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Videoclip                          van leerlingen  St. Willibrordus over waterschapsverkiezingen is een hit                                 

at      waterrap dreunt nog flink na 
in de     hoofden van schoolkinderen 

theater.  Leerkracht en cultuurcoa
ordinator Moniek Vestjens van baa
sisschool St. Willibrordus was mea
teen enthousiast en wilde de 
Neerkantse basisschooljeugd een 
duit in het zakje laten doen. ,,Ooga
punt maakt ingewikkelde ondera
werpen over water, riool en klia
maat begrijpelijk voor kinderen. 
Filmpjes helpen daarbij.” Dus dea
den Neerkantse schoolklassen 
mee.

Dat resulteerde in een heuse rap 
over water. En over het werk van 
het waterschap. ,,Oh zo leuk”,  zegt 
Kaat enthousiast. ,,Ik heb met mijn 

groepje de tekst Hoe zie jij de toe-
komst van het water?  bedacht.” De 
videoclip is in het bos gefilmd. 
,,Wij moesten het tijdens het fila
men keihard meezingen”, vervolgt 
Kaat.  

Het lokaal voor de buitena
schoolse opvang werd voor de gea
legenheid omgebouwd tot heuse 
geluidsstudio. ,,Daar moesten we 
dezelfde teksten nogmaals zingen. 
De mondbeweging moest dan 
precies gelijk lopen met het filma
pje.” Moeilijk?  ,,Voor sommige 
groepjes wel en sommige niet”, is 
een duidelijk antwoord van Sjoerd. 

Hij zoekt het voor de waterrap hoa
gerop in een boom.

Gaandeweg leerden de kinderen 
veel over water. Bijvoorbeeld  dat 
het toilet uitsluitend bedoeld is 
voor drie p’s: plassen, poepen en 

papier. ,,Vet bijvoorbeeld is slecht 
voor het riool”, weet Brent. Senna 
is benieuwd of de auteur van dit 
stuk net zo veel kennis bezit. ,,Ons 
lichaam bestaat voor meer dan de 
helft uit water. Wist jij dat?” 
Waarom zijn dijken zo belangrijk? 
Waarom mag geen plastic in de 
zee komen?

Stromende regen
Nog eenmaal klinkt de beat, specia
aal voor het maken van de foto bij 
dit artikel:  Lachen, bouncen en 
kijk in de lens. In de stromende rea
gen. Toepasselijker kan haast niet.

l
oogpunt maakt 

ingewikkelde 

onderwerpen  

begrijpelijk
- Moniek Vestjens

l
Wij moesten het 

tijdens het filmen 

keihard meezingen

 – Kaat 

MARIAHOUT

mogelijke winkel zorgt weer voor leven in mariahout
Medio vorig jaar al heropende 

café De Pelgrim én werd bekend 

dat de gemeente drie panden 

aan de Mariastraat aankocht 

voor woningbouw. Nu wil Laar-

beek op een van deze adressen 

een ‘gemakswinkel’ laten vesti-

gen.  

Geen supermarkt voor de ‘weeka
boodschappen’, wel een winkel van 
ongeveer 450 vierkante meter waar 
mensen dagelijkse of vergeten artia
kelen kunnen kopen.

Zorg om het Dorp Mariahout is 
enthousiast. ,,De negatieve entree 
van ons dorp zal verdwijnen. Na het 
vertrek van de Jumbo misten we de 
informele ontmoetingen, het praa

tje in de wandelgangen”, zegt sea
cretaris Henk Hulsen. ,,Een gea
makswinkel voorziet in een bea
hoefte. We realiseren ons dat het 
succes afhankelijk is van de bevola
king. We moeten er alles aan doen 
om te zorgen dat dit kans van slagen 
heeft. We hopen dat er ook ruimte 
is voor een zithoek en een postaafa
haalpunt.”

minder woningen
De politiek is positief, al is er ook 
kritiek. Want de komst van een 
winkel betekent dat de eerdere woa
ningbouwplannen op de percelen 
Mariastraat 18, 20 en 22 kleiner zula
len worden. ,,In eerdere stukken 
ging het nog om 34 woningen, nu 

zijn het er nog maar 23’’, constateert 
Linda EngelsaStrijbosch (PvdA). Ze 
vindt het jammer dat in dit project 
alleen koopwoningen zijn gepland: 
levensloopbestendige koopappara
tementen voor senioren en starters. 
,,We moeten ervoor oppassen dat 
we niet alleen bouwen voor mena
sen met een dikke portemonnee.”

De PvdA a en andere partijen zoa
als ABL (Algemeen Belang Laara
beek) en CDA a hebben ook vraaga
tekens bij de bereikbaarheid van de 
woningen voor wie het minder 
breed heeft. 

Minimaal twee derde van de woa
ningen mag maximaal 355.000 euro 
vrij op naam worden, een categorie 
die tegenwoordig als ‘betaalbaar’ 

wordt beschouwd. PvdA’er Ena
gelsaStrijbosch: ,,Maar daarvoor 
heb je wel een jaarsalaris nodig van 
75.000 euro, dat is twee keer moa
daal.”

Vertrouwen
Laarbeek heeft daarnaast alvast 
doorgerekend dat het bouwproject 
waarschijnlijk negatief zal uitvala
len voor de gemeentebegroting, zea
ker nu er een ‘gemakswinkel’ in is 
getekend. ,,Maar hoe kan er een nea
gatieve exploitatie ontstaan, wana
neer je zulke prijzen vraagt?”, 
vraagt raadslid Bas van Sinten van 
ABL zich af. 

De gemeente wil de bestaande 
bouwblokken aanhouden voor het 

plan en de omliggende grond niet 
gebruiken, zodat er geen vertraging 
ontstaat door een bestemmingsa
planwijziging. ,,Ik zou wel eens 
doorgerekend willen zien wat de 
effecten zijn wanneer je die ruimte 
wel zou bebouwen.”

Er is een kans dat de winkel niet 
doorgaat. Wethouder Ron van den 
Berkmortel heeft gesproken met 
een deskundige in de bedrijfsmakea
laardij en er zou interesse zijn voor 
zo’n winkel, maar een garantie is 
dat niet. In dat geval zullen extra apa
partementen worden gebouwd. 
,,Maar we hebben er wel vertroua
wen in”, zegt hij.

 – Lilian Dominicus
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