
De Vlinderstichting kwam in contact met 
de Natuurwerkgroep in het kader van hun 
project 'Vluchtelingen voor Vlinders'. 
Daarmee probeert de stichting de integra-
tie van asielzoekers te bevorderen door 
hen te betrekken bij vrijwilligerswerk in 
de natuur. Het project wordt ondersteund 
door de provincie Noord-Brabant.
,,We richten ons vandaag niet enkel op 
graslandvlinders. We zijn natuurbescher-
mers, maar hebben ook hart voor mensen. 
We willen met dit project asielzoekers 
laten zien dat ze hier heel welkom zijn”, 
zei projectmedewerker José Kok. ,,In de 
asielzoekerscentra wordt er tussen de ver-
schillende nationaliteiten niet veel con-
tact gelegd met elkaar. Tijdens een activi-
teit als deze raken de vluchtelingen toch 
sneller met elkaar in gesprek.” Zaterdag 
werkten asielzoekers uit Syrië, Eritrea, 
Jemen, Irak, Iran en Afghanistan zij aan 
zij met Brabanders.

ONTMOETEN
Azmi vluchtte vanuit Syrië, maar komt 
oorspronkelijk uit Palestina. Hij genoot 

zaterdag van het werk op de natuurplaats. 
,,In Syrië heb ik een stuk land waar ik 
voor de oorlog regelmatig op werkte.” 
Hij hoopt er ooit, samen met zijn vrouw 
en drie zonen, terug te keren. Ondanks 
dat er door de oorlog veel verwoest is in 
het land, vreest hij niet voor zijn eigen 
perceel. ,,Ik heb de eigendomsaktes nog 
steeds, het blijft van mij.” Raafet uit Sy-
rië voegde toe: ,,Je kunt alles kwijtraken 
in Syrië, behalve een stuk land. Niemand 
geeft daar iets om.”
 
Samen met zijn echtgenote Marua hielp 
Raafet zaterdag ook mee. Het echtpaar 
is sinds twee maanden in Nederland en 
spreken, net als Azmi, goed Engels. ,,Het 
fijnste is dat we elkaar vandaag écht kun-
nen ontmoeten en kunnen samenwerken”, 
glunderde Marua. Als enige vrouw trok 
ze zaterdag de werkhandschoenen aan. 
,,Ik kom uit de stad, dus heb dit nog nooit 
gedaan. Maar ik vind het best leuk. In het 
AZC doe ik alleen maar vrouwendingen, 
zoals nagels lakken enzo. Dit is een goede 
afwisseling.”

GRAADMETER
Om te zorgen dat steeds meer vlinders, 
bijen en andere bestuifinsecten hun weg 
vinden naar het perceel, was er flink wat 
onderhoud nodig. De extra handen wa-
ren dan ook een welkome aanvulling. 
Daarnaast werd er ook aan andere dieren 
gedacht. Nadat de wilgen geknot waren, 
werd het hout 'op rille' gelegd. Een lange 
stapel waar straks kleine dieren als egels 
en vogels in kunnen nestelen. Ook het 
weghalen van rietstengels uit de kleine 
poel had een reden. ,,Kikkers en salaman-
ders hebben zo meer leefruimte”, vertelde 
Eric van Oijen van de Natuurwerkgroep.
 
 
Kok was onder de indruk van het idyl-
lische stukje land: ,,Vlinders vinden het 
hier vast heerlijk, zo uit de wind. Offi-
cieel zijn we beschermers van vlinders, 
maar we zijn natuurlijk dól op de hele 
natuur. Het welzijn van de vlinder is een 
graadmeter voor het milieu. Zelfs kleine 
stukken land als dit kunnen al een ver-
schil maken.”
 
 

FOTO BOVEN: Samen met nog veertien 
asielzoekers hielp Azmi zaterdag Natuur-
werkgroep Liempde onder meer mee met 
het harken van het gemaaide gras op 
een perceel aan de Gemondesestraat in 
Liempde. (Foto: Daisy Renders).

Gemonde
 

Kaarten bij Irene
Voetbalvereniging Irene organiseert 
evenals voorgaande jaren weer kaartavon-
den in de kantine van de club aan de Kaal 
Hoefsteeg in Gemonde. De spelavonden 
vinden plaats op vrijdag 21 oktober, 4 en 
18 november, 2 en 16 december, 13 en 
27 januari, 10 en 24 februari en 10 en 24 
maart. Het rikken en jokeren start steeds 
om 20.00 uur en deelname kost 2,50 euro.
 

Smartlappenfestival
Smartlappenkoor Gimmese Smart pre-
senteert vrijdag 18 en zaterdag 19 no-
vember 2016 voor de elfde keer een 
tweedaags avondvullend smartlappen- en 
levensliederenfestival. De zangavonden 
starten steeds om 20.00 uur in café De 
Schuif aan de Dorpsstraat in Gemonde. 
De entree bedraagt vier euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij ijzerwarenzaak Willy 
Schellekens, benzinepomp Bart Schelle-
kens, café De Schuif en bij The Readshop 
in Sint-Michielsgestel. Meer informatie 
bij Kees van de Bosch via tel. 073 - 55154 
30 of Gerry Kemps: 073 - 547 71 31.

   

Duizend euro voor
WensAmbulance
De familie Van Abeelen uit Lennisheu-
vel vierde afgelopen weekeinde groot 
feest: het zilveren huwelijksjubileum 
van Ed en Marie Jeanne, het 25-jarig 
bestaan van het gelijknamige aanne-
mingsbedrijf, én de verjaardag van 
Marie Jeanne van Abeelen. In plaats 
van cadeaus vroeg het echtpaar de gas-
ten een donatie te doen aan WensAm-
bulance Brabant.

Dat leverde een bedrag op van 985 euro 
op voor de stichting die in de provincies 
Noord-Brabant en Zeeland kosteloos en 
belangeloos zieke mensen ophaalt om die 
naar een gewenste plek in Nederland te 
rijden.
Vrijwilligers Barry van Brakel en Jan 
van der Schoot namen het bedrag dins-
dagavond in ontvangst. ,,Een prachtig 
bedrag, waarmee we zeker een paar keer 
kunnen tanken.”

NATUURWERKGROEP LIEMPDE KRIJGT BIJZONDERE HULP

Vluchtelingen helpen vlinders
LONNEKE HOONDERT

Gemaaid gras harken, wilgen knotten, riet verwijderen uit de amfibieënpoel en 
het onderhouden van een houtsingel: de werkgroep Kleine Landschapselementen 
van Natuurwerkgroep Liempde kreeg zaterdag wel heel bijzondere versterking 
bij haar werkzaamheden. Samen met vijftien vluchtelingen van het asielzoekers-
centrum in Oisterwijk pleegde ze onderhoud aan een bloemenweide aan de Ge-
mondesestraat in Liempde.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR TOURSPEL LIEMPDE

JAS-jeugd vermaakt zich op kamp
ANNELIEKE VAN DER LINDEN

1.100 euro. Dit bedrag kreeg vereniging 
Jong Actief Sportief (JAS) Liempde in 
augustus van de stichting Woudbloem, 
dat jaarlijks Tourspel Liempde organi-
seert. Samen met de generatietuin werd 
JAS aangemerkt als het goede doel van 
de wielertoto. De gift werd besteed aan 
nieuwe kleding voor de JAS-leiding én 
een groot kamp voor alle jeugdleden 
dat zaterdag en zondag plaatsvond.

Zeventig kinderen van zes tot en met elf 
jaar zijn aangesloten bij de vereniging. 
Zij zijn op basis van leeftijd verdeeld 
over vier groepen en komen wekelijks 
op een avond samen in jeugdhuis Pius X 
aan de Heidonk om spelletjes te doen en 
te knutselen. ,,Iedere groep gaat één keer 

per jaar afzonderlijk op kamp. We wilden 
echter graag een overkoepelend kamp or-
ganiseren, zodat alle kinderen elkaar ont-
moeten”, aldus Rianne Koppen namens 
het bestuur van JAS. ,,Met de gift van de 
stichting Woudbloem werd dit mogelijk.”

SPOTDROPPING
De activiteit vond afgelopen weekend 
plaats op een vertrouwde plek: jeugdhuis 
Pius X, het thuishonk van JAS. ,,Daar 
hebben we alle materialen bij de hand”, 
legt Koppen uit. De kinderen kwamen 
zaterdagmiddag naar het jeugdhuis. Ze 
werden verdeeld in groepen. Er werd 
gestart met een zeskamp en een bosspel. 
Na het eten sprokkelden de kinderen en 
leidinggevenden van JAS hout voor een 
groot kampvuur. Waar de jongere kin-

deren in het jeugdhuis nog wat spelletjes 
deden, mocht de oudere jeugd deelnemen 
aan 'spotdropping'. Koppen: ,,De groepen 
werden afgezet op een plek en moesten de 
weg terugvinden naar Pius X. Daarnaast 
was het de bedoeling om zo min mogelijk 
'gespot' te worden door leidinggevenden.”
Het kamp werd zondag afgesloten met 
een grote vossenjacht door Liempde. 
,,Het was een groot succes en we denken 
nu al aan een vervolg. Dat hoeft niet per 
se jaarlijks te zijn, maar wel op regelma-
tige basis”, zegt Koppen.
JAS Liempde laat weten dat bij alle groe-
pen nog ruimte is voor nieuwe leden. Kin-
deren uit de groepen 3 en met 7 zijn wel-
kom bij de vereniging. Voorwaarde is dat 
ze in Liempde wonen of op basisschool 
De Oversteek zitten. Kijk voor meer in-
formatie op www.jasliempde.nl.

Spelen tijdens de zeskamp van JAS Liempde. (Foto: Gerard Schalkx).

Fotoclub Liempde
viert jaarfeest
met tentoonstelling
De Eerste Liempdse Fotoclub (ELF) 
bestaat zes jaar en viert dat jaarfeest 
met een nieuwe expositie.

De leden richten een fototentoonstelling 
in in dienstencentrum De Kloosterhof in 
Liempde, waar foto's geëxposeerd wor-
den die karakteristiek zijn voor Liempde.
De expositie in De Kloosterhof wordt 
zondag 30 oktober om11.00 uur officieel 
geopend en is daarna tijdens openings-
uren van het dienstencentrum te bezich-
tigen.
De ELF is op zoek naar nieuwe leden, die 
kunnen zich onder andere tijdens exposi-
tie-uren aanmelden.

   

Wie wordt nieuwe
carnavalsprins
in Ploegersland?
 

Prinsenvereniging De Ploegers instal-
leert zaterdag 29 oktober in het Hof 
van Liempde de nieuwe Prins Carna-
val. De openbare feestavond begint om 
20.30 uur en is gratis toegankelijk. Tot 
die tijd kunnen belangstellenden raden 
wie de nieuwe koldervorst gaat wor-
den. Vandaag de zesde tip.

De afgelopen weken zijn tips gegeven 
over het karakter, uiterlijk en hobby's van 
de toekomstige prins. Maar wat doet hij 
nu eigenlijk voor de kost? Het antwoord 
is simpel: praten. Hij kletst, praat en dis-
cussieert heel wat af. De vraag is of dat 
allemaal even serieus is. Mensen die den-
ken te weten wie de nieuwe prins wordt, 
kunnen hun antwoord sturen naar redac-
tie@ploegers.nl en maken kans op twee 
kaarten voor de zittingsavonden.
Voorafgaand aan het installatiespel op 29 
oktober, waarbij rond 22.30 uur de nieu-
we pretpotentaat bekend wordt, neemt 
de Liempdse carnavalsclub afscheid van 
Paul Saris die, met Johan van den Heu-
vel als adjudant, vorig seizoen de scep-
ter zwaaide in Ploegersland. Als Saris de 
proeve van bekwaamheid met goed resul-
taat aflegt, wordt hij opgenomen in het 
Gilde der Oud-Prinsen.
Het carnavalsseizoen in Liempde heeft 
deze keer een gouden randje omdat het 
vijftig jaar geleden is dat de prinsenver-
eniging werd opgericht.

Liempde gaat
'afkoppelen'
Om wateroverlast in de toekomst te 
voorkomen, is de Watercoalitie Liemp-
de gestart met het project 'Liemt infil-
treert'. Doel is om regenpijpen van hui-
zen af te koppelen van de riolering en 
het hemelwater zoveel mogelijk te laten 
infiltreren in de grond. Een gebied in 
het centrum van Liempde, bestaande 
uit tachtig woningen wordt ingezet als 
pilotproject.

De betreffende inwoners worden heden-
avond, donderdag 20 oktober, om 20.00 
uur tijdens een informatieavond in res-
taurant Hof van Liempde op de hoogte 
gebracht van het afkoppelproject.
De Watercoalitie Liempde is een samen-
werkingsverband tussen de Stichting Pro-
motie Projecten in Leefbaar Liempde, de 
gemeente Boxtel en waterschap De Dom-
mel waarbij gewerkt wordt aan een kli-
maatbestendig Liempde. Het doel van het 
project is om wateroverlast in het dorp 
te verminderen en verdroging te voorko-
men.
Afkoppelen is het scheiden van twee wa-
terstromen: schoon regenwater en vuil 
rioolwater. Dit heeft verschillende voor-
delen, zoals het verminderen van water-
overlast op straat en besparen van drink-
water omdat mensen met regenwater 
bijvoorbeeld hun tuinen kunnen sproeien.
Afkoppelen gebeurt door regenpijpen van 
het riool af te halen, dit schone water te 
infiltreren of voor andere doeleinden te 
gebruiken. Er zijn verschillende manieren 
om af te koppelen, zoals boven- of onder-
gronds water opvangen, een regenwater-
opvangsysteem, groene daken of een wa-
terdoorlatend terras. De gemeente Boxtel 
stelt voor het pilotgebied een financiële 
bijdrage beschikbaar per vierkante meter 
afgekoppeld dakoppervlak.
Vanavond wordt informatie gegeven 
over de doelstellingen van het project, 
afkoppelmethodes, werkwijze en financi-
ele bijdrage. Mensen die vragen hebben, 
kunnen contact opnemen met het projec-
tenbureau van SPPiLL via info@sppill.nl 
of via 06-83 24 62 26.

   

Jeugd griezelt
tijdens Liempdse
Halloweentocht
 

Liempdse kinderen griezelen er op los 
tijdens de Halloweentocht die zaterdag 
29 oktober door leden van buurtver-
eniging Keefheuvel wordt georgani-
seerd. De club krijgt daarbij hulp van 
buurtvereniging Kerkeind. De jeugd 
trekt er die avond - zo eng mogelijk 
verkleed - massaal op uit om te trick or 
treaten.

Enkele jaren geleden kwam de traditie 
van Halloween vanuit de Verenigde Sta-
ten overwaaien en inmiddels is de spook-
tocht óók in Liempde razend populair. 
Samen met vriendjes, vriendinnetjes en 
begeleiding maken kinderen in groep-
jes van vijf een wandeling door de buurt 
waarbij ze allerlei enge dingen tegenko-
men. Ook krijgen deelnemers op een aan-
tal plekken iets lekkers als ze de traditi-
onele zin 'Happy Halloween' uitspreken.
,,Al 118 kinderen hebben zich al aan-
gemeld”, vertelt Mariska Smulders van 
buurtvereniging Keefheuvel. Er is ruimte 
voor 250 deelnemers. De activiteit is be-
doeld voor alle kinderen uit Liempde uit 
de groepen 4 tot en met 8 van de basis-
school. ,,Maar als een jonger kind graag 
meedoet, is dat geen probleem.”

SAMENWERKING
Vorig jaar werkten de twee buurtvereni-
gingen Kerkeind en Keefheuvel voor het 
eerst samen tijdens Halloween. ,,Dat be-
viel zo goed dat we het dit jaar weer doen. 
Vorig jaar liep de route door Kerkeind, 
dit jaar voornamelijk door onze buurt. 
Hoewel er ook aan de Strijpenhof gegrie-
zeld wordt. Daar is straks veel te doen, 
want de bewoners zijn erg enthousiast”, 
lacht Smulders. De organisatoren krijgen 
hulp van veel vrijwilligers, maar ook van 
de KPJ, leden van de Liempdse prinsen-
vereniging en toneelclub Gère Gedaon. 
,,Daarnaast hebben we een eenmalige 
subsidie ontvangen van Dorpsberaad 
Liempde. Daar hebben we dinsdag nog 
allerlei leuke spullen en snoep van ge-
kocht.”

LAMPIONNEN
De jongste jeugd gaat om 17.30 uur op 
pad, terwijl oudere kinderen om 19.00 
uur met de tocht beginnen. Deelname 
kost 2,50 euro, aanmelden kan bij Bart 
van Erp aan Den Achterhof 27 in Liemp-
de. Ieder kind krijgt een herkennings-
bandje. De huishoudens die meedoen aan 
de Halloweentocht zijn te herkennen aan 
de grote blikken lampions voor de deur. 
De organisatie hoopt nog op enkele vrij-
willigers die mee willen helpen. Bijvoor-
beeld acteurs die verkleed langs de route 
willen staan. Neem voor meer informatie 
contact op met Mariska Smulders via te-
lefoonnummer (0411) 63 14 23.

Raafet en Marua maken een houtrille.

Betrokken bij ons dorp?
Het all-inclusive lidmaatschap
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