voor het eerst een presentatie uit
mijzelf eind groep 6 kwam roan aan dat hij ruimtevaart fan was bij mij is dat eens gelijk
de zo maakte we een keer een presentatie over de ruimtevaart ja ik begon met
presentaties maken in groep 5 en ben nog steeds aan het maken van een nieuw
presentatie met roan (leuk weet je ik heb zelf en samen in totaal uit vrije tijd
13 presentaties gemaakt) de bongerd is leuke maar helaas net als andere school een
leerzame school en geen vrije tijd school ik ga naar Merlet Cuijk hoop dat het daar op
het niveau basis kader even leuk word
Sten Kuipers Hoe vond ik de bongerd? : Ik vond de bongerd een hele
leuke school ik heb er heel veel geleerd. Het was er BIJNA altijd gezellig,
vooral in groep acht heb ik veel beleefd we hadden een hele gezellige klas
en dat vond ik heel fijn. Naar welke school ga ik? : Ik ga verder op de
school Elzendaal mij lijkt dat een hele fijne school om daarop verder te
gaan. Welk niveau ga ik doen? : Toen ik de drempel toets in groep 7 had gedaan kwam
ik uit op mavo/havo niveau. En toen ik de eindtoets in groep acht had gedaan had ik het
niveau havo/vwo. Ik was er al snel uit welk niveau ik zou gaan doen. Uiteindelijk is dat
havo/vwo geworden en dat vind ik een prima start niveau.
Welke kinderen uit mijn klas gaan naar dezelfde school als ik? : De kinderen die er voor
hebben gekozen om naar dezelfde school te gaan als ik zijn Janne, Tess, Noah, Noortje.
Wat denk ik op Elzendaal te gaan beleven? : Ik ga er natuurlijk alles aan doen om mijn
niveau nog hoger te krijgen, maar wat ik allemaal ga beleven ik heb eigenlijk nog geen
idee.
Isis Weijers Ik ben Isis Weijers 11 jaar oud. Ik woon samen met mijn
ouders, mijn zusje gwen en onze poes mila. Ik heb het heel leuk gehad op
de bongerd. Ook al was het laatste schooljaar iets anders door corona.
Ik ben blij dat ik op de school heb gezeten. We deden altijd leuke
activiteiten, met feestdagen of met bongerd dag. Onze meester heeft hard
z’n best gedaan om het voor ons leuk te maken en dat is gelukt. Ik ga naar het
Merletcollege in Cuijk. In een VWO tweetalig klas. Samen met Britt en Lou.
Ik hoop nog veel leuke jaren te hebben op mijn nieuwe school en een leuk afscheid hier.
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Helena Zhao Ik vind het school wel ok school. We doen best wel leuke
dingen. Ik ga volgend jaar naar Merletcollege, dat wordt spannend. Ik ga
dat mavo-havo doen. Daar zit ook Kim en Roan tussen. Mijn zus zat daar
ook ze zegt dat we de eerste jaar leuke dingen gaan doen. Ik denk dat we
naar een museum aan.
Kim Daanen ik zat eerst op een andere school genaamd “de komeet”
ik vond het daar maar saaitjes, toen moest ik verhuizen. Ik moest
afscheid nemen van iedereen jammer genoeg.
Maar toen… kwam ik in haps terecht en ging ik naar de school genaamd
“de bongerd” ik kreeg daar nieuwe vrienden, werd uitgenodigd op een
feestje, en voor dat ik het wist was ik al gehecht aan deze school. Ik had nog nooit zo’n
leuke, sierlijke, vrolijke school gezien. Soms was het niet al te leuk maar 90 procent
van de tijd wel. Ik zit al 3 jaar op deze school, en zit in groep 8. Ik ga naar Merlet Cuijk.
Ik heb mavo/havo advies, net zoals helena (een vriendin). Ik zal deze school wel
missen, en De meesters en juffen ook. Als afscheid houden we een musical over
“mindvakantie” en als we klaar zijn met school hebben we eerst zomervakantie, en dan
gaan we naar de middelbare school
Loek Heesakkers Ik ben Loek. Ik ga volgent jaar merlet Cuijk.
Ik zit in bassis kader. Het eindevan het school jaar op deze school is in
zicht. Er komen nog best wat leuk dagen aan. Zo als school reisje,
afscheidsfeest, Bongerddag, musical.
En dan is het zo wel gedaan dan als het de laatste dag is opruimen als in
je tas doen dan nog het parkoer en dan is het klaar. Dan is het vakantie. En na de
vakantie kom ik weer op een nieuwe school
Roos Janssen Hallo, ik ben Roos volgend jaar ga ik naar het
merletcollege in cuijk. Daar zit ik een kader mavo klas ik ga met 3
vriendinnen daar naar toe. de basisschool ga ik erg missen. Ook alle
meester en juffen waar ik in de klas mee heb gezeten. Ik vond de 8 jaar
super leuk, de tijd ging zo snel! Ik hoop dat ik de meesters en de juffen
wel nog ga zien als ik op de middelbare school zit. Ik heb mijn klas al
ontmoet en ik weet zeker dat ik een hele leuke tijd daarmee ga beleven.
Sara de Vos Hoi, ik ben Sara. Ik vond de bongerd een leerzame en leuke
school. Maar jammer genoeg is het al bijna voorbij ik ben iedereen hier
dankbaar dat ik hier 8 jaar mocht zijn. Nu ga ik naar het Metameer
Boxmeer, en ik ga kader/mavo doen. Ik zit bij niemand anders uit de klas
maar er gaan wel een paar kinderen ook naar het metameer boxmeer.
IK heb veel zin in de nieuwe school het is een nieuw avontuur Verder hoop
Ik dat ik veel op me nieuwe school ga leren en plezier ga hebben. groetjes Sara.
Iza Panders Ik ben Iza Panders. 12 jaar oud. Ik woon thuis met mijn
vader,moeder,zusje en onze hond Nola. Ik ga volgend schooljaar naar het
Merletcollege in Cuijk en naar een Kader-Mavo klas. Samen met Juul,Roos
en Desiree Zit ik in de klas. Ik heb het heel leuk gehad op de bongerd.
Sommige dingen waren wat minder door corona.
Maar heel veel dingen zijn toch nog goed gekomen.
Het was echt heel erg leuk en we hebben hele leuke dingen gedaan.
Noah Claassen wat vind ik van de bongerd? Ik vind de bongerd een erg
prettige school omdat de leraren vaak erg snel helpen. En omdat er vaak
in groepjes gewerkt wordt wat ik zelf erg fijn vind. Naar welke school ga
ik? Ik ga naar het Elzendaalcollege in Boxmeer. omdat ik het erg fijn vind
dat onderbouw en bovenbouw gescheiden zijn. welke afdeling ga ik doen?
ik ga havo/vwo doen
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Sophie Lamers Hallo, Ik ben Sophie. Over een paar weken ga ik naar de
middelbare school in Boxmeer. Maar nu zit ik nog op de basisschool de
Bongerd. Ik heb hier 8 jaren gezeten en dat waren gezellige jaren.
Ik heb veel van de juffen en meester geleerd. Maar nu ga ik over een paar
weekjes naar een andere school en die heet Metameer. Daar ga ik mavo
TTO doen. TTO is een afkorting van TweeTalig Onderwijs, en dat is dat je
meer vakken in het Engels krijgt. Dan normaal. Maar je krijgt wel nog wat
lessen in het Nederlands, want ik denk dat als je Engels bij Frans krijgt dat dat heel
ingewikkelt is. Ik ga met 5 mensen uit mijn klas nu, naar die school. Plus mezelf.
Er zijn 2 meiden 4 jongens. Van de 4 jongens zit ik er bij 3 in de klas. Zelf hoop en denk
ik dat het leuke schooljaren worden op mijn nieuwe school.
Tess Hurkens Ik ben Tess Hurkens. Over een paar weken ga ik naar de
middelbare school, ik ga naar Elzendaal in Boxmeer. Maar nu zit ik nog op
de basisschool, de Bongerd in Haps. Ik ben heel benieuwd hoe het is op
Elzendaal, daar ga ik ga Mavo/Havo doen. Op de basisschool heb ik in
8 jaar veel gezellige vrienden gemaakt, maar in die 8 jaar heb ik ook
super veel geleerd. De meesters en juffen holpen me als het nodig was en waren soms
wel streng.nu in groep 8 moeten we werken aan de musical en zijn we op kamp
geweest. Door Corona ging dat niet zo makkelijk maar we hebben het leukste ervan
gemaakt. Met de musical gaat het ook super goed, ik ken al mijn tekst al uit mijn hoofd!
De beste vriendinnen die ik hier heb gemaakt zijn Noortje en Janne, ik kan super veel
met hun lachen. En we gaan ook naar dezelfde school met 2 andere kinderen.
Sten en Noah gaan ook mee, dus wij met zijn vijven. Het gaat super gezellig worden en
ik heb er zin in, mijn buurmeisje is ook naar Elzendaal, dus als ik iets niet snap kan ik
het altijd aan haar vragen. Kinderen uit onze klas gaan naar Merlet Cuijk, Metameer
Boxmeer, Merlet Mill en Elzendaal Boxmeer. Wat ik ervan ga verwachten is dat ik nog
heel veel ga leren en zij mij daarbij helpen als het nodig is. Ik vind het ook een super
mooie, grote en fijne school. Die andere trokken me niet zo aan, maar toen ik naar
Elzendaal ging dacht ik dit is ‘m!
Zij gaan een
nieuw avontuur
aan op het
voortgezet
onderwijs.
Wij wensen hen
heel veel succes
en vooral veel
plezier.
Redactie de
Schakel
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TOCH NOG WAT VOETBAL
Gelukkig konden we met onze jeugdleden het bijzondere voetbalseizoen
2020/2021 nog op het veld afsluiten. De activiteitencommissie heeft op
zaterdag 13 juni een zeer geslaagde en druk bezochte spellencompetitie
georganiseerd, mede in het kader van de Nationale Voetbaldag.
Voor de senioren zat een seizoenafsluiting er helaas als gevolg van de
aan het eind van het seizoen nog geldende coronamaatregelen niet in.
Besturen is immers vooruitzien en in dat kader hebben we er voor gekozen
om onze natuurgrasvelden genoeg tijd te geven om er optimaal bij te liggen voor
seizoen 2021/2022. We hopen van harte dat er dan door iedereen weer een heel
seizoen kan worden gevoetbald.
Voor de jeugd heeft de KNVB in juni nog de regi0cup georganiseerd. Daar heeft alleen
het combinatieteam ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1 in gespeeld, waarbij de
thuiswedstrijden in Oeffelt zijn afgewerkt.
De uitslagen:
5 juni 2021
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1
10 juni 2021
EGS ’20 JO15-1
19 juni 2021
DWSH ’18 JO15-1
26 juni 2021
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1

-

ST Constantia/ Menos JO15-1

1-1

-

ST Hapse Boys/ De Zwaluw JO15-1

1-1

-

ST Hapse Boys/ De Zwaluw JO15-1

6-1

-

Juliana Mill JO15-1

1-3

Vanaf begin augustus 2021 starten Hapse Boys 1 en 2 met de voorbereiding op het
seizoen 2021/2022. Houd voor het oefenprogramma www.hapseboys.nl of ons
publicatiekastje bij Café De Molen in de gaten.
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DYAN, HET AUTOMEISJE VAN HAPS
Dyan Janssen heeft, samen met haar vader en moeder, een
garage en is autoverkoper. Ongeveer 95 procent van de
autoverkopers zijn mannen, terwijl er toch ook veel auto’s door
vrouwen worden gekocht!
In Haps hebben we een vrouwelijke autoverkoper
Dyan Janssen en zij heeft als specialiteit om ook nog eens op
zoek te gaan naar jouw droomauto.
Dyan, het automeisje van Haps, haar willen we graag eens interviewen
en dus maar eens even op de digitale snelweg gaan zitten.
Dyan, zou je je even kort willen voorstellen.
Mijn naam is Dyan Janssen, dochter van “Broer” en Mayke Janssen.
Ik ben opgegroeid in Haps aan de Cuijkseweg.
Welke opleidingen heb je gevolgd, voordat je besloot om in de
autobranche te gaan werken?
Vanuit mijn VMBO T opleiding ben ik gestart met commerciële
bouwkunde in Den Bosch, Na 2 jaar deze opleiding gevolgd te hebben
kwam ik er achter dat het niet mijn ding was. Terwijl ik stopte met mijn opleiding ben ik
gaan werken in het bedrijf van mijn ouders. Ondertussen wekte de autobranche steeds
meer mijn belangstelling, totdat ik ging kijken op een Open Dag van de IVA Driebergen,
“de autoschool van NL”. Hier ben ik in 2013 gestart met mijn MBO opleiding en heb in
2020 mijn HBO diploma in ontvangst mogen nemen. Deze opleiding is niet alleen
interessant voor de autobranche maar over het algemeen gaat het over het
starten/runnen van een bedrijf met allerlei aspecten.
Kun je even kort iets vertellen over de historie van Autobedrijf Janssen?
Al sinds de oprichting in juli 1993 is ons familiebedrijf een begrip in Haps en omstreken.
Waar Mayke en Willy in de beginjaren nog vanuit het autobedrijf bij hun woonhuis aan
het werk waren, zijn we in de loop der jaren uitgegroeid tot een full-service autobedrijf
waar je terecht kunt voor de aankoop van een occasion, onderhoud of reparatie, Apkkeuringen, pechhulp, uitlijnen, ruitenreparatie tot aan private lease.
Dit alles doen wij samen met hooggekwalificeerd personeel en moderne apparatuur. Op
deze manier zijn wij in staat om perfectie aan onze klanten te bieden, want kwaliteit en
klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel.
Onze mooie vestiging, op industrieterrein de Horn, beschikt over een ruime werkplaats
en showroom om de auto’s te bezichtigen. Ons aanbod bestaat uit betrouwbare
occasions van verschillende merken in diverse prijsklassen, voorzien van BOVAG
garantie. Of je nu naar onze occasions komt kijken of aan het wachten bent tijdens een
onderhoudsbeurt, de koffie staat bij ons altijd klaar!
We zijn een erkend leerbedrijf voor BBL leerlingen, allround
technicus voertuigen en mobiele werktuigen.
Ook hebben we Private Lease auto in ons pakket en dat kent
veel voordelen:
- Scherp all-in bedrag per maand
- Zorgeloos auto rijden
- Geen toeslagen voor kleur en uitvoering
- Opbouw schadevrije jaren
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Wat heeft je er toe gebracht om in de autobranche te gaan
en wanneer ben je begonnen?
Doordat ik stopte met mijn vorige opleiding en ik aan het
werk “moest” van mijn ouders ben ik gaan werken in het
autobedrijf van hen. Natuurlijk is alles rondom auto’s mij met
de paplepel ingegoten en ging ik als kind al mee naar de
garage. Van jongsaf aan ben ik gewend om veel in de garage
tussen de olie en de brandstof te lopen.
Wat komt er zoal bij kijken, heb je extra opleidingen gevolgd?
IVA Driebergen heb ik gevolgd. Van vroeger uit was dit DE
autoschool van Nederland. In de loop van de tijd is er nogal
wat veranderd en hebben ze naast de auto kant ook een
nautische kant (watersport). Je leert hier alle aspecten
rondom het runnen van een bedrijf, van administratie tot
rechten, bedrijfskunde, economie en verkooptechnieken.
Daarnaast zit er ook een praktijkdeel in de opleiding en leer je van alles in de praktijk
over de brandstofmotor, elektrotechniek en alle overige delen van de auto.
Jullie bedrijf is een familie bedrijf. Ben je ook directeur. Doe je dat samen met je vader
en hoe zijn jullie taken binnen het bedrijf?
Op dit moment ben ik nog geen directeur van het bedrijf, nou ja, directeur is een woord
wat wij niet vaak gebruiken. Wij doen het met zijn allen en proberen de inbreng van
mijn ouders (de kennis en ervaring) te combineren met de kennis en een frisse wind
van mij. Mijn vader doet vooral het werkplaatsgedeelte, het aansturen van de
monteur(s) en zelf sleutelen aan de auto’s. Mijn moeder is vooral voor het bestellen en
beheren van onderdelen en het administratie/ facturatie gedeelte. Mijn taak ligt vooral
bij in- en verkoop van auto’s met daarbij een stuk marketing en bedrijfsprocessen
verbeteren.
Vrouwen weten weinig van auto`s wordt gezegd. Moet je je als vrouw dan extra
bewijzen dat je beschikt over veel autokennis, want mannen denken meestal dat ze het
beste weten?
Ja vaak wel. Alleen heb ik nu na 2 jaar fulltime verkoop heel snel door of ze je voor de
gek proberen te houden of dat ze er serieus verstand van hebben.
Daar pas ik mij natuurlijk bij aan. Als ze doen alsof, dan noem ik een aantal technische
gegeven van de auto en dan zien ze meteen dat je er echt verstand van hebt en blijven
ze niet met je “sollen”.
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Wat vind je het leukste aan dit werk?
De afwisseling. Omdat ik zelf kijk wat ik wil inkopen en dat dan kan verkopen vind ik
het allerleukste. Wij importeren ook auto’s uit Duitsland en dan is het leuk dat je op
internet gaat zoeken naar auto’s en deze dan importeert via de RDW en dan uiteindelijk
de auto kunt verkopen.
Daarnaast werk ik veel op zoekopdracht en
komen (vaste) klanten vaak naar me toe met
een auto die ze aanspreekt of ergens anders
hebben zien staan en dat ze je toch het meest
vertrouwen om het via ons te doen. Wij doen
vooronderzoek, gaan naar het bedrijf de auto
bekijken, doen een aankoopkeuring en werken
alles af. De auto wordt bij ons in de werkplaats
aflevering klaar gemaakt en wij bieden garantie
aan de klant.
Hoe ga je te werk bij het zoeken naar de droomauto voor de klant?
Ligt eraan wat de klant zoekt. De ene keer weet de klant al wat hij zoekt of heeft hij
zelfs al een auto gevonden. De andere keer weet de klant nog helemaal niet wat hij / zij
zoekt en begint het van vooraf aan, luisteren naar de wensen en een passend model
vinden wat ook voldoet aan verdere eisen zoals handgeschakeld/ automaat, opties en
prijsklasse.
Hoeveel uren kost het gemiddeld voordat je de droomauto van de klant gevonden hebt?
Dat is een moeilijke vraag. Soms ben je met een klant “lang” bezig aan de voorkant.
Het zoeken naar een passend model, kleur etc. en de andere keer ben je langer bezig
aan de achterkant. Op internet zoeken naar een auto kan natuurlijk bijna iedereen. Het
vooronderzoek via de importeur gegevens, het nakijken van schade verleden,
onderhoudshistorie, technische status is natuurlijk iets wat niet iedereen kan. Op een
foto kan een auto heel erg mooi zijn maar als je verder kijkt, kan dit op verschillende
aspecten tegenvallen.
Waar let je speciaal op bij je zoektocht naar de droomauto voor de klant en blijf je
daarvoor in Nederland of ga je daarvoor naar het buitenland?
Ik let er vooral op dat de auto eerlijk is in de zin van kilometerstand/
onderhoudshistorie en schade verleden. Als ik een auto koop voor een klant, vraag ik
mezelf altijd af zou ik deze auto zelf kopen? Ben ik er zeker genoeg van dat ik bij wijze
van spreken deze auto zelf 5 jaar kan rijden? Tegenwoordig is het zo dat de prijzen van
het buitenland (vaak Duitsland) niet persé beter zijn maar er is een grotere keuze en
meer aanbod. Je kan sneller de opties i.c.m. de kleur / leeftijd vinden naar wens. Om
die reden wordt er vaak in het buitenland gekocht.
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Verkoop je speciaal voor vrouwen?
Niet alleen vrouwen maar heb wel een aantal vrouwen uit de omgeving maar ook uit
mijn netwerk (andere delen van Nederland) die speciaal naar mij komen voor de
aanschaf van een nieuwe auto. Omdat zij mij vertrouwen en ik in “dezelfde” taal spreek.
Waar ben je het meeste trots op?
Dat we verschillende soorten klanten hebben met verschillende smaken, modellen,
prijsklassen, waardoor je iedereen wilt en kunt helpen met zowel reparatie en verkoop
van auto’s.
Wat is jouw favoriete auto?
Vanuit het verleden ben ik een echt Audi meisje! Dit is
me met de paplepel ingegeven. In 2015 is de allerlaatste
Auto RAI geweest in Amsterdam. Hier heb ik 10 dagen
lang mogen adviseren en informeren over Audi. Dit is
iets wat je nooit meer vergeet!
Zeg eens eerlijk, zijn vrouwen eerlijker dan mannelijke
autoverkopers?
In mijn ogen is het zo dat je de verkoper moet
vertrouwen. Ongeacht wie je tegenover je hebt, luister
altijd naar je gevoel! Laat je niet leiden door emoties.
Vertel eens een paar leuke anekdotes?
“de vering voelt slecht” (trappend tegen de band)
“moet ik met jou in onderhandeling”
“krijg ik jou er dan bij?”
“mag ik de verkoper spreken?”
Dyan, veel succes met jullie autobedrijf en de verkoop van mooie en kwalitatieve auto’s.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
VAN HARTE WELKOM
Omdat we elkaar weer mogen ontmoeten nodigen wij alle
leden van harte uit voor een gezellige bijeenkomst.
Op donderdag 22 juli bent u van harte welkom in De Posthoorn vanaf
14.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie en een drankje kunt u de ervaringen van het
afgelopen jaar met elkaar en met ons delen. Op deze middag
zullen wij u informeren over de voortgang van het programma
waarmee we begin augustus van start kunnen gaan.
Noteer alvast op uw KBO-kalender:
Woensdag 4 augustus Eat & Meet.
Het bestuur ziet uit naar uw komst!

DE ZONNEBLOEM START MET LOTENVERKOOP
De Zonnebloem afdeling Haps heeft lange tijd niet van zich laten
horen i.v.m. coronamaatregelen, maar nu het de goede kant op
lijkt te gaan proberen we als vanouds onze activiteiten weer op te
pakken.
Vanaf half augustus tot half september komen onze vrijwilligers
met de loten bij u langs. Waarvan we natuurlijk hopen dat deze
lotenverkoop weer een succes mag worden, omdat de opbrengst
ten goede komt aan onze eigen afdeling en wij daarmee weer
allerlei activiteiten voor onze gasten kunnen organiseren.
Wij wensen u veel gezondheid en hopen u binnenkort te treffen.

VANAF 1 JULI 2021 STATIEGELD OP KLEINE PLASTIC FLESJES
Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic
flesjes in Nederland ingevoerd.
We hopen zo te voorkomen dat ze in de natuur
terechtkomen. In de winkel ziet u kleine plastic flesjes
met statiegeld. Deze flesjes kunt u herkennen aan het
statiegeldlogo. We verwachten met het invoeren van
MCW/creative agency
statiegeldminder flesjes tegen te komen als zwerfafval in de natuur
en op straat. Zo dragen we in Nederland bij met de bestrijding van de plastic soep.
Inleveren flesjes
Op ieder klein flesje (minder dan een liter) van frisdranken en water met het
statiegeldlogo betaalt u € 0,15 statiegeld. U kunt de flesjes inleveren bij
supermarkten, grote tankstations langs de snelweg en een aantal NS-stations. Bij
deze punten krijgt u het statiegeld terug. Sportclubs, verenigingen of scholen
kunnen zich ook aanmelden als inzamelpunt. Bij die punten kunt u de flesjes dan
ook inleveren. Het statiegeld komt dan ten goede aan een goed doel. Sportclubs
kunnen het ook gebruiken als sponsorgeld.
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag
Maandag
Zaterdag

12 juli
19 juli

GFT- container
GFT- container en plastic/ blik/ pak (PBP)

10 juli Buurtvereniging de Kampakker

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

Maandag

12 juli Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.
Woensdag 21 juli Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 31 juli 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’.
Vrijdag
6 aug. Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Zaterdag 7 aug. Buurtvereniging de Schutters
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’.
Het leven is als fotograferen:
je gebruikt het negatieve om het positieve te ontwikkelen.
Antwoord pagina 18. Fiets, dat is de enige die niet met 4 punten op de grond staat.
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