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Dat was onze slogan, aldus Henk en Ineke van Benthum- van 
Hoof uit Haps. Zij waren jarenlang eigenaren van bakkerij D’n 
Bekker.

HAPS - Jo van Hoof, de vader 
van Ineke, begon in 1951 een 
melkhandel en bezorgde ook 
huis aan huis melk en zuivel. 
Later is er een supermarkt bij-
gekomen met vleeswaren en 
melkproducten. Henk, die bij 
bakkerij Van Daal hielp met 
speculaasbakken, wilde er 
graag zijn beroep van maken 
en is naar de bakkersschool 
gegaan. Na de opleiding be-
gon hij bij bakkerij De Haas, de 
buurman van Van Hoof die in-
middels ook brood van De 
Haas verkocht. In 1972 zijn de 
Haas en Van Hoof gefuseerd 
tot een grote supermarkt, is 
het pand van Van Hoof bakke-
rij geworden en zijn Henk en 
Ineke getrouwd.
Henk: “In middels hadden we 
twee kinderen. In 1981 hoor-
den we dat de bakkerij ‘D’n 
Bekker’ van Gradje en Jo Arts 
stopte en in 1982 begonnen 

we daar onze eigen bakkerij. 
We wilden het graag klein 
houden, maar verkochten ie-
dere dag meer, dus moest er 
meer gebakken worden.”
De bakkerij werd te klein, er 
moest worden verbouwd. 
Eveneens werd de Kerkstraat 
verbreed, het oude pand stond 
vrijwel op de weg, dus werd 
het een nieuw pand dat ver-
der van de weg lag. En in de 

weg kwamen drempels. “Van-
daar dat we in die tijd ‘Drem-
pelgebak’ verkochten,” lacht 
Ineke. “Ook werd in die tijd 
het klooster van Haps gesloopt 
en zijn we gestart met ‘Hapse 

Non’, dat nog steeds als Hapse 
specialiteit wordt verkocht.”
D’ n Bekker stond in de wijde 
omgeving bij (toen grote) ge-
zinnen en horecabedrijven 
zeer goed bekend. Op menig 
feest waar taart en gebak ge-
serveerd werd klonk: “Zeker 
van D’ n Bekker?” Om ervaring 
op te doen en bij de tijd te blij-

ven ging Henk op de vrije 
dinsdagmiddag bij collega’ s 
kijken, zelfs in Duitsland.
Henk en Ineke begonnen in 
2006 aan overname van de 
zaak te denken; de kinderen 
hadden nog geen interesse, 
die wilden eerst de wereld 
verkennen. Het overnemen 
van een zaak is een lang tra-

ject en kan wel tien jaar duren, 
maar al snel kregen zij reactie 
van jonge mensen uit het 
westen en er werd in het ge-
heim contact gelegd. Henk en 
Ineke wilden tegenover het 
personeel eerst zekerheid 
voordat zij het bekend maak-
ten. Tijdens een perso-
neelsuitje met alle medewer-

kers en uitzendkrachten 
waren ook in cognito de nieu-
we bazen aanwezig. Het klikte 
meteen met het personeel. 
Toen werd de overname aan 
iedereen bekend gemaakt. 
Anderhalf jaar later was de fi-
nanciering rond en is de zaak 
overgenomen. Voorwaarde 
was dat de nieuwe eigenaren 
drie jaar lang met dezelfde 
grondstoffen en recepten de-
zelfde producten zouden leve-
ren, daarna konden zij hun 
gang gaan. Het gezin van Ben-
thum verhuisde, maar Henk 
en Ineke draaiden nog tot 
kerst 2017 mee met worsten-
broodjes maken. Dat bakken 
in het bloed zit blijkt: hun 
dochter ging, na wat omzwer-
vingen, aan de slag met eigen 
deeg om duurzame en am-
bachtelijke bakkersproducten 
te maken. Henk: “Ik kan het 
bakken niet laten: wij organi-
seren bakworkshops voor kin-
deren en volwassenen in ons 
huisbakkerijtje. Info: www. 
bijbakblik.nl.

Kwaliteit, service en: ‘Wat een variatie’
door Mieke Heijmans en Josje Goos

Jarenlang eigenaren van bakkerij 

‘IK KAN HET
BAKKEN NIET 
LATEN, WE GEVEN 
NOG WORKSHOPS’

Henk van Benthum in zijn huisbakkerijtje. (foto: Van Benthum).
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Opa Klimrek
VAN VELDEKE

De kleine man wordt al groot, de grote 
kleine man van anderhalf. Hij sjeest in-
middels vol zelfvertrouwen door ka-
mer en tuin en zijn eerste woordje 
demonstreerde hij zo’n vijf maanden 
geleden: AUTO! Zo begint onze Otis 

aardig op zijn vader te lijken die destijds 
vanuit de wandelwagen alle automerken 

die hij langs zag zoeven met verbazingwek-
kende precisie aan het volk wist te duiden.
De kleine grote man heeft ook een opmerkelijke hobby: opa be-
nutten als levend klimrek, waarin hij tot bovenaan klautert om 
zich zo trefzeker opa’s bril toe te eigenen teneinde die te verbou-
wen tot een uniek, creatief en verbluffend nieuw model. Zo’n 
brillenbedrijf als Oogliefde staat vanzelfsprekend gretig vooraan 
in de rij om die nieuwe creatie aan de collectie toe te voegen. En 
die wordt dan weer dagelijks aangeprezen op een roedel televi-
siekanalen met behulp van Toontje Lager. De heer Froger? Is ge-
lijk uitgejodeld. Zo ziet u maar.
 
Zelf had ik als kind tijdens de gymles een hekel aan die klimrek-
ken. Hoogtevrees. De kleine man echter is zich van geen gevaar 
en ongemak bewust. Het probleem is vakkundig uit zijn genen 
gepoetst. Gebleven is zijn fascinatie voor wielen die met behulp 
van opa Klimrek aan de gang moeten. Broem, broem! Onver-
moeibaar draagt het mannetje de ene na de andere bolide aan, 
want hij heeft al een indrukwekkende garage aan voitures op-
gebouwd: Testarossa’s, kiepwagens op rupsbanden, blinkende 
SUV’s met en zonder beweegbare koplampen, openslaande 
deuren, bedienbare voorwielen, you name it. Een betreurens-
waardige APK-hakken-over-de-sloot-boodschappenschudder 
is in zijn voorraad niet te vinden. De blokkenkar wel. Ook weer 
wielen, nu uit langdurig familiebezit. Een knikkerglijbaan zoals 
wij die vroeger kenden? Vanzelfsprekend omgebouwd voor een 
stoet bijpassende autootjes. Misschien moeten we hem vast in-
schrijven op de autovakschool in Driebergen, of kan hij bij Max 
Verstappen op de wachtlijst. Wie zal het zeggen.
 
Ondertussen blijft opa Klimrek zijn onvolprezen klimrek. En opa 
zelf? Puntje van de zakdoek in vochtige ooghoekjes. Hij had in 
de verste verten nooit kunnen dromen ooit zo’n bijzonder klim-
rek te zullen wezen.

Eropuit op 
zondag
CUIJK - Eropuit op Zondag is 
tweemaandelijkse activiteit 
voor ouderen en is een idee 
van SWOC en SOCIOM/ZIN.
 
Op die Zondag wordt gelegen-
heid geboden om anderen te 
ontmoeten, koffie of thee te 
drinken en te praten over dit-
jes en datjes of diepgaandere 
dingen. Men is welkom om de 
twee weken in de ruimte van 
De Parasol (achter Hof van 
Cuijk) van 14.00 tot 16.00. De 
middag wordt begeleid door 
een gastheer of gastvrouw. 
 
Eropuit zoekt vrijwilligers om 
mee te helpen op de Zonda-
gen. Lijkt het u leuk dan kan 
contact worden opgenomen 
met Laurens Koole te. 0485-
315460 of Hans en Carla de 
Graaf tel. 0485-316505.
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De seniorenpagina verschijnt 
elke laatste dinsdag van de 
maand in het Cuijks Week-
blad.

Helpt u mee om Cuijk
dementievriendelijk te maken?
De gemeenten Cuijk, Mill en 
Sint Hubert werken samen 
met burgers en diverse zorg- 
en welzijnsorganisaties er-
aan om dementievriendelij-
ke gemeenten te worden.

door: Henk Ermers (Pantein)
 
CUIJK - In een dementievrien-
delijke gemeente kunnen 
mensen met dementie zo lang 
mogelijk als volwaardige bur-
gers aan de samenleving blij-
ven deelnemen. Het voorkomt 
dat zij in een sociaal isolement 
terecht komen. Dit vraagt om 
een omgeving die de mens 
met dementie erkent en aan-
vaardt en waarin vooroorde-
len en taboes worden door-
broken. Werkgroepen gaan 
plannen uitwerken, activitei-
ten organiseren en voorlich-
ting geven. Ook inwoners van 
de gemeenten Cuijk, Mill en 
Sint Hubert kunnen actief een 
steentje bijdragen om hun ge-
meente dementievriendelijk 
te maken.
 
Helpt u mee?
Wilt u meedenken om uw ge-
meente dementievriendelijk 
te maken? Of een activiteit or-
ganiseren of voorlichting ge-
ven? Of als ambassadeur bin-
nen bijvoorbeeld uw sportclub 
het thema dementie op de 
kaart zetten? Sluit u dan aan 
bij de werkgroep, die aan de 
slag gaat met de volgende drie 
ambities: taboe doorbreken, 
veilig thuis en integratie: 

mensen met dementie tellen 
mee. Voor meer informatie of 
aanmelding voor een van bo-
venstaande activiteiten of de 
werkgroep, kunt u contact op-
nemen met Sacha Lukassen 
(s.lukassen@pantein.nl) of 
Henk Ermers (h.ermers@pan-
tein.nl). Zij zijn coördinatoren 
informele zorg van Pantein. 
De weg naar een dementie-
vriendelijke gemeenschap be-
staat overwegend uit korte 
acties, waardoor de tijdsinves-
tering kort en krachtig zal zijn.
 
Waarom is een dementie-
vriendelijke gemeente be-
langrijk?
Het aantal mensen met de 
ziekte dementie stijgt. We 
worden allemaal ouder en de 
verwachting is dat er in 2020 
ongeveer 45.000 burgers in 
Brabant met dementie zijn. 
Nu woont 70% nog thuis en in 

de toekomst wijzen bereke-
ningen op maar liefst een per-
centage van 80%. Bijna ieder-
een zal in zijn omgeving te 
maken krijgen met iemand 
met dementie. Hoe herken je 
signalen van dementie? Hoe 
kun je iemand helpen die de 
weg kwijt is? Wat moet je 
doen en wat juist niet? Vragen 
die steeds meer voor zullen 
komen in onze samenleving.
 
Wat is dementie?
Dementie is de naam voor een 
combinatie van symptomen 
(een syndroom), waarbij de 
hersenen informatie niet 
meer goed kunnen verwer-
ken. Dementie is een verza-
melnaam voor ruim vijftig 
ziektes.
 
De meest voorkomende vorm 
van dementie is de ziekte van 
Alzheimer. 

Sacha Lukassen (links) en Henk Ermers van Pantein. (foto: eigen foto)


