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Wie is Cas Arts en wat doet de KBO-afdeling Haps allemaal
Cas Arts is, onder andere, al jaren 
voorzitter van de KBO in Haps. Een 
telefonisch interview met deze 
actieve vrijwilliger.

Door Ans Stoub

Cas Arts (69) is een echte Hapse-

naar. Zijn beide ouders zijn 

afkomstig uit grote Hapse gezin-

nen. Ook de vader en opa van Cas 

heten Cas Arts en waren diep 

geworteld in de Hapse samenle-

ving.

Arts is getrouwd met Ans van 

Zeeland en heeft drie kinderen en 

vier kleinkinderen. “Ik heb mijn hele 

werkzame leven in de verkoop van 

grote landbouwprojecten gezeten. 

Veel mensen kennen mij daardoor. 

Bovendien heb ik ruim 10 jaar in de 

Hapse gemeenteraad gezeten en 

daarna in die van Cuijk.”

Hoe is Arts bij de KBO gekomen?
“Ze kwamen op een keer vragen of 

ik niet bij de KBO wilde komen 

maar dat wilde ik helemaal niet. 

Maar ze bleven maar vragen want ik 

zou er zo geschikt voor zijn. Ik 

kende zoveel mensen vanuit mijn 

politieke betrokkenheid en dat 

kwam heel goed van pas. Ze wilden 

me er niet alleen gewoon bij 

hebben maar zelfs als bestuurslid, 

en liefst als voorzitter. Uiteindelijk 

heb ik in 2014 toch ja gezegd maar 

ik wist er toen eigenlijk maar weinig 

van.”

“Ik kende zoveel 
mensen vanuit mijn 
politieke betrokken-
heid en dat kwam 

heel goed van pas.–”

Hij rolde vervolgens als de nieuwe 

voorzitter in een bestuur van zeven 

personen dat toen en nog steeds 

veel organiseert voor alle leden die 

daar heel dankbaar voor zijn. 

Tussen neus en lippen door vertelt 

hij ook actief te zijn in het cluster-

bestuur van de gemeente Cuijk. Als 

bestuurslid van de overkoepelende 

KBO-organisatie van het Land van 

Cuijk is Cas vanaf het begin 

betrokken bij de organisatie van de 

seniorenbeurs bij Fitland in Mill. 

Sinds zes jaar wordt deze drukbe-

zochte beurs om de twee jaar 

gehouden.

Welke activiteiten organiseert KBO 
Haps in normale tijden?
“De KBO organiseert normaal 

onder andere biljarten, dansen, 

bingo, handwerken, kaarten, 

sjoelen, jeu de boules en eenmaal 

per jaar een handwerktentoonstel-

ling”, vertelt Arts. Ook organiseren 

we jaarlijks goedbezochte Paas- 

Sinterklaas-, en Kerstvieringen. 

Carnaval wordt uitbundig gevierd 

met Hapse artiesten.

“Het zou leuk zijn als 
meer mensen van 

deze gezellige bijeen-
komst gebruik 

zouden maken”
“Ik heb zelf aan de wieg gestaan 

van ‘Eat en Meet’ waarbij deelne-

mers elkaar eenmaal per maand 

ontmoeten door samen te eten. 

Veel trouwe deelnemers zijn hier 

enthousiast over. Het zou leuk zijn 

als meer mensen van deze 

gezellige bijeenkomst gebruik 

zouden maken”.

Helaas liggen alle activiteiten stil in 

deze ongewone tijd. Daarom zijn er 

nu plannen om activiteiten te 

organiseren die volgens de 

RIVM-richtlijnen wel kunnen. 

Bijvoorbeeld buitengym of andere 

activiteiten die ontmoeten als doel 

hebben.

“We sturen elke 14 
dagen een berichtje 

uit via de Schakel, het 
Hapse dorpsblad of 

we komen langs 
lopen om even te 

buurten.”

Wat moeten mensen durven te 
vragen?
Arts: “We zijn er ook om de mensen 

te helpen als ze iets gedaan 

moeten hebben of iets aan iemand 

zouden willen vragen. Ze moeten 

ons durven vragen om dat voor hen 

te doen. Bijvoorbeeld bellen om 

advies over belastingpapieren invul-

len, het ontvangen van bezoek bij 

eenzaamheid of ziekte. Daar kan 

wat mij betreft veel meer gebruik 

van worden gemaakt. Nu is het 

door de Corona-regels rustig. We 

sturen elke 14 dagen een berichtje 

uit via de Schakel, het Hapse 

dorpsblad of we komen langs lopen 

om even te buurten.”

Zijn er nog wensen?
“Het zou fijn zijn als er wat meer 

‘jongeren’ lid zouden worden van 

de KBO. Ik begrijp best dat zij zich 

niet willen binden en dus geen 

verplichtingen willen aangaan. Dat 

hoeft bij de KBO ook niet, omdat je 

niet perse wekelijks aan activiteiten 

hoeft deel te nemen. Er zijn ook 

projecten zoals fietstochten 

organiseren waar we mensen bij 

kunnen gebruiken. Verder zijn we 

op zoek naar iemand voor de 

secretariële ondersteuning. Dat 

hoeft helemaal niet iemand uit 

Haps te zijn. We vergaderen een 

keer per maand en hopen dat het 

bestuur snel kan worden aange-

vuld.

“We zijn een hele gezellige club”, 

besluit Arts. Op dinsdag is opa Arts 

niet beschikbaar voor de senioren, 

dat is de dag van de kleinkinderen!

Al ruim twee jaren is Henk Geene 
uit Wanroij bezig om in het Land 
van Cuijk oudere inwoners voor te 
bereiden op hun toekomst: zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen 
met of zonder lichte gebreken.

Door Lidwien Buné

De Mottoendreef in Cuijk-Noord 

wordt een pilotproject omdat daar 

voornamelijk ouderen boven de 70 

jaar wonen. Maar waar start je als je 

een project op gaat zetten van 

“ouderen gaan elkaar helpen.”?

Henk Geene: “Mijn ervaring is dat je 

het best voorzichtig kunt starten. 

Begin niet meteen te spreken over 

hulp en zorg voor elkaar, maar met 

het gesprek over de vraag hoe je je 

kunt voorbereiden op een situatie 

van zorgafhankelijkheid. Iedereen is 

nog gezond, maar wat doe je als je 

iets overkomt? Wat voor hulp en 

zorg is er dan nodig? Je gaat elkaar 

uit voorzorg opzoeken, wanneer er 

nog niets aan de hand is. Je maakt 

een paar eenvoudige afspraken met 

elkaar en legt die ook vast “voor het 

geval dat”. De (voor)zorgcirkel biedt 

de zekerheid en veiligheid voor het 

geval je iets overkomt. Het is 

vergelijkbaar met de zorgverzeke-

ring die kosten vergoedt bij respec-

tievelijk ziekte, met dit verschil dat 

de voorzorgcirkel gratis is.

Natuurlijk staat het de deelnemers 

aan een dergelijke (voor)zorgcirkel 

vrij om ook mensen lid te laten 

worden die al zorgafhankelijk zijn. 

Daarmee wordt de voorzorgcirkel 

een zorgcirkel. Een ander belangrijk 

voordeel van deze zorgcirkels is het 

voorkomen van en eventueel het 

opheffen van eenzaamheid en 

angst. Als de voorzorgcirkel er 

eenmaal is, dan heb je met elkaar 

een structuur opgezet waarbinnen 

bestaande en nieuwe problemen 

opgelost kunnen worden. Het geeft 

een geruststellend gevoel als je weet 

dat je iets geregeld hebt als je wat 

overkomt. Met name alleen 

wonende ouderen en ouderen die 

mantelzorger zijn van hun zorgaf-

hankelijke partner, zijn kwetsbaar als 

hen iets overkomt.

Voor dit pilotproject ‘voorzorgcirkel’ 

aan de Mottoendreef worden vrijwil-

ligers gezocht. Zij krijgen een 

gedegen theoretische en praktische 

opleiding en gaan daarna bij de 

mensen langs om deelnemers te 

werven. Deze opleiding zal medio 

september beginnen.

Voor meer info kunt u terecht bij 

Henk Geene: henkgeene3@gmail.

com en telefoonnummer 06 5422 

3916.

(Voor)zorgcirkels: we gaan elkaar helpen
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Covid-19-Super 
Zo te merken wordt het allemaal wel wat losser. 

Waar je eerst bij de supermarkt een behandeld 

winkelwagentje kreeg aangeboden door een 

vriendelijke juffrouw van de ontsmetting, is het 

nu zelfwerkzaamheid geblazen. Ook de triage bij 

de ingang is opgeheven. Het “Bent u met z’n 

tweeën? Dat is niet toegestaan. Eén van u moet 

buiten blijven wachten. Net zoals die hond daar.”, is 

niet meer van kracht. Je mag nu naar het schijnt zo 

ongeveer ongebreideld naar binnen.En dan begint de bedevaart als was het 

de dansles voor de Weense wals. Joyeuze wellevende bochten nemend om 

eenieder volgens de ingeprente richtlijnen van het RIVM. Ja, dat had u 

gedacht! De doorgang op de paden raakt verstopt door sociaal vergade-

rende klanten, vakkenvullende medewerkers met hoge kratten voorraad, in 

een wachtrij staande belangstellenden voor de pindakaas. Voorts worden 

onuitputtelijke soorten chips uitgebreid beschouwd voordat tot aankoop 

wordt besloten. De soepsector blijkt overbevolkt: de pakken en blikken 

mogen zich in een mateloze belangstelling verheugen.Bij de wijnen is het 

opmerkelijk druk. Dat valt te begrijpen sinds de virologen en vinologen de 

handen ineen hebben geslagen (figuurlijk natuurlijk) nadat een landelijk 

bekende virusvechter met enige regelmaat in praatprogramma’s op de 

televisie is verschenen met een glas rode wijn pontificaal binnen handbereik. 

Gezellig!Dan maar eerst naar de afdeling lekkers op toastjes. Naast mij, op 

1,5 centimeter afstand van mijn rechterwang, duikt een indrukwekkende 

dame – type fregatschip – op die met ogen op steeltjes de filet americain 

bemonstert. “Gepaste afstand houden!”, roep ik. Blijkbaar is voor haar de 

afstand zeer gepast, want zij geeft geen gehoor en hamstert met tong 

tussen tanden gebiologeerd zes bakjes (feestje?) en verdwijnt. Opgelucht 

haal ik adem. Even bijkomen. Het was haar godzijdank dus niet om mij te 

doen. Dan eindelijk op naar de kassa. Daar blijkt de vloer bestript. Hoe 

heerlijk helder.De 1,5-meter-maatschappij? Nou, d’r moet nog veel geoe-

fend worden!

Van Veldeke


