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WOENSDAG 8 JUNI NATIONALE BUITENSPEELDAG 
 

Het leukste speelgoed leen je GRATIS bij de bibliotheek 

 

Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.  

Spelen stimuleert o.a. taal, samenspel, creativiteit en het probleem oplossend 

vermogen.  

Goed speelgoed dat deze ontwikkelingen aanwakkert is daarvoor belangrijk en vind 

je in de Speelotheek! Zoek op de website van Biblioplus onder het kopje,  

Collectie/Speelotheek/Speelgoed 
 

In de bibliotheken Boxmeer, Cuijk en Gennep en Mill is een Speelotheek gevestigd 

met een ruime speelgoedcollectie.  

De moeite waard om daar eens een keertje te gaan kijken!  

De vrijwilligsters van de Bieb helpen je graag, als je de spelen op internet zelf niet 

goed kunt vinden. 
 

Op woensdag 8 juni van 14.30-17.00 uur is er een kleine  

collectie aanwezig in de bieb in Haps, waarmee de kinderen  

naar hartelust kunnen spelen, zowel binnen als buiten. 
 

Kom kijken en laat je verrassen! 
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DE SCHAKEL NUMMER  12-2022 
 

KOMT UIT OP  VRIJDAG 10 JUNI 2022 
 

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

UITERLIJK DONDERDAG 2 JUNI 2022 
I.V.M. PINKSTEREN 

 

Kopij.  

Teksten in WORD-document aanleveren. Foto’s tevens apart in de mail toevoegen. 

Redactieadres. 

Willem Alexanderlaan 5, 5443 BX Haps  06 18446702 

Aangeleverde kopij. 

Geen bevestiging ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op. 

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. 

 

ACTIVITEITEN 27 MEI T/M 10 JUNI 
DATA ACTIVITEITEN BLZ 

Woensdag 1 juni Uiterlijke inschrijfdatum Slootjesdagen 8 

Woensdag 1 juni Alzheimer café 7 

Vrijdag 3 juni Bijeenkomst prostaatkanker Maasziekenhuis 7 

Zondag 5 juni Gildemis 5 

Woensdag 8 juni Nationale buitenspeeldag 1 

VERENIGINGSNIEUWS BLZ 

Caboose 15, 16,17 

Judovereniging HAJU 31 

KBO Haps 36 

Muziekvereniging Juliana / De Rozenbottels 20, 21 

Voetbalvereniging Hapse Boys  28 

 

 
 

  

 

  

  

mailto:info@deschakelhaps.nl


  3 DE SCHAKEL 11-2022 
 

SCHENKING OEKRAÏNE (GIRO 555) 
 

Zoals eenieder in Haps wel bekend zal 

zijn, hebben de leden van zangvereniging  

VIVA MUSICA in 2021 besloten om de 

vereniging te beëindigen.  

De oorzaak hiervan is al beschreven in De Schakel op 5 november 2021 en lichten wij 

hier verder niet meer toe. Door een aantal leden is nog een mooie afscheidsreünie 

georganiseerd, met onder andere een bingo met dia’s met muziek uit het muzikale 

repertoire van onze vereniging, met daarbij de verzorging van een hapje en een 

drankje. 

Na afsluiting van de jaarrekening en de boeken 

had onze vereniging nog een batig saldo van 

 € 906,89.  

Met dank aan alle leden hebben wij dit bedrag 

mogen aanwenden als een schenking t.b.v. de 

Hulporganisaties voor Oekraïne en is 

ondertussen gestort op Giro 555. 

Namens de oud-bestuursleden,  

alle leden bedankt voor deze mooie bestemming. 
 

Oud-bestuursleden Zangvereniging VIVA MUSICA 

  

WAT EEN TOPAVOND, WAT EEN FEEST 
 

De Van Hooy reünie editie 2 zit er op. 

Iedereen die er was, heel hartelijk bedankt voor jullie 

aanwezigheid. Het was geweldig om te zien dat iedereen 

helemaal uit zijn dak ging in een goed gevulde zaal “De 

Posthoorn”, natuurlijk afgestemd met muziek uit die tijd. 
 

Ook een speciaal woord van dank aan Erwin en Ilona 

van ‘De Posthoorn” voor de fijne samenwerking en 

gastvrijheid die wij hebben genoten. 

Tevens een bedankje voor Mark van Berlo voor de fantastische lichtshow en het 

perfecte geluid. Aan de hand van de leuke reacties en blijvende animo hebben we 

besloten om volgend jaar opnieuw een reünie te organiseren en wel op  

zaterdag 15 april 2023. Noteer alvast deze datum in jullie agenda. 

NOGMAALS BEDANKT!!! 
 

Thédor, Marijke, Henk en Rogier 
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Robbert Verkerk (links) ontving zijn onderscheiding 

uit handen van de Zevenaarse burgemeester Lucien 

van Riswijk.  

MOLENAAR ROBBERT VERKERK IN HAPS VERRAST 
MET KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING  

 

Robbert Verkerk uit Lathum is vanwege zijn 

verdiensten voor de Nederlandse molenwereld 

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-

Nassau. De Zevenaarse burgemeester Luciën 

van Riswijk heeft hem woensdagmiddag 19 mei 

de koninklijke onderscheiding opgespeld in de 

Mariamolen in Haps. 
  
 
 
 
 

 

Robbert Verkerk (59) is al bijna veertig jaar actief als 

vrijwillig molenaar op diverse molens in Cuijk, Rijkevoort 

en Haps. Hij verzorgt daar ook het klein onderhoud.  
 

Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld in de 

molenwereld. En hij heeft onderzoek gedaan naar molens 

in Europa, Azië en Amerika.  

Op basis daarvan heeft hij artikelen geschreven, maakte hij 

tekeningen gemaakt en gaf hij voordrachten bij symposia. 

 
  

 
  

Molenaar Robbert Verkerk uit Lathum is al jaren vrijwilliger en kreeg een 
onderscheiding voor zijn rol in de molenwereld. © Gemeente Zevenaar 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS 
 

Zaterdag 28 mei 19.00 uur Eucharistieviering 

Misintenties: Overleden parochianen  
 

Zaterdag 4 juni 19.00 uur Woord en Communiedienst 

Pinksteren. 

Misintenties: Jaargetijde Grada de Haas-Hendriks 

  Jaargetijde Martinus en Wilhelmina Kelders-van Mil  
en familie 

 

Zondag 5 juni 11.00 uur Gildemis  
 

Pastoor James            

Tel 0485-451282.  

vrijdag 3 tot vrijdag 10 juni. 
 

Pastor Bas van Dijk    

Tel 0485-218712.  

zaterdag 11 tot zaterdag 18 juni.  
 
 

MISINTENTIES kunnen opgegeven worden 

bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03,  

tel. 0485 - 312817.  

U kunt daar een envelop in de brievenbus 

stoppen. Ook kunt u een envelop stoppen in 

de brievenbus die aan de kerk hangt.  
 

Als u de misintentie vermeld wilt hebben in 

De Schakel, dan is het belangrijk dat u de 

intentie opgeeft ruim drie weken voor de 

gewenste datum.  

De kosten bedragen € 12,50.  
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INLOOPBIJEENKOMST PROSTAATKANKER 
 

Vrijdag 3 juni van 14.00 tot 16.00 uur organiseert  

Maasziekenhuis Pantein samen met de ProstaatKanker Stichting  

een inloopbijeenkomst voor mannen met prostaatkanker en hun naasten.  

De ProstaatKanker Stichting is een patiëntenorganisatie door en voor mannen met 

prostaatkanker. Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral om het contact met lotgenoten. 

Het delen van ervaringen geeft vaak veel herkenning en erkenning, ook voor de 

naasten. Het thema deze bijeenkomst is ‘Mijn PSA loopt op na de behandeling, wat nu?’ 
 

De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis en is gratis toegankelijk.  

Aanmelden is niet nodig. 

 

ALZHEIMER CAFÉ  LAND VAN CUIJK &GENNEP 
 

Alzheimer café Boxmeer 

Datum: Woensdag 1 juni   

Inloop 13.30 uur - Aanvang 14.00 uur 

Locatie: De Weijer, De Raetsingel 1  Boxmeer 
 

Thema: dementie, wat gaat er gebeuren en hoe ga je ermee om? 
 

Als er sprake is van dementie bij onszelf, familie of buren vragen we 

ons af; hoe gaat het nu verder en hoe kan ik ermee omgaan?  

Op deze middag gaan we in op de diverse fasen van dementie en wat 

je kunt doen. De gespecialiseerde verzorgenden, Christa Nijkamp en 

Elvera Eijkmans, geven hierover duidelijke informatie en er is de 

mogelijkheid om van gedachten te wisselen met medewerkers van het 

Alzheimer café. 
 

We heten u van harte welkom met een kopje koffie op  

woensdag 1 juni! 
  

Website: alzheimer-nederland.nl  

Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & Gennep  
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WATERDIERTJES SCHEPPEN MET IVN CUIJK 
 

Welk kind wil niet een keer waterdiertjes scheppen in een grote poel?  
 

Landelijk organiseert IVN de “Slootjesdagen” in 

het 2e weekend van juni.  

Bij IVN De Groene Overlaat kan geschept worden 

op zaterdag 11 juni. 
 

Onder begeleiding van IVN-gidsen gaan kinderen 

zelf op avontuur langs de waterkant. Gewapend 

met schepnet, waterbak, loepje en zoekkaarten 

ontdekken zij welke waterdieren er in en rond de 

poel leven. Zoek de waterkevertjes en de 

dikkopjes en ontdek wie er in de zomer op het 

water kan schaatsen. 
 

De activiteit wordt gehouden in het Landschapspark 

De Heerlijckheid aan de Raamweg in Cuijk.  

In dit park, dat aangelegd wordt door 

Boomkwekerij Ebben, liggen enkele poelen waarin 

naar hartenlust geschept kan worden.    
 

Om de organisatie in goede banen te leiden is het 

noodzakelijk om vooraf in te schrijven. 

 

Praktische informatie: 

- De activiteit is op zaterdag 11 juni 2022 

- Er worden 3 sessies gehouden van telkens één uur die op de volgende tijden 

beginnen: 10.00 uur, 11.00 uur en 12.00 uur 

- Elk kind kan aan slechts één sessie deelnemen 

- Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk woensdag 1 juni 2022 op  

e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl  

- Bij de inschrijving dient de naam van het kind en het aanvangstijdstip vermeld te 

worden 

- Bevestiging van wel of niet kunnen deelnemen ontvang je uiterlijk  

zondag 4 juni 2022  

- In deze bevestiging staat nadere informatie en wordt de exacte locatie aangegeven 

- Deelname aan de activiteit is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs 

gesteld 

- Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of bel 06-22539994 
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HERKENNINGSTEKEN VOOR WETHOUDERS 
 

Burgemeesters zijn te herkennen aan hun ambtsketen, 

predikanten en rechters aan hun toga, voorzitters aan 

hun hamer.  
 

Om de herkenbaarheid van wethouders als politieke 

ambtsdrager te vergroten heeft de 

Wethoudersvereniging – een landelijke vereniging voor 

en door wethouders – een herkenningsteken voor 

wethouders bedacht; geen ambtsketen, maar een 

ambtsteken.  
 

Deze week ontvingen de wethouders van de gemeente 

Land van Cuijk hun ambtsteken. Dus zie jij ergens dit 

symbool, als penning, speld of anderszins?  

Dan weet je dat je te maken hebt met een wethouder. 

 

 
 
 
 
 
 
foto: Alle wethouders van de gemeente 

Land van Cuijk ontvingen het ambtsketen  
 

V.l.n.r. Joost Hendriks, Mark Janssen, 
Willy Hendriks, Jeroen van Gool en Lies 

van Aelst van de Wethoudersvereniging, 
Antoinette Maas, Bouke de Bruin, 
Maarten Jilisen en David Sölez. 

 

   

`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 

 

foto: Het ambtsteken voor 
wethouders. 
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MFA, ‘ZONNEBUS’ EN BEZOEK KIRSEHIR 
 

Op mijn vragen of er een MFA (multifunctionele accommodatie) of ‘zonnebus’  

nodig is in Haps, heb ik weinig (1x mondelinge opmerking, 1 x schriftelijke  

reactie over juist een uitbreiding van de routes van de ‘zonnebus ) reacties gehad. 

Hieruit concludeer ik dat er in feite weinig of geen daagvlak voor deze ontwikkelingen is.   
 

Nieuwbouw gemeentehuis Boxmeer 

Inmiddels kan ik u als belastingbetaler wat ontzorgen. De kredietaanvraag van  

18,5 miljoen lijkt betaalbaar door een aantal zaken: 1. De exploitatie van één 

gemeentehuis is jaarlijks 1,1 miljoen goedkoper dan die op 5 locaties. De boekwaarde 

van de vier resterende gemeentehuizen is zo’n 11 miljoen. Als daar bijvoorbeeld een 

mooie bestemming (wonen) aan gegeven wordt, valt er vast nog meer aan te 

verdienen. Verder is het natuurlijk gunstig dat we te maken hebben met een lage 

hypotheekrente. Dat maakt het lenen wat aantrekkelijker. Dit alles betekent niet dat er 

wat ons betreft ‘blind’ uitgegeven kan worden. We zitten als partij erg kritisch in de 

materie. Kortgezegd: wij zitten niet te wachten op een prestige object. 
 

Vorstendom/ Cuijk 

De Gelderlander kopte dat ouderen die aan De Vorstendom in Cuijk wonen plaats 

moeten maken voor een Verdihuis (voor dak- en thuislozen).  

Raadslid Mariëlla Bastiaans en commissielid Han van Oort van onze partij zijn daarop 

direct in gesprek gegaan met bewoners en omwonenden. Het bleek inderdaad een 

schrijnende zaak te zijn. De bewoners dáchten geïnformeerd te worden over een 

renovatie. De bedoeling was echter dat zij gingen tekenen en binnen een bepaalde 

periode het pand moesten verlaten. Uiteraard zouden ze dan wel geholpen worden bij 

het zoeken naar een nieuwe plek. Maar toch, het heeft een enorm effect op deze 

kwetsbare groep als ze uit hun sociale veiligheid gehaald worden. Wij hebben hier 

schriftelijke vragen over gesteld. 

  



  11 DE SCHAKEL 11-2022 
 

Kirsehir 

Kirsehir is de regio in Turkije waar ons raadslid Nevzat Karakus is geboren en 

opgegroeid. Tijdens een van de fractie overleggen vroegen we wanneer we zijn 

thuisland eens mochten ontdekken. Dat liet hij zich maar een keer zeggen.  

Hij regelde voor ons een week Turkse cultuur en kennismaken met het openbaar 

bestuur. Daar hebben we graag onze voorjaarsvakantie aan gespendeerd. Gesprekken 

met burgemeester en raadsleden leverden ons nieuwe inzichten op.  
 

Een paar voor deze Blog: 

Kemal Ataturk is een held in 

Turkije. De plek waar hij 

begraven is, wordt 24 uur per 

dag bewaakt. Hij was een 

bepleiter van scheiding van 

kerk en staat en zorgde 

ervoor dat vrouwen eenzelfde 

status hadden als mannen. Hij 

heeft voor een belangrijk 

stukje ontwikkeling gezorgd in 

Turkije.  
 

Momenteel waren er nog niet 

veel vrouwen in de gemeenteraden die we gesproken hebben, maar er zit beweging in. 

Opmerkelijk waren de bakkerijen in twee gemeenten die door de gemeente geïnitieerd 

waren om brood te kunnen bakken voor de mensen die het niet kunnen betalen. Ook 

bijzonder is het om een burgemeester te spreken die zelf ook een kunstmestbedrijf 

heeft of om thee te drinken in de textielzaak van een wethouder.  
 

Over het algemeen waren de gemeentebestuurders heel ambitieus. Een gemeente was 

bijvoorbeeld bezig om een eigen waterzuiveringsinstallatie te bouwen en een plek te 

realiseren waar extra zorg is voor 7000 hulpbehoevenden. In een stad van 150.000 

inwoners werden de raads- en commissievergaderingen (na het volkslied) gewoon in de 

schouwburg gehouden. Wat dan wel weer vreemd is dat aan het einde van een lunch 

met raadsleden ineens iedereen wegloopt. Men bleek massaal te gaan roken.  

Dat stukje gezondheid en leefstijl verdient nog wat aandacht… dacht ik zo. 

 

 liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl   T: 06-23411107 www.liberaal-lvc.nl 
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FIETS FESTIVAL ZONDAG 3 JULI 2022 
 

Op zondag 3 juli organiseren wij als Leergeld Land van Cuijk een spectaculaire 

fietsfestival voor ALLE kinderen woonachtig in het Land van Cuijk.  

Er zijn twee fietsroutes in de regio uitgezet, dus altijd wel een punt in de buurt waar je 

kan starten. De kinderen die zich inschrijven krijgen  gevulde rugzak met onder andere 

bonnen voor eten en drinken. Onderweg kunnen de kinderen meedoen met leuke 

activiteiten. Er is ook gezorgd voor wat lekkers. Deze fietstocht is voor ALLE kinderen in 

de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar woonachtig in het Land van Cuijk.  
 

We hebben ook twee festivals georganiseerd waar de kinderen onder andere YouTuber 

Govert Sweep kunnen ontmoeten, kijken naar een goochelaar, rijden in een Formule 1 

simulator, maar er zijn ook gezellige foodtrucks, een springkussen, leuke DJ’s, prijzen 

te winnen en nog meer! 
 

Ons doel is om een onvergetelijke (familie)dag te organiseren én zoveel mogelijk 

aandacht voor onze Stichting Leergeld Land van Cuijk te krijgen en zodoende meer 

kinderen te kunnen helpen. Schrijf je vast in want vol is vol!  

Dat kan eenvoudig via www.leergeldlandvancuijk.nl  
 

We hebben gekozen voor 2 fietsroutes en op die fietsroutes hebben we een aantal korte 

stops en op het event locatie een lange stop. Het is ook mogelijk om alleen naar de 

event locatie te komen en niet deel te nemen met het fietsen. 
 

Fietsroute Boxmeer Sint Anthonis            Fietsroute Cuijk Grave Mill 

Hermans en Hermans                                   Camping ‘t Loo                          

Stuw Sambeek                                             Drone vliegen Gassel 

Model vliegclub Columbia                              Theater De Tongelaar 

Event locatie De Brink Sint Anthonis               Event locatie De Barendonk Beers 
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 GEEF DE PEN DOOR AAN… 
 

Dankjewel Lynn Hendriks voor het krijgen van de digitale pen! 

Hoe kennen jullie elkaar?  

Via onze ouders en we zitten bij elkaar in het o-zo-gezellige  

voetbalteam MO13. 
 

Mijn naam is: Loes Egelmeers 

Leeftijd: 11 jaar, ik zit in groep 8 van basisschool de 

Bongerd 
 

Hobby’s:  ik voetbal heel graag en heb elke keer weer zin 

om te gaan trainen of een wedstrijd te spelen. We hebben 

een super leuk & gezellig team samen met Oeffelt.  

We hebben ook super leuke trainers/trainsters die zo goed 

hun best hebben gedaan dat we zelfs kampioen zijn 

geworden! Ook dans ik graag bij de Zelfkanthennekes waar 

we ook een super leuke club meiden hebben met super 

leuke trainsters! Ook zij hebben hard met ons getraind en 

hier zijn we zelfs Nederlands kampioen geworden met onze 

show karakterdans Aladdin. Super cool! 
 

Wat vind je het leukst in of van Haps? 

We hebben hier eigenlijk heel veel -> we hebben de Spar, een kerk, bakkers, cafés, 

friettent, IJs & Spijs, kinderopvang, BSO, voetbalveld, sporthal, kapsalon, 

tennisbaan, visvijver, een park en een basisschool waar ik heel blij mee ben! 
 

Wat mis je in haps?  

Ik zou graag een middelbare school willen voor volgend jaar, want dan hoef ik niet 

zo ver te fietsen ☺ En de Zara en een Action zou ook wel erg leuk  

zijn om lekker te shoppen! 
 

Aan wie wil je de pen doorgeven? 

Ik geef de pen door aan Vikk Weemen. 

Ik zie Vikk vaak op school en we zijn allebei een mini-Horzel van  

de vriendengroep. 
 

De pen kan doorgegeven worden aan alle kinderen in Haps t/m 16 jaar.  

Voor donderdag 2 juni artikel de pen mailen naar: info@deschakelhaps.nl 
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 50-JARIG JUBILEUM MET EEN LACH EN EEN TRAAN 

 

Op zondagochtend 15 mei zijn we de slingers in het speeltuintje 

van de Rozenhof, de activiteitenlocatie van buurtvereniging “De 

Kampakker, aan het ophangen als Theo Derks met de vlag wappert 

en ons een leuke dag wenst.  

Met 45 leden gaan we met de bus naar het Openlucht Museum in 

Arnhem.  
 

Het zonnetje schijnt lekker en de stemming zit er goed in. Het is nog niet druk in 

het Openlucht Museum waar we met koffie, thee en een lekkernij worden 

ontvangen. Daarna lopen we in 3 groepen met gidsen door het park met uitleg over 

oude ambachten, soorten boerderijen, waar sommige spreekwoorden vandaan 

komen, etc.  
 

Daarna krijgt iedereen de tijd om op eigen gelegenheid het park te verkennen.  

Tot onze schrik bereikt ons het trieste nieuws dat Theo Derks tijdens zijn fietstocht 

is overleden.  
 

De feest vlaggetjes worden meteen 

uit de speeltuin weggehaald en het 

programma van deze feestdag 

wordt aangepast. 
  

De geplande onthulling van ons 

"Kampakker pleintje" bord hebben 

we uitgesteld. Op onze jaarlijkse 

BBQ later dit jaar, zal dit bord 

alsnog feestelijk onthuld worden. 

 

Bestuur buurtvereniging "De Kampakker" 
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CABOOSE 
 

Knutsel 

Alweer de een na laatste knutsel voor dit seizoen, 

wat vliegt de tijd. Deze avond stond er een 

insectenhotel op de planning. De afgelopen weken is 

er blijkbaar veel soep en knakworst gegeten want er 

waren blikken genoeg. 

De blikken werden een voor een met wol omwikkeld 

en dan door enkele papa’s  en een opa op een 

plankje geschroefd. Daarna op naar het volgende 

blikje totdat het plankje vol was. Het laatste half 

uurtje werd gebruikt om de blikjes te vullen met 

diverse materialen zoals, dennenappels, hooi en stro, 

kurk, bamboe, houtstukjes, etc. Voor de blikjes met 

“losse” vulling lagen er in kleine stukjes geknipte 

kippengaas om over het blik te vouwen zodat de 

inhoud er niet uitvalt. 
  

Deze knutsel had veel 

voorbereiding nodig; 

verzamelen materialen 

voor de vulling, zagen 

plankjes, knippen van de 

gaas, zagen van de 

bamboe, etc. Hiervoor 

hebben we heel veel hulp 

gehad van jong en oud en 

ook op de avond zelf 

hadden we veel extra 

handjes. 

Die extra handjes hadden we ook nodig en willen we bij deze nog een keer 

bedanken, want als je ziet hoe leuk bijna 50 kinderen actief bezig zijn en trots met 

hun werkje naar huis gaan, dan geeft ons dat een goed gevoel. 
  

Groet Team Knutsel 

Data Knutsel: 10 juni 
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YOLO 

Wat waren het weer twee enorm creatieve 

avonden: de graffiti avonden van YOLO!! 

Onder begeleiding van graffiti kunstenaar 

Pieter Poorts gingen onze kids van ontwerp 

op papier tot toffe kunstwerken aan de slag.  
 

Wij weten zeker dat er nu een paar 

kinderkamers totaal opgefleurd zijn.  
 

Data YOLO: 17 juni 
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NEXXT:  

Puzzeltocht door Haps 

Op vrijdag 20 mei heeft de jeugd van NEXXT 

avond ons dorp lopend verkend.  Ze hebben foto's 

ontvangen die nagebootst moesten worden. 

Natuurlijk inclusief de voorwerpen die op de foto's 

te zien waren. Het is niet te geloven maar ze 

wisten grote paashazen, bosatlas, 

rekenmachines, schroevendraaiers, motorhelmen 

en zelfs een gitaar tevoorschijn te toveren. 

Uiteraard geleend 

van de bewoners 

in de buurt waar 

de foto gemaakt 

werd, waarvoor 

nogmaals dank. 
 

Het groepje met 

Roos, Iza, Isis, 

Lona, Fleur en 

Britt had de 

meeste voorwerpen geregeld en is daarom met een vette prijs naar huis gegaan. 

Uiteraard in te leveren bij Anytime en IJs en Spijs. 
 

Groetjes, Team NEXXT 

Data NEXXT: 24 juni 
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MEGA TUINFEEST: ZORG DAT JE ERBIJ BENT 
 

Alweer een bericht over het tuinfeest?  

Nou weten we het toch onderhand wel?  

Die reactie kunnen we ons voorstellen.  

Maar over een klein maandje is het al zover en we zouden niet 

willen dat je het mist! Dus: heb je al kaartjes geregeld?  

Voor je het weet is het uitverkocht en mis je het evenement van 

het jaar!   
   
Wist je trouwens al dat we het tuinfeest 

dit jaar op de Loswal houden?  

Dit feestje wordt zó groot; het 

Marijkeplein zou uit zijn voegen barsten!  
 

De voorbereidingen zijn nog steeds in volle gang. De tent is klaar om opgebouwd te 

worden, hapjes en drankjes zijn geregeld en de artiesten hebben er zin in.  

Nu jij nog! 
 

Ben je van de partij, maar heb je nog geen kaartje gekocht,  

doe dat dan snel. Kleine moeite voor jou, erg fijn voor ons.  

Tickets zijn verkrijgbaar via onze website: www.dezelfkant.nl  
 

We kunnen het ons niet voorstellen, maar twijfel je nog?  

Of heb je zin om alvast in de goede sfeer te komen?  

Op social media staat een filmpje. Scan de QR-code om het te bekijken.  

 

TIP HUISHOUDFOLIE /ALUMINIUMFOLIE 
 

Hoe je voorkomt dat je een rol folie steeds 

onbedoeld uit de doos trekt bij het afrollen van 

een stuk huishoudfolie -/ aluminiumfolie.  
 

In elke verpakking blijken, ingebouwde flapjes 

te zitten die de rol op zijn plek houden.  

Je moet ze alleen even indrukken. Dat zit er 

zodat je de rol kunt vastzetten en de folie 

daardoor gemakkelijker kunt afscheuren.  

Heb je een stuk folie afgescheurd, vouw het dan dubbel aan het eind. Dit voorkomt 

verklevingen. Bovendien kun je dan de volgende keer meteen het begin vinden.  
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MUZIEKNIEUWS MV JULIANA 
 

Het zijn drukke tijden voor Muziekvereniging Juliana. 

Ten tijde van het lezen van dit artikel zijn wij 

muzikaal actief op het Beerse Landgoed “Barendonk” 

waar de voorstellingen plaatsvinden van de muzikale 

voorstelling “Eldorado”.  

De voorstelling wordt deze maand in 4 gemeenten in 

Noord Brabant uitgevoerd en in de gemeente Land 

van Cuijk verzorgen wij de muzikale omlijsting (als 

enige muziekvereniging uit onze gemeente)!  

Alle info over de voorstellingen lees je op onze 

website www.mvjuliana.nl 
 

In het weekend van Hemelvaart zijn er voorstellingen 

op vrijdag 27 mei, zaterdagavond 28 mei om 

20.30 uur en op zondagmiddag 29 mei om 14.30 uur.  

Voor de snelle beslissers:  

Bestel nu nog je toegangskaartjes.  

De ticketshop is bereikbaar via onze website.  

Dus al je nog op zoek bent naar een mooi muzikaal (cultureel) uitje: klik en bestel! 
 

Wellicht tot ziens in Beers! 
 

De terugblik op onze Rommelmarkt en uiteraard de uitslag van de 

Rommelmarktloterij lees je in het volgende nummer van De Schakel. 

 

Agenda Muziekvereniging Juliana: 
 

Vrijdag 27 mei:     1e voorstelling Eldorado Barendonk Beers (aanvang 20.30 uur). 

Zaterdag 28 mei:  2e voorstelling Eldorado Barendonk Beers (aanvang 20.30 uur.) 

Zondag 29 mei:    3e voorstelling Eldorado Barendonk Beers (aanvang 14.30 uur). 

Maandag 30 mei:  Algemene Ledenvergadering MV Juliana (aanvang 20.00 uur)  

           in clubhuis “de Posthoorn”. 

Zondag 26 juni:     Finale Let’s Play Music en het Tuinfeestconcert 2022. 
 

(Alle info in het volgende nummer van De Schakel). 
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MUZIEKNIEUWS VAN DE ROZENBOTTELS 
 

Ook blaaskapel De Rozenbottels “blaast” lekker door.  

Naast de volle agenda van MV Juliana herbergt de agenda van de Rozenbottels ook 

de nodige optredens dus het zijn drukke tijden voor de leden van onze Blaaskapel 

die tevens meespelen bij MV Juliana. 
 

Op donderdag 19 mei verzorgden de Rozenbottels een ontzettend mooi en 

dankbaar optreden in de tuin van het Stoofhuis in Grave, een verzorgingstehuis 

voor dementerende ouderen.  

Het was heel mooi 

om te zien (en mee 

te maken) hoe 

dankbaar, 

enthousiast en blij 

de bewoners, de 

familieleden en 

kennissen, en 

bovenal de 

geweldige 

verzorging van “Het 

Stoofhuis”, genoten 

van deze avond: 

daar doe je het 

voor! Het doet ons 

altijd goed om mensen een mooie avond te bezorgen en vooral op deze wijze! 
 

- Op donderdag 2 juni verzorgen wij een optreden in woon-/zorgcentrum  

“La Salle” in de Graaf Hermansstraat in Cuijk (aanvang 19.30 uur, besloten). 

- Op donderdag 9 juni verzorgen wij een optreden in zorgcentrum Castella in 

Cuijk. Aanvang van dit optreden is 19.00 uur. 
 
 

 

  

Foto: De Rozenbottels in de tuin van Het Stoofhuis in Grave. 
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ROOKMELDERS VERPLICHT 
 

Beste dorpsgenoten,  
 

Momenteel loopt er een campagne van Brandweer 

Nederland om het gebruik van rookmelders onder 

de aandacht te brengen. Dit wordt namelijk 

binnenkort een verplichting voor alle gebouwen. In 

het artikel hieronder leest u alle informatie en tips 

voor de aanschaf en het ophangen van rookmelders. 
 

Rookmelders redden levens! 

Rookmelders op elke verdieping! Per 1 juli 2022 geldt de wettelijke 

verplichting voor een rookmelder pér verdieping, ook voor bestaande 

bouw. Ophangen is tegenwoordig supermakkelijk bijvoorbeeld met 

dubbelzijdig tape. Maak jouw huis veiliger met een rookmelder met 

10-jarige batterij- en levensduur. 
 

Rookmelderverplichting! 

Sinds 2003 gold de rookmelderverplichting al voor 

nieuwbouwhuizen.   
 

Per 1 juli 2022 stelt de overheid, dat ook in bestaande 

woningen een rookmelder moet hangen op elke woonetage. 
 

‘Wacht niet tot die datum, maar hang ze nu op.  

Rookmelders redden écht levens.’ 
 

De beste plek voor je rookmelder 

Hang ten minste rookmelders in de hal en op de overloop. Dit is meestal de vluchtroute 

als er brand uitbreekt. Nog beter is het om ook melders op te hangen in alle 

slaapkamers en de woonkamer. En wil je maximale beveiliging, hang dan melders op in 

alle ruimten waar brand kan ontstaan. 
 

In ieder geval: 

✓ op elke verdieping tegen het plafond  
✓ minimaal 50 cm van een muur of hoek en niet op de tocht of bij mechanische 

ventilatie in de buurt 

✓ in de ruimte waar de slaapkamers op uit komen (vluchtroute) 
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Voor nog meer veiligheid: 

✓ in iedere slaapkamer 

✓ in de woonkamer of andere verblijfsruimte 

✓ in de ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan (als dit niet de 

doucheruimte is) 

✓ in iedere ruimte waar elektrische apparaten worden opgeladen (telefoons, 

tablets, fietsen, hoverboards, …) 
 

Plaats de rookmelder niet: 

▪ bij een ventilator of ventilatieopening 

▪ boven de verwarming 

▪ op tochtige plekken 

▪ in de stoom/damp van een kooktoestel of vaatwasser 
 

Staat er in de badkamer apparatuur die brand kan 

veroorzaken (bijvoorbeeld een wasdroger), plaats dan 

een rookmelder in de gang of overloop aan het plafond op 

50 cm afstand van de badkamerdeur en op 50 cm afstand 

van omliggende muren. Lukt dit niet, plaats dan een 

thermische melder in de badkamer. 
 

Soorten rookmelders 

▪ Optische rookmelder  
▪ Thermische melder 

▪ Gekoppelde melders 

▪ Melders voor doven en slechthorenden 

▪ Slimme melders 
 

De beste rookmelder voor jou 

▪ Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en prijsklassen.  

▪ Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder.  

▪ Het Europese keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmelder voldoet aan de 

noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, onderhoud, 

duurzaamheid en milieuaspecten.  

▪ Alleen rookmelders met dit keurmerk mogen nog worden verkocht. 

▪ Let er bij de aanschaf op of de rookmelder werkt op batterijen die jaarlijks 

vervangen moeten worden of dat er een batterij in de melder zit die vijf of tien 

jaar meegaat.  

▪ Een rookmelder met een batterij die meerdere jaren werkt, is bij aanschaf wel 

duurder maar levert veel gemak omdat je niet steeds weer een nieuwe batterij 

hoeft te plaatsen. 
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Gekoppelde melders 

Wil je meerdere melders in huis ophangen? Zorg er dan voor dat de melders aan elkaar 

gekoppeld kunnen worden. Dit kan gewoon draadloos. Als één melder in huis afgaat 

door rook, dan gaat het signaal af bij alle melders die gekoppeld zijn. Je wordt eerder 

gewaarschuwd. Als je boven ligt te slapen en beneden ontstaat brand, is het goed om 

dat te weten als de brand alleen nog maar 

beneden is. Je hebt zo dus een grotere 

overlevingskans. Gekoppelde melders zijn ook 

handig als je die deelt met de buren. Zo kun je 

nog eerder een brand ontdekken en elkaar 

waarschuwen of helpen. 

Voorbeelden van koppelbare melders zijn: Fire Angel Wi-Safe 2, EI, Nest, Honeywell, 

Smartwares, of melders van Toon (Eneco). 
 

Wist je dat? 

❖ je niks ruikt als je slaapt, dus ook geen rook 

❖ rook veel giftige gassen bevat 

❖ de meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook 

❖ alleen je gehoor werkt als je slaapt 

❖ een rookmelder je wakker maakt en ervoor zorgt dat je tijd hebt om te vluchten! 

❖ rookmelders te koop zijn in alle doe-het-zelfzaken en bouwmarkten 

❖ een rookmelder binnen 2 minuten geplaatst is (bijv. met dubbelzijdig tape) 

❖ rookmelders niet zomaar afgaan als je een sigaret rookt 

❖ een rookmelder voor doven en slechthorenden in principe wordt vergoed door de 

zorgverzekeraar 
 

Onderhoud en testen 

Optische rookmelders maken gebruik van een lichtgevoelige 

cel, die de rook waarneemt. Als er rook bijkomt, wordt het 

licht verstoord en gaat het alarm af. Omdat je rookmelder ook 

afgaat als er veel stof bij de lichtbron komt, is het belangrijk 

om deze schoon te houden. Als er teveel stof ophoopt in de 

melder, kan hij niet meer goed functioneren.  

Maak de melder daarom regelmatig stofvrij met de stofzuiger 

of licht vochtig doekje, bijvoorbeeld wanneer je rookmelder 

test of de batterij vervangt. 
 

Test maandelijks of de rookmelder nog werkt.  

In de meeste gevallen zit een testknop op de rookmelder. Het 

kan helpen om hiervoor een vast moment in te plannen, 

bijvoorbeeld telkens de eerste maandag van de maand. 
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De batterij van je rookmelder  
De batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Tip: plak een 

sticker op de melder met de datum wanneer de batterij 

weer aan vervanging toe is. Op die manier weet je precies 

wanneer de batterij voor het laatst is vervangen. Als de 

batterij bijna leeg is, hoor je elke minuut een piepsignaal. 

Je kunt ook een vaste datum nemen om altijd je batterij 

van je rookmelder te vervangen. Neem bijvoorbeeld de 

overgang van zomer- naar wintertijd. Dan verzet je de 

klokken en plaats je meteen een nieuwe batterij in je 

rookmelder. Overigens zijn er ook rookmelders te koop 

waarvan de batterij vijf of tien jaar meegaat. 
 

Na 10 jaar vervangen 

Niet bij elke rookmelder kan je de batterij vervangen, dit is afhankelijk per type melder 

en ook per fabrikant. Bij de één zal ’10 jaar na productiedatum’ gelden, bij de ander  

’10 jaar na het plaatsen van de batterij’. Lees en bewaar daarom de bijgeleverde 

handleiding goed. Noteer eventueel op de melder de datum van aanschaf en/of het 

wisselen van de batterijen. 
 

Wat zeker noodzakelijk is: vervanging na 10 jaar van de gehele rookmelder. Met als 

reden dat de rookdetectiecellen in de rookmelder degenereren (los van het feit of de 

rookmelder al geactiveerd is met batterijen). 

 

 

Zoals gebruikelijk sluiten we af met de uitrukken van afgelopen weken: 

18 maart Kokerbijl, industriebrand vrachtwagenbedrijf 

23 maart Deurneseweg Oploo, assistentie grote brand bouwbedrijf 

25 maart Zoetsmeerweg, boom in brand 

  2 april Parallelstraat, afval in brand 

11 april Zoetsmeerweg, brandgerucht 

13 april Cuijkseweg, gaslek 

17 april Cuijkseweg, OMS Job Housing 

23 april Schuttersweg, brandgerucht Danone 
 

Namens de Brandweerkèls, 

Egbert van Driel 
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HAVOC 
 

Het einde van het seizoen is in zicht! Ondanks de 

coronamaatregelen hebben we er toch nog een mooi 

seizoen van kunnen maken. Alle teams hebben nog 

kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Er 

werd helaas niet gestreden om het kampioenschap, 

maar iedereen heeft alsnog zijn uiterste best gedaan. 
 

Uitslagen 

14-05 Havoc DS 5 VC Volt DS 3 4-0 25-19, 25-13, 25-11, 25-15 

 Vollan '65 DS 4 Havoc DS 6 0-4 20-25, 13-25, 12-25, 13-25 

 Hajraa DS 2 Havoc DS 2 3-2 

25-21, 17-25, 23-25, 25-22, 

16-14 

11-05 Flamingo's'56 DS 2 Havoc DS 4 4-0 25-10, 25-7, 25-11, 25-22 

07-05 AV Flash HS 1 Havoc HS 2 4-0 26-24, 25-19, 25-17, 25-16 

 SOMAS/Activia DS 6 Havoc DS 3 4-0 25-12, 25-16, 25-14, 25-22 

 Havoc MC 1 Flamingo's'56 MC  2-3 

20-25, 25-18, 13-25, 25-9,  

15-17 

 Havoc DS 2 Skunk DS 1 1-3 17-25, 20-25, 25-18, 21-25 
 

De eindstanden zijn terug te vinden op onze website: www.vc-havoc.com 
 

Op zaterdag 21 mei hebben we de 

zomerspelen georganiseerd waar de 

jeugd van HaVoC zich flink heeft 

uitgesloofd.   
 

Het was een ochtend waar de jeugd 

verschillende leuke spelletjes mocht doen 

en waar natuurlijk ook werd 

gevolleybald. Als afsluiter hebben we met 

zijn allen frietjes gegeten.  
 

De jeugd heeft erg genoten.  

De mini's zijn tijdens de zomerspelen nog 

gehuldigd. 

Foto’s van de zomerspelen zijn ook terug 

te vinden op onze website: www.vc-havoc.com 
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HAPSE BOYS  
 

Ondanks een knappe midweekse overwinning op 12 mei in 

Groesbeek op Rood Wit 1 en een gelijkspel in Escharen tegen 

EGS ’20 1 is Hapse Boys 1 voor klassebehoud 

hoogstwaarschijnlijk aangewezen op de nacompetitie (hoewel 

direct klassebehoud nog steeds mogelijk is). Die wordt 

gespeeld op zondag 12, donderdag 16 en zondag 19 juni. Het 

programma is vanzelfsprekend nog niet bekend. Eerst moet 

nog het staartje van de competitie worden afgewerkt, met op 

29 mei 2022 de laatste thuiswedstrijd (tegen SV United 1) en op Tweede Pinksterdag  

(6 juni 2022) de laatste uitwedstrijd in Helmond tegen SV De Braak 1. 
 

De jeugdteams zijn klaar met seizoen 2021/2022. De laatste speeldag was zaterdag  

21 mei 2022 en daarna zijn er door het voetbal in 2 of 4 fasen ook geen nabranders 

meer. Hapse Boys MO13-1 was al kampioen geworden in haar klasse, maar vierde 

dit tijdens de laatste thuiswedstrijd op 14 mei. 
 

De laatste speeldag levert ook nog twee kampioenen op. In de ochtend is de opdracht 

voor Hapse Boys JO11-1JM om minstens een gelijkspel uit de strijd te slepen. 

Tegenstander is de nummer twee in de klasse ST Elsendorp/Fiducia JO11-1JM, waar de 

Boys 2 puntjes voorsprong op hebben; een echte kampioenswedstrijd, waarin het ook 

nog mis kan gaan! Het wordt een spannende wedstrijd, die start met een 1-0 

voorsprong, maar al snel kijken de Boys tegen een 1-4 achterstand aan. Die buigen ze 

om naar een voorsprong van 6-4, om vervolgens de tegenstander terug te zien komen 

tot 6-6. 
 

In de middag heeft ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 een vergelijkbare opdracht. 

Alleen spelen zij in Oploo niet tegen hun directe concurrent voor het kampioenschap,  

ST Maasduinen JO15-2JM, maar tegen de nummer 6 ST Excellent/SVS/Westerbeekse 

Boys JO15-1. Het wordt in Oploo ook minder spannend. De 1-4 overwinning is ruim 

voldoende om op de platte kar door Haps en Oeffelt te kunnen rijden. 
 

10 mei 2022 

Hapse Boys VR2 - FCV-Venlo VR1 0 - 7 

11 mei 2022 

SIOL JO15-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 0 - 2 

12 mei 2022 

Rood Wit 1 - Hapse Boys 1 1 - 2 

14 mei 2022 

ST Maasduinen JO19-1 - ST Hapse Boys/De Zwaluw JO19-2 5 - 0 

Gemert JO17-5 - ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 0 - 1 

Achates JO13-1 - ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 2 - 0 

Deurne JO12-3 - Hapse Boys JO12-1JM 3 - 2 

Hapse Boys JO11-1JM - Constantia MO11-1 10 - 2 

Hapse Boys JO10-1JM - SV Milsbeek JO10-1JM 13 - 7 

Olympia ’18 JO9-2JM - Hapse Boys JO9-1JM 2 - 12 

Volharding JO8-1 - Hapse Boys JO8-1JM 6 - 6 

Hapse Boys JO8-2 - Volharding JO8-3 4 - 11 

Hapse Boys MO15-1 - Margriet MO15-2 3 - 0 

ST Hapse Boys/De Zwaluw 

MO13-1 

- Achilles Reek MO13-1 5 - 1 

15 mei 2022      

Hapse Boys 1 - Groesbeekse Boys 1 1 - 3 

Hapse Boys 2 - Excellent 2 2 - 2 
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Toxandria 2 - Hapse Boys 3 5 - 1 

Olympia ’18 7 - Hapse Boys 5 14 - 1 

Olympia ’18 5 - Hapse Boys 6 2  4 

Hapse Boys VR2 - SSS ’18 VR2 3 - 5 

Hapse Boys VR3 - De Zwaluw VR1 4 - 0 

17 mei 2022 

ST Hapse Boys/De Zwaluw 

JO15-2 

- JVC Cuijk JO15-2 3 - 1 

Achates VR1 - Hapse Boys VR2 4 - 2 

18 mei 2022      

DAW Schaijk JO15-2 - ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1 1 - 1 

ST SSS ‘18/V.V. Holthees-Smakt 

Jo13-1JM 

- ST De Zwaluw/Hapse Boys JO13-1 4  6 

21 mei 2022      

ST Hapse Boys/De Zwalluw 

JO19-2 

- Ysselsteyn JO19-1 0 - 5 

ST De Zwaluw/Hapse Boys 

JO17-1 

- DAW Schaijk JO17-3 1 - 1 

ST De Zwaluw/Hapse Boys 

JO15-1 

- SJO/SSA VESTA ’19 JO15-1 3 - 4 

ST Excellent/SVS/Westerbeekse 

Boys JO15-1 

- ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 1 - 4 

ST De Zwaluw/Hapse Boys 

JO15-3 

- ST SSS ‘18/V.V. Holthees-Smakt 

JO15-2JM 

2 - 1 

Hapse Boys JO11-1JM - ST Elsendorp/Fiducia JO11-1JM 6 - 6 

Volharding JO10-1 - Hapse Boys JO10-1JM 3 - 5 

Constantia JO9-2JM - Hapse Boys JO9-1JM 8 - 4 

Volkel JO8-1 - Hapse Boys JO8-1JM 8 - 5 

Hapse Boys JO8-2 - Olympia ’18 JO8-3 0 - 16 

SJO Vianen Vooruit HBV MO15-1 - Hapse Boys MO15-1 10 - 0 

22 mei 2022 

EGS ’20 1 - Hapse Boys 1 1 - 1 

Avesteyn 2 - Hapse Boys 2 1 - 0 

Hapse Boys 3 - SV Venray 4 0 - 3 

Hapse Boys 4 - Gassel 3 2 - 3 

Hapse Boys 6 - VIOS ’38 3 3 - 3 

SJVV VR1 - Hapse Boys VR1 3 - 2 

VVV ’03 VR1 - Hapse Boys VR3 2 - 1 
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JUDOVERENIGING HAJU 
 

Zondag 15 mei hebben we sinds lange tijd weer ons 

groot judotoernooi kunnen organiseren in sporthal  

“De Stappert”. 
 

Er hadden zich 95 deelnemers aangemeld, die ingedeeld 

waren in maar liefst 23 poules. Er werd fel gestreden 

om een plaats op het podium te bemachtigen 
 

Alle deelnemers gingen met een beker of medaille naar 

huis.  
 

Al met al was het een zeer geslaagd toernooi. 

Van de deelnemende verenigingen kregen we een 

compliment dat het een gezellig en leerzaam toernooi 

voor de beginnende judoka’s was geweest. 
 
 

Wij willen alle sponsors, Bedrijven Park Laarakker, en iedereen die aan  

dit toernooi heeft meegewerkt hartelijk bedanken, want zonder jullie  

hulp hadden we dit toernooi niet kunnen organiseren. 
 

Heb je ook zin om bij de judo te gaan?  
Elke donderdag vanaf 18.00 uur hebben we trainingen  

(m.u.v. schoolvakanties).  

Dus als je wilt, kom dan gerust binnenlopen en doe enkele  

proeflessen mee. 
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VRAAG HET  “JANPLAKT”  
HIJ HEEFT OVERAL EEN MOOIE OPLOSSING VOOR 

 

Jan Boekestijn begon vorig jaar een geheel nieuw bedrijf 

onder de toepasselijke naam “JANPLAKT”. Wat we ons 

hierbij moeten voorstellen kan Jan natuurlijk het beste zelf 

vertellen en dus gingen we op bezoek en lieten ons 

verrassen door de vele mogelijkheden en oplossingen die 

zijn bedrijf biedt voor het interieur. 
 

Eerst maar eens even voorstellen, Jan! 

Hi, ik ben Jan. Leuk dat je er bent en hierbij een paar 

feitjes over mij. Mijn grootste hobby zal je vast kunnen 

raden… dat is plakken en creatief bezig zijn! Naast mijn 

passie voor plakken, heb ik een hele grote passie voor 

muziek, speel ik piano en ga ik veel op stap met mijn hond 

Poes. Ik rijd in de ‘plakbak’ door het hele land en het liefst 

met rock & roll muziek op de achtergrond. 
 

Hoe ben je op het idee gekomen om je bedrijf te starten?  

Ik zit al een lange tijd in de plakwereld. Toen ik een 

richting moest kiezen op school wilde ik iets creatiefs doen. 

De grafische wereld vind ik heel interessant, daarom heb ik 

destijds gekozen voor die opleiding.  
 

Ik kon hier mijn creativiteit in kwijt maar ik miste wel het 

werken met mijn handen. Ik ben gaan zoeken naar een 

mooie balans hierin.                                                     

Al snel kwam ik erachter dat signmaking en reclame het 

antwoord was en na mijn grafische opleiding ben ik gestart met de signmakers 

opleiding, ook wel de plakschool genoemd. Ik heb een periode bij een reclamebedrijf 

gewerkt en vooral voertuigbelettering mogen doen. 
 

Na een aantal jaren ben ik bij Boekestijn Transport begonnen als beletteraar. De vloot 

van Boekestijn groeide gestaag, waardoor ik een eigen studio met apparatuur kreeg 

toegewezen in het pand van Boekestijn. Niet veel later kwam het idee om trailers en 

vrachtwagens compleet in te pakken (wrappen) met folie.  
 

  

JAN BOEKESTIJN 
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Elk jaar vindt er een ‘plakbeurs’ in Europa plaats, waar je informatie over de nieuwste 

machines, apparatuur en folies kunt vinden. Daar ben ik een kijkje gaan nemen. Wat 

mij destijds meteen opviel was interieurfolie. Het wrappen van voertuigen deed ik al een 

poosje maar ik wist niet dat het met interieur ook zo ver ging. Ik had wat folies 

ingekocht en ging hier mee aan de slag. Ik begon natuurlijk met het wrappen van mijn 

eigen keuken en merkte al snel dat ik goed met de folie om kon gaan. Toen ik net 

hiermee bezig was, zag ik wat voor verschil dit kan maken in het interieur zonder alles 

te hoeven vernieuwen! Ik kreeg er geen genoeg van.. Al snel waren alle keukenkastjes, 

aanrechtbladen, achterwanden, deuren en vensterbanken bij mij thuis voorzien van 

folie. 
 

Ik moet nog steeds tegen mensen die bij mij op bezoek komen zeggen dat het allemaal 

’gewrapped’ is, omdat het echt niet te onderscheiden is van een natuurlijk product. 

Toen kreeg ik de vraag of ik dit ook bij iemand anders thuis kon doen… en daarna 

begon het balletje te rollen… 
 

Hoe ben je op de naam Janplakt Interieur gekomen? 

Ik mocht steeds meer interieurs doen en besloot een bedrijf te starten in het 

vernieuwen van interieurs met deze folies. Maar dan moet er een naam bedacht 

worden. Dit was nog niet zo gemakkelijk. Ik heb aan veel verschillende namen gedacht 

maar dat was het toch elke keer net niet. Ik besloot pen en papier te pakken en eerst 

van alles op te schrijven; wie ben ik… en wat doe ik… Er stond alleen Jan - Plakt 

interieur. Ik dacht pakkender en duidelijker kan het niet! Het is een naam die blijft 

plakken!!! 
 

Wat voor soort projecten doe je? 

De projecten variëren best veel. De meeste aanvragen en opdrachten die ik binnenkrijg 

zijn vooral keukens plakken. Hierbij is het o.a. mogelijk om alle frontjes te voorzien van 

een mooie houtnerf folie. Dit combineren met een steenstructuur folie op het werkblad 

en de achterwand geeft een heel mooi effect.  

Ook krijg ik regelmatig opdrachten voor het plakken van 

grote wandmeubels en inloopkasten. Steeds vaker worden 

deze interieurdelen gemaakt van MDF. Een lichte primer 

eroverheen en dan geplakt met bijvoorbeeld een teakhout 

folie maakt dat het, door de voelbare nerven in de folie, 

niet te onderscheiden is van een massief houten  

wandmeubel of kast. Deuren worden ook steeds vaker 

geplakt.  
 

Meestal gaat het dan om 

standaard opdekdeuren die 

hun beste tijd wel hebben 

gehad. Regelmatig zie ik hier 

gaatjes, krassen en kale 

plekken op. Deze worden dan 
opgevuld, bijgewerkt en weer 

geplakt met bijvoorbeeld een kleur- of betonmotief folie. Als 

de deur weer teruggehangen wordt, is deze net als nieuw. 
 

Vanuit de horeca is er steeds meer vraag naar folie, denk aan bar en achter- en 

scheidingswanden. Ik heb een keer een koelcel van 13 meter lang mogen inpakken 

omdat deze in het zicht stond van de gasten.  

Foto: Na het wrappen 

Foto: Voor het wrappen 
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Wat voor soort folie gebruik je voor het wrappen van interieurs en is het duurzaam?  

Er zijn verschillende soorten interieurfolies beschikbaar zodat elke wens vervuld kan 

worden. Houtfolie waarbij je het houtmotief niet alleen 

ziet, maar ook kan voelen door de voelbare structuren 

van de nerf. Steenfolie van verschillende soorten steen 

met voelbare korrels, waaronder marmer of beton. De 

éénkleurige interieurfolie is beschikbaar in mat of glans. 

De folie is erg onderhoudsvriendelijk. Met een simpele 

keukenreiniger krijg je de vlekken weg. Daarnaast is 

het antibacterieel door het laminaat wat eroverheen zit. 

Het is het ook milieuvriendelijk en er zitten geen 

gevaarlijke stoffen in.  

De folies zijn eigenlijk een modern alternatief voor verf. 

In sommige gevallen zelfs vooruitstrevend: het ruikt 

niet, geeft geen oplosmiddelen af en het wordt zonder 

vuil of verfvlekken aangebracht. De folie hecht op alle 

vlakken, gladde en dragende oppervlakken. In 

tegenstelling tot verf of vernis kan het zelfs 

gemakkelijk worden aangebracht op metaal, glas of 

zelfs plastic. 

De interieurfolie die een dikte heeft van ongeveer 

0,3mm is kraswerend en waterafstotend, met een 

hittebestendigheid tot 110 graden. Het is zelfs 

brandvertragend dus veilig te gebruiken in iedere 

ruimte. 

Kortom: de folie is heel duurzaam! 
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Wat komt er zoal kijken bij het wrappen van bijvoorbeeld deuren? 

Alles zover het kan en toelaat demonteren. Al het deurbeslag gaat eraf zodat de folie uit 

één strak deel geplakt kan worden en je geen onnodige naden terug kunt zien.  

De huidige ondergrond goed inspecteren of deze nog egaal is en of er geen 

beschadigingen zitten. Alles is terug te zien onder de folie, van een stofpuntje tot een 

klein haartje. Indien er beschadigingen zijn worden deze netjes weggewerkt met 

vulmiddelen en schuurmateriaal. Als alles weer egaal is wordt het goed ontvet met 

alcohol, dit zorgt ervoor dat de lijm van de folie goed blijft zitten.  

De folie is vrij soepel en gaat met elke hoek mee. Bij een lichte bolling in een oppervlak 

kan de folie verwarmd worden zodat deze te vervormen is. Zo kun je vrijwel elke vorm 

inpakken met folie en dus ook alle randjes op een deur. Dan het deurbeslag terugzetten 

en de deur afhangen, weer als nieuw! 
 

Kun je omschrijven wat je werk zo mooi en interessant maakt? 

Vooral wat ik vertelde bij het voorstellen in het begin, dat ik opzoek was naar iets waar 

ik mijn grafische creativiteit in kwijt kon en creatief met mijn handen bezig kon zijn.  

Als de klant graag een plaatje vooraf wil zien hoe het kan worden, maak ik 

fotorealistische interieurontwerpen. Het is eigenlijk interieur wrapping en interieur 

ontwerp.  
 

Het klantencontact vind ik fantastisch. Dat ik bij mensen thuis kom om de 

mogelijkheden door te spreken met een bak koffie erbij. Vaak hebben ze al een idee 

wat ze graag zouden willen. Dan pak ik meteen de stalen erbij om te laten zien dat het 

ook mogelijk is wat ze voor ogen hebben. Er zijn zoveel verschillende folies dat er 

eindeloze mogelijkheden zijn in combinaties. Ik merk veel dat men het spannend vindt 

om het interieur te laten beplakken, want hoe gaat het eruit zien? Als ik dan eenmaal 

aan het werk ben, wordt er vaak op mijn vingers gekeken omdat iedereen graag wil 

weten hoe het nou precies werkt. Daar ben ik inmiddels goed aan gewend; haha! Het 

opleveren van het project blijft fantastisch. Men is altijd positief verrast en blij met het 

eindresultaat, dat blijft natuurlijk voldoening geven! 
 

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?  

Er wordt steeds vaker gevraagd of er een showroom is. Momenteel zit ik met de 

werkplaats nog in Mill. Ik ben thuis in Haps bezig met een verbouwing van mijn garage. 

Deze wordt omgebouwd naar studio, werkplaats en showroom.  
 

Binnenkort kun je dus ook in de showroom op afspraak komen kijken waar genoeg 

voorbeelden komen te liggen! De locatie is groot genoeg voor meerdere bureaus, dus 

wellicht is er ooit potentie voor medewerkers als deze drukte blijft aanhouden. 

 

 
 

Eerste industrieweg 28, 5453GV, Mill, Nederland 

Alleen op afspraak. www.janplakt.nl Tel. 0485 234 900  ook via whatsapp! Open snel 

een whatsapp gesprek via www.whatsappjanplakt.nl voor de mogelijkheden! 
 

Jan bedankt voor het interview en veel succes met je bedrijf. 

http://www.janplakt.nl/
tel:+31485234900
http://www.whatsappjanplakt.nl/
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN 
 

AGENDA EN MEDEDELINGEN 
             

Inloopmiddagen 

In de maanden mei en juni kunnen zowel leden als niet-leden van de  

KBO gebruik maken van onze gezellige inloopmiddagen. Hiervoor kunt  

u elke dinsdagmiddag terecht vanaf 14.00 uur in Steunpunt Mariagaarde.  

De entree is € 1,00 en een kopje/koffie of thee kost ook € 1,00. 
 

Wij horen positieve reacties op de activiteiten die er worden  

georganiseerd. Ook om gezellig te buurten bent u natuurlijk van  

harte welkom! Komen helpen mag natuurlijk ook…..! 
 

East & Meet 

Op  woensdag 1 juni hebben we om 17.00 weer Eat & Meet in de Posthoorn. Inmiddels 

hebben we een groep van ongeveer 35 personen die als vaste gast aanwezig zijn. Er is niets 

gezelliger dan samen eten in een gemoedelijke sfeer tegen een betaalbare prijs:  

€ 11,00 exclusief drankjes. Als de groep groter is dan 25 personen, 

verloot de Posthoorn een gratis menu. 

Nieuwe gasten kunnen zich aanmelden tot en met 27 mei bij Cas 

Arts: 06-461 356 70 of doe een briefje in de brievenbus. 

(Kalkhofseweg 37, rechts van de rechter garagedeur). 
 

Inmiddels hebben wij een grote groep (35 personen) van vaste gasten die elke 

maand komen. Als een van de deelnemers van deze vaste groep niet kan, dan 

graag afmelden. Helaas is het voorgekomen dat dit niet is gebeurd.  

Dit brengt extra onnodige kosten met zich mee.  

Wanneer dit weer gebeurt zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. 
 

Kienen 3e donderdag van de maand donderdag 16 juni 

Donderdag 16 juni is het weer kienen in het Steunpunt Mariagaarde.  

Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Aanvang: 14.00 uur tot 16.30 uur.  

Kaarten € 1,50 per stuk. Koffie: € 1,00  
 

Sociaal-culturele dag 

Woensdag 14 september is de sociaal-culturele dag gepland in De Schouwburg 

in Cuijk. Het belooft een prachtige dag te worden.  

In de volgende Ons vindt u hiervoor een uitgebreide uitnodiging.  

Noteer alvast in uw agenda! 
 

Namens bestuur KBO Haps 

Cas Arts, Kalkhofseweg 37, 5443 NB Haps. Tel. 06-46135670 of 0485-316219 
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WIJ ZIJN BLIJ 
 

 MET KOETJE BOE IN ONZE WEI 
 

 Eindelijk....na 2 coronajaren weer 

 bezoek van kinderopvang Koetje  

 Boe op dagbesteding Mariagaarde.  

 

Het was een ochtend tussen  

jong/ oud om te koesteren! 

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als 

deelnemer/ vrijwilliger, schroom dan niet om 

te bellen en vraag naar: Ankie Jacops  

telnummer 06–306 404 45.  
 

We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en 

woensdag en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. 

Een e-mail kan ook.  

Stuur deze dan naar: ankiejacops@sociom.nl  

Binnen lopen voor een lekker kopje koffie is 

ook een optie. Je bent van harte welkom.  
 

Met vriendelijke groet,  

Sociaal werkers, 

Ankie Jacops en Gertie Vink 
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AFVALINZAMELING   
 

 

INZAMELING OUD PAPIER 

Milieustraat  Maandag en woensdag 13.00-17.00 uur en    
                      vrijdag 09.00-16.30 uur.  

 
  

Maandag    30 mei GFT- container en restafval 

Zaterdag       4 juni GFT- container en PBP  

  i.p.v. maandag 6 juni Pinksteren 

Zaterdag   28 mei Buurtvereniging “Rondom de Kiekuut” 

Laatste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur,  

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys  

Vrijdag     3 juni      Buurtvereniging de Veldkijkers en Klavertje Drie 

Eerste vrijdag van de maand wordt het oud papier opgehaald. 

  Voor 14.00 uur graag oud papier aan de straat zetten. 

Zaterdag     4 juni Buurtvereniging “De Schutters” 

Eerste zaterdag van de  maand van 10.00-12.00 uur, 

staat papiercontainer op parkeerterrein bij de Hapse Boys  

Woensdag      8 juni 

 

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal van 16.00-19.00 uur. 

Woensdag   15 juni Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op  de hoek 

de Aalsvoorten / Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur. 
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‘SAMEN OPENEN WE DEUREN’ - OPEN DAG  
 

Onder het mom van ‘Samen openen we deuren’ nodigen basisschool de Bongerd, 

Kinderopvang Koetje Boe en Boerkes & Co, Buitenschoolse Opvang De Klimboom 

en Unik, Peuterspeelzaal K’nijntje van Spring Kinderopvang en de Bibliotheek 

Servicepunt in Haps, iedereen van harte uit om op donderdag 16 juni naar de 

gezamenlijke open dag te komen. Voor wie op zoek is naar geschikte opvang, een 

lekkere speelplek, een goede school, fijne literatuur en (lees)activiteiten, is dit hét 

moment om even ongedwongen een kijkje achter de schermen te nemen.  
 

Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zich op de verschillende locaties laten rondleiden 

en de aanwezige medewerkers, leerkrachten en kinderen spreken. Op de Bongerd 

zijn op dit tijdstip de lessen in volle gang en ook bij Koetje Boe, Boerkes & Co en 

peuterspeelzaal K’nijntje gaat de opvang gewoon door. U kunt dus goed de sfeer 

proeven en gericht vragen stellen. Interesse? We zien u graag op de 16e. 
 

Basisschool de Bongerd  www.debongerdhaps.nl  

Bibliotheek Servicepunt Haps  www.biblioplus.nl  

BSO De Klimboom   www.bsodeklimboom.nl  

BSO Unik     www.unik.nl  

Kinderdagverblijf Boerkes & Co  www.boerkesenco.nl 

Kinderdagverblijf Koetje Boe www.koetjeboe-haps.nl  

Peuterspeelzaal K’nijntje   www.spring-kinderopvang.nl 

 

 

 


