Haan en kip
Locatie:
Kunstenaar:
Jaar:
Vorm:
Eigendom:

Heufkesweg
Peter Schoofs
1961
Mozaïek
LTC Meijel

Haan en kip
bij tennispark van LTC Meijel

Het is niet meer duidelijk waarom Peter Schoofs naast zijn werk als administrateur voor
verscheidene bedrijven en als kunstenaar met glas-in-lood-ramen en mozaïeken in 1961
een kippenbedrijf begon aan de Heufkesweg.
De in het Belgische Deurne geboren
kunstenaar had via zijn echtgenote Flosje
Aquarius behoorlijk wat grondstukken in
Meijel gekregen en hij was bekend met
nogal wat Meijelse bestuurders en
inwoners. Flosje Aquarius was de dochter
van de burgemeester van Haelen en de
kleindochter van Jan Truijen, de Boerenkoning, burgemeester van Meijel 18951913, lid van Provinciale Staten en
Tweede Kamer, mede-oprichter van de
Boerenleenbank (nu Rabo), enz.
Naast zijn werk als kunstenaar met glas-in-lood-ramen in kerken te Haelen en Heythuysen wilde Peter Schoofs iets doen met de grond. Hij gaf aannemer Jo Schoren uit Meijel
in 1961 opdracht tot het bouwen van een ruime kippenstal. De zorg voor die kippen liet
hij over aan Jo Stultiens. In de kopse zijde van het gebouw aan de kant van de Heufkesweg maakte kunstenaar Peter Schoofs een mozaïek met de voorstelling van een haan en
een kip.
Het kippenbedrijf werd kort na 1970 gesloten en de gemeente nam grond en gebouwen
over voor de uitbreiding van sportpark De Starte. In 1975 besloot de Meijelse gemeenteraad ter plaatse een handbal-en tennisaccommodatie aan te leggen als vervanger
van de gravelbaan (1964) nabij de Randweg, nu Het Haze-Pad, begrote kosten:
85.000 gulden. In 1976 werd die accommodatie aan de Heufkesweg met een
verhard handbalveld en twee graveltennisbanen in gebruik genomen.
De oude kippenschuur werd niet te duur
omgebouwd naar kantines met was- en
kleedruimtes. Omdat de handbalsport in de
open lucht in Meijel nauwelijks nog leden
trok en de tennissport ging bloeien, werd
de flink verbouwde accommodatie met nog

een derde tennisbaan op 12 juni 1982 heropend. Daarna volgde in het midden van de
jaren negentig nog de aanleg van een baan en een indringende aanpassing van het
clubgebouw.
Na een privatiseringsproces kon L.T.C. Meijel in 2006 een volledig nieuw en eigen
gebouw openen en vijf kunstgrasbanen in gebruik nemen. De oude kippenschuur werd in
2008 gesloopt, maar het mozaïek met 'Haan en Kip' bleef mooi behouden als een
zelfstandig monumentje op de parkeerplaats.
Peter Schoofs Peter Schoofs, geboren Deurne België 18 april 1902, overleden Helmond 6 november 1981.

