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PRINSENBAL 2022 ENKELE WEKEN UITGESTELD 
 

Beste carnavalsvierders van Haps, 
 

Bijna 2 jaar geleden kwam op ons Prinsenbal 2020 een fantastische 

nieuwe hofhouding uit, met als Opperhaan Prins Harm d’n Urste. 

Samen met Prinses Lynn, Pages Lieke en Iris, Hofmaarschalk Tontje 

en Nar Hendrik waren ze klaar voor een onvergetelijk jaar. Wat was 

het een feest om deze hofhouding uit het dak te zien gaan.  

Meteen na Carnaval 2020 kwam Corona opzetten in Nederland met 

als vervolg de lockdown. Alles zou anders gaan. Een aantal lockdowns verder waren 

we alweer bij het Prinsenbal beland. Wie zou Prins Carnaval 2021 worden?  

Natuurlijk was Prins Harm d’n Urste nog niet klaar en zei hij volmondig JA tegen 

nog een jaar Opperhaan van de Zelfkant, maar nu als Prins Harm d’n Twèdde. 
 

Maar aan alles komt een eind, dus ook aan dit unieke 

Prinsenpaar dat maar liefst twee jaar de scepter heeft mogen 

zwaaien. Ze hebben het fantastisch gedaan en alles uit de 

kast gehaald om Carnaval toch te laten slagen. 
 

Toch zal er dit jaar een nieuwe heerser aan het roer komen 

en hij staat te popelen om door de deuren heen te vlammen. Door alle Corona-

maatregelen moeten wij ons aanpassen aan wat er allemaal niet mag, maar wij zijn 

ervan overtuigd dat wij toch een geweldig Prinsenbal neer kunnen zetten. Op dit 

moment is dat nog niet mogelijk en daarom hebben we besloten ook het Prinsenbal 

op te schuiven en zal het daarom niet plaatsvinden op zaterdag 22 januari.  
 

                                    Hopelijk komen er versoepelingen en kunnen we het  

                                   Prinsenbal wel op zaterdag 5 februari door laten gaan.  

                In welke vorm we dit zullen gaan gieten is nog niet bekend, maar alles  

                zal volgens de RIVM-richtlijnen gebeuren. Dit zal tijdig bekend gemaakt  

                worden via De Schakel en via de Social-media kanalen. 
 

                                                            De Prinsencommissie van CV De Zelfkant 

                                                                                           Eric, Corné en Tom 
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DE SCHAKEL NUMMER 2 – 2022 

 

KOMT UIT OP   
 

VRIJDAG 21 JANUARI 2022 
 

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

UITERLIJK VRIJDAG 14 JANUARI 2022 
 

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. 

 

NIEUWJAARSWENS REDACTIE DE SCHAKEL 
 

Normaal vier je de jaarwisseling samen met veel vrienden en familie.  

Het oude jaar wordt verlaten met champagne, 

oliebollen, toastjes, hapjes en uiteraard vuurwerk!  

Tijdens de jaarwisseling van 2021 naar 2022 is het ook 

deze jaarwisseling nog coronaproof.  

Waar hoop jij op in het nieuwe jaar?  

Waar kijk jij naar uit in 2022?  

Wij hopen jullie dit jaar weer te voorzien van dorpsnieuws en  

leuke verhalen en kijken uit naar jullie inzendingen, zodat we  

elk nummer met plezier voor jullie kunnen maken. 
 

Ook willen wij graag jullie als trouwe lezers bedanken en voor alle  

ingezonden kopij in het afgelopen jaar. 

Wij wensen jullie veel leesplezier in 2022 in “De Schakel”.  
  

 De redactie van De Schakel  
wenst iedereen een fijn en gezond 2022  

 

 

  

 

 

  

 

`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 
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60 JAAR GETROUWD 
   

Theo en Doortje van den Boom 

waren op 27 december 60 jaar 

getrouwd. 
 

Ze hebben hoog bezoek mogen 

ontvangen van burgemeester 

Wim Hillenaar, met een mooie 

bos bloemen. 
 

Onder het genot van een kopje 

koffie en mooie verhalen, 

hebben ze genoten van deze 

bijzondere dag. 
 
 

Petricia Verbeten-van den Boom 

 

Eerste Kerstdag 2021, in een winters 
Winterberg Sauerland. 

Foto: Annelies Cornelissen 

 

Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Totaal

2015 82 51,5 72 30 35,5 32 80 116 94 39 106,5 38 776,5 mm

2016 103 81 40 47 111 151,5 47 50,5 25,5 50 63,5 28 798 mm

2017 41 96 60 29 17 56 135 69 103 43 70 125 844 mm

2018 102 16 59 81 64 41 2 93 42 39 35 124 698 mm

2019 59 58 98 27 43 44 27 73 58 109 69 86 751 mm

2020 36 164 75 11 7 59 58 58 59 99 41 82 749 mm

2021 118 86 55 46 91 61 92 48 58 82 54 52 843 mm

Thijs Rutten

NEERSLAG IN HAPS 2021

 

NIEUWJAARS WENS 
 

Ik wens u wat ik zelf betracht, 

Bij dage werk en rust bij nacht. 
 

Als g' honger hebt, een bete brood. 

Als dorst u kwelt. Geen watersnood. 
 

Geen schulden die ge niet effen kunt, 

Maar betalen met gepaste munt 
 

En heel die jaar, zo 't gaat en staat, 

Geen lichaamszeer of enig ander kwaad. 
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EEN NIEUW BEGIN MET HOOP EN ENTHOUSIASME 

 

Soms brengt een nieuw jaar ook nieuwe gezichten. Al enige tijd zijn wij, pastoor 

James en pastor Bas, actief in Haps. We zijn de opvolgers van Pastoor Ad van der 

Meijden die in 2021 na jaren trouwe dienst met een welverdiend pensioen is 

gegaan.  
 

Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk. Niet alleen bleek onze gezondheid broos 

en kwetsbaar, heel ons leven ging op z’n kop. We konden het coronavirus niet de 

baas worden. En nog steeds zijn we dat niet. Ons leven zal nog wel een tijdje 

beheerst blijven door de zorg voor onze gezondheid. In oktober 2021 leek het er 

even op dat we weer de draad zouden kunnen oppakken van voor het coronavirus, 

maar die droom werd al snel ruw verstoord. Je vraagt je af: Hoe weer het nieuwe 

jaar in? Hoe krijgen we het weer gezellig en gezond? Want dat lijken toch de twee 

dingen die wij in 2022 het hardst nodig hebben, is het niet? 
 

Elke jaar is een geschenk. In het nieuwe jaar zullen we zeker dankbaar zijn, 

aangezien er in het afgelopen jaar de corona het leven van heel veel mensen 

abrupt beëindigd heeft. We zijn degenen die dit gelukkig hebben overleefd.  
 

We gaan dit jaar ook zeker weer een onzekere tijd tegemoet.  

Hoe kunnen we dit jaar ons leven weer zinvol maken?  

Dat is door de zegeningen die wij vorig jaar kregen en de blije  

momenten voor ogen houden. Door je te concentreren op de  

dingen die nuttig zijn voor de mensen rondom ons heen en  

proberen dit jaar nieuwe hoogtepunten te blijven zoeken. 

Er komen zeker nog veel mooie momenten ons tegenmoet.  

Kijk er naar uit om dat te realiseren en te beleven.         
  

Daarom, ondanks alles: Zalig Nieuwjaar! 

Pastoor James en pastor Bas van Dijk 
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GELOOFSGEMEENSCHAP H.NICOLAAS HAPS 
 

ZATERDAGAVOND GEEN EUCHARISTIEVIERING 0M 19.00 UUR  
 

Zaterdag 8 januari  16.00 uur Eucharistieviering 

Misintentie:  Maria Graat-van Dommelen 
 

Zaterdag 15 januari 16.00 uur Eucharistieviering 

Misintentie:  Jaargetijde Cor van Elk 
  

Priester van de week: 
Pastoor James         Tel. 0485-451282. Vrijdag 21 tot vrijdag 28 januari 2022. 

Pastor Bas van Dijk  Tel. 0485-218712. Zaterdag 22 tot zaterdag 29 januari 2022. 
 

BISSCHOPPEN BREIDEN CORONAMAATREGELEN UIT. 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de 

Rooms Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen 

op het gebied van de coronapandemie.  

In de R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden. 
 

Misintenties kunnen opgegeven worden bij Dinie van Raaij, Parallelstraat 2.03, 

tel. 0485 - 312817. U kunt daar een envelop in de brievenbus stoppen.  

Of in de brievenbus die aan de kerk hangt. De kosten bedragen € 12,50 

 

 

  

 

Verdrietig maar met zoveel mooie en liefdevolle  

herinneringen is op 24 december 2021 op 91-jarige leeftijd  

overleden onze allerliefste man, pap, grootvader,  

schoonvader en lieve grappige opa 
 

HENK GEURTS 
 

Op 31 december 2021 hebben wij afscheid van hem genomen. 
 

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor uw steun en medeleven. 
 

Miep Geurts-Gijsberts, kinderen en kleinkinderen 

Burg. van Hultenstraat 12c, 5443 AR Haps. 
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BEDRIJVENPARK LAARAKKER  
STEUNT HAPSE VERENIGINGSLEVEN MET € 6000,- 

  

Bedrijvenpark Laarakker voelt zich betrokken bij de gemeenschap Haps en wil daarom 

een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de vorm van een sponsoring aan het lokale 

verenigingsleven. Voor komend jaar wordt er door de directie van het Bedrijvenpark, 

eenmalig, een bedrag van € 6000,- beschikbaar gesteld.  

Zij heeft er alle vertrouwen in dat organisaties en verenigingen, in 2022, het bedrag 

weer kunnen investeren in activiteiten, plannen of 

evenementen zonder dat corona daarbij een 

breekpunt gaat zijn. Over de voortzetting van 

deze vorm van sponsoring beraadt de directie zich 

in 2023. 
 

Tot vrijdag 28 januari 2022 kunnen 

organisaties en verenigingen (gevestigd en actief 

in Haps en/of met leden in Haps) een 

sponsorverzoek indienen. 
  

In dit sponsorverzoek moet staan: 
 

• Een korte omschrijving van de stichting, vereniging of de organisatie 

• Het idee/plan/evenement (niet-commercieel) waarvoor sponsoring nodig is 

• Het sponsorbedrag 

• Wat je wilt bereiken op het gebied van maatschappelijk resultaat 

• Op welke wijze aan (de naamsbekendheid van) het bedrijvenpark Laarakker  

   aandacht wordt geschonken 
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Eerder gehonoreerde initiatieven  
 

Al vaker werd het sponsorbudget van Laarakker op deze manier ingezet. Dat 

resulteerde in mooie aanvragen en verschillende gehonoreerde initiatieven.  

Bij de toekenning is daarbij onder meer rekening gehouden met de relevantie voor een 

bredere doelgroep en de uniekheid of het eenmalige karakter van het event of voorstel. 

Hierbij een aantal voorbeelden van initiatieven die werden gehonoreerd: 

▪ Tennisvereniging de Zoetsmeer, bijdrage tribune 

▪ EHBO Vereniging, aanschaf kinderreanimatiepop 

▪ Dansgroep Zelfkanthennekes, medailles voor alle kinderen op het 

dansevenement 

▪ De Zonnebloem Haps, bijdrage diverse evenementen ouderen en zieken  

▪ Haju Haps, prijzensets voor de judotoernooien 

▪ Hapse Boys, bijdrage aan zaterdagactiviteit tijdens het jubileum weekend 
  

Goed idee 

Het Bedrijvenpark wil met dit initiatief iedere vereniging of 

organisatie met een goed idee een nieuwe kans geven om 

voor een sponsorbedrag in aanmerking te komen. Hierbij is 

het uitgangspunt dat we hopen dat zoveel mogelijk 

verenigingen, organisaties en stichtingen mee kunnen 

profiteren van dit bedrag. Verenigingen die voorgaande jaren 

vast werden gesponsord of aan deze vorm van sponsoring hebben deelgenomen, 

kunnen ook nu alleen via deze aanvraag een beroep doen op een nieuwe 

sponsorbijdrage. Wij streven ernaar om in de eerste week van het nieuwe jaar de 

toekenning van de diverse sponsorbedragen bekend te maken. 
  

Het sponsorverzoek kan worden ingediend bij: info@laarakker.com 
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GESCHIEDENIS FAMILIE RICHARD TEUNISSEN 
 

Haps kende rond 1950 in de Kerkstraat vier bakkers: de bakkerij van Grad en  

Jo Arts (D’n Bekker), de bakkerij van Hendrik van Daal, de bakkerij van Mies Hermans 

en de bakkerij van Richard Teunissen.   
 

Arnoldus Teunissen, de vader van Richard, was middenstander en na het overlijden van 

zijn schoonvader werden boerderij en landerijen op het huidige adres Kampsestraat 44 

verkocht en had Arnoldus een beginkapitaal om de winkel “De Nieuwe Kamp” rond 1900 

in de Kerkstraat in Haps te bouwen; zijn hart lag blijkbaar meer bij de detailhandel dan 

bij het boerenbedrijf.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In het pand “De Nieuwe Kamp” begon hij een aantal activiteiten: Textielhandel, 

kruidenierswinkel, café, dokterskamer - waar wekelijks de huisarts uit Mill spreekuur 

hield - eieren- en meelhandel en tenslotte ook een bakkerij. 
 

De boerderij in de Kampsestraat werd verkocht aan Koos Kerstens, die in de  volksmond 

de naam ‘Koos van de Kamp’ kreeg.  
 

Zoon Richard Teunissen nam het bedrijf van zijn vader over. Hij emigreerde met zijn 

gezin in 1954 naar het Canadese Toronto.  
 

Het bedrijf in de Kerkstraat werd verkocht aan Bert 

en Anna de Haas die er met hun kinderen ook een 

florerende zaak van maakten. Later nam Henk de 

Haas met zijn vrouw Thea de zaak over. 
 

Aan de hand van correspondentie met Hanny 

Teunissen uit Toronto heb ik – in zoverre mogelijk – 

de familiegeschiedenis vastgelegd. 
 

Geïnteresseerd in de geschiedenis van de familie 
Richard Teunissen en hun vroegere bakker Chrisje 

van Weegen, dan een mailtje sturen naar het  

e-mailadres van De Schakel en u ontvangt het 

volledige verhaal digitaal. info@deschakelhps.nl 
 

 
 

 

Pierre Arts 
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COALITIEVORMING 
 

In de dagen voor kerst is er volop gewerkt aan een coalitieakkoord 

door de partijen waar de grootste partij (CDA) mee wilde gaan 

samenwerken: Team Lokaal, Liberaal LVC en Groen Links-PvdA.  
 

Mede doordat de speerpunten alleen in hoofdlijnen beschreven zijn, kon 

het akkoord binnen een week op ieders instemming rekenen. De gemeenteraad krijgt 

later de kans om het eens te zijn over de uitwerking middels een zogenaamd 

raadsprogramma. Dit is een mooi streven maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen 

dat een raadsprogramma in de afgelopen periode in de gemeente Cuijk helaas volledig 

mislukt is. Op papier zijn zaken mooi, de praktijk laat vaak genoeg iets anders zien. 

Maar goed, wie weet lukt het deze keer wel om de handen op elkaar te krijgen voor 

zaken die wij, naast de belangrijkste thema’s (bouwen, duurzaamheid en 

bestaansrecht) belangrijk vinden: o.a. aandacht voor een laagdrempelige gemeente, 

gezonde inwoners, (digitale) veiligheid, 

burgerinitiatieven, betere aanpak zwerfafval, 

stank- en geluidsoverlast, ruimte voor 

ondernemerschap, innovatie en verbindingen 

met de regio’s om ons heen, meer groen 

(struinpaden, zie afbeelding). 
 

Vanaf 3 januari zal Liberaal Land van Cuijk 

met 5 raadsleden en 1 wethouder meedoen 

in de coalitie. Ikzelf blijf fractievoorzitter van 

Liberaal LVC. We gaan onze eigen 

organisatie optuigen om weer in vergaderstand te komen waarin we in onze rol als 

volksvertegenwoordiger controleren, kaders stellen en initiatieven nemen.  
 

We starten steunfractievergaderingen op en bereiden commissie- en 

raadsvergaderingen voor waarbij we met onze mooie club mensen het werk zo gaan 

verdelen dat ieder met zijn of haar expertise aan de bak kan.  

Op deze wijze hopen we er voor de inwoners te kunnen zijn.  
 

Wat voor spel gaan we krijgen? 

Ik maak me oprecht zorgen om één gegeven. Er is nu een coalitie met maar liefst 29 

zetels t.o.v. slechts 8 voor de oppositie. De oppositie komt hiermee niet in positie. Dat 

klinkt misschien vreemd dat ik dit noem…maar een sterke ‘tegenstander’ geeft in de 

regel een beter spel dan een bij voorbaat kansloze.  
 

Ik blijf u op de hoogte houden, weet mij te vinden. 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107     www.liberaal-lvc.nl 
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TEAM LOKAAL WENST IEDEREEN EEN GELUKKIG 
MAAR VOORAL GEZOND NIEUWJAAR TOE 

 

Bij het verschijnen van deze editie van ons mooie dorpsblad 

“De Schakel” is de herindeling ook in de praktijk een feit. Na 

een lange voorbereiding en voor ons een mooie 

verkiezingsuitslag is het nieuwe College en de nieuwe 

gemeenteraad geïnstalleerd. De coalitie is gevormd en ik ben 

blij dat wij als “Team Lokaal” daar deel van uit maken. De 

nieuwe gemeente “Land van Cuijk” is gestart.  

Vanuit “Team Lokaal” nemen Willy Hendriks-van Haren uit 

Oeffelt (oud-Hopse) en David Sölez uit Cuijk als wethouder 

zitting in het College.  

Vanuit onze partij nemen Helma Pluk uit Cuijk, Marco van den Berg uit Boxmeer, Marcel 

van den Elzen uit Mill, Fons van Mil uit Overloon, Willem van Haren uit Oeffelt, Erik van 

Daal uit Sint Hubert, Jan van Riet uit Oploo en ikzelf als raadslid zitting in de nieuwe 

gemeenteraad.  
 

De opstart van deze nieuwe grote gemeente zal in het begin nog heel veel wennen zijn. 

Niet alleen voor de burgers maar ook voor de ambtenaren. Niet alles zal direct op 

rolletjes gaan maar geloof me: de ambtenaren, College en gemeenteraad doen hun 

uiterste best om de overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.  
 

Namens “Team Lokaal” wens ik iedereen een Gelukkig maar vooral  

Gezond Nieuwjaar toe. 
 

Team Lokaal Corné Tak 
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HEEL VEEL GELUK GEHAD 
 

De meeste mensen die me kennen denken dat ik in Haps 

geboren ben! Het scheelt wel niet veel, ik woon al 70 jaar in 

Haps. De eerste 6 jaar van mijn leven heb ik in Beugen 

doorgebracht, waar ik ook geboren ben.  

Vlak na de oorlog was er nergens een huis te krijgen.  

Mijn ouders hadden het geluk dat ze in Beugen in een boerderij 

een paar kamers konden huren.  
 

In Beugen heb ik echt een paar keer een engeltje op mijn 

schouder gehad! Het was een paar jaar na de oorlog. In die tijd 

kwamen er over de weg waar we aan woonden misschien 2 

auto's per uur langs? Ik kreeg het als peuter van een jaar of  

4 toch nog voor elkaar om voor één van deze auto's te lopen.  

Ik kwam plotseling van achter de heg uit en de auto, die een  

noodstop maakte, ging de heg in.  

Ik had heel veel geluk gehad. Enkele weken na mijn  

bijna-ongeluk met een auto, verging het mijn  

overbuurjongetje van een jaar of 5 heel wat slechter!  

Zijn vader werkte bij Philips in Eindhoven en werd iedere werkdag opgehaald door een 

grote Philips bus en ook weer thuis gebracht. Als hij thuis kwam, liep zijn zoontje Hans 

hem altijd tegemoet. Maar die dag was Hans wat eerder bij de bus als dat zijn vader 

was uitgestapt. Op de een of andere manier struikelde Hans en kwam met zijn been 

onder de bus. Hij bleek zijn been op verschillende plaatsen gebroken te hebben. De 

chauffeur van de bus trof geen schuld, want dit kon hem echt niet gezien hebben. 

Trouwens met Hans is het ook weer helemaal goed gekomen!  

De tweede keer dat ik een engeltje op mijn schouder 

had was als volgt. Jan, de eigenaar van de boerderij, 

woonde ook bij ons in. Ik mocht vaak met hem met de 

tractor mee. Zo ook die keer dat hij het gras moest 

snijden in de appelboomgaard. Hij had achter de tractor 

een machine met grote ronde schijven die het gras 

sneden. Ik zat boven het grote wiel van de tractor tegen 

een ijzeren rekje aan.  

Opeens werd ik door een tak van een appelboom 

gegrepen. In een flits gebeurde er van alles.  

De uitkomst was dat ik een eindje boven die 

onbeschermde vlijmscherpe messen hing te bungelen. 

Jan had me in een flits bij mijn  

bretels vast gegrepen. Mijn moeder was buiten de was op aan het  

hangen en zag het ook allemaal gebeuren. Mijn moeder was zo  

geschrokken dat ze er nog dagen last van heeft gehad. 
 

Er waren in die tijd gelukkig ook nog hele leuke dingen.  

In de buurt van de Maasdijk, waar we maar een paar honderd  

meter vandaan woonden, zijn we vaak gaan spelen. Daar ging  

ik dan met mijn broertje en zusje naartoe. Daar gingen we dan  
van de dijk af rollen. Op de dijk stonden duizenden grote  

margrieten. Die waren zo hoog, daar konden we niet  

overheen kijken. Tussen die margrieten maakten we paadjes.  

Zo werd het een bloeiende doolhof. Alles bij elkaar waren mijn  

eerste 6 jaren in Beugen heel gelukkig. 
 

Snijer        . 
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AFSCHEID VAN VIVA MUSICA 
 

Op de laatste dag van dit jaar 

stopt ons koor, en dat voelt toch raar.  

Heel veel hebben wij met z’n allen gezongen 

vaak met gemak maar soms kwam het diep uit onze longen. 

We hebben in die tijd veel meegemaakt 

daarom is dit einde toch iets dat ons raakt. 

Wekelijks naar de repetitie gaan 

dat stond in onze agenda bovenaan. 

Flink oefenen voor een concert 

zodat het een mooie uitvoering werd. 

Maar ook  tijd om met elkaar te praten 

zelfs buiten de pauze konden we dit niet altijd laten. 

We hingen jassen op, zodat we geen hoge contributie hoefden te betalen 

maar ook met de bloembollenverkoop konden we geld binnenhalen.  

Het mooie van dit alles was, iedereen deed mee 

ook al werd het met de garderobe soms wel erg laat in het café.  

We hadden graag nog een keer in Haps opgetreden 

maar Corona bracht ons in andere omstandigheden. 

Viva Musica stopt nu na 82 jaar  

een hele tijd, het blijft zoals gezegd 

heel raar. 

In het komende jaar zullen wij elkaar 

nog een keer zien, 

bij een reünie, dat verzacht misschien 

de “pien”. 

Voor 2022 wens ik ieder veel 

voorspoed en geluk 

blijf gezond, dan kan het niet meer 

stuk! 
 

Jan Arts, oud voorzitter Viva Musica. 
 

 
 

 

 

 

  

HAPS-INFO.NL  

WENST U EEN VOORSPOEDIG 
EN GEZOND 2022! 

 

 

                              Bedankt, voor de 82 jaar dat Haps  

                                 heeft mogen genieten van koor 

                                        Viva Musica Haps  
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HUISTHEATER DE STEENAKKER 

   
Het is stil nu de trein niet meer rijdt… 

Geen concerten of voorstellingen,  

geen wandelingen over de spoordijk,  

geen arrangementen met het  

Duits lijntje. 
 

Maar wel een sfeervol stalraam na de 

nachtvorst.  
 

Bevroren in de tijd, een stilleven,  

als een sprookje om wakker gekust  

te worden. 
 

Voor iedereen een hoopvol,  

gelukkig en gezond nieuwjaar! 
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HUIS BOOMKWEKER  
PETRUS JOHANNES NELISSEN UIT OEFFELT 

 

(Hij verdiende eigenlijk een kersenboom op zijn graf) 
 

De Inspecteur Löhnis, de Rijkmaker en de Wilhelmina, woorden die ik in mijn jeugd elk 

jaar weer hoorde als het kersentijd was. Vele uren stonden we na schooltijd bij mijn opa 

op de ladder. Ik hoor hem nog zeggen: “Steeltjes er aan, geen blad erbij en geen takjes 

breken. Volgend jaar wil ik ook nog kersen plukken en een geit heb ik niet”. Maar als je 

op het topje van een fruitladder van 8 meter stond en met een haak de uitstekende 

takken naar je toehaalde, lette je daar niet zo op, als de kersen maar zo vlug mogelijk 

in het mandje kwamen.  
 

Hij en zijn huishoudster zochten de kersen uit en deden ze in kistjes van de Nijmeegse 

Veiling. ’s Avonds om zes uur moesten de kistjes met kersen bij het verzamelpunt van 

de veiling zijn. De uit-gesorteerde kersen, die rot waren of door de vogels aangepikt, 

werden achter in de boomgaard uitgestrooid voor de hut met bijenkorven. Konden die 

beestjes er nog van genieten. In een bericht in De Gelderlander van mei 1933 kwam ik 

die namen weer tegen. Een tweede reden om me daarin verder te verdiepen was de 

daarbij genoemde naam van de kweker P.J. Nelissen uit Oeffelt. Daarom eerst maar 

eens even stilstaan bij de hoofdpersoon van dit verhaal. 
 

Petrus Johannes Nelissen is zo’n 150 jaar geleden in Oeffelt geboren op 11 mei 1863 

aan de Kerkhoek. Zijn ouders waren Theodorus Nelissen en Petronella Boumans. De 

ouders hadden een landbouwbedrijf. Zijn voorouders van vaderskant waren herbergier 

op Koudenoord, een herberg gelegen tegenover het Genneperhuis aan het jaagpad 

langs de Maas.  Petrus ging in Oeffelt naar de lagere school, eerst bij meester Van 

Buuren en in de hogere klassen bij het hoofd van de school meester Van der Sterren.  
 

Over zijn vervolgopleiding weten we weinig, zeker is in elk geval dat hij in 1877/78 op 

kostschool zit in Roermond, mogelijk het Bisschoppelijk College. Daarna gaat hij thuis 

meewerken op het bedrijf en deels ook voor zichzelf. In die jaren bekwaamde hij zich in 

het boomkwekers vak. In de raadsvergadering van november 1888 wordt hij in Oeffelt 

benoemd als gemeenteontvanger. Zijn beroep is dan boomkweker. Hij blijft 

gemeenteontvanger tot april 1894. De beloning daarvoor was per jaar ƒ 130,-. Bij zijn 

eervol ontslag, met dank voor de bewezen diensten, staat vermeld dat hij naar elders 

vertrekt. Dat elders dat blijkt Waalwijk te zijn, waar hij 10 jaar, van 1894 tot 1904, 

blijft wonen.  
 

Vanuit zijn vak van boomkweker had hij in 1891 in Waalwijk al eens deelgenomen aan 

een tentoonstelling. Hij won daar toen al twee grote zilveren medailles, een voor de 

schoonste verzameling coniferen en een voor de schoonste verzameling fruitbomen.  

Dit mooie succes zal voor hem de reden zijn geweest om drie jaar later naar Waalwijk 

te verhuizen. In Waalwijk was hij ook werkzaam als boom- en groentekweker.  

In december 1893 staat in de krant dat in zijn kwekerij aan de Stationsstraat aldaar 

verscheidene jonge boompjes zijn vernield. Ook in Waalwijk ontwikkelt hij nieuwe 

kersensoorten. In juli 1900 staat een bericht in de Provinciale Noord-Brabantse Courant, 

maar ook in de Gooi- en Eemlander, dat op zijn boom- en groentekwekerij een nieuw 

soort kersen is te bezichtigen. De kleur is wit doorschijnend, als albast, zodat de draden 

of nerven duidelijk zichtbaar zijn. De smaak is zeer zoet en aangenaam en zal de naam 

Witte Meikers krijgen. Een andere eigenaardigheid is dat de mussen vanwege de witte 

kleur in het geheel niet aan de kersen zitten, wat gunstig is voor de oogst. Deze nieuwe 

soort kersen is uit zaad gewonnen en is buitengewoon vruchtbaar. Men kan nu al 

boompjes voor het nieuwe seizoen bestellen. In 1901 wint hij op een tentoonstelling in 

Waalwijk nog een tweede prijs met zijn vruchtbomen.  
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In oktober 1904 komt hij weer terug naar zijn moeder in Oeffelt, die in 1895 weduwe 

was geworden. Als zij in 1907 overlijdt neemt broer Gerardus Marianus de boerderij 

over. Petrus, die nooit getrouwd is, gaat dan in de kost. Eerst bij Hubertus Janssen aan 

de Lieting en later verhuist hij naar Adrianus van den Heuvel op het Kruispunt.  

In maart 1907 komt een aantal belangstellenden naar een vergadering in hotel  

“De Korenbeurs” in Cuijk om een tuinbouwvereniging op te richten. De vergadering 

wordt geleid door de heer Pieter Nelissen, boomkweker te Oeffelt, die in korte woorden 

het nut van zo’n vereniging schildert. Na enige discussie wordt met algemene stemmen 

besloten de vereniging op te richten. De contributie wordt bepaald op ƒ 1,50 per jaar. 

De dagvoorzitter sluit de vergadering met de wens dat vele leden zich bij de nieuwe 

vereniging zullen aansluiten en de fruitteelt in het Land van Cuijk een hoge trap van 

bloei zal bereiken. 
 

Zelf heeft Nelissen in die tijd al een flinke kwekerij, zoals blijkt uit twee advertenties in 

de Echo van februari en november 1907, waarin hij aangeeft 1e kwaliteit jonge 

vruchtbomen, van zware en lichte maat, duizenden zware doornplanten en een partij 

zwaar gewortelde Canada’s. Ook heeft hij hoogstam 

appelbomen in de soorten Bellefleur, Goud Renet en 

Sterappel.  

Merkwaardig is een advertentie in het Boxmeersch 

Weekblad van februari 1914, waarbij P.J. Nelissen uit 

Oeffelt, als bestuurslid van de Tuinbouwverenging te 

Cuijk, een uitsmijter vraagt ter assistentie bij openbare 

vergaderingen te Cuijk. Robuuste gestalte vereist.  
 

Kennelijk reist Nelissen voor zijn kwekerij ook naar het 

buitenland, want hij vraagt en krijgt, tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, in april 1915, een paspoort voor Duitsland en België. 
 

In 1912 koopt hij een stuk landbouwgrond dicht bij station Kruispunt Beugen, langs de 

Graafsedijk, sectie B917, dennenbos en hakhout. Hij begint daar een kwekerij.  

De Graafse Courant schrijft in maart 1912: “Door de firma Nelissen is op de 

zuidwestelijke hoek gevormd door de N.B.D.S.M en de S.S. een perceel grond 

aangekocht waar een bloem- en boomkwekerij wordt aangelegd.  

Aan de voorzijde wordt een prachtige reclametuin ingericht, waarop men vanuit de 

treinen van beide Spoorwegmaatschappijen het volle gezicht heeft en die een sieraad 

voor het Kruispunt zal vormen”. 
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In 1924 vertrekt het gezin van Adrianus van den 

Heuvel naar Boxmeer en wordt Petrus op dit adres 

ambtshalve uitgeschreven.  

In 1930 blijkt hij te wonen op het adres Kruispunt 

89a (een ingepast nummer bij het station). Zie rode 

vlekje boven de 3 van MP36. 

Vrijwel zeker is dit de strooien hut die hij bij zijn 

kwekerij had gebouwd voor het opbergen van 

materiaal en om te kunnen schuilen bij slecht weer 

(zie foto). 

 

 
 

Lang heb ik me afgevraagd waar precies Nelissen op het 

Kruispunt heeft gewoond. Bekend was dat hij direct achter 

het viaduct in een strooien hut woonde. Later, voor een 

artikel over de bevrijding in 1944, vond ik een luchtfoto van 

Kruispunt Beugen, die eind oktober 1944 was gemaakt.  Alle 

spoorlijnen en stations staan daarop, maar ook het hoekje 

waar Nelissen woonde. Duidelijk is de kersenboomgaard te 

zien en vaag ook de strooien hut in de linker benedenhoek 

van het viaduct. Zie detail luchtfoto.   
 

Komen we terug bij mijn inleiding. Rond 1920 legde hij zich 

ook meer toe op het veredelen van kersen. Dit gegeven 

vinden we terug in een prijscourant van 1943, waarbij van 

de bovengenoemde soorten kersen staat aangeven dat P.J. 

Nelissen uit Oeffelt deze kersen in 1920 heeft ontwikkeld. 

Bijzonder, bij de Rijkmaker staat dat hij weliswaar uit Oeffelt 

komt maar nu (1943) in Haps woont. Op de site van de 

Tuinen van Appeltern staat aangegeven dat daar de 

Inspecteur Löhnis te koop is en in de beschrijving staat 

vermeld “Dubbele meikers gekruist met de Bastaard Dikke, 

gewonnen in 1920 door P. Nelissen, Oeffelt”. Vogels en in 

het bijzonder spreeuwen genoten ook van de korenoogst. 

Om schade te voorkomen werd er ook op geschoten.  

Volgens de Provinciale Noord-Brabantse Krant werd door 

Nelissen in augustus 1924 in zijn boomgaard een jonge 

spreeuw doodgeschoten die aan de poot een aluminium ring 

had met het opschrift “Helgoland 50862 Zoölogisch Station”. 

De heer Nelissen heeft aan hen een bericht gezonden. 

  

Detail luchtfoto van 
Kruispunt-Beugen, d.d. 

29 oktober 1944, 
boomgaard en hut van 
Nelissen in cirkel 

Petrus Nelissen voor zijn strooien hut bij Kruispunt 
Beugen. (Foto Andries Nielen, circa 1912). 
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De Inspecteur Löhnis, 

een hartvormige kers. 

 

In de Gelderlander van mei 1933 staat een uitgebreid artikel 

over nieuwe kersensoorten. In het verslag van de directeur 

van de Land- en tuinbouwschool in Breda wordt vol lof 

gesproken over enige kwekersproducten van Pieter Nelissen 

uit Oeffelt. Verder in dit verslag lezen we: “de Wilhelmina, de 

Inspecteur Löhnis, de Vacantiekers, de Rijkmaker, de Princes 

Juliana en de Mijnheer Vroeg, zijn aanwinsten van de 

heer P. Nelissen te Oeffelt (bij Kruispunt Beugen).  

Deze kersenliefhebber heeft verscheidene jaren geleden kersen gezaaid en van de 

zaailingen een aantal benoemd en voort gekweekt. Enige bomen staan in de proeftuin in 

Breda maar dragen nog geen vruchten” De schrijver van het artikel is echter op de 

kwekerij geweest en heeft ze daar geproefd. Verder schrijft hij: “Ook heeft de heer 

Nelissen een hoeveelheid kersen toegezonden. O.a. de Vacantiekers is buitengewoon 

goed van smaak, zeer klein van steen en had de reis met glans doorstaan, zo 

constateren een aantal tuinbouwconsulanten in Wageningen op 31 augustus 1933. De 

Wilhelmina is nog voortreffelijker en vindt haar weerga niet. Het is de heer Nelissen 

gelukt een mooi resultaat met zijn kwekersproeven te bereiken”.  
 

In juli 1936 vinden we in het weekblad van Cuijk, de Echo, een artikel over de 

kersenteelt in het Land van Cuijk, waarin P. Nelissen wordt genoemd. Deze vakman-

kweker zoekt steeds naar verbetering van de vrucht en naar een latere bloeitijd zodat 

de kans op vorstschade verminderd wordt. Daarin is Nelissen met zijn zoete kersen ten 

volle geslaagd. De Nederlandse Pomologische keuringsraad 

kende hem daarvoor het certificaat 1e klasse toe. Na zijn 

uitvoerig betoog op de vergadering van de kwekers bleek er 

direct animo voor zijn producten. Aan zo’n gunstig oordeel 

van deskundige zijde over de kennis van de heer Nelissen 

kunnen we alleen maar zeggen “hij zou een kersenboom op 

zijn graf moeten krijgen”. We wensen ‘Pietje” veel succes 

toe met zijn nieuwe producten. Petrus (Pieter) J. Nelissen 

sterft bij zijn familie in Vortum-Mullem. Volgens inschrijving 

in het overlijdensregister van de gemeente Vierlingsbeek op 

8 januari 1947. Ook bij de gemeente Haps vinden we zijn 

overlijden terug omdat hij daar officieel woonde. Op zijn 

bidprentje staat dat hij eenvoudig en goedhartig was, op 

het einde een weinig gekweld is, maar God heeft hem 

beproefd en hem waardig bevonden. 4]. 
 

  Foto: Pieter Nelissen kort voor zijn overlijden, staande bij 
een kersenboom in Vortum-Mullem.  
(Foto via Angelina Aben-Derks). 
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Dit artikel kreeg onverwacht een vervolg. Wat is toeval 

had het concept van dit artikel net klaar toen ik een mail 

ontving van Marcel Rutten, van het Nederlands Fruit 

Netwerk. Hij informeerde of ik wat kon vertellen over een 

fruitkweker Nelissen uit Oeffelt. Hij was tevens op zoek 

naar kersenrassen die Nelissen ontwikkeld heeft. Er 

volgde een drukke mailwisseling. Van hem kreeg ik nog 

enige verwijzingen uit de landelijke pers over de 

kwekersactiviteiten van Nelissen die ik hiervoor in het 

artikel heb verwerkt. Hij kwam met het voorstel om in de 

regionale krant een oproep te plaatsen om te reageren als men in de omgeving van 

Oeffelt nog oude kersenbomen wist te staan. In de regionale krant De Bok werd op 4 

december 2020 onderstaande oproep geplaatst. 

Op deze oproep is door een viertal personen gereageerd.  

In januari is Marcel Rutten naar de verschillende adressen geweest om de oude bomen 

te bekijken en daarvan enthout te snijden. In het voorjaar van 2021 heeft hij die op een 

onderstam geënt. Het merendeel van de 32 opgeënte bomen is goed aangeslagen.  

Het is nu afwachten of het volgend voorjaar daar kersen aan komen. Marcel is een paar 

maanden later nog een paar keer terug geweest naar Oeffelt om van de moederbomen 

blad te verzamelen. Hij heeft deze bladeren verzonden naar East Malling Research, het 

grootste onderzoekslab voor fruitteelt in Engeland, voor DNA-analyse. Hij hoop zo meer 

te weten te komen over de afstamming van de door Nelissen gekweekte bomen.  

Hij verwacht daar in het najaar een uitslag van te krijgen. Met dank aan Marcel voor zijn 

bijdragen en voor zijn inspanningen om de oude kersenrassen te behouden. 
 

Artikel, met dank aan Jan Veekens.  
 

OPROEP OUDE KERSENBOMEN 
 

Vorig jaar is in Oeffelt gestart met de zoektocht naar oude kersenbomen/kersenrassen.  

Hierbij is mogelijk het kersenras Rijkmaker al teruggevonden. Omdat de locatie van de 

voormalige kwekerij grenst aan Haps (Graafseweg/huidige Kwekersweg) , is de 

verwachting dat ook in Haps mogelijk oude kersenbomen staan die door Piet Nelissen 

gekweekt zijn.  

Daarom deze oproep: Zeggen deze kersennamen je iets en weet je nog een boom van 

één van die oude rassen te staan?  

Informatie over de kersenbomen kunt u mailen naar: Gertjan Coenen: zvf@hotmail.com 
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❖ Verhuist u naar een verzorgingshuis, dan kunnen we de Schakel blijven bezorgen 

bij een van uw naasten; lukt dit niet, dan zoeken we samen naar een oplossing. 

❖ Is een van uw naasten overleden en woont er niemand meer op dit adres? 

❖ Automatische overschrijving abonnementsgeld stopzetten! 

Als redactie weten we niet alles…… 

Daarom graag veranderingen even doorgeven via e-mail: info@deschakelhaps.nl 
 

Hartelijk dank, redactie “De Schakel” 

 

ADRESWIJZIGING 

Loop je op Nieuwjaarsdag een rondje door het dorp en 

kom je op verschillende plaatsen deze spreuk tegen. 
Dorpsgenoten waren zeer blij verrast. 

Wie ze opgehangen heeft weten we niet.  

Hoe mooi is dat iemand dit doet! 
 

Deze spreuk hing o.a. op de container bij de sporthal, 

langs paadje bij de sporthal, achter de sporthal bij de 

tandarts, in Park de Wild op een bord, enz...  

 

Foto: Wim Fokkens. Kerst-/winterdorp van Lego. Dat ‘s avonds verlicht wordt. 

 
 

1 JANUARI 
 

Enkele gebeurtenissen uit de jaren op 1 januari: 
1852 – In Nederland wordt de postzegel ingevoerd. 

1901 - Voor kinderen van 6 tot 12 werd de leerplicht ingevoerd.  

1968 – Nederland start met kleurentelevisie uitzendingen. 

1986 – Flevoland wordt officieel de twaalfde provincie van Nederland. 

2014 – Verbod om alcoholische dranken te verkopen of te schenken aan jongeren.  

2001 - Cafébrand in Volendam.  

2002 - Is het alweer 20 jaar geleden dat de euro werd ingevoerd. 
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DIENSTVERLENING VANAF 1 JANUARI 2022 
 

1 januari 2022: de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert 

en Sint Anthonis gaan samen verder als één gemeente Land van Cuijk.  

Dit artikel bevat de openingstijden en contactgegevens van  

gemeente Land van Cuijk vanaf het nieuwe jaar. 
 

Contact algemeen 

Gemeente Land van Cuijk  Telefoon: 0485 – 85 4000 

E-mail: gemeente@landvancuijk.nl Website: www.landvancuijk.nl 
 

Telefonische bereikbaarheid 

Maandag t/m donderdag: 09.00 – 17.00 uur. Vrijdag: 09.00 – 12.30 uur 
 

Openingstijden locaties 

De gemeentehuizen in Boxmeer, Grave, Mill en Sint Anthonis zijn vanaf 1 januari 2022 

voor het publiek gesloten. Voor afspraken aan de balie of voor een persoonlijk gesprek 

met een ambtenaar of bestuurder kunt u voorlopig terecht in het gemeentehuis in Cuijk. 

Het gemeentehuis in Boxmeer wordt uiteindelijk het gemeentehuis van het Land van 

Cuijk. Daarvoor wordt het verbouwd. Tot het moment dat de verbouwing begint, kunt u 

voor sommige producten ook nog telefonisch een afspraak maken voor de locatie 

gemeentehuis Boxmeer. 
 

Cuijk 

Gemeentehuis Cuijk 

Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk  

Het gemeentehuis in Cuijk is voor bezoekers geopend: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 09.00 – 17.00 uur 

Woensdag: 09.00 – 20.00 uur 

Vrijdag: 09.00 – 12.30 uur 

Voor burgerzaken kunt u in het gemeentehuis Cuijk op afspraak terecht op: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 09.00 – 12.30 uur 

Woensdag: 09.00 – 20.00 uur 

Vrijdag: 09.00 – 12.30 uur. 
 

Boxmeer 

Gemeentehuis Boxmeer 

Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer  

Voor burgerzaken kunt u in het gemeentehuis Boxmeer op afspraak terecht op: 

Maandag: 16.00 – 20.00 uur 

Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 – 12.00 uur 

Donderdag: 13.30 – 17.00 uur 
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Dienstverlening aan huis 

Paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen en standaard geboorteaangiften kunt u 

vanuit huis aanvragen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.  

Reisdocumenten en rijbewijzen kunt u ook thuis laten bezorgen. 
 

Afvalinzameling 

Vanaf 1 januari 2022 zamelt de firma Van Kaathoven het huishoudelijk afval in voor de 

gemeente Land van Cuijk. In de afvalkalender voor 2022 ziet u precies op welke dag 

het afval wordt opgehaald. U kunt de afvalkalender bekijken via DeAfvalApp. Alle 

informatie over de afvalinzameling vindt u ook op www.gemeentelandvancuijk.nl/afval. 
 

Melding openbare ruimte 

Via de MijnGemeente App maakt u gemakkelijk met uw smartphone een melding over 

de openbare buitenruimte of het inzamelen van afval. Aan wat voor meldingen kunt u 

dan denken? Bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast of overlast door ongedierte. Maar 

ook een melding over zwerfvuil, achterstallig groenonderhuid, een gat in de weg of een 

losliggende stoeptegel.  

 

 

 

 

  

SILICAGEL ZAKJES 
 

In de zakjes silicagel zit een kristal dat erg goed vocht absorbeert.  

Dat komt van pas in een heleboel situaties b.v.: 

Kruiden zoals knoflookpoeder kunnen gaan klonteren,  

doe een silica zakje in het potje om klonteren te voorkomen.  

Of om te voorkomen dat je sieraden verkleuren is het verstandig om  

een zakje silicagel in je sieradenkistje te leggen; dit voorkomt corrosie. 
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   Foto: Elles van Loenen 

 

Toekomst moet je niet voorspellen, 

maar mogelijk maken. 
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EINDEJAARSGEDICHT 2021 
 

Het jaar 2021 is weer op zijn einde gelopen 

En dusdanig ben ik weer in de digitale pen gekropen 

Zo ruk ik jou als lezer even los uit het jouw Netflix-serie of het World Wide Web 

En mag je even wachten met het sturen van belangrijke stickers via WhatsApp 

Want geef toe, je leeft af en toe wel een beetje onder een steen 

Dus met dit gedicht krijg je een inkijkje in de wereld om je heen 

De wereld kon dit jaar aan rampen helaas ook niet ontkomen 

Er was weer veel ellende met het water dat te hard bleek te stromen 

Duitse deelstaten, de provincie Luik en ook Limburg werden flink geraakt  

Door het wassende water werden huizen overspoeld en slachtoffers gemaakt 

Hevige regenval zorgde ook in India voor grote ellende 

Door modderverschuivingen ontstond er een tragische bende 

In China vielen doden tijdens een marathon door het slechte weer 

Dat het op die manier op zijn einde moest lopen doet dan erg zeer 

Ook van extreme hitte lijken we steeds meer last te krijgen 

In Canada en op Sicilië zagen ze het kwik naar een record van bijna  

50 graden stijgen 

Apocalyptische beelden van het Griekse eiland Evia door toedoen van het klimaat 

Honderden mensen op een boot die wegvaart van een kustlijn die in lichterlaaie staat 

Niet alleen in Zuid-Europa was het raak 

Ook andere delen van de wereld waren met vuurzeeën de Sjaak 

Branden in de VS, Noord-Afrika en Siberië die tweeduizend vierkante meter ontbosten 

De kracht van de natuur die mensen daar het leven kostten 

Ook door vulkaanuitbarstingen staan landen voor hete vuren 

In Congo en op La Palma kreeg men het gloeiend te verduren  

In Haïti zat de bevolking in augustus ook in angst en beven 

Een zware aardbeving wisten meer dan 2000 burgers niet te 

overleven 

De aarde is aan het barsten door de uitstoot van de vele broeikasgassen 

In zijn vruchtbare grond weet het klimaat zo desastreuse littekens te krassen 

Door het late ingrijpen van de mens wordt er met vuur gespeeld 

Maar over hoe we het klimaatprobleem aan moeten pakken is men nog verdeeld 

De poppen zijn aan het dansen, maar men is meer geïnteresseerd in andere poppen 

Want hoe is die grote pop in Squid Game af te stoppen? 

Het oplossen van het klimaatvraagstuk, daarin ziet men nog geen  

hoge nood 

Maar stilstaan bij een pop, dat gaat pas echt over leven en dood 

Minder douchen, de verwarming uit en meer fietsen naar mijn bezoek? 

Allemaal leuk en aardig, maar mij niet gezien, dank je de( Annemaria) koekoek 
 

Naast de natuur was er ook veel menselijk lijden door rampen, geweld of verkeer 

Zo stortte begin dit jaar in Indonesië een passagiersvlucht neer 

Niet alleen in de lucht verloor men levens, maar ook op de grond 

Een fataal verkeersongeluk zorgde voor intens verdriet in Helmond  

In een fractie van een seconde werd het zo een noodlottige zaterdagnacht 

Met bloemen, lichtjes en vuurwerk werden de jongeren herdacht 
Drama’s op de weg in Kroatië, Bulgarije en Turkije door 

busongelukken 

En in Houston vallen doden, omdat ze tijdens een concert elkaar 

verdrukken 
 

In Waukesha zorgde een chauffeur voor een verschrikkelijke daad 

Tijdens een kerstoptocht reed hij in op een grote groep mensen op straat 
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Dat achterstallig onderhoud mensenlevens kost is onacceptabel 

Toch zaten er in Italië en Tsjechië fatale kinken in de kabel 

De cabines van de kabelbaan werden uit de lucht gelanceerd 

Erg triest dat een overlevend vijfjarig jongetje zo alleen naar huis terugkeert 

De zomervakantie is voor velen de leukste tijd van het jaar 

Maar niet voor Carlo in Mallorca, want ze sloegen hem in elkaar 

Bij een stapavond liep het met een vechtpartij uit de hand 

Hij overleed aan zijn verwondingen en verliet levenloos het  

Spaanse land 
 

Harde confrontaties, daar wisten ze in Myanmar ook wel van wanten  

Er vielen veel slachtoffers tussen veiligheidstroepen en demonstranten 

Sinds de staatsgreep in februari blijft het daar onrustig met rellen 

Onschuldige burgers zijn zo de pisang van deze oorlog tussen het leger en de rebellen 

De dupe, dat zijn ook de migranten in bosjes verscholen 

Zij zijn een politieke speelbal bij de grens van Wit-Rusland en Polen 

De situatie over dit precaire onderwerp is zeer onstabiel 

We worden het in de wereld maar niet eens over migratie en asiel 

Dictator Loekasjenko is goed uitgerust om hiermee te pesten 

Hij gaat een grens over en slaat zo onschuldigen buiten Westen 

Laten we hopen dat dit in rustiger vaarwater gaat komen  

Een andere ramp had dit iets te letterlijk genomen 

Want het containerschip de Ever Given liep vast in het drukbevaren Suezkanaal 

En ging zo met de titel ‘de duurste file ooit’ aan de haal 

In tegenstelling tot de scheepvaart staat de rest er niet te lang bij stil 

Omdat men gauw het overlevingsspel bij Squid Game volgen wil 

Want hoe gaat het verder in deze kijkcijferhit uit het Oosten? 

En hoe kan ik mezelf om de slachtoffers uit de eerste aflevering zien te troosten? 

Maar al snel verdwijnt verdriet en zit men helemaal in het tweede spel 

Wie is er goed met een breekbare suikerkoek? Wie overleeft het niet en wie wel? 
 

In januari 2021 stapte het kabinet Rutte 3 op vanwege een vernietigend rapport 

Want bij de toeslagenaffaire schoten vele ministers tekort 

Nederland ging naar de stembus, er moest snel worden geformeerd 

Maar na de verkiezingsuitslag liep het helemaal verkeerd 

Tijdens de verkenning was Ollongren slordig met haar geheime papieren stukken 

We zagen hierdoor een snel proces van een nieuwe regering mislukken 
 

Op haar dossier waren de woorden ‘functie elders’ voor Omtzigt  

opgedoken 

Maar na lang nadenken bleek Rutte daar nooit over te hebben  

gesproken 

Andere partijen vonden het geheugenverlies van de premier  

nogal bezopen  

Maar Rutte wist nog net een motie van wantrouwen te ontlopen 

Er kwamen andere verkenners en informateurs om partijen bij elkaar te brengen 

Maar zonder succes besloten ook zij zich hier niet meer in te mengen 

Het hele proces van formeren bleef in 2021 veel te lang duren 

Demissionaire partijen zijn het land daarom maar blijven besturen 
Er moesten besluiten genomen worden en geen maatregel ging te ver 

Want het draaide allemaal om die allesbepalende R 

                                    Een lockdown, een avondklok, mondkapje ja of nee? 

                                    En een checkapp om te laten zien bij het theater of café  

                                    Uiteindelijk kon er worden gevaccineerd 

                                    Maar raakt het land hierdoor niet gepolariseerd?  
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Het virus wordt door heel de wereld nu wel gehaat 

Maar we krijgen het met z’n allen niet van de straat 

De regeringen nemen besluiten, soms zijn ze irritant  

Meningen mogen verschillen, maar gebruik het boerenverstand 

Dus blijf medemens en niet elkaars tegenpool 

Bestorm elkaar niet zoals gebeurde bij het Capitool 

De maatschappij verhardt, de wereld staat in brand 

Het getouwtrek in de politiek houdt dit in stand 
 

Wie trekt er aan de touwtjes, wie trekt er aan het kortste eind? 

Maar het kan me Netflixkijker niets meer schelen naar het schijnt 

Zij zijn weer helemaal in de Squid Game-serie gekropen 

En ze kijken of ze in het derde spel er wel een touw aan vast kunnen knopen 

Welk team trekt de zege naar zich toe en welk team trekt een lang gezicht? 

Wie gaat dit overleven en voor wie dooft definitief het laatste licht? 
 

Waar een jaar eerder de evenementen werden opgeschort 

Konden we het afgelopen jaar weer volop genieten van de sport 

Uniek was het EK voetbal in elf verschillende landen 

Na het vertrek van Koeman, lag het lot in Frank de Boers handen 

In de poule werd alles gewonnen, het land stond op de kop 

Maar na uitschakeling tegen Tsjechië werd het alsnog een flop  
 

Het ging op zijn boerenfluitjes, er was weinig passie op het veld 

Na dit fiasco koos de Boer eieren voor zijn geld  

En ook al kregen we geen rondvaart door de grachten  

Het oranjegevoel liet niet lang op zich wachten 
 

In de Tour de France zorgde Van der Poel voor de sensatie 

Hij pakte het geel in de tweede etappe na een prachtige prestatie 

Met die vorm zou hij ook graag op de Spelen in Tokio willen bovendrijven 

Maar na een val op zijn rug, kon hij eremetaal op zijn buik schrijven 
 

Zijn wielersportcollega’s wisten wel iedereen te verslaan  

Zij pakten het goud in de tijdrit, bij het bmx-en en op de baan 

Sifan Hassan had haar resultaten ook meer dan overtroffen 

Met 3 olympische plakkaten liep ze het vuur uit de sloffen 

Voor Kiran Badloe, de roeiers en hockeysters was Tokio een 

gouden decor  

Met 36 medailles was dit voor het kleine Team NL een groots record 

Op tennisgebied slaat Nederland ook eindelijk weer van zich af 

Het was Van de Zandschulp die zich op de US Open pas laat gewonnen gaf 
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En op 12 december was de grote cliMax in de formule 1 

Hamilton leek de titel te pakken totdat de laatste ronde verscheen 

Door een late safety car viel het plan voor Mercedes in duigen 

Verstappen sloeg toe en liet heel Nederland juichen 

Helaas zijn er in de sport ook een aantal zaken verkeerd gegaan 

Zo wisten hooligans binnen en buiten het land een slecht figuur te slaan 
 

In het Goffertstadion zakte niet alleen het spel in bij NEC 

Het was ook de tribune, maar gelukkig viel de menselijke schade mee 

Opschudding was er ook bij een aantal sportorganisaties  

Bij turnen, dansen en hockey waren er meldingen van misbruik en 

intimidaties 

Maar de Squid Game-kijker hecht hier allemaal niet veel waarde 

aan 

Men is nieuwsgieriger naar hoe de deelnemers spel 4 weten te doorstaan 

Want ook al rollen er wel eens figuurlijk koppen in de sport 

Het is toch veel spannender te zien wie er dodelijk eruit geknikkerd wordt? 
 

Het jaar 2021, wereldwijd legden cyberaanvallen bedrijven lam 

Dat ook Facebook en WhatsApp stillagen, was het hack van de dam 

Geen berichtje, geen foto, geen like of duimpje omhoog kon worden  

verstuurd 

Gelukkig heeft het allemaal niet te lang geduurd 
 

In een crisistijd zou je zeggen dat beurskoersen zouden dalen 

Maar zowel de AEX als de bitcoin wisten records te behalen 

Een leger kleine beleggers wisten het aandeel Gamestop geweldig te promoten 

De grote partijen die short waren werden zo flink omver gestoten 

Opmerkelijke zaken, daarvan hadden we er meer in de krant 

Zo kwam een piloot voor de rechter, omdat hij in een dorp voor taart was geland 

Ander nieuws dat meerdere keren is gecheckt 

Een radardiertje is na 24.000 jaar weer tot leven gewekt 

Een bijzonder gegeven dat maar moeilijk te beseffen is voor ons 

brein  

Is dat Pokemonkaarten tegenwoordig een paar ton waard zijn 

In Almere was de politie met man en macht op de been na een 

alarmerend seintje 

Het bleek uiteindelijk te gaan om een roepend speelgoed-Nijntje 

Het haasje waren ze ook in Bolivia, daar moesten ze een 

voetbalwedstijd onderbreken 

Een aanvallende bijenzwerm wist daar gevaarlijk over te steken 
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Verder voltooide een Nederlander een wandeltocht van 3000 km op blote voeten 

En kon Nederland na veel voeten in aarde, Europa eindelijk weer  

begroeten 

Ons land was namelijk gastheer, het Songfestival kwam na  

41 jaar thuis  

Het winnende Italië viel met hun rocklied met de deur in huis  

ABBA, ook ooit winnaar van dit wereldwijde evenement 

Maakte na 39 jaar afwezigheid weer een nieuw album bekend 

Maar Mart Hoogkamer zorgde met zijn lied dit jaar voor de meeste stemmen 

Door hem zijn we massaal in Bacardi lemon gaan zwemmen 

 

In de bioscoop zagen we de avonturen van James en zijn kornuiten 

Daniel Craig wist met deze film zo wel goed een Bondje te sluiten 

Het is niet dat elke film in 2021 zo succesvol wordt 

Alec Baldwin schoot in Rust toch behoorlijk te kort 

K3 is weer compleet en in Tsjechië bleek door Renée het meest te 

zijn gemold 

En de Televizierring mocht worden vastgehouden door de Kinderen van Ruinerwold 

We kunnen BN-ers vaak prima volgen, maar soms kunnen we ze niet goed begrijpen 

Waarom vond Donny Roelvink het nodig om zijn tanden af te slijpen? 

Het bleek achteraf dat hij het zo niet helemaal had bedoeld 

Maar hij wordt er wel stevig mee aan de tand gevoeld 

Ook Marco Borsato kreeg het flink voor zijn kiezen 

Met diverse beschuldigingen is hij zijn goede reputatie  

aan het verliezen 

Waarom nou jij, Marco? Wat is de waarheid? 

Dat mooie dromen een bedrog zijn lijkt nu wel een feit 

Lil’ Kleine had pech, hij werd beroofd omdat hij een duur horloge had 

gedragen 

Ook zijn vriendin was met stomheid geslagen 

De NS Publieksprijs ging naar Lale GÜl met ‘Ik ga leven’ 

Maar de Squidgame-kijker vond dit een tikkeltje overdreven 

Dood en verderf, dat is wat men het liefste aanschouwt 

Men kijkt zenuwslopend naar hoe spel 5 zich ontvouwt 

Komen ze uit de lucht vallen of komen ze over de brug? 

Wie gaat uit haar plaat en wie zien we dus nooit meer terug?  

Het afgelopen jaar overleden vele mensen, zo ook de bekende vrouw of man 

Eric Carle had er met zijn Rupsje nu wel definitief genoeg van 

Een andere populaire auteur ging er dit jaar van tussen 

Lucinda Riley had een broertje dood met haar Zeven Zussen  
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Sesamstraat verliest dit jaar weer een bekend gezicht 

Moederfiguur Sien had de poppetjes gezien en het kastje ging dicht  

De tv-kijker heeft heimwee, het laat een traan en het zucht 

Want zelfs Lingo-man François Boulangé houdt geen ballen meer in  

de lucht  
 

Ook in de sportwereld viel er in 2021 om mensen te huilen 

Zo namen we afscheid van ‘mister PSV’ Willy van der Kuijlen 

In de Eredivisie is hij nog steeds de topscorer aller tijden 

We horen geen Skiete Willy meer na zijn vroegtijdig overlijden 

Zijn generatiegenoot Gerd Muller, die Nederland in 1974 een trauma 

aandeed 

Is er ook niet meer, hij is er nu zelf ingetuind zoals dat heet 

Te vroeg overleed tevens Bibian Mentel, meervoudig 

Paralympischkampioen  

We moeten het helaas nu zonder haar veerkracht en positivisme doen 

Heinze Bakker, had het jarenlang bij Studio Sport naar zijn zin 

Maar na een slepende ziekte zag hij er geen brood meer in 

Over brood gesproken ,ook oud IOC-voorzitter Jacques Rogge heeft zijn ogen gesloten 

En bovendien heeft darter Andy Fordham zijn laatste pijlen verschoten 

De koning van de polonaise Arie Ribbens heeft geen noten meer  

op zijn zang 

Voortaan zijn de Brabantse nachten niet meer zo lang 

Zanger Wes uit Kameroen zagen we op jonge leeftijd uit het leven gaan 

Bij het horen van ‘zomer in Zaandam’ als mama appelsap laten we  

voortaan een traan 

De dood van Prins Philip en Bernard Haitink kunnen we iets beter accepteren 

Beide mannen zagen hun leven ver boven de negentig passeren 
 

Oud-schaatser Reinier Paping wist in ’63 de hel als winnaar te overleven 

Maar op het einde van het jaar mag ook hij zich naar de hemel begeven 

Op 6 juli van het afgelopen jaar werd Nederland getroffen door een 

groot verlies 

Een criminele aanslag betekende de dood van misdaadverslaggever 

Peter R. de Vries 

Hij vocht tegen onrecht en hij hielp ontredderde families na een 

tragische moord 

Dat hij nu zelf een cold case is geworden vindt de samenleving 

ongehoord 

‘Zorg dat je klaar zit, dan heb je een altijd een alibi’ dat liet hij ons 

vaak weten 

Maar de Squidgame-kijker waren die woorden van de overledene snel vergeten 

De seriekijker zat wel gereed en ook op het puntje van de stoel 

Maar rouwen om de doden, daarvoor hadden zij geen gevoel 

Want het laatste inktvisspel was inmiddels van start gegaan 

Wie gaat er naar de haaien en wie blijft als laatste staan? 
 

Het jaar 2021, we zagen de problemen door rampen, geweld en klimaat 

Maar de politiek krijgt de samenleving nog niet goed aan de praat  
Door halfbakken besluiten is er veel kritiek op het jojobeleid 

Het zorgt voor toenemend wantrouwen, irritatie en onzekerheid 

Hierdoor verhardt de maatschappij, hulpverleners worden in het nauw gedreven 

Door doxing worden zelfs privégevoelige informatie over hen gegeven 

Ok, de pandemie houdt de wereld nog steeds in zijn greep 

Maar we kennen intussen toch wel de klappen van de zweep? 
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Is de oplossing een steen door de ruit of het steken van een 

fikkie? 

Geld moet geen probleem zijn, want een QR code krijg je al voor 

een prikkie 

Toon respect, ook al ben je ergens niet mee eens of juist wel 

Het aanvallen van hulpverleners is echt geen kinderspel 

De Squidgame-kijker denkt: ‘ja, we moeten het samen goed zien te overleven 

Wie weet wordt het virus dan op kinderlijke wijze verdreven’ 

De populaire seriekijker analyseert en beseft het dan allemaal 

In de kinderspelletjes zit natuurlijk het allesbeslissende moraal 

Met Annemaria koekoek, touwtrekken en knikkeren zitten we vaak al op 1 lijn 

Dus wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn 

Speel als volwassenen geen hoog spel en ook niet met vuur 

Dan komt het vast goed op 

de korte of lange duur 

Laten de beslissingen en 

maatregelen de samenleving niet verdelen 

Kortom, we gaan ervoor zogen dat corona geen 

spelletje meer met ons gaat spelen 

Het eindejaarsgedicht sluit ik af, ik wens jullie 

een goed en gezond komend jaar 

Maak het gezellig en let af en toe ook een beetje 

extra op elkaar 
 

 

Joris bedankt voor je mooie eindejaargedicht! 
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DROMEN WORDEN WAAR  
VOOR MAARTEN & TWAN WEEMEN 

 

Op vrijdag 17 december 2021 zetten Maarten en Twan 

Weemen de eerste stap richting nieuwbouw op 

bedrijvenpark Laarakker in Haps door het ondertekenen 

van een koopovereenkomst voor een prachtig gelegen 

hoekkavel én zichtlocatie. Slechts een paar honderd meter 

van de plek waar Tiny en Ria Weemen in 1974 in een 

schuurtje startten met een drukkerij.  
 

En dat de twee zoons van de grondleggers 

van het familiebedrijf in hun nopjes zijn met 

de nieuwe plannen moge duidelijk zijn als zij 

aangeven dat een droom werkelijkheid wordt.  
 

Eerst maar eens even kort voorstellen, zoals 

in onze rubriek gebruikelijk is. 

Maarten: Mijn naam is Maarten Weemen, 

45 jaar oud en de oudste zoon van Tiny en Ria 

Weemen. Ik ben getrouwd met Indra en 

samen hebben wij een zoon Vikk (4) en een 

dochter Pomm (2). Ik ben geboren en getogen 

in Haps en woon nu aan het Marijkeplein naast de drukkerij. 
 

Twan: Ik ben Twan Weemen. 38 jaar oud. Verloofd met Mieke en wij hebben  

4 kinderen; Rein, Joffe, Tim en Max. Ik ben geboren in Haps en wij wonen nu in Schaijk 

in het ouderlijk huis van Mieke. 
 

Vertel eens kort hoe jullie in het bedrijf zijn gegroeid 

en wat voor opleiding hebben jullie genoten? 

Maarten: In 1974 zijn pap en mam met hun 

drukkerij begonnen achter het ouderlijk huis aan de 

Oeffeltseweg. In 1976 werd ik geboren en vanaf 

mijn geboorte ben ik opgegroeid in de drukkerij. 

Daarna werd in 1978 de drukkerij in het dorp naast 

de (toenmalige) Rabobank gebouwd en betrokken 

wij als gezin daar de bovenwoning. Na een 

geweldige tijd op basisschool de Bongerd in Haps 

was voor mij één ding duidelijk: Ik wilde de 

drukkerij-wereld in. Ik wilde naar een school waar 

drukpersen stonden en waar ik van mijn hobby mijn 

beroep kon gaan maken. Op 13-jarige leeftijd 

vertrok ik met de bus (lijn 91) naar de grafische LTS 

(De Kronenburg) in Nijmegen. Na mijn periode in 

Nijmegen heb ik de grafische MTS gevolgd in Eindhoven en daarna heb ik nog een 

aantal jaren technische bedrijfskunde gestudeerd in Tilburg. Naast mijn studies ben ik 

altijd thuis in de drukkerij blijven werken. In 2001 kreeg ik de kans om een drukkerij in 

het Gelderse Druten over te nemen. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen 

en hebben we daar de eerste nevenvestiging van Weemen geopend. Een aantal jaren 

later werd in 2005 door Weemen het Boxmeerse Grafischoth overgenomen. Toen heb ik 

de overstap gemaakt om dit wat grotere bedrijf onder mijn hoede te nemen.  
 

In 2009 hebben Twan en ik aangegeven het familiebedrijf over te willen nemen.  

Na het schrijven van een strategisch plan en een individuele competentietest was de 

overname per 1 januari 2010 een feit. 

MAARTEN &  

TWAN WEEMEN 
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Twan: Na de basisschool in Haps heb ik de MAVO in Cuijk gevolgd en daarna de MEAO 

in Venray afgerond. Vervolgens heb ik 3 jaar fulltime getennist en heb ik mijn  

A-diploma behaald om tennisleraar te worden. Toen ik 22 jaar was ben ik in de 

drukkerij van pap en man gaan werken bij de verkoop binnendienst. Dit combineerde ik 

met tennisles geven. Vanaf dat moment is het snel gegaan, want een jaar later namen 

we een grote drukkerij over in Boxmeer. Maarten maakte de overstap van Druten naar 

Boxmeer, dus kwam er een plek in Druten vrij als vestigingsmanager. Ik zei tegen ons 

pap dat ik wel wil proberen om deze vestiging te leiden. Zonder veel ervaring of 

genoten opleidingen ben ik begonnen aan deze uitdaging. Al snel werden mijn 

commerciële talenten duidelijk. Daar waar Maarten meer bedrijfskundig was en de boel 

intern goed organiseerde, haalde ik veel nieuwe klanten binnen. Het waren prachtige 

jaren in Druten waar ik veel van geleerd heb. In 2010 heb ik samen met Maarten het 

bedrijf van pap en mam overgenomen.  
 

Wat hebben jullie als huidige directie van je ouders meegekregen? 

Maarten: Pap en mam hebben altijd een heldere visie gehad, lef om te investeren en 

zijn altijd door blijven leren om ‘bij de tijd’ te blijven. Iedere cent die ze verdienden 

werd in het bedrijf gestopt en daardoor hebben ze een financieel gezond familiebedrijf 

neergezet met een modern machinepark. Daarnaast was de band met hun personeel 

enorm belangrijk. Met name mam - die toch wat meer op de werkvloer aanwezig was - 

had een hele hechte band met iedereen. Juist de balans tussen enerzijds hard werken 

en de harde zakenwereld en anderzijds hun betrokken medewerkers is iets wat wij elke 

dag nastreven. Pap en mam runden het bedrijf op hun manier en wij doen dat nu op 

onze manier. Dat is goed, maar deze balans tussen werk en de mens zal altijd op één 

blijven staan. 
 

Twan: Zorgen dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt staan en vervolgens goed 

voor hen zorgen. Ik durf wel te zeggen dat wij een fantastisch team hebben van jonge- 

en ervaren medewerkers. Daarnaast is de helft man en de helft vrouw en dat zorgt voor 

een hele mooie dynamiek. We hebben betrokken collega’s en een hele platte 

organisatie. Iedereen is hier gelijk. Niet voor niets hebben wij Geluk en Inclusiviteit 

genoemd als kernwaarden van ons bedrijf. 
 

Altijd al de wens gehad om in de grafische sector werkzaam te zijn? 

Maarten: Zoals ik het al aangaf is de inkt mij met de 

paplepel ingegeven. Als ‘mènneke’ draaide ik al aan 

knoppen waar ik niet aan mocht komen en stapelde 

ik papier in de drukpersen. Dus ja, ik wilde altijd al 

de prachtige grafische sector in. 
 

Twan: Nee. Het is eigenlijk zo gelopen toen de plek in 

Druten vrij kwam. Ik had altijd verwacht dat ik als 

tennisleraar een tennisschool zou beginnen. Het is 

toch flink anders verlopen.  
 

De afgelopen jaren heeft Drukkerij Weemen met 

enige regelmaat drukkerijen overgenomen, o.a. in 

Druten, Boxmeer, Horst, Gemert, Cuijk, 

Grubbenvorst en  

Kelpen-Oler. Is dit gebeurd met een vooraf gesteld doel en visie voor jullie bedrijf? 
Vanaf 2001 – toen we de drukkerij in Druten begonnen – zijn we gestart met deze visie. 

Een regionale vestiging dicht bij de klant, waar we creatieve producten ontwerpen en 

leveren. Toen we in 2009 ons nieuwe strategisch plan schreven hebben we deze visie 

nog verder uitgerold. We wilden groeien in verschillende marktgebieden. Daarna gingen 

de overnames in een rap tempo. We kochten bedrijven die kampten met een 

opvolgingsvraagstuk of we kochten bedrijven die er financieel slecht voor stonden.  
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Alle bedrijven die we overgenomen hebben waren familiebedrijven die dezelfde normen 

en waarden hadden als bij ons. Anno 2022 hebben we een productiebedrijf in Haps en 

Gemert en verkooplocaties in Nijmegen en Venlo. 
 

Is het noodzakelijk om te groeien? En veranderen er door de jaren heen druktechnieken 

en wensen van opdrachtgevers? 

De wereld verandert snel, dus wij moeten mee veranderen. Als producent van gedrukte 

media zien wij de wereld digitaliseren. Drukwerk wordt minder, maar zal nooit 

verdwijnen. Wij zijn vanaf 2010 vanuit de nieuwe strategie naast maatwerk drukwerk 

gaan focussen op andere producten en diensten. We leveren nu de meest uiteenlopende 

producten. Denk daarbij aan de mooiste boeken en brochures. Maar ook produceren we 

zelf binnen- en buitenreclame zoals spandoeken, vlaggen en gevelreclame. We hebben 

daarvoor al veel geïnvesteerd in een compleet nieuw machinepark. Wist je dat we ook 

promotionele artikelen leveren, zoals pennen, drinkflessen en paraplu’s?  

Deze producten van onze klanten liggen veelal op voorraad in ons centrale warehouse. 

Eigenlijk leveren we alles waar een logo op kan! Vanuit ons concept 

www.huisstijlmanager.nl leveren we onze producten inmiddels in zo’n 30 landen. 
 

Vertel eens precies waarom voor jullie nu een droom is uitgekomen na realisatie van de 

nieuwbouw! 

Door de vele overnames in de afgelopen jaren produceerden we op 3 locaties. Je zult 

begrijpen dat dit niet efficiënt is. We produceren op het moment alleen nog in Haps en 

Gemert. Onze grote wens is om deze twee locaties samen te voegen naar één grote 

productielocatie met warehouse waarin we veel efficiënter kunnen werken. Deze wens 

gaat nu in vervulling op bedrijvenpark Laarakker A73. Overigens blijven onze 

verkooplocaties in Nijmegen en Venlo gewoon bestaan. De strategie ‘dichtbij de klant’ 

laten we niet los. We hopen hier in de toekomst nog meer verkooplocaties aan toe te 

voegen. 
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Al jarenlang vanuit jullie ouderlijk huis uitgekeken naar de fraaie nieuwe locatie of 

waren er ooit plannen om naar elders te vertrekken? 

We hebben natuurlijk veel verschillende plekken bekeken en beoordeeld. Toch wilden 

we heel graag in Haps blijven. Als Haps familiebedrijf is het des te mooier dat we dan 

ook op enkele meters van ons ouderlijk huis het nieuwe bedrijf mogen gaan vestigen. 

Vlakbij de plek waar ons familiebedrijf ooit is begonnen.  

Mooier kan het voor ons niet zijn!  

Vanuit het keukenraam kunnen pap en 

mam straks het nieuwe pand geboren zien 

worden.  

En…..ze kunnen elke dag kijken of wij wel 

hard aan het werk zijn haha      . 
 

Komt er met de nieuwbouw ook een 

geheel nieuw machinepark of verhuizen 

alle drukmachines mee? 

Veel van de huidige machines gaan mee 

over naar het nieuwe pand. In de jaren 

daarna zullen we ons geld blijven 

investeren in ons bedrijf.  

Van pap en mam hebben we geleerd dat 

we eerst geld moeten verdienen en het 

daarna pas uit kunnen geven.  
 

We zullen er eerst voor moeten zorgen 

dat de nieuwbouw is gerealiseerd om 

vervolgens onze wensen qua machinepark 

uit te voeren.  
 

Kunnen jullie eens met een voorbeeld aangeven hoe snel de ontwikkelingen in de 

grafische sector gaan en hoe houden jullie die ontwikkelingen bij? 

In 2010 waren er in Nederland 3090 grafimedia bedrijven en op dit moment zijn dat er 

1315. We hebben nog steeds te maken met een krimpende branche. Daarnaast zijn veel 

drukkerijen zich gaan specialiseren in producten en focussen ze zich op bijvoorbeeld 

flyers en enveloppen met hele lage prijzen. Denk hierbij ook aan de internetdrukkers.  

Vanuit onze bedrijfsstrategie hebben we natuurlijk geanticipeerd op deze 

ontwikkelingen. Onze filosofie is om deze grafische specialisten te zien als kans en niet 

als bedreiging. We maken nu ongeveer 65% van al onze orders in eigen huis en 35% 

(standaard werk) besteden we uit bij specialisten.  
 

Als je door de jaren heen met enige regelmaat binnenloopt in jullie drukkerij dan merk 

je dat jullie een vrij vast personeelsbestand hebben. Klopt dat en hoe houden jullie deze 

medewerkers binnen het bedrijf? 

We zorgen goed voor onze medewerkers, ons grootste kapitaal.  

We hebben een hele hechte bedrijfscultuur met betrokken medewerkers.  

Naast een fijne werkplek komen we ook regelmatig op een informele manier samen. 

Denk hierbij aan de teamdag, vakantieborrel, het personeelsfeest en een 

jubilarissenfeest.  
 

Daarnaast draaien we een vitaliteitsprogramma. Een voorbeeld hiervan is dat iedere 
medewerker per jaar een rekening in kan dienen van een sportvereniging of een 

sportief event. We brengen samen veel tijd door, dus de boog kan niet altijd gespannen 

staan. Door op andere manieren met elkaar in contact te blijven creëer je een hecht 

team. Het is nemen en geven. We vragen iedereen flexibel te zijn en hard te werken en 

wij stellen leuke activiteiten beschikbaar. Zo blijven onze collega’s graag verbonden met 

ons als familiebedrijf. 
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Hoe zien de voorbereidingen er in de loop van 2022 uit. Wat mogen we verwachten en 

wanneer start de nieuwbouw? 

De hoekkavel op het industrieterrein is aangekocht. Op dit moment zijn we de 

schetsontwerpen aan het uitwerken voor de omgevingsvergunning. Zodra de ontwerpen 

zijn goedgekeurd door de gemeente zullen we deze publiceren.  

De planning is dat we medio 2022 

starten met de eerste werkzaamheden.  

In de zomer van 2023 gaan we het pand 

betrekken en ons nieuwe bedrijf 

inrichten. In oktober 2024 bestaat ons 

familiebedrijf 50 jaar.  

We willen in dat jaar het nieuwe pand 

openen tegelijk met de viering van ons 

jubileum.  
 

Al plannen voor het huidige gebouw in 

het dorp? 

Het pand aan de Kerkstraat zal 

uiteindelijk leeg komen te staan. We 

werken met onze familie aan een plan 

om deze locatie te ontwikkelen.  

Op dit moment ligt er een plan om hier 

hoogwaardige appartementen te 

realiseren, in combinatie met op de benedenverdieping ‘zorg-gerelateerde’ commerciële 

ruimtes. Een eerste schets is gemaakt en opgenomen in het masterplan van Haps. We 

willen hier graag een mooi plan van maken dat past in de sfeer van de nieuwe 

dorpskern in ons mooie dorp Haps. 
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KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN 
 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur  wenst u allen een voorspoedig en vooral een gezond 2022 toe. 
  

AGENDA EN MEDEDELINGEN  
 

Planning in 2022 

In plaats van Eat & Meet hebben we op 1 december een gezellige en drukbezochte 

brunch georganiseerd waarover de deelnemende gasten erg enthousiast waren 

omdat er gelukkig toch nog iets georganiseerd kon worden. Om die reden was er 

ook op 5 januari wederom een brunch gepland. Helaas stak de lockdown hier een 

stokje voor.   
 

In afwachting van de komende coronaconferentie hopen we dat: 

• op 20 januari het kienen door kan gaan 

• er op 2 februari opnieuw een brunch kan worden georganiseerd 
 

Door het Coronanieuws te volgen weet u wat de mogelijkheden zijn.  

In het volgende nummer van De Schakel houden wij u op de hoogte. 
 

Helaas wordt er ook dit jaar weer geen carnaval gevierd en kan ook de zitting voor ouderen op 

5 februari niet doorgaan. 
 

Meerdaagse reizen in 2022 

In samenwerking met de KBO ’s van de voormalige gemeente Cuijk zijn er 

2 meerdaagse reizen gepland zoals dit ook het geval was met de Smokkelroute 

afgelopen zomer. 
 

  

  

Een  nieuw jaar 
Bruisend en sprankelend 
Stralend en schitterend 
Gezond en gelukkig 
Zorgeloos en prachtig 

Cas Arts 

Kalkhofseweg 37 

5443 NB Haps 

Tel.  06-46135670 of 

0485-316219 
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AFVALINZAMELING EN OUD PAPIER  
 

Maandag 10 januari Restafval 

Maandag 17 januari GFT- container en plastic/ blik/ pak  

 en kerstbomen  
 

Woensdag 19 januari  

Buurtvereniging “Beatrixlaan” en “De Groes” 

Papiercontainer staat op de Loswal, van 16.00-19.00 uur 
 

Woensdag 26 januari  

Buurtvereniging “De Kampakker” 

Papiercontainer staat woensdag op  de hoek De Aalsvoorten/ 

Bogaersstraat, van 18.30-20.00 uur 
 

Zaterdag 8 en 15 januari  

Parkeerterrein Hapse Boys, Haringsestraat 7. 

Wekelijks van 10.00-12.00 uur.   
 

Vrijdag 7 januari en 4 februari 

Buurtvereniging "De Veldkijkers" en "Klavertje Drie"  

De 1ste vrijdag van de maand blijven wij het oud papier ophalen zoals 

wij dat altijd gewend waren. Graag voor 14.00 uur, goed ingepakt 

(zonder ander afval) aan de straat zetten, dan zorgen wij dat het in de 

container van onze buurten terechtkomt. 
 

Milieustraat Beijersbos 

Maandag en woensdag Milieustraat Beijersbos 13.00-17.00 uur 

Vrijdag                       Milieustraat Beijersbos 09.00-16.30 uur 

Zaterdag                   Milieustraat Beijersbos 09.00-15.00 uur 

 

 
  



  39 DE SCHAKEL 1-2022 
 

  



                                                                                                                               40 DE SCHAKEL 1-2022 
 

 


