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EXCURSIE “OVERGANG VAN HERFST NAAR WINTER”
Deze natuurwandeling vindt plaats op woensdag 3 november van 14.00 tot
16.00 uur rond de Kampse Plas in Haps.
De gidsen Miep Kuppen en Arie van Hees van IVN “De Groene Overlaat” Cuijk
nemen je tijdens de wandeling mee in het proces van de overgang van planten en
dieren van de herfst naar de winter.
Het gebied rond de Kampse Plas is een
zeer interessant terrein waarin planten,
bomen en vissen hun leefgebied
hebben. Het oude “Duits Lijntje”, de
vroegere spoorlijn Boxtel-Wezel grenst
aan de Kampse Plas en is nu een
ecologische verbinding tussen de
verschillende natuurgebieden.
Ook kun je hier kennis opdoen van vele
soorten planten, dieren, vogels en
insecten.
Het 5,5 ha. grote natuurgebied heeft
zijn naam te danken aan de ligging aan
de Kampsestraat.
Een mooie gelegenheid om een prachtig stukje natuur in Haps te bezoeken.
Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom voor onze
vereniging. Omdat het aantal deelnemers aan deze wandeling beperkt is dien je je
vooraf aan te melden. Dat kan tot en met zondag 31 oktober op onderstaand
e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl
Degenen die zich aanmelden krijgen uiterlijk maandag 1 november bericht of ze wel
of niet kunnen deelnemen.
Wil je meer info? Bel dan 06-14641745.
We raden de deelnemers aan zelf wat te eten en/of te drinken mee te nemen.
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ACTIVITEITEN 15 T/M 29 OKTOBER
DATA
Zaterdag 30 oktober
30 - 31 oktober
Maandag 1 november
Woensdag 3 november
Woensdag 3 november
4 en 11 november
Donderdag 11 november
Vrijdag 5 november
Vrijdag 5 november

ACTIVITEITEN
Kapellenfesitval
Herdenking overledenen
Opgave Hops Dorpskwis
Natuurwandeling Kampse Plas
Eat & Meet
Rozenbottels in Castella en La Salle in Cuijk
Kienen KBO
Opgave Eerste Heilige Communie
Caboose

BLZ
19, 40
5
24
1
36
19
36
4
17

Van harte welkom bij de redactie zijn: foto’s, interessant of wetenswaardig
nieuws, een mooie verhaal, gedicht, puzzel, recept, rebus, enz.
Ook kinderen mogen kopij aanleveren.
Wij zijn ook nog op zoek naar foto’s / verhalen van verdwenen Hapse beroepen?

DE SCHAKEL NUMMER 21 - 2021
KOMT UIT OP

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021

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

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

Jaarabonnement op de Schakel kost slechts € 15,00.
In het kader van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen verenigingen,
instellingen én personen die FOTO’S van personen mailen naar de redactie van De Schakel voor plaatsing in
één van de nummers er ZELF voor te zorgen dat zij toestemming hebben van de betreffende
perso(o)n(en).
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in publicaties en advertenties en daaruit
mogelijk voortvloeiende aansprakelijkheid.
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`T SNUFFELHOEKJE’
Als je abonnee bent van de Schakel dan kun je gratis een
oproep plaatsen voor gratis artikelen of diensten in de rubriek:
`t Snuffelhoekje’
Stuur je oproep naar: info@deschakelhaps.nl
De wintertijd
gaat in op
zondag
31 oktober
cirkelzaag
karton

TRIPPEN OF SKIPPEN-JOUW MENING OVER DRUGS TELT
Lachgas in de auto? XTC op een festival? Is dat normaal of niet normaal? Het zijn
een aantal vragen die aan bod komen tijdens het grote drugsonderzoek ‘Trippen of
Skippen?’ waar jongeren en jongvolwassenen in Oost-Brabant, en dus ook onze
gemeentes in het land van Cuijk, aan kunnen deelnemen. Op deze manier willen we
meer te weten komen over de mening van
jongeren over drugs(-gebruik).
Jongeren die de enquête invullen, maken een
mooie kans op het winnen van een vette trip
naar keuze zoals Skydiven, dagje naar een
pretpark, karten of een wellness bezoekje.
Onderzoek
Drugs en drugsgebruik. Het lijkt steeds meer
verankerd te raken in onze samenleving. Met alle
gevolgen van dien. Uit de onlangs gehouden
GGD Gezondheidsmonitor gaf 70% van de
jongvolwassenen aan het gebruik van softdrugs
normaal te vinden. Wat is hier de reden van? En
gebruiken jongeren daardoor ook meer drugs?
Heeft de norm van jongeren over drugs een
relatie met de plek waar de drugs wordt gebruik? Het zijn allemaal vragen waar we
met het onderzoek antwoord op willen krijgen.
Doe mee en win
Omdat we ook in onze gemeente benieuwd zijn naar de mening van jongeren over
drugs vragen we iedereen in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar om de vragenlijst
in te vullen. Deze vragenlijst vind je hier: www.trippenofskippen.nl
De vragenlijst staat tot eind november open. Het invullen kost ongeveer 10
minuten van je tijd en je maakt kans op een vette trip naar keuze.
DE SCHAKEL 20-2021
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
In mei 2022 doen de kinderen van groep 3-4-5 hun Eerste Heilige
Communie. Heeft u Kinderen die niet in Haps naar school gaan en
wilt u dat uw kind de communie gaat doen, dan kunt u dit kenbaar
maken bij één van de commissieleden tot uiterlijk
5 november 2021.
Voor eventuele informatie/vragen kunt u uiteraard ook contact
opnemen met iemand van de commissie.
-

Wendy van Vlissingen, tel. 06-23694294
Ilse Lamers, tel. 06-20575699
Marloes Kuijpers, tel. 06-25104194

Groetjes,
Communiewerkgroep Haps

ZILVEREN ONDERSCHEIDING VOOR ANS VAN EEDEN
Eind augustus 2021 kreeg Ans van Eeden een
zilveren onderscheiding (de EHBO Noord-Brabant
ketting van EHBO Noord-Brabant) voor de EHBOcoördinatie van de vaccinatiestraat in de sporthal in
Boxmeer.
Van half maart tot eind augustus heeft de EHBO
samen met het Rode Kruis, Rayonverenigingen,
BHV’ers, politie, brandweer en de reddingsbrigade
de vaccinatiestraat verzorgd.
Deze samenwerking moest snel opgezet worden
en Ans heeft de planning op zich genomen en dit
uitstekend gedaan.
Ans, van harte gefeliciteerd en we wensen je veel
succes met het coördineren van de vaccinatiestraat
in Veghel.

MUZIEK IN VIANEN AL VELE JAREN EEN BEGRIP
De bestaande verenigingen Vivace, Juvia en Vicinia maken nog
steeds prachtige muziek. Door corona zijn echter veel geplande
activiteiten niet doorgegaan. De hoop is dat binnenkort deze
groepen hun klanken weer ten gehore kunnen brengen.
Ook het Sebastianusgilde met het trommelkorps mogen we hier
niet vergeten. Eerder was er ook nog het prachtige
mandolineorkest VIANA MUSICA. Middels steenbewerking met
hamer en bijtel heeft Jan Kusters uit Vianen de logo’s van de
muziekverenigingen uit Vianen op hardsteen vastgelegd om nooit te vergeten.
De jubilerende verenigingen VIVACE en JUVIA zijn al ruim 60 en 40 jaar actief.
Er zijn nog een aantal boekjes met foto’s over muziek Vianen toen en nu.
Zo lang de voorraad strekt tegen betaling van € 5,=.
Belangstelling? Bel even Jan Kusters, tel. 313964.
4

DE SCHAKEL 20-2021

GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS
Zaterdag 30 oktober Eucharistieviering
Misintenties:
Overleden Ouders Tien en Truus van Duijnhoven-de Kleijne
Overleden Ouders Piet Reijnen en Dina Mulders en verdere
overleden familieleden
Tien Geurts
Zaterdag 6 november 19.00 uur Woord- en Communiedienst
Misintenties:
Overleden parochianen

Priester van de week:
Pastoor James
Tel. 0485-451282. Vrijdag 29 okt. tot vrijdag 5 november
Pastor Bas van Dijk Tel. 0485-218712. Zaterdag 6 tot zaterdag 13 november

HERDENKING OVERLEDENEN 2020-2021
De overledenen van het afgelopen jaar zullen herdacht worden tijden
de Eucharistieviering van zaterdag 30 oktober om 19.00 uur.
Ook de overleden leden van het St. Nicolaasgilde worden herdacht.
Het gilde zal hierbij aanwezig zijn.
Al enkele jaren is het in onze geloofsgemeenschap de
gewoonte om de overledenen van het afgelopen jaar te gedenken
tijdens het zegene van de graven op het kerkhof.
Gemengde koor Licenza zal hieraan medewerking verlenen.
Zondag 31 oktober om 14.00 uur is een Woorddienst in de
kerk. Daarna gaan we naar het kerkhof waar een lichtje wordt
uitgereikt.
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,=
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MANTELZORGERS EN MENSEN MET
DEMENTIE KUNNEN ELKAAR WEER ONTMOETEN
Het Alzheimer Café Land van Cuijk en Gennep opent haar deuren.
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek in de buurt voor mensen
met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere
belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische)
informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.
Met een gerust hart naar het Alzheimer Café.
Samen met vrijwilligers is een draaiboek opgesteld, zodat Alzheimer Cafés veilig open
kunnen. Heb je vragen of wil je lotgenoten ontmoeten? Voel je welkom en neem vooral
iemand mee. Onze vrijwilligers zijn er klaar voor.
Cuijk, 15 november, Castella, aanvang 19.30 uur
Thema: Dilemma’s bij dementie
Hoe ga je om met iemand die het niet nodig vindt om gewassen te worden of zegt dat
hij dat nog heel goed zelf kan terwijl dat in werkelijkheid niet zo is? Laat je iemand
zelfstandig op stap gaan met de fiets, terwijl je weet dat hij kan verdwalen? Wat als
iemand in een gevorderd stadium van dementie toch auto wil blijven rijden? In dit soort
ethische dilemma’s staan veiligheid en vrijheid recht tegenover elkaar. Elke dag
opnieuw. Liesbeth Joosten, psycholoog ouderenzorg en schrijfster van het boek “help
me herinneren” is gastspreker en wordt geïnterviewd door Mia Stevens, ouderenverpleegkundige (casemanager) vanuit Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei.
Voor meer informatie en het laatste nieuws:
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/land-van-cuijk-en-gennep
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OPINIECAFÉ MET ANDERE WOORDEN
Uitnodiging
donderdag 11 november 2021
Beste mensen, vrienden van het opiniecafé,
De redactie van het opiniecafé Met Andere Woorden nodigt u weer
met plezier uit voor de negentiende editie van het Cuijkse opiniecafé.
Na een lange coronaonderbreking openen we ons Café weer op
11-11-2021 in de Schouwburg. U bent welkom vanaf 19.45 uur.
We beginnen om 20.15 uur en eindigen zo omstreeks 22.45 uur.
De entree is gratis, maar u kunt alleen naar binnen met een geldig
coronatoegangsbewijs (digitale QR-code of papieren versie ervan en uw ID-bewijs).
En als u ons wilt steunen: bij de ingang staan onze “FOOIDOZEN”!
We hebben voor u een verrassend, boeiend en enerverend programma.
- Opening en welkom door gastpresentator Chris van Alem.
- Opiniecafélied gezongen door Eefke Heeres met pianobegeleiding
- van Iedje Heere.
- Gesproken column door Lisette Theunissen, stijlvolle zakenvrouw en pionier in
ondernemersland .
- BerSama: interview met Myrna Groenink-Mastail over “60 jaar Molukkers in Cuijk”.
- Interview met Levi Vloet over zijn paralympische droom die werkelijkheid werd.
- Ontwikkeling Voortgezet Onderwijs Land van Cuijk: interview met
- Iedje Heere, rector van het Merletcollege.
- Jong talent: Daniel Veld, media componist en sound designer.
- Open Podium:
- Film bij het afscheid van de gemeente Cuijk: “Cuijk toch”.
- Ook ter gelegenheid van dit afscheid het boek: “Het gevoel van Cuijk”.
- Presentatie regieteam Pronkzitting De Nölers.
- Pauze met muziek van Eefke en Iedje.
- Afscheidsinterview met de burgemeester van Cuijk, mr. Wim Hillenaar.
- Afsluiting met dank aan alle gasten.
- Slotlied.
Doe op deze avond actief mee, stel uw vragen of geef uw mening.
Na afloop is er volop gelegenheid na te kaarten, sprekers en podiumgasten te
ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
De redactie van Opiniecafé “Met Andere Woorden”.
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EHBO-VERENIGING HAPS STOPT ERMEE
Met spijt in het hart heeft het bestuur van EHBO-vereniging Haps het besluit
moeten nemen om na 70 jaar de vereniging op te heffen.
Tijdens een buitengewone ledenvergadering gehouden op donderdag
14 oktober jl., is hier door alle aanwezige leden mee ingestemd.
Het ledenaantal is de afgelopen jaren flink afgenomen en het ziet er
ook niet naar uit dat dit nog aantrekt in de toekomst. Bovendien is
er m.i.v. 2022 geen voltallig bestuur meer, er zijn gewoonweg geen
vrijwilligers te vinden voor een bestuursfunctie. In ons omringende
dorpen, maar ook landelijk lopen EHBO-verenigingen tegen dezelfde
problemen aan. Zo zijn de verenigingen van Cuijk, Beers en Langenboom ook al
opgeheven. Een aantal leden heeft aangegeven zich aan te sluiten bij een andere
vereniging om het EHBO diploma geldig te houden. Het opheffen van de EHBO
vereniging betekent helaas ook dat de organisatoren van Hapse evenementen niet
langer gebruik kunnen maken van de inzet van EHBO’ers tijdens hun evenement.
Ondanks dat de vereniging er mee gaat stoppen hebben we tijdens de vergadering toch
een aantal jubilarissen in het zonnetje kunnen zetten. Toon Bergmans, Louis Thijssen
en Rizette Janssen hebben 25 jaar hun EHBO-diploma. Leny Willems en Coby Gal
hebben 40 jaar hun EHBO-diploma en daarbij is Coby 25 jaar LOTUS waar wij als
vereniging dankbaar gebruik van hebben gemaakt tijdens onze herhalingslessen. Ook
Riny Jansen werd in de bloemetjes gezet voor het altijd met veel enthousiasme
verzorgen van de herhalingslessen.

Foto v.l.n.r.:
Leny Willems
Riny Janssen
Rizette Janssen
Coby Gal-Wijnen
Louis Thijssen
(Toon Bergmans
ontbreekt).

We kijken met een dankbaar gevoel terug op onze tijd bij de EHBO-vereniging, zowel
als lid en als bestuurslid. We hebben dit altijd met veel plezier en toewijding gedaan.
Het was een fijne groep vrijwilligers die veel evenementen hebben ondersteund. Denk
maar aan de carnavalsoptocht, Zelfkanthennekes, de kindervakantieweek, de
paardendagen en de sportactiviteiten in de sporthal en daarbuiten.
Langs deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken voor het deelnemen aan onze
vereniging en activiteiten. Zonder jullie inzet was dit allemaal niet mogelijke geweest!
Namens het bestuur:
Rizette Janssen, Everdien Rademaker, Marjan ‘t Lam
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HARTVEILIG HAPS
Waar de ene deur dicht gaat, gaat een andere deur open:
“Stichting HartveiligHaps”
Haps heeft ruim 70 AED bedieners die jaarlijks de
reanimatie herhalingslessen volgen, georganiseerd door de
EHBO vereniging.
Voor deze groep gaan Rizette Janssen en Everdien
Rademaker een stichting oprichten met de naam
HartveiligHaps.
Het doel van deze stichting is om zoveel mogelijk
Hapsenaren te leren reanimeren en AED bedienen. Verder
zal deze stichting ook het beheer van de bestaande AED’s
op zich nemen en nieuwe reanimatiecursussen organiseren.
De AED-bedieners kunnen zoals ze gewend waren hun
herhalingslessen blijven volgen en de vaardigheden op peil houden. Hoe de stichting
verder vorm gaat krijgen wordt de komende tijd uitgezocht en zal als het zover is in de
Schakel bekend worden gemaakt.
Wordt vervolgd!

DE SCHAKEL 20-2021

9

HEEL LAND VAN CUIJK BAKT, DUS OOK HAPS
Hapsenaren klaar? Bakken maar!
We gaan samen aan het beslag.
De donkere en soms ook eenzame dagen komen er weer
aan en dan heeft iedereen toch weer wat extra aandacht en
warmte nodig. Helaas is het niet voor iedereen
vanzelfsprekend om dat te ontvangen.
Daarom gaan we samen op zaterdag 13 november aan
de slag met Heel Land van Cuijk Bakt.
Eenzaamheid kunnen we niet alleen oplossen. Wij als samenleving hebben hierin het
voortouw te nemen. CDA Land van Cuijk start daarom het initiatief om elkaar in
verbinding te brengen en hierdoor een bijdrage te leveren aan het verminderen van
eenzaamheid.
Eten maken en delen verbindt, vooral als het een heerlijke taart of cakeje is. Met Heel
Land van Cuijk roepen wij de hobby-bakkers in het Land van Cuijk en dus ook in Haps
op om op zaterdag 13 november een mooie taart, lekkere cake of een ander baksel te
maken. Dit heerlijke baksel halen we bij jou op en bezorgen het bij diegene die wel wat
extra aandacht kan gebruiken. Dit kan een eenzame senior
zijn, een hardwerkende zorgverlener, die vrijwilliger die altijd
voor iedereen klaarstaat of die jongere die in het coronajaar
veel leuke dingen moest missen.
Doe je mee?
Zin om aan de slag te gaan? Of weet je iemand die een smakelijke traktatie verdient?
Laat het ons weten en we leggen de verbinding! Stuur voor zaterdag 6 november jouw
aanmelding of tip naar heellandvancuijkbakt@gmail.com. Zet in jouw bericht jouw
naam, adres en eventueel het adres waar jouw baksel bezorgt mag worden.
Of geef iemand anders op voor de traktatie.
Vervolgens ga je aan de slag en bak je een taart, cake of
koekjes volgens jouw allerbeste recept. Het bezorgteam van
CDA Land van Cuijk haalt jouw baksel op zaterdag
13 november tussen 11.00 en 12.00 bij jou thuis op en
bezorgen deze vóór 16.00 uur bij diegene die het oprecht verdiend. Zo zorgen we
samen voor een bijzondere traktatie! En vergeet niet om CDA Land van Cuijk via
Facebook en Instagram te volgen voor de handige baktips.
Ans van Zeeland
Kandidaat raadslid CDA
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UW STEM GEEFT KLEUR
Tijdens de laatste bijeenkomst van de dorpsraad in de Posthoorn werd de lokale politiek
besproken. Er werd aangegeven dat het zo lastig is om tussen de standpunten van de
13 partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november 2021 de
verschillen te zien. Over een antwoord op die stelling, hoefde ik niet lang na te denken.
De mensen op de lijst; dié maken het verschil. Politiek is namelijk helemaal niet
moeilijk, zo lang je kunt vertrouwen op het woord. Doen wat we zeggen en zeggen wat
we doen! Geen achterkamertjespolitiek, wél: open, betrokken
en daadkrachtig. De dag dat Liberaal LVC werd opgericht, met
het vizier gericht op een vrije samenleving waarin iedereen zich
gehoord voelt, wist ik het zeker: hiér voel ik mij thuis!
De gemeenteraad, úw gemeenteraad, wordt rechtstreeks door u, de inwoners van de
gemeente gekozen. Uw mening, alles waar u voor staat, wat in uw hart en in ons
geliefde Haps leeft, mag wat mij betreft worden gehoord in de lokale politiek. Door
herindeling van de Gemeente Cuijk krijgt onze regio straks veel meer slagkracht, meer
middelen en mogelijkheden om al deze belangen - dat waar u voor staat - te
behartigen. Mooie, lokale initiatieven die we samen kleur kunnen gaan geven.
Van jong tot oud, werkenden in het bedrijfsleven, ondernemers, kanjers van vrijwilligers
in het verenigingsleven, mantel- en zorgmedewerkers en onderwijspersoneel. Inwoners
en ondernemers moeten ruimte krijgen om zich te ontplooien. Lokale politiek in
begrijpbare taal, met mensen die zelf met twee voeten in de samenleving staan,
toegankelijk en bereikbaar zijn.
Wat er in ons mooie dorp, de gemeente en de regio speelt,
heeft voor mij, als moeder, dorpsbewoner, ondernemer en
kandidaat-raadslid voor Liberaal LVC, top- prioriteit.
Nieuwsgierig naar wat u vandaag en met een blik op de
toekomst bezighoudt. Politiek binnen Liberaal LVC speelt zich
namelijk voornamelijk buiten de deuren van het gemeentehuis
af. Het gaat om het willen horen, zien en betrekken van onze
inwoners. Heeft u dus een idee, een zorg, een uitdaging, een
initiatief, een mening? Weet dan dat u deze mag laten horen.
Voor, tijdens én na 24 november 2021. U bent ontzettend
belangrijk!
Liberaal LVC - Open | Betrokken | Daadkrachtig
Wij geven kleur.
Sanne Claassen-van Daal
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VAN ALGEMEEN BELANG CUIJK
NAAR TEAM LOKAAL
Algemeen Belang Cuijk (ABC), jullie bekende lokale partij is
inmiddels Team Lokaal. Een stevige, onafhankelijke partij,
ontstaan uit zeven lokale partijen uit het Land van Cuijk. We hebben
veel politieke ervaring en durven verantwoordelijkheid te nemen.
Het afgelopen jaar is door ons initiatief in de gemeenteraad extra
geld vrijgemaakt voor leefbaarheidsprojecten in de dorpen. Helaas is
er voor ons dorp nog maar één project aangenomen. Dat wil niet zeggen dat we de
anderen, allemaal goede, projecten nu laten lopen. We nemen deze projecten op in
ons nieuwe partijprogramma zodat we hier straks, als de nieuwe gemeente “Land
van Cuijk” daar is, we hiermee aan de slag kunnen.
De projecten gaan dus niet verloren!! Ook de komende periode willen wij, Team
Lokaalleden uit Haps blijven doen wat goed is voor Haps: Lokaal het beste.
Hiervoor hebben wij jullie steun nodig. Jouw stem komt bij ons goed terecht.
We zijn jouw buren en we bepalen ons eigen lokale beleid, samen met jou.
Wij staan voor een sterk sociaal beleid. We zetten vol in op kunst en cultuur en
ons rijke verenigingsleven. We willen dat voorzieningen behouden blijven en
dat iedereen kan wonen, werken, recreëren en sporten. Daarom moeten er
starterswoningen komen in alle dorpen, en een zelfbewoningsplicht voor
nieuwbouw. Duurzaamheid en het behoud én de beleving van natuur is een
speerpunt.
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Team Lokaal waakt over het lokale belang.
Over gewoonten en gebruiken, over eigen
evenementen en tradities die intact moeten blijven.
Over plannen die lokaal op maat zijn. Als één partij
komt Team Lokaal op voor elk dorp in het bijzonder.
Team Lokaal voor jou Lokaal de beste.
Bij Team Lokaal doet iedereen mee
Bij Team Lokaal luisteren we naar iedereen. Daarom zul je ons de komende tijd op
veel plekken zien met onze “Kom eens praten”-stoel, ook in Haps.
Bij ons krijg je uitgebreid de kans om te vertellen wat jij belangrijk vindt en wat we
voor jou kunnen betekenen.
Corné Tak, Sven Robins, Ton van Boekel, Gerard Stoffels, Jan Nabuurs
www.teamlokaal.nl
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CABOOSE
Knutsel
De 3e knutsel avond is op 5 november en dan hebben we weer iets leuks in
gedachte. Een paar helpende handjes zouden deze avond wel handig zijn, dus
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s of wie wil !??!
Wij zijn voor deze avond ook op zoek naar
Electra-draad. Wie nog restanten heeft liggen; bij ons
heel erg welkom.
Graag mailen naar knutsel.caboose@gmail.com
hoeveel u denkt te kunnen doneren.
We hebben ongeveer een halve meter per kind nodig.
Scheelt ons weer in inkoop
Tot vrijdag 5 november!
Team knutsel
De knutselavonden staan gepland op 26 november en in 2022 op 14 januari,
11 februari, 18 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni.
YOLO
Volgende data: 12 november, 17 december, 21 januari.
Nexxt
De eerstvolgende NEXXT activiteit is op vrijdag
5 november.
We gaan de winter tegemoet en om alvast in
winterstemming te komen gaan we schaatsen op
de Funbaan in het Triavium in Nijmegen.
In het vorige nummer van De Schakel hebben we
jullie al gevraagd om jezelf op te geven (dat kon
tot uiterlijk 25 oktober).
De volgende keer zullen we natuurlijk verslag doen van deze activiteit.
Groetjes, Team NEXXT
P.S.:

De volgende activiteit vindt plaats op 17 december.
Bereid je voor op een spannende avond!

Data Nexxt: 17 december, 21 januari, 11 maart, 1 april, 20 mei, 24 juni.
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MUZIEKVERENIGING JULIANA MUZIEKNIEUWS
Raboclubsupport MV Juliana en de Nootendop
Afgelopen maand hebben alle leden van de Rabobank
Land van Cuijk & Maasduinen mogen stemmen op hun
favoriete club! Hopelijk is jouw stem niet verloren
gegaan: stemmen is altijd goed en als je op onze
vereniging en muziekopleiding hebt gestemd is dat natuurlijk helemaal geweldig!
Bij voorbaat dank voor je stem en we houden je op de hoogte!
Intocht Sint Nicolaas
Na een jaartje zonder intocht ziet het er naar uit dat de
Goed-heilig-man en zijn gevolg weer verwelkomd mogen
worden in Haps. Ook Muziekvereniging Juliana is natuurlijk van
de partij op zondag 14 november, ’s middags op het schoolplein.
Alle informatie over zijn aankomst wordt natuurlijk nog bekend
gemaakt door de Sint zelf en de JJR: we zien uit naar deze altijd
gezellige happening!
Het Jubilarissenconcert 2021: 355 jaar muziek!
Op zaterdag 27 november vindt het Jubilarissenconcert 2020/2021 plaats in ons
clubhuis De Posthoorn. Vorig jaar hebben we onze jubilarissen helaas niet kunnen
huldigen: daarom wordt het een extra feestelijk avond!
Optredens zijn er op die avond van Muziekvereniging Juliana (orkest en
slagwerkgroep), het LPM 30+ orkest en van Harmonie St. Caecilia uit St. Anthonis.
Alle informatie en alle info over onze “ere-rij” van Jubilarissen lezen jullie in het
volgende nummer van De Schakel.
Onze jubilarissen zijn:
60 jaar lid: Wim van der Locht, Tiny van der Locht, Teun Bongers en Bart Daanen.
50 jaar lid: Mari van Dijk
40 jaar lid: Joris van Elk
25 jaar lid: Liesbeth Verkerk
Met muzikale groet,
MV Juliana Haps!
Kennis is macht,
maar enthousiasme brengt iets op gang.
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Agenda Rozenbottels
Onze blaaskapel de Rozenbottels kent een volle agenda momenteel. Na optredens
verzorgd te hebben in Wanroy en Leunen en bovenal de verrassingsserenade bij
mevr. Bertha van Grinsven ter gelegenheid van haar 90 e verjaardag. Voor de
jarenlange opslag van de attributen van De Rozenbottels in de Beatrixlaan. Er was
een welverdiende verrassingsserenade!
Op zaterdagavond 30 oktober uiteraard het Kapellenfestival op de agenda met
Stesti, de Pompzwengels en de Rozenbottels (aanvang 19.30 uur.
Zaal open om 18.30uur. Entree € 5,= (incl. coronacheck).
Voor de komende weken staan twee mooie optredens op de agenda in Cuijk:
op 4 november in zorgcentrum Castella (vanaf 19.00 uur) en
op 11 november in La Salle in Cuijk.

De verrassingsserenade bij Bertha in de Irenestraat
(Mariagaarde) op zondag 17 oktober

De zakken zijn gevuld met prachtige cadeautjes,
de laatste speculaas en pepernoten zijn klaar..

Op de boot naar Nederland voor de mooiste tijd van het jaar!
SINTERKLAAS & KUNAKRA hebben al jaren een warme band,
dus ook dit jaar bieden ze Sint de komende tijd een helpende hand
Een heleboel pietjes en onze goedheiligman,
komen graag op huisbezoek nu dat weer veilig kan!
Voor meer informatie en boekingen; theatergroep.kunakra@gmail.com
DE SCHAKEL 20-2021
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VERSLAG DORPSRAADVERGADERING 19 OKTOBER
Als dorpsraad zijn we blij met zoveel betrokken
Hapsenaren. Het doet ons goed dat we zo breed
vertegenwoordigd zijn in het dorp. Maar er mogen er
nog steeds meer komen, koffie en een drankje staan
altijd klaar op de avond.
Herinrichting Kerkstraat
Stan de Laat, projectleider gemeente:
Het is een tijd stil geweest rondom de
herinrichting Kerkstraat/dorpskern omdat
een vorig projectbureau de taak heeft
teruggegeven aan de gemeente. Stan de
Laat neemt de honneurs tijdelijk waar tot
een nieuw ingenieursbureau gevonden is.
Het conceptplan is inmiddels wel
definitief geworden. Stan de Laat wil nog
een laatste info avond houden om vragen
van bewoners te beantwoorden en om te bekijken of er nog wezenlijke dingen
veranderd zijn. Rondom het schoolplein lopen nog ideeën om een betere aansluiting te
krijgen met het gehele plan. De uitvoering zal gaan starten na de bouwvakvakantie van
2022 en zal in fases uitgevoerd worden om de overlast te beperken.
Budget sociale vernieuwing
Voor 2021 hebben we wederom 3000 euro te verdelen over projecten die de
leefbaarheid in ons dorp vergroten. Nog enkele dorpsvertegenwoordigers moeten hun
score inleveren en dan maken we via de nieuwsbrief de uitslag bekend. Ook de EHBO
Haps heeft een bijdrage gevraagd om dit te besteden aan een AED. Zij geven echter
ook aan dat de EHBO afdeling Haps gaat stoppen door gebrek aan vrijwilligers. Het is
jammer dat we deze voorziening moeten gaan missen in Haps. Vrijwilligers om
instructie te geven over een AED blijft wel en krijgt de naam “Hart veilig Haps”.
Masterplan wonen
De derde sessie avond er geweest. Aanwezigen in de zaal vragen of we een
terugkoppeling kunnen krijgen van deze avond alvorens het plan voorgelegd wordt ter
vaststelling door het college. Wethouder Jilisen gaat hier niet in mee en zegt dat we
kunnen reageren na vaststelling omdat hij anders bang is dat we anders weer een
avond moeten organiseren. Vanuit de zaal betreurt eenieder de slechte communicatie
en procesverloop van het Masterplan. Als de
communicatie met een dorp nu al niet goed verloopt
hoe moet dat dan in een nieuwe gemeente is de
veelgehoorde zorg.
Voorontwerp bestemmingsplan RBL NW
Anja Peters presenteert een alternatieve zienswijze
en plannen van direct omwonenden. Eenieder heeft
het plan kunnen lezen in de Schakel en is gebaseerd
op uitruil van een stukje RBL. Haar plannen heeft ze
bij de politieke partijen en college bekendgemaakt.
De meeste partijen wilde wel mee in de gedachte
van een uitruil en vroeg de buurt draagvlak te
creëren in de dorpsraad. De vergadering had geen
kritiek op haar plannen zodat dit punt geborgd is.
De wethouder is ook op de hoogte van de plannen en gaat bekijken wat er mogelijk is.
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Verkiezingen
Politieke partijen zijn gevraagd om vragen van de dorpsraad te
beantwoorden om te kijken waar de verschillen zitten tussen de
partijen. De VVD, LPG (Grave), CDA en Team Lokaal hebben de
moeite genomen om de vragen te beantwoorden, de rest niet.
Op de dorpsraadagenda waar het onderwerp verkiezingen op de
agenda stond waren D’66, Team lokaal en het CDA aanwezig. Leeft het niet bij de
verschillende partijen of is het desinteresse voor een dorp?
Omdat er zo weinig partijen waren vroeg het CDA om een verkiezingsavond maar 4 jaar
geleden toen we een laatste verkiezingsavond georganiseerd hebben stonden daar
alleen politieke partijen met vlaggetjes te zwaaien en
bleef de bevolking thuis. Dit is toch echt iets wat de
partijen zich moeten aanrekenen!
Mededelingen
Prijs van grond laatste kavel. € 372,- per m2 in Haps, in
Cuijk veel goedkoper. Reactie van wethouder: het is een
hertaxatie, het was nog te goedkoop, loting met
8 gegadigden en is inmiddels vergeven.
Als de toekomstige starters deze prijzen moeten gaan
betalen komen er alleen buitendorpers naar Haps met veel geld.
Door 10 jaar lang niks te doen voor Haps wat betreft woningbouw, creëer je een
overspannen markt, terwijl in Cuijk een nieuw dorp (Heeswijkse Kampen) gemaakt
wordt waar de leeftijdsopbouw verre van ideaal is.
Wat is de status van het facility point?
Wethouder Jilissen: facility point tussen noord en zuid. Er zijn 3 inschrijvingen die
interesse hebben. Een opmerking uit de zaal is dat tussen RBL en dorp een groenstrook
zou komen. Deze is er gekomen maar nu komt een eventueel facility point er weer voor
te liggen. Een vraag of dit facility point binnen de 66 ha RBL valt kan niet beantwoord
worden. Vraag of het dorp gehoord wordt, ja als de gegadigden rond zijn en er een
bestemmingswijziging plaats gaat vinden kan het dorp reageren.
Veel aanwezigen zijn zeer ontstemd op de manier van werken door gemeente en RBL.
Politieke partijen zouden dit signaal van de bevolking op moeten pikken.
Wat is de status van de Tiny Houses?
Er is een uitvoeringsplan voor flexibel wonen: Wildsestraat en
Haringsestraat.
Sanne van Daal licht plan Haringsestraat toe, aangezien het hun
grond betreft. Het betreft de kavel waar de alpaca’s staan.
5 Tiny Houses met milieuvriendelijke opties met zonnepanelen
etc. Vergunningsaanvraag loopt, eisen worden gecommuniceerd.
Flexwoning gebaseerd op 10 jaar, met verlenging naar 15 jaar.
Daarna wordt grond weer opgeleverd zoals het er nu bij ligt.
Plan voor Wildsestraat betreft 25-35 Tiny Houses. Deze komen op ongeveer 80 meter
vanaf de weg te liggen in het veld. De vraag uit de zaal is voor wie deze woningen zijn,
want is sociale huur daar mogelijk om jeugdigen een tijdelijk huis te geven of worden
het luxe vakantievilla’s of wordt het een woonwagenkamp? Er moet een manier
gevonden worden om de Tiny Houses te bouwen voor de juiste doelgroep.
Op de vraag wie het project aan de Wildsestraat gaat doen kreeg de vergadering het
antwoord dat dit nog geheim is. Het zou de gemeente en initiatiefnemers sieren om
vanaf het begin open kaart te spelen. Nu zitten veel omwonenden met veel vragen die
niet beantwoord worden.
Met een enigszins ontevreden gevoel wordt de vergadering gesloten.
DE SCHAKEL 20-2021
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TARZAN
De oudere mensen in Haps hebben denk ik bijna allemaal
Tarzan wel gekend? Tarzan was altijd wel te vinden voor een
potje knokken. Vooral als hij wat gedronken had, kwam deze
karaktereigenschap naar boven. Ieder jaar was hij een graag
geziene gast voor de uitbaters van de bokstent. Deze
bokstent stond ieder jaar met de Kermis in Haps. Daar
werden altijd uit het aanwezige publiek tegenstanders
gezocht die het op wilde nemen tegen hun professionele
boksers. De tegenstanders uit het publiek waren bijna altijd
hun eigen mensen! Behalve als Tarzan er tussen stond. Dan
was de bokstent ook meteen uitverkocht!
Hier zag ik dan hoe hij alle kanten op geslagen werd en hoe hij gekatapulteerd werd
door de touwen van de boksring! Hier bleef er van zijn imago maar weinig over en was
het eigenlijk maar een zielig mannetje. Maar zijn reputatie als straatvechter wilde hij
dan weer opbouwen in de kermistent van de Mulder. Als hij in aantocht was werd
iedereen boven de 18 jaar gewaarschuwd. Tarzan vroeg dan ook als hij wilde gaan
knokken: “Ben je 18 geweest?” Dan wist hij zeker dat hij geen straf kreeg voor
kindermishandeling.
Zo wilden we met onze vrienden tijdens de kermis uitgaan en de tent was
onze favoriete plaats. We gingen op de tent aan en zagen dat er zeker
wel een paar honderd man voor de tent stond? We dachten: “Zou het
zo druk zijn dat er nog zoveel mensen buiten stonden?”
Maar we hoorden al snel dat Tarzan weer eens binnen bezig was.
Er waren in de tent ook nogal wat mensen die wel van een potje
knokken hielden. Net toen ik poolshoogte wilde gaan nemen in de
tent, komt er ene Jan met een hevig spartelende Tarzan aanlopen!
Hij had Tarzan over zijn schouder gegooid en had Tarzan in een
ijzeren klem. Zijn vuisten raakten alleen maar lucht alhoewel hij raakte ook een van de
toeschouwers die wel erg dicht bij stond bij het gebeuren. Tarzan werd gedumpt
vooraan in de heg naast de tent! Precies op de plaats waar eigenlijk een pisbak had
moeten staan! Hoe het verder afgelopen was weet ik niet meer, maar zeker is dat
Tarzan letterlijk en figuurlijk in de zeik was gezet. We hadden ondanks dit vechtpartijtje
een hele leuke avond!
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Tarzan woonde halverwege Haps en Beugen vlak bij het spoor. In die tijd had ik
verkering in Beugen. Met mooi weer fietste ik vaak naar Beugen en liet de motor thuis.
Het was toen heel benauwd weer. Ik had een korte broek aan. Het voordeel van een
korte broek aan op de fiets is dat je niet snel met je broek tussen de ketting komt? Ik
ging rond 12 uur ''s nachts weer naar Haps. Ik moest langs het huis waar Tarzan
woonde. Op het erf bij Tarzan liepen een paar gevaarlijke uitziende honden! Ze konden
gelukkig niet van de plaats af bij Tarzan! Hier dacht ik aan toen ik bijna bij Tarzan was?
Ik dacht al toen ik haast voorbij was: ”Het is lekker rustig hier!”
Maar ik had dit net gedacht of ze komen allebei uit een
droge greppel stuiven! Het was aardedonker en ik zag
alleen maar een paar schimmen. Maar horen deed ik ze
des te beter! Ik riep al AF AF, maar dat kenden ze
blijkbaar niet? Ik ging steeds harder fietsen. Ik voelde de
honden langs mijn blote benen happen! De honden
hadden ook wel iets weg van Tarzan; als die sloeg dan
raakte hij niets en als de honden beten, beten ze tot mijn grote geluk steeds mis.
Toen ik na een paar honderd meter de honden weer kwijt was
kon ik gelukkig mijn eigen tempo weer fietsen.
Ik kom uitgeput thuis en stap van de fiets af. Ik zag dat mijn
achterlicht kapot was? Toen ik in Beugen weg fietste, deed hij
het nog? Ik schopte tegen de fiets aan, maar het achterlicht
deed het nog niet? Toen ging me een lichtje op. Ik had
waarschijnlijk zo hard gefietst dat daardoor het achterlicht
gesprongen was?!
Snijer

.
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GEZELLIGE SPELLETJESAVOND HAVOC
Vrijdag 22 oktober
hebben de jeugdleden
van HaVoC weer een
gezellige spellenavond
gehad. Gelukkig was de
meeste regen overdag al
gevallen en kon de
avond gewoon
doorgaan.
Er werd afgetrapt met
een fanatiek potje Kubbs
waarbij de stokjes om
de oren vlogen, maar er
was ook duidelijk te zien
dat we met volleyballers
te maken hebben
doordat er ook blokjes
omgegooid werden.
Daarna werd er nog
Levend Stratego gespeeld waarbij 2 teams op zoek moesten naar de vlag van de
tegenstander. Na al deze inspanning werd afgesloten met een glaasje ranja en een
zakje chips! Al met al dus een zeer geslaagde avond!
Gertie Wientjens, secretaris HaVoC Haps

BLADMANDEN HAPS
Leliëngaard
Tulpenstraat
Parallelstraat 16
Marijkeplein 1
Kerkstraat bij D’n Bekker
School Kerkstraat
Straatkant Kapel
Johan Frisolaan zijkant Klaproosstr.2a
Irenestraat 15
Gladiolenstraat zijkant Beerseweg 4b
Beatrixlaan 34
Wildsestraat 36 en 42
Aalsvoorten hoek Bogaersstraat
Zoetsmeerweg / Sint Hubertseweg
Data wanneer de veeg- zuigauto in het
dorp het blad komt opruimen:
Zie info:
https://www.cuijk.nl/nieuws/opruimenboombladeren-en-plaatsingbladmanden
Eind december, worden de bladmanden
weer opgeruimd.
DE SCHAKEL 20-2021
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HAVOC-NIEUWS
Inmiddels zijn de meeste HaVoC’ers alweer gewend
aan het ritme van het volleybalseizoen.
Dames 3 en Dames 5 staan beide zelfs op de
eerste plaats in de competitie.
Dames 1 heeft momenteel een knappe vierde plek
op de ranglijst bemachtigd en de herenteams
draaien mee in de middenmoot van de competities.
Een volledig overzicht van de uitslagen en de standen zijn terug te vinden via onze
website www.vc-havoc.com Alle teams zijn zoals ieder jaar weer op de foto gezet en
ook deze teamfoto’s zijn terug te vinden via de website.
Volleybaltermen en regels – hoe zit dat ?!
Nu er een aantal wedstrijden opzitten, is het weer tijd om een aantal volleybaltermen
en regels verder uit te leggen. Deze
keer de focus op de opslag, ook wel de
service genoemd. De service is het
eerste wapen in een volleybalrally
waarbij de bal in het spel wordt
gebracht. Serveren moet achter de
achterlijn plaatsvinden. Op of over de
achterlijn stappen is niet toegestaan en
betekent een punt voor de tegenstander
(“voetfout”). Serveren via de netrand is
toegestaan. Bij de seniorenteams blijft
een speler serveren totdat de
tegenstander het punt heeft teruggehaald. Bij de jeugd wordt er na drie keer serveren
doorgedraaid.
• Ace: Een opslag die direct op de grond en binnen het veld van de tegenstander valt.
• Sprong service: Een opslag waarbij de serveerder de bal voor zich uit gooit en springt
voordat de bal geslagen wordt. Hierdoor krijgt de bal meer vaart mee.
• Float service: Een opslag die erg zwabbert. De bal beweegt dusdanig heen en weer
naar de andere helft waardoor de tegenstanders het erg lastig hebben om de bal goed
te verwerken.
• Top-spin service: Een opslag waarbij de bal een draaiend effect krijgt. In de regel is
deze service makkelijker onder controle te brengen door de tegenstander dan een
float service, maar bij een harde (sprong) service kan deze techniek voor veel
problemen zorgen.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HAVOC
Zaterdag 30 oktober
Tijd
Team thuis
14:30 VC Volt DS 2
14:30 Havoc DS 4
14:30 Havoc MC 1
16:30 Havoc DS 5
16:30 Havoc DS 2
16:30 Havoc HS 2
19:00 Havoc DS 1
19:00 Havoc HS 1
19:00 Havoc HS 3
1 Nov
3 Nov
5 Nov

20:00
20:15
20:45

Team uit
Havoc DS 3
Skunk DS 2
Apollo Mill/Vollan'65 MC 1
Detac DS 3
Saturnus DS 2
Hovoc HS 3
VC WIK Groot-Ammers DS 1
Skunk HS 3
TFC HS 3

Havoc DS 4
TFC HS 2
Were Di DS 2

Zaterdag 6 november
Tijd
Team thuis
12:30 Saturnus DS 6
14:00 Olsredlem DS 2
14:00 TFC DS 1
14:30 Havoc HS 3
16:00 Were-Di HS 1
18:45 Pegasus DS 1

Locatie
De Kloosterhof, Beers NB
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps
De Stappert, Haps

Shock '82 Cuijk DS 2
Havoc HS 2
Havoc DS 4

De Stappert, Haps
Terra-Victa, Odiliapeel
Molenbroek, Gemert

Team uit
Havoc DS 6
Havoc DS 3
Havoc DS 2
SOMAS/Activia HS 2
Havoc HS 1
Havoc DS 1

Locatie
Sportzaal Muzerijk, Uden
MFC De Zwingel, Melderslo
Terra-Victa, Odiliapeel
De Stappert, Haps
Molenbroek, Gemert
Ark van Oost, Nijmegen
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HAPSE BOYS
In verband met de herfstvakantie dit keer een wat korter lijstje met
uitslagen. Voor de pupillen betekent de herfstvakantie dat de 1e fase
van het nieuwe 4-fasenmodel is afgewerkt. De KNVB gaat op basis van
de teamindex de klassen opnieuw indelen.
De zes wedstrijden van fase 2 gaan op zaterdag 6 november van start.
De junioren spelen niet in het 4-fasenmodel, maar voor hen is de
eerste zaterdag van de herfstvakantie een beker en inhaalprogramma.

De foto is van het kampioensteam (in De Zwaluw tenue; het is een combinatieteam).

Hetzelfde geldt voor de seniorenteams, die allemaal in een jaarkalender voetballen.
De eerste zaterdag van de herfstvakantie leverde een (herfst)kampioen op.
Het combiteam ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 wist door een overwinning (1-3) in
Mill de eerste reeks als kampioen af te sluiten. Dit team speelt in de eerste seizoenshelft
niet in het groen/zwart, maar in de kleuren van De Zwaluw.
Het bekeravontuur van Hapse Boys 2 eindigde op donderdag 21 oktober in
Vierlingsbeek, waar Volharding 3 te sterk bleek. ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2
bekert wel verder na een 1-10 overwinning in Rijkevoort.
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16 oktober 2021
Boekel Sport JO19-2
Juliana Mill JO17-2
ST Constantia/Menos JO15-1
Merselo JO15-1M
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-3
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-1JM
Hapse Boys JO11-1JM
Hapse Boys JO10-1JM
Gassel JO8-1
Hapse Boys MO15-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys MO12-1
17 oktober 2021
Hapse Boys 1
Hapse Boys 4
Hapse Boys 5
Hapse Boys 6
SV Milsbeek 35+1
Bieslo VR1
Vianen Vooruit VR1
20 oktober 2021 (beker)
ST Toxandria/VIOS ’38 JO15-2
21 oktober 2021 (beker)
Volharding 3
23 oktober 2021
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2
Boekel Sport JO17-2
Juliana Mill JO13-2M
24 oktober 2021
Hapse Boys 4
Hapse Boys 5

-

0
1
3
6
2
6
2
2
7
1
0
2

-

-

ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-1
ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-2
JVC Cuijk JO15-2
UDI ’19/CSU JO13-4
Montagnards JO12-1JM
SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1
SIOL JO11-2JM
Hapse Boys JO8-1JM
ST Avesteyn/Heeswijk MO15-1
SV DWSH ’18 JO12-1JM

-

3
4
3
3
16
2
12
9
1
9
10
2

-

Ysstelsteyn 1
SIOL 3
SIOL 2
Volharding 6
Hapse Boys 35+1
Hapse Boys VR1
Hapse Boys VR3

0
0
1
2
6
4
7

-

2
9
16
6
1
1
1

- ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-2

1 - 10

- Hapse Boys

4 - 2

- Erp JO19-2
- ST Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1
- ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1

3 - 2
13 - 1
1 - 3

- Festilent 6
- VCA 4

4 - 10
3 - 8
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WAT DOET EEN LUCHTVERKEERSLEIDER

JOB KEMPERMAN

Job Kemperman is officier luchtverkeersleider op Vliegbasis
Eindhoven, beter bekend als Eindhoven Airport. We vroegen
ons af hoe een luchtverkeersleider ervoor zorgt dat de vele
inkomende vliegtuigen kunnen landen en dat vertrekkende
vluchten de juiste vluchtroute richting hun bestemming
nemen.
Job, het lijkt ons een interessant beroep, waar je ook zeker
stressbestendig voor moet zijn. Kun je ons en de lezers
eens vertellen hoe en wat een luchtverkeersleider zoal
doet?
Job, zou je je eerst even kort willen voorstellen.
Ik ben Job Kemperman, zoon van Hein & Christel
Kemperman (-Van Boekel) en ik heb twee broers, Thijs
en Pim. Ik heb tot mijn vierentwintigste in Haps
gewoond en ben toen verhuisd naar het centrum van
Nijmegen. Begin dit jaar ben ik samen met mijn
vriendin Evelien Wilmer verhuisd naar Cuijk en wonen
wij weer wat dichter bij Haps.

Hobby’s heb ik genoeg.
Ik voetbal al mijn hele leven bij Hapse Boys en vind het
daarnaast leuk om te zaalvoetballen, tennissen en te golfen. Door tijdgebrek heb ik niet
voor alles tijd, maar ik vind het erg leuk om te sporten.
Was het een jongensdroom dat je luchtverkeersleider wilde worden en hoelang ben je
al luchtverkeersleider?
Het beroep luchtverkeersleider was niet echt mijn jongensdroom, maar naarmate ik
ouder werd besefte ik dat ik geen zin had in een kantoorbaan en wilde ik meer actie.
Uiteindelijk ben ik bij de luchtmacht gaan rondkijken en zag ik daar de vacature staan
voor luchtverkeersleider. Voor dat beroep moest ik eerst naar de Koninklijke Militaire
Academie voor de opleiding tot officier en vervolgens zou ik beginnen aan de opleiding
tot luchtverkeersleider. Die combinatie leek mij erg uitdagend en vandaar dat ik ook al
op jonge leeftijd heb gekozen om te solliciteren bij de Koninklijke Luchtmacht.
Welke opleidingen heb je gevolgd voordat je de opleiding luchtverkeersleider ging
volgen?
Ik heb op het Merletcollege in Cuijk de Havo afgerond. Vervolgens heb ik gesolliciteerd
bij de luchtmacht. Helaas haalde ik een van de testen niet en werd afgewezen. Ik had
een test niet goed begrepen en mocht 12 maanden lang niet opnieuw solliciteren. Ben
toen begonnen aan de Hbo-opleiding accountancy. Mijn vader was op dat moment nog
accountant en dat leek mij ook wel interessant. Na een jaar begon het toch weer te
kriebelen en na de 12 maanden ben ik meteen weer begonnen met het traject.
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Dat traject duurt ongeveer 4 tot 6 maanden en in die periode moet je verschillende
testen succesvol afronden. Denk hierbij aan verschillende capaciteitentesten zoals een
reactietest, gesimuleerde oefeningen en diverse andere testen. Ook kreeg ik een
psychologisch gesprek, sporttesten en een gezondheidscheck. Na deze allemaal
succesvol te hebben afgerond ben ik in 2010 begonnen aan de opleiding.
Hoelang duurt de opleiding luchtverkeersleider en wat zijn de toelatingseisen?
Bij mij duurde de opleiding drie jaar. Eerst een jaar
naar de Koninklijke Militaire Academie voor de
militaire training. Daarna een jaar training in de
simulator op AOCS Nieuw-Milligen nabij Apeldoorn en
vervolgens heb ik nog bijna een jaar een één-op-één
training gehad op Vliegbasis Eindhoven. Inmiddels is
de opleiding verandert en duurt de opleiding twee tot
drie jaar. Eerst een training op de simulator (initial
training) en vervolgens ga je naar een vliegveld (unit
training).
Is er een speciale medische keuring voor
luchtverkeersleiders, want het lijkt ons een stressbestendig baan?
Wij worden iedere twee jaar medisch gekeurd en dit is een vereiste om je werk te
mogen uitvoeren. Als je de leeftijd van 40 passeert, wordt je zelfs ieder jaar medisch
gekeurd.
Wat gebeurt er zoal op een vliegbasis voordat een vliegtuig kan opstijgen of landen?
Gebruiken jullie daarvoor codes om te communiceren?
In de luchtvaart wordt gebruik gemaakt van de Engelse taal en wordt gecommuniceerd
met standaard Radiotelefonie (RT). Deze ‘luchtvaarttaal’ wordt door alle gebruikers
gebruikt en dit zorgt ervoor dat iedereen elkaar begrijpt. Op deze manier kun je
makkelijker met piloten communiceren die uit andere landen van de wereld komen.
Ook al zit er wel een groot verschil in het niveau……!
Wat doet een luchtverkeersleider precies en hoever
reikt het gebied dat jullie beheren?
Als torenverkeersleider ben ik verantwoordelijk
voor het hele vliegveld. Dit betekent dat wij
verantwoordelijk zijn van het opstarten van het
vliegtuig totdat deze is vertrokken en ik deze
overzet naar de radarverkeersleiding.
Als luchtverkeersleider ben ik verantwoordelijk
voor de start en landing van een vliegtuig. Daarnaast
reikt mijn luchtruim tot ongeveer 15 km rondom het vliegveld en tot 1 km hoogte.
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Iedereen die in dit gebied wil vliegen heeft daar toestemming voor nodig en die krijgen
ze van mij. Dat zijn niet alleen civiele vliegtuigen, maar ook militaire vliegtuigen,
helikopters, heteluchtballon, zweefvliegtuigen, drones, etc. Het aanbod kan dus erg
variëren!
Het leuke aan het werken op het vliegveld in Eindhoven is de combinatie van het
vliegverkeer. Op Eindhoven vliegen veel civiele vliegtuigen, maar ook militaire
vliegtuigen. Het komt voor dat bijvoorbeeld een F-16 gaat trainen tussen de civiele
vliegtuigen door. Dit geeft het werk extra
uitdaging en is ook erg leuk om te zien.
Maar ook de groten tankervliegtuigen van
de luchtmacht trainen op het vliegveld
tussen de andere vliegtuigen. Dit is
inmiddels redelijk uniek in de wereld en
geeft ook veel leuke reacties van civiele
piloten.
Daarnaast vindt er ieder jaar in september
een grote oefening plaats en deze wordt afgesloten met de herdenkingsvlucht ter ere
van operatie ‘Market Garden’ uit de Tweede Wereldoorlog. Wellicht hebben jullie in
september nog een grote formatie laag over Haps zien vliegen richting Groesbeek en
Arnhem? Zo ja, deze vertrekken en landen allemaal achter elkaar op Eindhoven Airport
en dit zijn de leukste diensten om te draaien.
Hoe ziet een dienst eruit en wat komt er allemaal bij kijken?
Wij hebben onregelmatige diensten en zijn 365 dagen per jaar open van 07.00 t/m
24.00 uur. Wij draaien diensten van gemiddeld 2 uur en hebben dan pauze en draaien
vervolgens nog een dienst van gemiddeld 2 uur. Sommige diensten zijn iets langer,
omdat het in de avond rustiger is. Wij zitten overdag met drie personen in de
verkeerstoren en kijken voornamelijk naar buiten. Wij hebben een radarscherm, maar
dit is vooral ter ondersteuning. Het mooie aan een torenverkeersleider is dat hij op
basis van zijn zicht vliegtuigen mag separeren.
Hierdoor kan een torenverkeersleider efficiënt werken en ervoor zorgen dat vliegtuigen
snel kunnen vertrekken en landen, zonder onnodige vertraging. Ik communiceer op
mijn eigen frequentie en luister ondertussen naar twaalf andere frequenties.
Ook communiceer ik veel met de grondverkeersleider. Deze is verantwoordelijk voor het
opstarten en taxiën van vliegtuigen.
Uiteraard worden wij op de hoogte
gehouden van weersveranderingen
en passen wij het vliegverkeer
daarop aan. Kortom, ik krijg
betaald om naar buiten te kijken en
tegen piloten te praten.
Heb je nog meer taken naast
luchtverkeersleider op de vliegbasis
of in het luchtruim?
Jazeker. Ik ben hoofd
vliegveiligheidsofficier en doe
daarbij onderzoeken naar voorvallen die hebben plaatsgevonden. Daarbij ben ik vooral
bezig met het ontwikkelen van nieuwe procedures om ervoor te zorgen dat voorvallen
niet (opnieuw) plaatsvinden.
Ik heb hierover veel contact met andere luchtvarenden en wij zijn daarbij continu bezig
om de luchtvaart veiliger te maken. De luchtvaart is trouwens een hele veilige manier
van transport en dat komt vooral omdat er continu veel aandacht is voor de veiligheid.
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Hoeveel vliegtuigen landen er gemiddeld op Eindhoven?
Dit varieert heel erg. In de zomer is het natuurlijk drukker dan in de winter en in de
COVID-19 periode is het helemaal rustig geweest.
Maar normaliter handelen wij ongeveer 50.000 vliegbewegingen per jaar af. Dit zijn
zowel starts als landingen van civiele én militaire vliegtuigen. Op rustige dagen zijn dit
ongeveer 100 vluchten en op drukke dagen zitten we boven de 200 starts en landingen.
Daarnaast willen nog veel sportvliegtuigen het luchtruim kruisen en trainen militaire
helikopters bijna dagelijkse op de Oirschotse Heide, een heide die net naast het
vliegveld ligt.
Klopt het dat vliegbasis Eindhoven eigenlijk van Defensie is?
Dat klopt!
Ik werk ook voor de Koninklijke Luchtmacht
op de militaire vliegbasis. Eindhoven Airport
maakt gebruik van de diensten van
Defensie.
Dit betekent dat de start-/landingsbaan, de
luchtverkeersleiding, brandweer en de
meteorologische dienst van Defensie zijn en
dat Eindhoven Airport daar gebruik van
maakt. Alleen het platform waar de civiele
vliegtuigen staan is van Eindhoven Airport.
Gaat er weleens wat mis bij de luchtverkeersleiding?
Zoals overal kan er ook bij ons wat mis gaan, maar dat betekent zeker niet dat het
meteen onveilig is. Uiteraard zijn er meerdere vangnetten om ervoor te zorgen dat
vliegtuigen niet tegen elkaar botsen en zijn er ruime marges tussen vliegtuigen
aanwezig. Maar alle voorvallen worden gemeld en daar wordt altijd onderzoek naar
gedaan om daar weer van te leren. Zowel piloten als luchtverkeersleiders stellen zich
vaak kwetsbaar op en melden (potentieel) onveilige situaties om ervoor te zorgen dat
zowel zij zelf als de collega’s hiervan kunnen leren.
Zijn er regels voor vliegtuigen om boven de bebouwde kom te mogen vliegen?
In Nederland zijn er minimale vlieghoogtes. Boven de bebouwde kom liggen deze
inderdaad hoger dan daarbuiten.
Daarnaast zit er een verschil tussen militaire en civiele vliegtuigen, waarbij militaire
vliegtuigen vaak lager mogen vliegen vanwege specifieke militaire trainingsdoeleinden.
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Zijn er speciale vluchten met bijzondere personen en/of materialen aan boord en heb je
weleens iets bijzonder meegemaakt?
Ja, vliegbasis Eindhoven is de thuisbasis van de
transportvliegtuigen van de Koninklijke
Luchtmacht en mede daardoor wordt de
vliegbasis vaak gebruik voor bijzondere vluchten.
De repatriëringsvluchten na de MH-17 ramp
hebben diepe indruk op mij gemaakt.
Ik heb destijds diverse vluchten begeleid en
vanaf de verkeerstoren heb ik de ceremonies van
dichtbij meegemaakt.
Nog steeds krijg ik kippenvel als ik hieraan terugdenk. Daarnaast heb ik meerder
repatriëringsvluchten van overleden militairen meegemaakt.
Vanaf Eindhoven wordt ook vaak gevlogen naar rampgebieden.
Denk hierbij aan de zware orkaan Irma die Sint-Maarten in 2017 heeft verwoest en
recent de evacuatievluchten uit Afghanistan. Ook hoge functionarissen vliegen
regelmatig naar Eindhoven zoals bondskanselier Merkel, leden van de Nederlandse
regering en onze Koning Willem Alexander. Deze vluchten blijven altijd bijzonder om
mee te maken. Er zijn nog wel meer bijzondere momenten, maar helaas mag ik niet
alles met de lezers van ‘De Schakel’ delen.
Wat vind je zo bijzonder aan je beroep?
De veelzijdigheid. In principe ben ik service verlenend en moet ik er voor zorgen dat de
piloten hun vlucht kunnen uitvoeren. Maar ik mag wel zelf bepalen in welke volgorde
dat gebeurt en dat wordt ook op die wijze uitgevoerd. Daarnaast is het leuk om samen
te werken in een team. Als je weer een drukke situatie efficiënt hebt afgehandeld geeft
dat een enorme kick. Daarbij is de combinatie tussen de militaire- en civiele vliegtuigen
extra leuk, aangezien deze verschillende procedures hebben en ik ervoor moet zorgen
dat ze allebei veilig hun doel bereiken. Ook geeft het een goed gevoel als je een piloot
kunt ondersteunen bij abnormale situaties.
Als verkeersleider initieer ik de alarmering en daarnaast vervul je een cruciale rol bij
een vliegtuig met problemen ondersteun ik de piloot waar mogelijk. Dit kunnen erg
hectische situaties zijn en dan zie je hoe belangrijk het is om vast te houden aan de
getrainde procedures.
Het voordeel van het werken bij de Luchtmacht zijn de oefeningen en uitzendingen.
Ik ben een keer op een drieweekse oefening geweest in Duitsland met 15 helikopters
van de Koninklijke Luchtmacht. Ook mijn
uitzending heeft indruk op mij gemaakt.
Vanaf het vliegveld waar ik gestationeerd
was, werden de missies met de F-16 boven
Irak en Syrië uitgevoerd tegen IS.
Dit was een erg leerzame periode waarbij het
indrukwekkend was om te zien hoe goed en
nauw Nederland te werk gaat in
oorlogsgebieden.
Vanwege mijn job komt het soms voor dat ik
kan meevliegen en dit is natuurlijk de kers op de taart.
Het meevliegen met de C-130 Hercules met night vission goggles was erg bijzonder en
het meevliegen in de cockpit van een CH-47 Chinook vergeet ik ook niet snel.
Job, bedankt voor het interessante interview,
wensen je nog vele mooie jaren als luchtverkeersleider.
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of
0485-316219
AGENDA EN MEDEDELINGEN
De volgende Eat & Meet is op woensdag 3 november en we gaan er
van uit dat deze weer net zo druk of nog drukker zal worden als de
afgelopen periode.
Zoals bij u allen al bekend is wordt er bij meer dan 25 deelnemers
een gratis menu verloot, Wie is deze keer de gelukkige?
Theo, Marietje en Dinie zijn voorgegaan en wie is de volgende?
De kosten zijn € 11,00 voor het 3-gangen menu. Excl. de drankjes die gebruikt worden.
Zaal open om 17.00 uur en het 3-gangen menu wordt om 17.30 uitgeserveerd.
Uiterlijke opgave tot en met maandag 1 november bij Cas Arts,
tel 06 46135670 of briefje in de brievenbus (bij de garage) verstopt in de struik.
We gaan weer starten met kienen op donderdag 11 november.
Plaats: Steunpunt Mariagaarde
Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur
Kaarten € 1,50 per stuk. Koffie € 1,=
25 november Sint Nicolaas viering met als EXTRA???
Steunpunt Mariagaarde aanvang 14.00 uur. Einde 16.30 uur.
16 december Kerstviering
Eerst een H. Mis in de St. Nicolaaskerk. Aanvang 14.00 uur
Daarna naar de Posthoorn voor een gezellig samenzijn.
Gerard van Maasakkers - Andrew Greenwood
23 december 2021 Schouwburg Cuijk, 15.00 uur, ticketprijs € 24,50
Eerst gaan we luisteren naar liedjes van onze Brabantse zanger Gerard van Maasakkers
onder begeleiding van strijkorkest Kamerata Zuid, om daarna – zittend in onze
comfortabele theaterstoelen – in beweging te komen met danser Andrew Greenwood.
Ter afsluiting is er gelegenheid om samen iets te drinken en/of deel te nemen aan een
creatieve activiteit begeleid door kunstenaars van de stichting Stoute Schoenen.
Niks moet, alles mag! Concertuitvoering en nazit duren ongeveer twee uur.
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QR-CODE CORONATOEGANGSBEWIJS OP SMARTPHONE
Naast de persoonlijke corona-app kunt u ook de papieren QR-code downloaden op uw
smartphone. Dit is niet als vervanging, maar als aanvulling, zodat u bijvoorbeeld voor
uw partner ook de code beschikbaar hebt als deze geen smartphone (bij zich) heeft.
Voor zowel het Nederlandse coronatoegangsbewijs als het internationale
vaccinatiebewijs.
Niet nodig:
- app Corona-check
- printer
Wél nodig:
- computer of laptop met internet
- smartphone met e-mail
Werkwijze, stappen A en B:
A. QR-code downloaden op uw computer of laptop
Eerst gaan we op de website de QR-code downloaden naar uw computer of laptop.
1. Op uw computer of laptop gaat u naar www.coronacheck.nl/print
2. Aanvinken “Ik heb de privacyverklaring gelezen en begrijp hoe CoronaCheck mijn
gegevens gebruikt”
3. Druk op de knop “Volgende”
4. Kies “Een vaccinatiebewijs”
5. Login met uw DigiD, met de app of sms-controle
6. U komt in het scherm met de data van de vaccinaties, druk op de knop “Maak
Bewijs”
7. Kies “Open PDF”
8. Rechtsboven kiest u voor downloaden of voor de printer:
Kiest u voor downloaden (is makkelijkst!), sla dan het document op, bijvoorbeeld
als: “QR-code Piet”.
Sla bijvoorbeeld op in de map “Mijn documenten”.
Let op: als u de printer heeft gekozen, moet u niet de blauwe knop “Afdrukken”
gebruiken. Eerst kiest u boven in de linker kolom bij “Bestemming of printer” in
plaats van de optie met de naam van uw printer de optie “Opslaan als PDF”.
Als u dat heeft aangepast, drukt u daarna op de blauwe knop “Opslaan” en kunt u
de locatie kiezen waar u het document wilt opslaan. U kunt voor het opslaan uw
naam in de bestandsnaam erbij zetten. Zo kunt u bijvoorbeeld het bestand “QRcode Piet” noemen en deze opslaan in bijvoorbeeld de map “Mijn documenten”.
B. QR-code mailen en ontvangen op uw smartphone
Nu gaan we een e-mail naar onszelf sturen zodat de QR-code beschikbaar is op de
smartphone.
1. Maak op uw computer of laptop een e-mail bericht aan met uw eigen e-mail
adres als ontvanger (het e-mail adres dus dat u op uw smartphone gebruikt)
2. Voeg als bijlage het opgeslagen bestand “QR-code Piet” toe, op te halen bij “Mijn
documenten” (op uw computer/laptop)
3. Op uw smartphone kunt u de e-mail openen
4. Open of download de bijlage (“QR-code Piet”). Dit bestand wordt dan op uw
smartphone opgeslagen op een plek die u zelf kunt kiezen, vaak bij “Mijn
bestanden” en/of “Downloads”
Als u nu de QR-code moet laten zien, dan kunt u deze openen op uw smartphone door bij uw
bestanden (bij “Mijn bestanden” en/of “Downloads”) deze pdf te openen. Let dus vooraf
goed op waar u deze documenten plaatst en hoe u deze kunt vinden.

Bestuur KBO Haps
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CHAUFFEURS
VOOR BUURTKAMER MARIAGAARDE IN HAPS
Buurtkamer Mariagaarde bied zelfstandig wonende ouderen een
zinvolle invulling van de dag d.m.v. gezelligheid en activiteiten.
Op maandag, woensdag en vrijdag starten we om 10 uur en eindigen
om 16.00 uur.
We zijn op zoek naar:
Enthousiaste vrijwillige chauffeurs voor Buurtkamer Mariagaarde. De
chauffeurs halen de deelnemers voor de buurtkamer thuis op en brengen ze daarna
weer naar huis. De deelnemers maken soms gebruik van een rollator.
Samen met de andere chauffeurs en de sociaal werker stellen we een sluitend rooster
op, met ruimte voor ieders vakanties of andere verhinderingen. We maken de planning
zo dat elke vrijwilliger vooraf weet waar hij of zij aan toe is.
Chauffeurs die maandag, woensdag en vrijdag willen rijden zijn welkom.
Maar ook als je één dag of alleen één ochtend of één middag in de week te besteden
hebt, ben je welkom.
Rijtijden zijn een half uurtje: van 09.30 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 16.30 uur.
Wat vragen we van je?
verantwoorde rijstijl
positief zijn over ouderen
integer om kunnen gaan met privacygevoelige gegevens
zelfstandig en behulpzaam zijn
goede contactuele eigenschappen
Wat bieden wij?
kilometer vergoeding
veel voldoening van uw vrijwilligerswerk
kerstattentie en eindejaarbijeenkomst
teamoverleg vrijwilligers 1x per jaar
workshop 1x per jaar
Heb je interesse, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de
sociaal werker van de Buurtkamer Mariagaarde. We zijn bereikbaar op het volgende
telefoonnummer op maandag, dinsdag en woensdag en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur:
06-30640445. Een e-mail kan ook. Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl
Met vriendelijke groet,
Sociaal werkers, Ankie Jacops en Gertie Vink.
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER
Maandag
Maandag
Zaterdag

1 nov.
8 nov.

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

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

Zaterdag

30 okt. 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’.

Woensdag

3 nov. Buurtvereniging Beatrixlaan
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal
van 09.00 tot 20.00 uur.

Vrijdag

5 nov. Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie

Zaterdag

6 nov. Buurtvereniging de Schutters

halen de eerste vrijdag van de maand het oud papier op.
Eerste zaterdag van de maand. Van 10.30-12.00 uur staat de
papiercontainer op de parkeerplaats bij sportpark ‘De Berkte’ .

Maandag

15 nov. Buurtvereniging de Groes
Papiercontainer staat op de parkeerplaats op De Loswal.

OUDE MATRASSEN ALS NIEUWE GRONDSTOF
U kunt matrassen apart inleveren op de milieustraat in Haps.
Per matras betaalt u € 5,=.
U kunt de matrassen ook door Stichting Actief aan huis op laten halen.
Dit kost u € 6,= per matras.
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