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JEUGD 11DE VAN DE 11DE BAL 26 NOVEMBER

Zaterdag 26 november hebben we een geweldig Jeugd 11de van
de 11de bal, een supervette feestavond samen met Jeugprins Luc
d’n Urste, Prinses Sophie, de hofhouding en natuurlijk de raad gaat
het dak ervan af in onze Kiepekoj ‘de Posthoorn’.
Entree is gratis en de ouders zijn ook van harte welkom,
(achter in de zaal ).
Waarom moet je dit niet missen:
- Samen met onze DJ flink feesten!!!
- Een supervette Bingo waar je leuke prijzen mee kunt winnen!
- Onze snoepkraam is weer tot de nok toe gevuld!
De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
Tot 26 november in Kiepekoi ‘de Posthoorn’.
Groetjes, De jeugdcarnaval
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ACTIVITEITEN 28 OKTOBER T/M 11 NOVEMBER

DATA

ACTIVITEITEN

Dinsdag 1 november

Inloopavond centrumplan Haps

VERENIGINGSNIEUWS

BLZ
11

BLZ
19
1
36
15 + 20
28
32
31

Caboose
Jeugdcarnaval
KBO Haps
MV Juliana/ De Rozenbottels
Volleybalvereniging HaVoC
VV Hapse Boys
Zelfkanthennekes
In de
nacht van
29 oktober
op
30 oktober

NUMMER 20 - 2022
komt uit op
VRIJDAG 28 OKTOBER 2022
Graag de kopij aanleveren uiterlijk VRIJDAG 21 OKTOBER 2022
via ons e-mailadres:

info@deschakelhaps.nl
Aanleveren kopij: Teksten aanleveren in WORD-document.
Bij voorkeur lettertype Verdana grootte 10.
Foto’s tevens apart in de mail toevoegen.
Aangeleverde kopij: Geen bevestiging ontvangen?
Neem dan telefonisch contact met ons op.
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 AVG (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
Beste Hapsenaren,
Ik verzamel lege, schone, kleine HAK potjes voor Wereldtuin
Verdeliet. Vanuit duurzaamheid oogpunt vinden wij het goed
om reeds bestaande materialen te hergebruiken.
Mocht je potjes hebben, dan zou ik het heel erg waarderen
als je die bij mij wilt afgeven of bij ons bij de voordeur wilt
zetten. Mijn adres is: Burg. Moorenstraat 28, Haps.
Mocht je de potjes niet zelf kunnen brengen dan mag je me bellen zodat ik ze
kan ophalen. Mijn telefoonnummer is: 06 10 89 71 21.
Heel hartelijk bedankt namens alle vrijwillige medewerkers van Verdeliet.
Liesette Buskens
Hartelijke groet,
Liesette Buskens
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AFSCHEID VOORZITTER LOCATIERAAD
PAROCHIE H. NICOLAAS
Na vele jaren het (vice) voorzitterschap van het voormalige Parochiebestuur,
thans Locatieraad Parochie H.
Nicolaas Haps, te hebben bekleed, is
Theo Bens nu als zodanig
teruggetreden.
Tijdens een brunch voor alle
vrijwilligers van de parochie hebben
we hier aandacht aan besteed.
Er werd uitvoerig stilgestaan bij de
manier waarop Theo deze taak
jarenlang heeft vervuld: Zeer
consequent en altijd met aandacht
voor actuele en onvoorziene
situaties.
Met een kleine attentie hebben we
onze dank daarvoor willen tonen.
Voor mevrouw Bens was er een
bloemetje omdat zij in al die jaren
Theo zo vaak ’s avonds moest
missen.
Ook werd de nieuwe voorzitter bekend gemaakt, Ans Arts-van Zeeland.
Zij gaf aan deze taak graag over te nemen en beloofde zich er volledig voor in te
zetten. De Locatieraad is blij dat deze belangrijke vacature nu is ingevuld en wenst
Ans alle succes.
Namens de Locatieraad parochie H. Nicolaas Haps,
M. Kroef, Secretaresse.
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur Eucharistieviering - Allerheiligen
Misintenties: Overleden Mies Willems en Nelly Reijnen
Jaargetijden Tien Geurts
Zaterdag 5 november 19.00 uur Woord en Communiedienst
Misintenties: Overleden parochianen
Priester van de week:
Pastoor James
Tel. 0485- 451282. Vrijdag 28 oktober tot vrijdag 4 november.
Pastor Bas van Dijk
Tel. 0485-218712. Zaterdag 5 tot zaterdag 12 november.
HERDENKING OVERLEDENEN 2021-2022
De overledenen van het afgelopen jaar zullen herdacht worden tijdens de
Eucharistieviering van zaterdag 29 oktober om 19.00 uur, Allerheiligen.
Nabestaanden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen
en kunnen na afloop van de H. Mis het gedachteniskruisje,
dat nu nog in de kerk hangt, mee naar huis nemen.
Al enkele jaren is het in onze geloofsgemeenschap de
gewoonte om de overledenen van het afgelopen jaar te
gedenken tijdens een korte plechtigheid op de Algemene
Begraafplaats aan de Straatkantseweg door het
zegenen van de graven.
Op zondag 30 oktober om 14.30 uur met medewerking van Muziekvereniging
Juliana. Op het kerkhof wordt een lichtje uitgereikt.
MISINTENTIES kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij,
Parallelstraat 2.03 Telefoon 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 € 12,50.
Ook kunt u een envelop met misintentie in de brievenbus
stoppen aan de kerk.
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CORONA
HERHAALPRIKKEN EN TOENEMEND AANTAL BESMETTINGEN
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt verder toe. In de GGD-teststraten,
in de verpleeghuizen en in de ziekenhuizen melden zich steeds meer mensen met een
coronabesmetting. Om Nederland open te houden en de zorg voor iedereen
toegankelijk, is het nu extra belangrijk om te testen bij klachten en om de
herhaalprik te halen. GGD-artsen Fransje Metz-Heijmans en Arjan van Laak
geven antwoord op veel gestelde vragen.
Doe je een zelftest of ga je testen bij de GGD?
“Bij coronaklachten of wanneer je in contact bent geweest met iemand
met corona doe je altijd een zelftest. Dit geldt ook voor kinderen.
Bij een positieve zelftest hoef je geen bevestigingstest te doen bij de GGD.
Voor bepaalde doelgroepen is het advies om een afspraak te maken bij de GGD:
• Zorgmedewerkers die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid
• Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare
personen (boven de 70 jaar of met een ernstige afweerstoornis)
• Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 jaar
oud of met een ernstige afweerstoornis)
• Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen
• Mensen die een herstelbewijs nodig hebben
Behoor je tot een van deze doelgroepen? Maak online een testafspraak bij de GGD
(www. coronatest.nl). Of bel naar 0800 1202.”
Wat houdt isolatie in en hoelang duurt dit?
Als je een positieve testuitslag hebt, dan blijf je thuis en ga je in isolatie.
GGD-arts Fransje Metz-Heijmans legt uit wat dit betekent en hoe lang je in isolatie
moet: “Als je in isolatie gaat, dan leef je gescheiden van je huisgenoten, bijvoorbeeld in
een aparte ruimte. Kies je ervoor om dit niet te doen, dan loopt je gezin of je
huisgenoot meer kans om ook besmet te raken. De isolatieperiode is als volgt:
- 5 dagen na je eerste klachten
- Ben je de laatste 24 uur klachtenvrij, dan kun je na 5 dagen weer uit isolatie
- Ben je niet klachtenvrij? Blijf dan in isolatie totdat je klachtenvrij bent en nooit
langer dan 10 dagen
Doe de check op mijnvraagovercorona.nl
Hoe bepaal je het moment waarop coronaklachten beginnen?
GGD-arts Arjan van Laak legt uit: “Wanneer je klachten beginnen is niet altijd goed te
bepalen. Typische klachten die horen bij het coronavirus zijn keelpijn, hoesten, koorts,
neusverkoudheid en plotseling verlies van reuk en smaak. Het moment waarop je
gezondheidssituatie anders voelt, is het moment waarop de klachten zijn begonnen en
dan start de isolatieperiode. Je begint bijvoorbeeld met hoesten (of het patroon
verandert) of je hebt ineens koorts of een rare kriebel. Op het moment dat je een test
doet, kun je dan terugrekenen naar het moment dat jouw gezondheid veranderde om te
bepalen hoelang je binnen moet blijven.”
Wanneer bel je de huisarts?
“Je belt de huisarts als je plotseling veel zieker wordt, bijvoorbeeld wanneer je
benauwder wordt of hoge koorts krijgt. Op huisartsenwebsite www.thuisarts.nl staat
meer uitgelegd wanneer je de huisarts kunt bellen. Je hoeft de huisarts bijvoorbeeld
niet te bellen om een positieve test door te geven, als je vragen hebt over de
isolatieduur of wanneer je aan de beurt bent voor je coronaprik. Twijfel je tot wanneer
je binnen moet blijven, bel dan naar de GGD via 088 368 7777 of kijk op
www.mijnvraagovercorona.nl.”
DE SCHAKEL 20-2022
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Waarom een herhaalprik tegen corona?
“De bescherming door het vaccin neemt na verloop van tijd af. Om goed beschermd te
blijven is het belangrijk om de herhaalprik te nemen. Als zorgprofessional vind ik het
belangrijk dat er gevaccineerd wordt. Patiënten worden minder ziek van corona en de
verdere verspreiding van het virus wordt tegengegaan. Het beschermt niet alleen je
zelf, maar ook kwetsbare mensen om je heen. Je hebt minder kans om Covid-19 te
krijgen en als je het toch krijgt, heb je minder kans om ziek te worden.
Na een coronabesmetting of eerdere vaccinatie wacht je 3 maanden tot het nemen van
de herhaalprik,” legt GGD-arts Fransje Metz-Heijmans uit.
Je hebt een vaccinatie laten zetten en hebt daarna een positieve coronatest
GGD-arts Arjan van Laak: “Je kunt geen corona krijgen door een prik. De vaccins
bevatten namelijk geen coronavirusdeeltjes en een vaccinatie heeft geen invloed op de
testuitslag. Als een coronatestuitslag positief is, dan ben je besmet door corona.
Let op: pas een week na de vaccinatie ben je volledig beschermd.”
Kan je de griepprik en coronaprik kort na elkaar laten zetten?
“De griepprik en de coronaprik kunnen beide veilig en effectief gezet worden op
dezelfde dag of kort na elkaar. Er hoeft dus geen periode tussen beide prikken te zitten.
Je gaat naar de GGD voor de coronaprik. De huisarts zet de griepprik en de
pneumokokkenprik. Je krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. Het is landelijk bepaald
dat de GGD en huisartsen deze prikken apart zetten.”
Vaccinatielocaties regio Hart voor Brabant
Voor de herhaalprik kun je in de regio van GGD Hart voor Brabant op afspraak terecht
bij de volgende 7 vaccinatielocaties:
• Berghem in Sportcentrum Berghem aan de Osseweg 38A
• Boxtel in Sportcomplex De Braken aan De Braken 1A
• Cuijk aan de Grotestraat 95
• Den Bosch in de Brabanthallen aan de Dieze kade 2
• Tilburg in het Willem II stadion aan de Goirleseweg 34
• Veghel aan De Amert 605
• Waalwijk aan de Gompenstraat 37
Afspraak maken voor coronavaccinatie kan op de
volgende manieren:
• Online via www.planjeprik.nl
• Telefonisch via het landelijke afsprakennummer 0800 7070
• Inwoners die 65 jaar en ouder zijn en wonen in de regio van GGD Hart voor Brabant
kunnen rechtstreeks bellen naar het telefoonnummer van de
GGD 085-0871334 voor hulp bij het maken van een afspraak.
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Bel GGD Hart voor Brabant: 088 368 7777
(dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur):
• Wanneer je twijfelt over hoe lang je in isolatie moet
• Als je wilt weten of je jezelf kunt laten testen bij de GGD
• Als je specifieke informatie nodig hebt over jouw eigen situatie.

INFORMATIE VAN RIJKSOVERHEID
Informatie over coronavaccinatie:
Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl
• Laatste informatie over het coronavirus overzichtelijk op 1 plek.
Ga naar mijnvraagovercorona.nl (de laatste informatie over het
coronavirus, overzichtelijk op één plek)
• Praatplaat herhaalprik: de praatplaat legt in eenvoudige taal en met
veel beeld uit wat de herhaalprik is.
Praatplaat: Herhaalprik tegen corona | Publicatie | Rijksoverheid.nl
• Steffie corona in 8 talen: Hoe gaat het nu met corona - Steffie - Wat is
Corona?
• Pharos: Begrijpelijke informatie over het coronavirus (overzicht)
Begrijpelijke informatie over het coronavirus - Pharos
• Heb je vragen over vaccineren, testen of thuisblijven?
Dan kan het fijn zijn om te praten met een arts of
verpleegkundige.
Stel je vragen aan een zorgprofessional.
Bel 0800 7707707 of chat. Ga naar www.mijnvraagovercorona.nl
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VOORAANKONDIGING EVENEMENTEN 2023
Om een goed beeld te krijgen welke evenementen er in het komende jaar plaats zullen
vinden moet de vooraankondiging vóór 1 november 2022 zijn ingediend. Zo wordt
ook snel duidelijk of er eventuele regionale samenloop van evenementen is en wordt de
inzet van hulpdiensten daarop gebaseerd. De vooraankondiging wordt
getoetst aan de in het evenementenbeleid Land van Cuijk gestelde regels
van onder andere het maximaal toegestane aantal evenementen op een
locatie en de spreiding van evenementen in tijd en ruimte over de diverse
locaties in de gemeente. Ingeval van ‘concurrerende’ aanvragen kan er
eventueel al in een vroeg stadium bemiddeld worden.
Indienen vooraankondiging evenementen 2023
Met de vergunning checker op onze website dient u een vooraankondiging
in voor uw evenement. Via de volgende link: https://landvancuijk.vergunningen.info/
komt u bij deze checker. In de checker moet u dan de volgende stappen doorlopen:
Klik op: ‘Evenement houden’ - Teken de locatie op de kaart.
Bij de vraag: ‘Doet u een vooraankondiging voor een evenement?’ Vul hier ‘Ja’ in.
Organiseert u meerdere evenementen? Dan dient u voor ieder evenement een aparte
vooraankondiging in. Als u geen vooraankondiging heeft ingediend voor 1 november
2022 loopt u het risico dat uw evenement niet door kan gaan omdat dan voorrang wordt
gegeven aan een wel vooraf aangekondigd evenement. Later ingediende
vooraankondigingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen
waarbij wordt gelet op de ruimte die de evenementenkalender nog biedt.
Indieningstermijn aanvraag evenementenvergunning
Afhankelijk van onder meer het soort evenement, de grootte ervan en het effect op de
omgeving, kan een melding voldoende zijn of is wellicht toch een
evenementenvergunning nodig. Dit is te bepalen door het invullen van onze
evenementenchecker op www.gemeentelandvancuijk.nl/evenement-organiseren.
Voor het indienen van een melding of vergunningsaanvraag gelden de volgende
indieningstermijnen:
Melding
->
Minimaal 8 weken voor evenement.
Vergunning A- en B-evenementen
->
Minimaal 12 weken voor evenement.
Vergunning C-evenement (hoog risico) ->
Minimaal 16 weken voor evenement.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Land van
Cuijk, E-mail: gemeente@landvancuijk.nl
Tel. 0485 85 4000 (en vraag naar één van onze evenementencoördinatoren).
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UITNODIGING INLOOPAVOND CENTRUMPLAN HAPS
De gemeente stuurt het onderstaande bericht. Als Dorpsraad hebben we nog een
tekening gevraagd die we vooraf op de website kunnen zetten, maar deze was nog niet
beschikbaar. Als die alsnog voor de vergadering komt, dan verstuurt de Dorpsraad een
bericht.
Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond ‘Centrumplan
Haps’ op dinsdag 1 november 2022.
Plaats: Zaal “de Posthoorn”, Kerkstraat 6.
Het is een vrije inloopavond waarbij u tussen 19.00 en 20.30 uur welkom bent om de
laatste versie van het ontwerp te bezichtigen.
Voorgeschiedenis: De opening van de randweg Haps maakte het mogelijk om het
centrum van Haps, de oude doorgaande weg, op de schop te nemen. De voormalige
gemeente Cuijk heeft lang aan het ontwerp gewerkt, inmiddels is het stokje
overgenomen door de gemeente Land van Cuijk. Medio 2017 heeft het bureau LOS
Stadomland de inwoners van Haps voor het laatst over het ontwerp geïnformeerd.
Daarna is het project in een sluimerstand geraakt. Dit jaar is de draad weer opgepakt
en is het ontwerp verder uitgewerkt.
Het ontwerp uit 2017 is grotendeels overeind gebleven.
Hoogste tijd om u te laten zien wat de stand van zaken is.
Wat willen wij u laten zien?
Op diverse tafels ligt het ontwerp ter inzage waar u vragen over kunt stellen.
Verder zijn te zien:
Projectgebied: Op de tekening kunt u zien wat het totale projectgebied is van de
eerste twee fasen van het Centrumplan Haps.
Mogelijk dat daarin enkele wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte
van het ontwerp uit 2017.
Definitieve materialen: In de afgelopen periode hebben we bekeken welke
materialen we gaan toepassen. Op de tekening kunt u
dan ook zien welk type lichtmast, soort bank, soort
boom, soort wegverharding, etc. gebruikt gaan worden.
Bestuur Dorpsraad Haps
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VREEMDE VOGEL
Het was op een hele mooie maandag in augustus. Tiny was bij ons
op bezoek en stond op het punt om weer op huis aan te gaan.
Marijke ging ook een eindje met haar mee. Ik zat binnen op TV
naar een spannende film te kijken. Vanwege de hitte stonden bij
ons de deuren allemaal open. In de avond wilde het wel eens
lekker afkoelen. Ik hoorde Marijke en Tiny weggaan. Opeens
hoorde ik een vreemde plof binnen! Ik schrok en keek wat er
gebeurde! Er kwam iets groots en zwarts op mij aanvliegen…
Het eerste moment scheerde hij rakelings langs mijn gezicht op!
Hij tikte me nog licht aan met zijn vleugels en ik zag dat het een zwarte vogel was.
Ik dacht aan een merel. De merel was duidelijk in paniek in
deze voor hem veel te kleine ruimte. Ik was ook in paniek
omdat hij steeds weer met grote snelheid recht op mij af
vloog. Zo goed en zo kwaad als het ging probeerde ik zo
snel mogelijk uit de stoel op te staan. Mijn ene arm hield
ik voor mijn gezicht om het af te schermen tegen de vogel.
Half struikelend liep ik de keuken in. Ik werd nog steeds
belaagd door de merel. Het leek wel of hij het echt op mij
gemunt had!
Ik ging wonder boven wonder zonder al te veel schade opgelopen te hebben naar
buiten. Eenmaal buiten stond ik voor het keukenraam te kijken of de vogel nog binnen
was. Zag de merel nog steeds op en neer vliegen van de kamer naar de keuken.
Inmiddels kwam Marijke er met de rolstoel aan.
Ze vroeg aan mij of er iets was.
Ik zeg: we hebben binnen een bezoeker die heel graag op huis
aan wil maar de weg niet terug kan vinden. Ik heb de merel
een paar keer de weg willen wijzen maar daar reageerde
hij niet op. Hij was veel te veel in paniek. Na nog een paar
minuutjes gewacht te hebben gingen Marijke en ik naar
binnen. En inderdaad de vogel was gevlogen.
‘s Nachts in bed beleefde ik alles weer opnieuw. De merel
was veranderd in een vleermuis (vampier). Ik zat in een
akelige nachtmerrie en werd drijfnat van het zweten wakker.
Snijer

.
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KLETSKOPPEN SPEELT ‘VUILE WAS’
In deze tragikomedie passeren kleine en grote levenskwesties de revue. Zoals hechting,
patronen, scheiding, werkloosheid, carriere, geld, verslaving, mantelzorg en
levensbeëindiging. Daar doorheen geregen zit de vertroebelde relatie tussen
twee broers en hun zus, die alle drie het beste van het leven en hun onderlinge relatie
proberen te maken maar die vastzitten in hun levensloop. Blijft de vuile was binnen of
wordt hij buiten gehangen?
De acteurs Greet Vos, Marco van Dijk en Johan
Koeleman komen als broers en zus samen in hun
ouderlijk huis. Daar woont hun zieke moeder nog
altijd samen met de oudste broer Benjamin als
mantelzorger. Alle drie hebben ze een eigen leven
geleid. Of ze daarin succesvol waren is de vraag
die hun bezighoudt. Ze hebben elkaar al lang niet
meer gezien. Het samenzijn in het ouderlijk huis
brengt hun karakter en dieper liggende
eigenschappen naar boven.
Na de succesvolle reeks monologen die de drie acteurs in 2021 op de planken brachten
onder de titel ‘Kletskoppen’ heeft het gezelschap besloten onder deze naam door te
gaan en nieuw repertoire te brengen. ‘Vuile Was’ is hun tweede productie.
Kom kijken en beleef het mee!
'Vuile Was' is een eigentijdse tragikomedie, onder regie van Bart Vaessen, styling van
Elles van Loenen, fotografie en flyer van René Maagdenberg. De uit Nijmegen
afkomstige acteurs zijn (semi) professioneel en hebben speelervaring in diverse stijlen
en disciplines in het theater vak. Bart en Elles zijn de eigenaren en initiatiefnemers van
de Steenakker. Beide hebben een beroepsachtergrond in het theater.
Speeldata:
Za 12 november 14.30 uur Première
Zo 13 november 14.30 uur
Za 19 november 14.30 uur
Zo 20 november 14.30 uur
Na afloop is er een sfeervolle nazit en huisgemaakte soep.
Toegangsprijs: € 17,50 inclusief kop koffie/thee bij de ontvangst.
TICKETS: http://shop.ikbenaanwezig.nl/kiosk/desteenakker
Huistheater De Steenakker Steenakkerstraat 5, 5443 NK Haps.
 0485 - 310 920 of 06 - 205 078 17.
info@desteenakker.nl
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BLOKFLUITLES BIJ MV JULIANA
Blokfluiten: wat leuk!
Wist je dat:
o In september 7 kinderen zijn gaan blokfluiten.
o Hun namen zijn: Drizz, Jurre, Joris, Cas, Dane, Zoë en Josephine.
o Ze elke donderdagmiddag na school een half uur les krijgen in de Kuip.
o Dat hun juffrouw Jacqueline heet.
o Zij heel leuke berichtjes stuurt naar de ouders over wat ze doen op de les.
o Ze zelfs een filmpje meestuurt over hoe ze de grepen moeten oefenen.
o De kinderen graag wilden
poseren met hun boek en
blokfluit.
o Muziekvereniging Juliana hen
nog heel veel speelplezier
wenst.
Ook blokfluiten of een keertje
kennismaken?
Stuur een mailtje naar
info@mvjuliana.nl

DE SCHAKEL 20-2022

15

BIBLIOTHEEK NAAR SCHOUWBURG
EN RAADSLID VAN DE WEEK
Het zal u vast niet ontgaan zijn: de meerderheid van de gemeenteraad van
Land van Cuijk was voor het voorstel om de bibliotheek naar de schouwburg
te verhuizen.
Wij beslist NIET.
In het kort nog even waarom niet: de huidige plek (Kaneelstraat) is uitstekend qua
ligging, is laagdrempelig en zichtbaar. De locatie is gelijkvloers, heeft een goede
bereikbaarheid, is een veilige plek om boeken te lenen en om er te vertoeven.
Zonder rekening te houden met de werkelijke bouwkosten staat de teller al op
1,1 miljoen, want in de nieuwe bieb moet de (nagenoeg nieuwe) pui aangepast worden
en een lift gebouwd worden omdat er op twee verdiepingen boeken komen.
Simpelweg: dit vinden wij zonde van het geld, het is een niet-noodzakelijke investering
in een periode waarin veel mensen al worstelen om hun gasrekening te kunnen betalen.
Wij bespeuren geen enkel draagvlak (onderzoek, reacties in kranten en social media,
petitie) om de verhuizing door te laten gaan.
Ons voorstel was om als bibliotheek vooral samen te werken met de schouwburg.
Presentaties, een leestafel etc. zijn mooie voorbeelden hoe je samen kunt werken en
van toegevoegde waarde kunt zijn. Dan zouden we euro’s over hebben, maar vooral
meer tevreden inwoners hebben. Ons pleidooi was aan dovemans oren gericht.
Er kwam geen enkele reactie op.
Twee weken terug mocht ik ‘raadslid van de week’ van Nederland zijn. In Nederland
zijn zo’n 8500 raadsleden. Ik vond het dus best een eer uitverkoren te zijn en heb me
maar eens serieus over de vragen gebogen die bij het interview hoorden. Ik ga het hele
interview hier niet plaatsen, het is te vinden op de site van Nederlandse vereniging voor
Raadsleden, onder het kopje ‘actueel’ en ‘raadslid van de week’.
Drie vragen uit het interview:
Waarom ben je raadslid geworden?
Op zich heb ik altijd al interesse voor politiek gehad en ik ben daarom al op jonge
leeftijd lid geworden van een lokale politieke partij. Ik merkte dat ‘de politiek zich met
mijn leven bemoeide’, dus dacht ik: dan kan ik me maar beter met die politiek
bemoeien. Een tweetal jaren voordat ik raadslid werd, bezuinigde de raad van
gemeente Cuijk plotsklaps de bibliotheek uit ons dorp Haps. Samen met vele
dorpsbewoners hebben we dat raadsbesluit binnen een jaar kunnen keren.
Direct daarna waren er een viertal politieke partijen die aanklopten om maar vooral lid
te worden. En zo kwam van het een het ander.
Ik ben even raadslid geweest bij een landelijke partij, maar ben alleen verder gegaan.
We richtten Liberaal LVC op en mochten meteen de grootste partij van de toenmalige
gemeente Cuijk worden.
De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?
Helemaal niet. Ambtenaren kunnen in feite het meeste op het politieke vlak sturen.
Logisch want zij werken aan en kennen de materie. Daarna heeft het college de meeste
zeggenschap en helemaal op het eind, als de kaarten al geschud zijn en raadsleden
proberen om zich door de tsunami aan dossiers te worstelen, probeert de gemeenteraad
er nog een plasje over te doen. De invloed is daarmee voor de gemeenteraad beperkt.
Met amendementen kun je nog wat bewerkstelligen, maar moties stellen vaak te weinig
voor omdat er best wat tijd overheen gaat voordat ze zijn uitgevoerd. Daarna moet je
nog alert zijn dat de motie in z’n geheel wordt opgepakt. Dit klinkt een beetje negatief,
maar dan toch de moraal van het verhaal: durf te investeren in goed personeel, dat
scheelt uiteindelijk hartstikke veel: kwalitatieve leesbare stukken, met gedragen
voorstellen.
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Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?
Fractiediscipline waarbij ieder hetzelfde
moet stemmen is funest voor de
democratie.
Bij onze partij mag ieder anders
stemmen. Dat gebeurt niet vaak, maar
mag wel degelijk mits het maar intern en
extern netjes beargumenteerd wordt.
Als vooraf aan de raadsvergadering de
zaken al afgetikt zijn, krijg je een
vergadering die eigenlijk meer op een
poppenkast lijkt.
Als Liberaal LVC durven wij onze mening
tijdens een openbare vergadering bij te
stellen mits er een goede, open discussie
is waarbij de argumenten op fatsoenlijke
wijze boven tafel komen.
Een andere manier van vergaderen,
bijvoorbeeld door het werken met
stellingen, kan voorkomen dat ieder zijn verhaaltje opdreunt en blind stemt. Wij
brengen dualisme echt in praktijk. Elk onderwerp wordt met de nodige aandacht
besproken. Als we het niet eens zijn met onze wethouder, spreken we dat uit en gaan
we netjes ‘de wedstrijd’ in. De sfeer is zodanig dat het geen wrevel oplevert omdat we
ieders mening respecteren.
liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl

T: 06-23411107
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www.liberaal-lvc.nl
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GEEF DE PEN DOOR AAN…
Hoe ken ik Senn?
Senn en ik zitten samen in groep 4. Senn is mijn maatje,
wij spelen graag samen. Wij wonen ook bij elkaar in de
buurt.
Wie ben ik?
Ik ben Dane en ik ben 7 jaar.
Ik woon bij mijn papa en mama en zussen Sophie en Lisa
op de Schans.
Wat zijn mijn hobby’s?
Mijn hobby is dansen bij de Zelfkanthennekes.
Ik dans bij de garde groep Devotion en de nieuwe
showdansgroep. Wij doen mee aan wedstrijden en
hebben al heel veel bekers gewonnen.
Ik oefen iedere dinsdag in de sporthal.
Wat vind je het leukste in Haps?
Rondjes fietsen op de Schans, spelen in het Hapse bos.
De kermis is ook echt super leuk en ik speel ook graag op
het schoolplein.
Wat mis je in Haps?
Wat mij leuk lijkt is een boomhut in het Hapse bos en een
fietscrossbaan in de Schans.
Aan wie wil je de pen doorgeven?
Ik geef de pen door aan Gabi van Breda.
De pen kan doorgegeven worden aan
alle kinderen in Haps t/m 16 jaar.
Inleveren artikel ‘de pen’ voor VRIJDAG 4 NOVEMBER
naar: info@deschakelhaps.nl
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CABOOSE
Knutsel
Volgende data:

04-11-2022, 25-11-2022, 16-12-2022, 27-01-2023,
17-03-2023, 14-04-2023, 02-06-2023, 23-06-2023.

YOLO
Volgende data: 7-10, 11-11, 9-12-2022.
Greetz team YOLO
NEXXT
Op 14 oktober hebben wij een GPS tocht door
Haps georganiseerd waaraan 30 kinderen
hebben deelgenomen. In verschillende
groepjes zijn ze met een GPS tracker het dorp
ingegaan om bepaalde opdrachten te maken
die men kon vinden op de goede coördinaten.
En dat ging best goed!
Alle coördinaten zijn gevonden maar er kon
maar één groep de beste zijn door de meeste
goede antwoorden te geven. Gefeliciteerd.
Op 18 november gaan we laser gamen en
hopen jullie dan weer te zien.
Graag doen wij dan ook een beroep op ouders
om mee te rijden of op te halen.
Meer informatie volgt per e-mail.
Sta je nog niet in onze mailinglijst, stuur dan
een mailtje naar nexxt.caboose@gmail.com
Groetjes Team NEXXT
Data Nexxt:

18-11-2022, 16-12-2022, 20-01-2023, 10-03-2023, 21-04-2023,
16-06-2023.
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WAT EEN MOOI GEZELSCHAP
Op zaterdagavond 15 oktober huldigde onze muziekvereniging Juliana op een
drukbezocht Jubilarissenconcert haar ELF jubilarissen van 2022!
De jubilarissen werden onderscheiden door Robert Verhofstadt van de Brabantse
Bond van Muziekverenigingen. Op de foto van links naar rechts: Koos Venbrux en
Henk de Haas (70! jaar lid), Harry van Dijk (60! jaar lid), Jeroen Goossens, Sander
Ermers en Martino Verheijen (40! jaar lid), Tom Martens, Teun Verschuren en Emiel
de Bruijn (25! jaar lid). Alle jubilarissen en partners: Van harte proficiat nogmaals.

Op de foto ontbreken Leo Claassen en Koos Peters Rit (beiden 70 jaar lid).
Beiden waren wegens persoonlijke omstandigheden verhinderd maar dat werd één
dag later door onze snelle jubilarissencommissie, Joris van Elk en Jeroen Goossens
vergezeld door voorzitter Tiny Weemen, opgelost.
De commissie verraste de
Platina jubilaris Koos tijdens
zijn “verjaardags-etentje” met
zijn familie in ‘de Posthoorn’ op
zondagmiddag 16 oktober.
Extra leuk was het feit dat zijn
collega muzikant Teun Bongers
(al 63 jaar lid) uit de vroegere
Juliana jaren onze Jubilaris
Koos ook nog kwam
feliciteren: Geweldig!
Leo zal zijn onderscheiding
binnenkort ontvangen.
Alle foto’s en de
beschrijvingen van onze
jubilarissen is te lezen op onze
website www.mvjuliana.nl
Het bleef uiteraard nog lang
gezellig onrustig na ons
Jubilarissenconcert…
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SLAGWERKGROEP JULIANA! DAAR ZIT RITME IN
Slagwerkgroep Juliana is al tientallen jaren een belangrijk onderdeel van
de Muziekvereniging en bruist van de energie.
De slagwerkgroep (voorheen Drumband Juliana)
is een enthousiaste groep van 17 slagwerkers
variërend van jong tot oud. Vanaf 2018 zijn zij
onder leiding van dirigent, John Derks een
nieuwe muzikale weg ingeslagen die past bij de
moderne tijd.
De groep maakt muziek die valt in het genre
‘melodisch slagwerk’. Belangrijke instrumenten
hierin zijn de marimba, xylofoon, drumstel,
pauken en percussie. Een slagwerkinstrument is enorm veelzijdig en de slagwerkers
hebben al diverse visitekaartjes afgegeven. Denk maar eens terug aan de licht act
tijdens de Music Night.
Dat de slagwerkgroep bruist blijkt wel uit het feit dat er diverse jeugdleden bij de
groep zijn aangesloten en de toekomst wordt positief tegemoet gezien.
Maar…. de slagwerkgroep is nog op zoek naar nieuwe leden die het leuk vinden om
muziek te komen maken.
Dus:
➢
➢
➢

Heb je in het verleden al wel eens een slagwerkinstrument gespeeld?
Speel je nog een slagwerkinstrument en zoek je nog een groep?
Wil je starten met het bespelen van een (melodisch) slagwerkinstrument?

Dan zoeken wij jou! De slagwerkgroep repeteert iedere maandag van 18.00
tot 19.30 uur in Café-Zalencentrum, de Posthoorn.
Loop gerust een keer binnen of neem contact op met Jeroen Weerts
(info@mvjuliana.nl) of (06-11415660).
Benieuwd naar hoe het klinkt?
Op zaterdag 5 november speelt de slagwerkgroep in Asperen.
Voor precieze tijden verwijzen we jullie naar de website (www.mvjuliana.nl).
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NIEUWS UIT NEPAL
Hoe staat het met de bouw van het gezondheidscentrum/ kraamkliniek in Nepal?
Vanaf 2017 heeft er met regelmaat nieuws in de Schakel gestaan over dit onderwerp.
Op zondag 17 december 2017 verzorgden het koor Viva Musica en Marja’s
blokfluitgroep nog een prachtig Kerstconcert voor van deze kraamkliniek. Op datzelfde
moment legde Hans Smets in het ver afgelegen bergdorp Bobok in Nepal op Nepalese
wijze de eerste steen voor deze kliniek………
Nog voordat Hans weer naar Haps terugreisde, was men tot de conclusie gekomen dat
er in dat afgelegen gebied, voor 25.000 inwoners, behoefte was aan iets meer dan een
eenvoudige kraamkliniek voor moeder en kind met 1 of 2 bedden.
De berg, die aanvankelijk voor
de kraamkliniek was
afgegraven en waar Hans de
eerste steen had gelegd op
17 dec. 2017, was echter voor
een groter gebouw te klein.
Er is uitgekeken naar een
groter stuk grond en dat is
gevonden. Een boer uit Bobok
heeft die grond geschonken.
De inwoners van Bobok en in
de wijde omgeving zijn vanaf
het begin enorm betrokken bij
dit gezondheidscentrum en
hebben zelf enorm veel werk
verzet.

November 2021

Na het afgraven van deze
nieuwe berg kon eindelijk met de bouw worden gestart.
De bouw van deze kliniek is niet zonder strubbelingen en met veel vertragingen
verlopen, zoals je in het onderstaand verslag van Hans kunt lezen.
Op 17 februari 2020 heeft Hans tijdens een lezing in Haps in ‘De Kuip’ aan de hand van
mooie foto’s het begin van de werkzaamheden laten zien.
Het goede nieuws: De kliniek is nu helemaal klaar en kan in gebruik worden genomen.
Binnenkort gaat Hans naar Nepal om
het gezondheidscentrum feestelijk te
openen!
Hij heeft zich voor de realisatie van
deze kliniek al jarenlang enorm
ingezet. Van half maart tot half april
2022 is hij met de directeur van
Stichting Tamsarya, Trees van
Rijsewijk, in Bobok geweest voor de
inrichting van het
gezondheidscentrum annex
kraamkliniek.
Hieronder lees je het verslag van zijn
laatste bezoek in maart/april jl.
Het is zeer de moeite waard.
December 2021
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Bobok 2022
Samen met Trees van Rijsewijk en haar Nepalese dochter Kumari vertrokken we
22 maart jl. naar Nepal. Voor mij was het belangrijkste doel: het schrijven van het
laatste hoofdstuk van de bouw van de kraamkliniek. Echter ik ben bang dat er nog een
epiloog komt. Na een paar dagen acclimatiseren in Kathmandu zijn we afgereisd naar
ons centrum in Kawasoti. Om voldoende tijd te hebben voor het inrichten van de kliniek
zijn we al op de tweede dag de bergen ingetrokken naar Bobok - vooral ook om een
eerste inventarisatie te maken. Bij aankomst sloeg meteen de twijfel toe. In de verte
was boven op een andere heuveltop een groot wit gebouw te zien dat door de regering
gebouwd was. Het bleek weliswaar ook een regionale medische functie te hebben als
`healthcentre` maar niet als `birthingcentre . Dus onze kliniek gaat nog steeds als
enige dienstdoen als kraamkliniek in die regio voor een populatie van 25.000 mensen.
Tijdens de laatste lezing, die ik heb ik gehouden in februari 2020 in Haps, heb ik al
gewezen op de hobbels en aardverschuivingen, die we de laatste 7 jaren hebben
moeten nemen, letterlijk en figuurlijk, om deze kliniek in Bobok te verwezenlijken.
Na de gebruikelijke welkomstrituelen kunnen we eindelijk het gebouw bezichtigen. Het
is werkelijk een prachtig gebouw; mooie vormgeving; heel anders dan de eerste
bouwplannen die voorzagen in een kaal, saai betonnen gebouw van 2 verdiepingen. Het
is mooi afgewerkt, netjes geschilderd. Van binnen veel licht door de koepel, die tevens
voor de mooie vorm van het gebouw verantwoordelijk is. Het houtwerk is mooi bewerkt
in Nepalese stijl. Pronkstuk wordt de poort, maar die is nog niet klaar. Daarin sculpturen
van rododendron (nationaal symbool), moeder en baby en een afbeelding van een
traditioneel Mogorhuis. Het gebouw is
nog niet helemaal af. Er moet nog glas
in. Zonnepanelen moeten nog geplaatst
worden en nog aantal kleine klussen.
Aansluitend gaan we meteen in overleg
met zeg maar de bouwcommissie
bestaande uit Chubby (initiatiefnemer en
kartrekker van ons project uit Bobok), de
voorzitster van de vrouwenbond, de
plaatselijke healthassistent, Nabin onze
coördinator gezondheid, voorzitter Nar
Werkoverleg buiten bij de kliniek
van het comité van onze stichting en
september 2022
ikzelf. In het dorp zit dus al een
gezondheidswerker maar die heeft nauwelijks ruimte of middelen: hij heeft zelfs geen
onderzoeksbank. Hij gaat graag gebruik maken van de daarvoor bestemde ruimte in
onze kliniek en zal een aantal nuttige spullen meebrengen zoals een autoclaaf
(sterilisatieapparaat). Zijn salaris zal door de regering betaald worden.
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Als eerste spreken we de intentie uit om komend regenseizoen operationeel te zijn. De
procedure om een verloskundige van de regering aan te trekken wordt opgestart door
Chubby. Wij, van de stichting, zorgen voor de inrichting van het gebouw: voordat het
regenseizoen begint moet de uitrusting, die minimaal nodig is voor de verloskundige, in
de kliniek zijn. Tevens geven wij opdracht om de zonnepanelen te plaatsen.
De dagen erna hebben Nabin en ik gebruikt om een lijst te maken van de spullen die we
minimaal nodig hebben om de kliniek een half jaar te laten draaien. Daarbij zijn we
uitgegaan van het document van de regering, waarin voorgeschreven staat waaraan
een kraamkliniek moet voldoen. Tevens zijn we op bezoek gegaan bij een kraamkliniek
van de regering in Daldale (stadje op platteland nabij Kawasoti). Na een gesprek met de
verloskundige van die kliniek en onze eigen verloskundige van het Kumari
gezondheidscentrum hadden we een aardig beeld van wat we nodig hadden voor Bobok.

Receptie maart 2022

Vervolgens zijn we gaan verzamelen en
inkopen. “Ons ben zunig” en recyclen staat
hoog in ons vaandel. Op ons eigen centrum
heb ik de nodige overbodige spullen
gevonden zoals een lamp om de pasgeboren
baby te verwarmen en een oude autoclaaf
die niet meer gebruikt wordt. Die autoclaaf
had ik zelf 15 jaar geleden uit mijn eigen
praktijk mee naar Nepal genomen, omdat hij
bij mij overbodig was.

Ons ziekenhuisje in Kawasoti heeft tijdens
Corona dienstgedaan als
quarantainecentrum en wordt nu niet meer
gebruikt. Daar heb ik bedden, bedschermen,
bed-kastjes, zelfs een compleet nursestation
(zeg maar balie), meegenomen. Voor alles
wat we nog meer nodig hadden, zijn we
gaan winkelen in Narajangat en Baratipur,
ook wel medical city genoemd omdat er
zoveel medische voorzieningen zijn.
Er zijn in deze 2 genoemde steden 26
Het glas zit in de ramen september 2022
ziekenhuizen/klinieken waaronder een
regeringsziekenhuis en een oogziekenhuis
(als enige non-profit). Daar zijn ook twee winkeltjes waar je alle
ziekenhuisbenodigdheden kunt kopen. Die hebben we beiden bezocht en allebei een
offerte laten maken. Een paar dagen later zijn we teruggegaan naar de goedkoopste.
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Ongelooflijk: op een winkeloppervlak van 4 x 4m2 toveren ze onze bestelling bijeen.
In die kleine ruimte werken 5 mannen, waarvan 2 achter een bureautje. Eén voor een
wordt de lijst afgewerkt. Wij zitten midden in de winkel en aanschouwen het gedurende
5 uur. Medische instrumenten, verbandmateriaal, katheters, infuusmateriaal, etc.
Ze weten alles te vinden in hun van onder tot
boven volgepropte winkeltje. En wat ze niet
hebben, wordt elders in de stad opgehaald.
Zo wordt een van de werknemers er op de motor
op uitgestuurd om aan de andere kant van de stad
twee zuurstofflessen op te halen. En zo gaat het
ook met een onderzoeksbed en bevalbed.
Laat in de middag gaan we met een volgeladen
jeep huiswaarts. Ondanks deze 5 uur was het
misschien wel de eerste keer dat ik shoppen leuk
vond! Op 8 april kunnen we met 2 volgeladen
jeeps de bergen in naar Bobok. Achteraf blijkt net
op tijd: een paar dagen later is er na enkele forse
regenbuien alweer een slecht begaanbare weg
door landverschuivingen. De belangrijkste
inventaris is dus al op de plaats van bestemming
en staat te popelen om in gebruik genomen te
worden door een verloskundige. Inmiddels zijn ook
de zonnepanelen die voor de stroomvoorziening
van de kliniek nodig zijn besteld. Ze zijn
gesponsord door energieleverancier Meerwind.
De financiering van het gebouw was al rond en
tijdens de bouw bleek het budget daarvoor
voldoende.

Houtsnijwerk deur
september 2022

De kosten voor de inrichting zijn enorm meegevallen, mede door gebruik te maken van
“overbodige spullen” van onze stichting. Ik had daarvoor een budget van € 2500,bijeengebracht door donaties van mensen uit Haps en omgeving en dat is ruim
voldoende gebleken. Het resterende bedrag houd ik in bewaring voor twee optionele
bestedingen. Indien er voor de moessontijd nog geen verloskundige is aangesteld door
de regering (ambtelijke molen kan ook daar traag zijn), heb ik aangeboden om het
salaris voor een privé ingehuurde verloskundige voor een half jaar tijdens de regentijd
te betalen. De andere optie is het financieren van een omheining met poort rond de
kliniek.
Hans Smets
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ANDER “JASJE”
PRIJSUITREIKING “DORPSKWIS 2022”
Op VRIJDAG 16 DECEMBER is de uitslag van de dorpskwis
weer bekend. Traditiegetrouw wordt dit “gevierd” met een
geweldige feestavond waarbij alle teams in het zonnetje
worden gezet. Is het niet omdat ze in de prijzen zijn
gevallen, dan is het wel met een “onthullend/ontluisterend”
filmpje of fotootje!! Hiervoor wordt de halve avond
gereserveerd en is het daarna tijd voor “party”.
Alle in het verleden gehouden feestavonden waren een
ongekend succes. Maar ook wij gaan met de tijd mee en dan
bedoelen we met “de tijd” de tijd van “budgettering”!
Helaas zijn ook de kosten voor de kwis sterk gestegen en
wat we zeker niet willen is dat de door de teams gekozen “goede doelen” tekort worden
gedaan en een andere opzet is dan ook noodzakelijk!!

Wat gaan we doen?

Dit jaar gaan we het omdraaien. Een gezellige feestavond voor iedereen die van een
feestje houdt met daarin de prijsuitreiking. Met de 6-koppige formatie Balloon gaan we
helemaal los. De entree voor deze avond is voor iedereen gratis!!
Een klein programma is dan ook gepast lijkt ons.
Traditiegetrouw start de avond om 20.00 uur. De teams/deelnemers worden eerder
uitgenodigd via de captains zodat we ook daadwerkelijk om 20.00 uur met de
prijsuitreiking kunnen beginnen. Anders dan andere jaren duurt de gehele officiële
prijsuitreiking maximaal tot 21.15 uur.
Na een korte pauze neemt onze muzikale tijdmachine BALLOON het podium over en zal
verder gezelligheid de boventoon voeren. Natuurlijk zullen we in de pauze nog even
gebruik maken van het beeldscherm en hierop nog enkele ingestuurde filmpjes en foto’s
presenteren!!
WEDEROM HET “KWISTIG ARRANGEMENT” VOOR DE TEAMS!!
Inmiddels gewend, hebben we dit jaar ook weer een “KWISTIG ARRANGEMENT” voor
alle teams en hun deelnemers. Alle deelnemende kwis teams worden hiervoor, via de
captain, uitgenodigd en de mogelijkheid geboden in te schrijven voor ons, inmiddels
befaamde, KWIS arrangement!! Een avondje gezellig feesten voor een ‘aantrekkelijk
deelnemers budget’. Zie het als een kleine beloning voor een avondje afzien met de
kwis op 19 november!!!
Balloon, de muzikale tijdmachine!
Balloon bestaat uit 6 muzikanten uit Noord-Limburg. In 2018 kwam de band bij elkaar
en speelt covers en medleys in
afwisselende stijlen; een gaaf en divers
repertoire in combinatie met een
flitsende show! Het programma bestaat
uit verschillende tijdzones, van de 70s
tot nu. Denk bijvoorbeeld aan hits van
ABBA, Queen en Toto, maar ook
Backstreet Boys en Whitney Houston
komen voorbij.
Het zestal bestaat uit een prachtige
zangeres, een energieke zanger en vier
fantastische muzikanten. Balloon, een
unieke ervaring voor jong en oud!
DE SCHAKEL 20-2022

27

HAVOC SPELLENAVOND
Op vrijdag 21 oktober vond de jaarlijkse
spellenavond van HaVoC plaats.
In park De Wild ging de mini’s de strijd aan om
elkaars vlag als eerste te vinden.
Maar dat moest wel gebeuren zonder getikt te
worden door iemand met een hogere kaart! Met
andere woorden, er zijn vele potjes Levend Stratego
gespeeld.
De avond werd afgesloten met een bekertje ranja en
zakje chips. En daar waren de mini’s wel aan toe na
alle inspanning.
Meer foto’s zijn te vinden op: www.vc-havoc.com
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Aankomende
29-10 10:30
12:30
15:00
16:30
16:30
16:30
17:00
19:00
03-11 20:00
05-11 11:00
14:30
17:00
19:00
19:00

Het is zoet en maakt muziek?
Het staat in de kast en maakt muziek?
Het staat in de koelkast en het maakt muziek?
Het zit op het dak en het maakt muziek?
Je kan het wel horen en je hebt het altijd bij je?
1.

De Red Band 2. Het dweilorkest 3. de Blue Band 4. een dakkapel 5. Je stem

1.
2.
3.
4.
5.

wedstrijden oktober – november 2022
VC Volt MC3
HaVoC MC1
Saturnus/Hendriks Coppelmans DS7 HaVoC DS5
Merkala Zaanstad DS1
HaVoC DS1
HaVoC DS3
Donki Sjot DS5
HaVoC DS4
TFC DS2
HaVoC DS 6
Detac DS2
VC Athos’70 HS3
HaVoC HS3
HaVoC HS1
VC Olympia HS1
Tupos HS2
HaVoC HS1
Vocala MC1
HaVoC MC1
VC Volt HS3
HaVoC HS3
Shock ’82 Cuijk DS1
HaVoC DS4
HaVoC HS1
Saturnus/Hendriks Coppelmans HS1
Shock ’82 Cuijk HS1
HaVoC HS2

Help de vogel naar de besjes?
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DANSGROEP DE ZELFKANTHENNEKES
ORGANISEERT
OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Dansgroep de Zelfkanthennekes organiseert dit
dansseizoen, op zondag 16 april 2023, de Open
Nederlandse Kampioenschappen.
Met de Rabo
ClubSupport hebben we
een mooi bedrag
opgehaald dat we gaan
besteden om er een extra
feestelijk danstoernooi
van te maken!
Iedereen bedankt voor
het stemmen en natuurlijk
ook de RABO bank!

“Als je vast houdt aan het verleden,
Dan mis je de toekomst!”
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HAPSE BOYS
We zijn aanbeland bij de
herfstvakantie. In het 3- en 4fasensysteem bij de jeugd betekent
dit 2 vrije speeldagen (afgezien van
een paar doorgeschoven
wedstrijden). Het betekent ook dat
fase 1 is afgerond en die fase heeft
ons twee kampioenen opgeleverd:
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2
(zie foto) en het uit uitsluitend
Oeffeltse spelers bestaande team ST
De Zwaluw/Hapse Boys JO9-1.
Voor de junioren (JO13 en ouder)
was de eerste fase ook de eerste
ronde van het bekertoernooi. Binnenkort weten we welke teams door zijn naar de
tweede bekerronde, die hoogstwaarschijnlijk op 28 januari 2023 zal worden gespeeld.
Hapse Boys 1 en 2 hebben allebei hun wedstrijd in de tweede ronde van de beker
verloren en liggen daardoor uit het bekertoernooi. Hapse Boys 1 verloor op
donderdagavond 20 oktober in Vierlingsbeek van de reserves van Volharding.
Hapse Boys 2 moest op zondag 23 oktober in SIOL 2 haar meerdere erkennen.
Voor de fans van Hapse Boys 1 alvast de aankondiging dat alle wedstrijden in de maand
december (zowel uit als thuis) al om 14.00 uur worden afgetrapt in plaats van op de
vertrouwde tijd (14.30 uur). De rede ligt voor de hand: de vroeg invallende duisternis.
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15 oktober 2022
SJO Maasduinen JO13-1
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO12-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2
Heijen JO10-1
ST SSS ‘18/VV Holthees-Smakt JO9-2GJM
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-3
Gassel JO8-1
Festilent MO15-1
16 oktober 2022
Hapse Boys 1
Hapse Boys 2
Constantia 4
Hapse Boys 4
SSA SJO VITA 35+1
Sparta ‘18 VR1
20 oktober 2022
Hapse Boys 1
22 oktober 2022
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw MO17-1
23 oktober 2022
SIOL 2
Constantia 5

-

ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1
Festilent JO12-2
ST Fiducia/Elsendorp JO11-1JM
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO10-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-2
Olympia ’18 JO9-3
ST Hapse Boys/De Zwaluw JO8-2
ST Hapse Boys/De Zwaluw MO15-1

6
5
8
13
0
12
0
2

-

1
9
1
7
6
3
11
4

-

Bruheze 1
NLC ’03 2
Hapse Boys 3
Sambeek 5
Hapse Boys 35+1
Hapse Boys VR1

1
3
2
3
4
0

-

3
2
1
6
0
1

- Volharding 2 (beker)

0

-

2

- TOP JO15-2
- Constantia MO17-1

4
1

-

0
3

- Hapse Boys 2 (beker)
- Hapse Boys 5

3
4

-

2
4
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CREATIEF MET OUDE MUNTEN

Gerrit Goossens
Vertel eens in het kort wie je bent en
wat je in het dagelijks leven
doet/deed?
Mijn naam is Gerrit Goossens en ik ben
getrouwd met Leny. Voorheen werkte
ik als onderhoudsmonteur, maar ik ben inmiddels al lang gepensioneerd. Wij wonen
al 56 jaar in Haps en zijn altijd heel actief geweest in het verenigingsleven.
Veel Hapsenaren (en ver daar buiten) kennen jou en
Leny ook van ‘De Verborgen Tuin’ in de Haringsestraat…
Missen jullie het tuinieren niet nu jullie kleiner zijn gaan
wonen?
Wij missen de tuin niet, dit werd echt te veel werk op
deze leeftijd en de tuin die we nu hebben is een kopie
van de verborgen tuin, alleen vele malen kleiner.
Verhuisd naar een huis in de Kerkstraat, heel anders dan
in de Haringsestraat lijkt ons. Wat vinden jullie ervan?
Van groot naar kleiner wonen is een keus die je op tijd
moet maken. Het huis waar we nu in wonen was niet
vreemd voor ons, we hebben namelijk van huis geruild
met het gezin van mijn zoon Jeroen. Zij hebben nu met
hun gezin met jonge kinderen daar veel meer ruimte en
vrijheid.
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Gerrit, vertel eens over je nieuwe hobby.
Wat doe je precies en hoe ben je op het idee
gekomen?
Dat is in de Corona tijd begonnen. Door het vele
thuis blijven was er alle tijd voor een nieuwe
hobby. Ik had er nog nooit iets van gehoord of
gezien. Ik gebruik (waardeloze) munten uit heel
veel verschillende landen en die lijm ik dan op
bijvoorbeeld vogelhuisjes of andere objecten.
Hoe kom je aan je materialen?
De munten komen van een verzamelaar die
toevallig via via op mijn pad kwam.
Een goeie bekende had contact met de munten
verzamelaar die ging verhuizen en die wilde de
munten graag aan iemand geven die er nog iets
mee kon doen. Het eerste vogelhuisje was voor
deze muntenverzamelaar, hij vond het prachtig!
Maak je ook projectjes op aanvraag en kunnen
mensen jouw creaties ook kopen?
Op aanvraag is het mogelijk bijvoorbeeld als je
zelf nog munten hebt en een object om het te
laten maken. Bijvoorbeeld fotolijstjes,
dierenfiguren of kleine kistjes die je
bijvoorbeeld als spaarpot kunt gebruiken.
Zoek je een niet alledaags cadeautje, dan zijn
er beperkt wel enkele dingen te koop.
Maak je nog
meer dan alleen
vogelhuisjes?
Na heel veel kilo’s munten verwerkt te hebben,
maak ik nu ook projecten van ijzer.
Kleine voertuigen zoals een antieke racewagen en
tractoren. De ideeën komen spontaan, maar de
uitwerking is soms lastig.
Dat zorgt dan soms toch voor een uitdaging!
Mijn vroegere beroep komt dan weer naar boven; metaalbewerker en
onderhoudsmonteur. Het is erg leuk om daar nu een hobby van te kunnen maken.

Gerrit, bedankt voor het interessante interview en we wensen jou nog veel
plezier met deze leuke en bijzondere hobby!
DE SCHAKEL 20-2022
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps
Tel. 06-46135670 of 0485-316219
AGENDA EN MEDEDELINGEN
Woensdag 2 november: Eat & Meet
Op woensdag 2 november, bent u vanaf 17.00 uur weer van harte
welkom in ‘de Posthoorn’ voor Eat & Meet. Indien u niet tot de vaste
gasten behoort, kunt u zich aanmelden tot en met 31 oktober bij Cas
Arts of doe een briefje in de brievenbus op Kalkhofseweg 37.
Zoals altijd zijn de kosten € 12,- maar zonder consumpties.
Donderdag 27 oktober: Kienen
Normaal gesproken is kienen op de derde donderdag van de maand.
Zoals in de vorige Schakel al bekend is gemaakt is het kienen
verplaatst naar donderdag 27 oktober. We beginnen om
14.00 uur in het Steunpunt Mariagaarde. Kaartverkoop zoals
gebruikelijk. De volgende keer is gepland op donderdag 17 november.
NIEUWS UIT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Contributie 2022
Binnenkort zal onze penningmeester de contributie over het jaar 2022 innen.
Besloten is om geen verhoging toe te passen.
Koersballen
In het verleden heeft de KBO koersballen georganiseerd. Koersbal is een van de
meest populaire sporten onder Nederlandse ouderen. Deze balsport lijkt een beetje
op het bekende Franse jeu-de-boules en wordt vooral binnen beoefend.
Doordat koersbal geen zware inspanning vereist, kan de sport tot op hoge leeftijd
worden gespeeld. Meestal wordt koersbal informeel gespeeld in gezelligheidsclubs,
verzorgingshuizen en buurtcentra. Zo heeft u samen een leuk
tijdverdrijf.
Tijdens de algemene ledenvergadering werd gevraagd of het
mogelijk is om weer met koersballen te beginnen.
Heeft u interesse laat het weten aan Annie de Haas: 0485-316857.
Bij voldoende deelname gaan we weer van start met koersballen.
Wilt u meer weten, kijk dan ook eens op www.viltalis.nl › koersbal
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Klusjes
De laatste tijd komen er bij het bestuur berichten binnen van onze leden waarbij
gevraagd wordt om kleine klusjes te komen doen. Het bestuur wil daarom een
Klussendienst opzetten die bedoeld is voor zelfstandige ouderen die kleine klussen
niet meer zelf kunnen doen. Het gaat om klussen waarvoor in de regel geen
erkende vakman kan worden ingeschakeld.
Het kan bijvoorbeeld gaan om:
• Verhelpen van klemmende deuren
• Kleine elektrische reparaties (snoeren vastzetten, stekker maken)
• Vervangen van een gloeilamp
• Afnemen en ophangen van gordijnen
• Vervangen van loszittende tegels in huis
• Vervangen van een kraanleertje
• Verhelpen van een verstopte gootsteen
• Leeghalen van een dakgoot (tot 3 meter hoogte)
• Kleine reparaties aan zonwering
• Keukenkastjes repareren en planken ophangen
De aanvrager betaalt een kleine vergoeding voor het uitvoeren van de klus.
De klus mag niet meer dan een uur duren. Voor deze Klussendienst is het bestuur
op zoek naar iemand die handig is en die allerlei soorten klussen kan doen.
Dus een manusje-van-alles! U kunt u aanmelden bij Cas Arts.
Namens het bestuur KBO Haps
Cas Arts, Kalkhofseweg 37, Haps.

Tel. 06-46135670/0485-316219.

DE SCHAKEL 20-2022

37

RIKWEDSTRIJDEN 2022
SPORTCAFE DE STAPPERT
2019 Is de laatste keer geweest dat de
rikwedstrijden werden gehouden in de
Stappert. Kaartclub “Pas op de Voorhand”
i.s.m. Sportcafé de Stappert heeft toen voor
de 10de keer het initiatief genomen deze
rikwedstrijden te organiseren.
In 2009 is dit initiatief ontstaan en al die tijd
hebben vele “kaartliefhebbers” 3 dagen
genoten van hun hobby in een ambiance die hun wekelijkse kaartavondje niet kan
geven.
Met rond de 100 hyper gemotiveerde rikfanaten in één zaal, verdeeld over 25 tafels een
avondje rikken/rekken, authentiek Brabants of Hopse wijze, met soms regelmatige
opponenten, maar meestal tegenstanders waar ze niet van wisten dat die “ook konden
rikken”! En dan bedoelen we met “konden rikken” niet het niveau, maar dat ze
regelmatig een potje speelden.
Onfortuinlijk genoeg hebben we dit toernooi enkele jaren moeten missen.
In die jaren is er veel gebeurd! Vele “vaste” kaarters zijn van ons heen gegaan en
binnen ons eigen clubke van Pas op de Voorhand’’ hebben we afscheid moeten nemen
van een onzer steunpilaren Jan Jans.
Jan was altijd aanwezig met Gerda om mede het toernooi ieder jaar weer ordentelijk te
laten verlopen. Voor -, tijdens - en ook na het rikken was Jan altijd lang aanwezig om
mee te discussiëren met de kaarters wat er fout of goed gedaan was na een potje wat
niet het resultaat gaf wat iemand had gehoopt! “Nog ènne” was Jan zijn advies dan “om
het af te leren” als de tijd naderde om naar huis te gaan. Het heeft velen gekuld (met
een knipoog)! Ieder toernooi stonden we altijd ff stil bij de overledenen met een
“rikhart” en hierbij gaan onze gedachten dan ook één minuutje uit naar Jan.
Om de organisatie weer op te starten hebben we (‘Pas op de Voorhand’) overleg gehad
en gekeken of we de handdoek oppakken en het weer gaan organiseren zoals
voorgaande jaren. Maar zoals gezegd, na een “pauze van 3 jaar” heeft ‘Pas op de
Voorhand’ aangegeven het toernooi niet meer onder hun naam te willen voortzetten.
Diverse omstandigheden nopen hiertoe en de beslissing kan alleen maar worden
gerespecteerd.
Jan, Gerda, Marcel, Trudy, Fons, Elly, Jos, Ellie, Hein, Christel, Gisela en Sportcafé de
Stappert, heel veel dank voor jullie inzet en enthousiasme voor het organiseren van dit
zeer unieke evenement. Ik denk dat we kunnen zeggen: we hebben genoten!!!
Is dit het einde van het riktoernooi?
Nee, zeker niet. Sportcafé de Stappert gaat het dit
jaar opnieuw organiseren. Weliswaar in een ander
jasje gegoten, maar zeker niet minder enthousiast.
Voorlopig hebben we twee dagen gereserveerd voor
dit toernooi, maar mogelijk komt hier nog een derde
dag bij. De data welke zeker zijn:
Dinsdag 27 december en donderdag 29 december!!
In volgende Schakels en via mail zullen de komende tijd meer duidelijkheden worden
gepresenteerd. Tot die tijd: heb je een “rikhart”, houdt dan deze data vast vrij!!!
Namens ‘Pas op de Voorhand’ en Sportcafé ‘de Stappert’
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OUDPAPIER - /AFVALINZAMELING
Maandag
Maandag

31 oktober GFT- container en
7 november GFT- container en PBP

Zaterdag

29 oktober Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut”
26 november Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
Woensdag
2 november Buurtvereniging “De Kampakker”
30 november Papiercontainer staat woensdag op de hoek,
de Aalsvoorten/ Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur.
Vrijdag
4 november Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie
2 december Eerste vrijdag v.d. maand wordt het oud papier opgehaald.
Voor 14.00 uur graag oud papier aan de straat zetten.
Zaterdag
5 november Buurtvereniging “De Schutters”
3 december Eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,
staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys
Woensdag
9 november Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes”
23 november Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur.

WIN EEN BIJENHOTEL MET JE FOTO
Afgelopen zomer kon iedere inwoner van de gemeente Land van Cuijk
een gratis zakje meerjarig bijenmengsel ophalen. Nu het zaaiseizoen
afgelopen is, zijn we op zoek naar jullie foto’s van de prachtige
bloemenzee uit het bijenmengsel. Deel voor 1 november a.s. jouw
foto op onze Facebookpagina en maak kans op een bijenhotel!
Meer informatie zie: www.gemeentelandvancuijk.nl
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