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Uitnodiging
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Sportpark de Berkte
Kalkhofseweg, Haps

Oogstdankviering

In de mais met...
2014

De boer als nieuwe natuurbouwer:  
1e particuliere Ecologische 
Verbindings zone
De afgelopen twee jaar hebben een 

aantal partijen samengewerkt aan het 

IGP Laarakkerse Waterleiding. Bijzondere 

aan dit project is de aanleg van natuur 

en landschap op boerengrond. Met trots 

kan een vijf kilometer lange groenstrook 

langs de Laarakkerse Waterleiding in 

Cuijk als ‘1e particuliere natte ecologische 

verbindingszone van Brabant’ worden 

gepresenteerd. Naast de verbindingszone 

verwisselde ruim 80 ha grond van eigenaar 

om de bedrijfsstructuur te verbeteren. 

Ook werd 12 hectare landschapselementen 

aangelegd op particuliere gronden. 

Afgelopen winter hebben Waterschap Aa en 

Maas en de gemeente Cuijk de inrichting 

van een gedeelte van de EVZ Laarakkerse 

Waterleiding afgerond. Tegelijkertijd zijn de 

EVZ Tochtsloot, de EVZ St. Anthonisloop en 

EVZ Balkloop aangelegd; een totale lengte 

van meer dan 10 km EVZ is het Land van 

Cuijk rijker!

Struin vanaf 13.00 uur wandelend over een  

7 km lange wandelroute door het gebied 

waar op diverse plekken uitleg wordt 

gegeven over het project. U kunt ook fietsen 

naar de open bedrijven en vandaar lopend 

het gebied in trekken.



Van Droom tot Dankbaarheid
“Een mens is een mens omdat er anderen 

zijn, oftewel: Ik ben omdat wij zijn!” Dat 

is de essentie van het Zuid-Afrikaanse 

diepgewortelde mensbesef Ubuntu, waar-

van Nelson Mandela de grootste uitdrager 

was en Desmond Tutu nog steeds is. Onze 

dankbaarheid gaat vaak uit naar de oogst, 

als eindproduct. Maar de ondernemende 

weg van wens naar werkelijkheid kan alleen 

Programma

11.00 uur  Aanvang Oogstdankviering met bijdrage van onder andere Annette M. Mul 

van de Stichting Ubuntu Nederland. De viering wordt muzikaal omlijst door 

zangvereniging Viva Musica uit Haps. 

12.00 uur  Soep met brood voor deelnemers Oogstdankviering en genodigden opening 

Laarakkerse waterleiding.

12.30 uur  Openingshandeling IGP Laarakkerse Waterleiding door gedeputeerde Johan 

van den Hout van de provincie Noord-Brabant, wethouder Gerard Stoffels 

van de gemeente Cuijk en Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van 

waterschap Aa en Maas.

13.00 uur  Start publieksdag met wandel- en fietsroute langs de Laarakkerse Waterleiding 

die ter plaatse en op de deelnemende bedrijven verkrijgbaar is.

 De te bezoeken punten zijn:

	 •	 Het	melkveebedrijf	van	de	familie	de	Bruijn,	Kalkhofseweg	32	te	Haps.	

	 •	 Het	rosekalverhouderijbedrijf	van	de	familie	Arts,	Dorsheseweg	2a	te	Haps

	 •	 De	Mariamolen	te	Haps	

	 •	 Diverse	stands	van	deelnemende	organisaties

 Bij slecht weer is de viering in MFA De Agaath, Liesmortel 46 te St Agatha.

	 Kijk	ook	op	onze	facebookpagina:	www.facebook.com/zlto.cuijk

maar succesvol zijn als we durven blijven 

geloven in onze droom, gesteund worden 

door onze naasten en blijven volharden. 

Deze passie, waardigheid en liefde van het 

familiebedrijf zijn de pijlers van hoe wij 

bijdragen aan een menselijke en natuurlijke 

samenleving, onze bodem hier op aarde.  

Dit kunnen we alleen maar samen!  

Wat kunnen wij leren van Ubuntu?  

www.ubuntu-nl.nl

Oogstdankviering 2014
ZLTO Cuijk ca. nodigt iedereen uit voor de oogstdankviering met als thema 

“Het jaar van de gezinslandbouw”.

In de mais met Annette M. Mul, Stichting Ubuntu Nederland

Foto: Annette M. Mul samen met aartsbisschop Desmond Tutu.


