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● Elise van der Laan verkoopt vogelhuisjes om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van medicatie om de aandoening 
Pachyonychia Congenita. Haar zoontje Ian lijdt aan deze aandoening. (Foto: Gerard Schalkx).

STEFAN LATIJNHOUWERS

Met een geheel vernieuwde pomp 
op de vertrouwde plek in het cen-
trum van het dorp is Esch helemaal 
klaar voor viering van het 47e Bier-
pompfeest. Het jaarlijkse evene-
ment op Hemelvaartsdag is door de 
jaren heen uitgegroeid tot een feest 
waarbij dit jaar zo’n 65 nieuwe 
inwoners verwelkomd worden en 
kennis kunnen maken met de Es-
sche bevolking.

Burgemeester Frans Ronnes van 
Haaren is donderdag 17 mei aanwezig 
om de nieuwkomers welkom te heten. 
Daaronder is ook een aantal starters 
die sinds kort hun intrek hebben ge-
nomen in een van de 44 woningen in 
en bij het voormalige klooster Sancta 
Monica aan de Gestelseweg in Esch. 
Na een kerkdienst, die om 10.00 uur 
begint in de Sint-Williborduskerk, 
staat voor de nieuwe inwoners vanaf 
12.00 uur een brunch op het program-
ma in dorpshuis De Es. 
Na afloop van dit samenzijn loopt het 
gezelschap rond 13.45 uur onder aan-
voering van het Sint-Willebrordusgil-
de naar de gerestaureerde bierpomp, 
waar het eerste biertje getapt wordt 
door onbezoldigd biertapper Gerrie 

HEMELVAARTSDAG IN ESCH

65 nieuwkomers op
47e Bierpompfeest

van der Mee. ,,Leuk detail is dat een 
oud-oom van Gerrie helemaal vanuit 
Canada naar Esch komt om hem voor 
de eerste keer als biertapper aan het 
werk te zien”, vertelt voorzitter Al-
phons van der Heijden van Stichting 
De Essche Bierpomp. 

KRAMEN
Omstreeks 14.15 uur start op het 
Marktplein een markt met verschil-
lende kramen van onder meer vereni-
gingen, stichtingen en hobbyclubs en 
een programma bestaande uit diverse 
activiteiten, demonstraties en optre-
dens, waaronder van de Essche band 
Saab XL, blaaskapel De Knoestjes, 
straattheatergroep De Fonskes, Dem-
mo Streetdance, clown Wilco én de 
jachthoornblazers van Horrido die al 
eerder van de partij waren tijdens het 
Bierpompfeest. ,,Ook zijn tijdens het 
evenement oldtimers, oude tractoren 
en een raceauto te bezichtigen”, aldus 
voorzitter Van der Heijden. 

Rond de klok van 18.00 uur sluit de 
markt, waarna het feest in de tent door 
zal gaan. Vanaf 20.00 uur start hier 
het avondprogramma dat muzikaal 
ingevuld wordt door de Philadelphia 
Drive In Show.        

MARIËLLE WIJFFELAARS

Een vrolijke kleuter van 6 jaar stelt 
zich netjes voor en geeft een hand. 
Daarna wordt er druk gewerkt aan 
een puzzel. Op het eerste gezicht 
lijkt Ian van der Laan uit Liempde 
een gezonde knul. Toch lijdt hij aan 
Pachyonychia Congenita: een aan-
geboren aandoening waarbij pa-
tiënten door druk en wrijving last 
krijgt van eelt en blaren op druk-
plekken zoals handen en voeten. 
Ook hebben ze last van extreme 
nagelgroei. Om geld in te zamelen 
voor de ontwikkeling van medica-
tie, houdt moeder Elise de komende 
weken diverse acties.

Wereldwijd leiden, voor zover be-
kend, ongeveer duizend mensen aan 
Pachyonychia Congenita. ,,Ian heeft 
de hele dag pijn”, vertelt Elise. ,,Lo-
pen, iets vastpakken, buitenspelen: 
het is allemaal pijnlijk en het belem-
mert hem in zijn dagelijkse leven. Hij 
wil veel, maar kan het niet. Hij heeft 
een loopfiets om zijn voeten te ontlas-
ten, maar een medicijn tegen de aan-
doening is er nog altijd niet.”
Bij Ian werd de aandoening ontdekt 
toen hij een jaar oud was en begon te 
lopen. Elise: ,,Hij had een blaar op zijn 

ELISE van dEr Laan Houdt InzamELInG voor zIEkE zoon

Ian heeft altijd pijn aan handen en voeten
voet die maar niet wegging. Ik heb de 
blaar diverse keren doorgeprikt, maar 
hij ging maar niet weg. We kwamen 
uiteindelijk terecht bij een specialist 
in Maastricht die bekend was met 
deze ziekte. Hij kon echter geen be-
handelingsmogelijkheden geven.”

KOSTBAAR
Voor tips over het omgaan met Pachy-
onychia Congenita wendden Elise en 
echtgenoot Mark zich tot de patiën-
tenvereniging die in Amerika is opge-
zet. Ook voerden ze gesprekken met 
een Nederlands meisje die de aandoe-
ning ook heeft. ,,Dat was behoorlijk 
confronterend”, erkent Elise. ,,Zij zit 
in een rolstoel en het is moeilijk om 
je te realiseren dat dat met jouw kind 
ook kan gebeuren.”
In 2008 werd een proef gedaan met 
een mogelijk medicijn tegen de aan-
doening. Een Amerikaanse vrouw 
nam hieraan deel en merkte een dui-
delijk verschil. Elise: ,,De manier van 
toedienen was echter zeer pijnlijk en 
onpraktisch. Het medicijn werd met 
naalden in haar handen en voeten ge-
spoten en dat doet natuurlijk vreselijk 
veel pijn. Er moet nodig gezocht wor-
den naar medicatie die makkelijker 
toe te dienen is.” Voor de farmaceu-

tische industrie is het onderzoek doen 
naar medicijnen niet interessant, stelt 
Elise. ,,Er zijn relatief weinig patiën-
ten en onderzoek is dardoor erg kost-
baar.”
Om geld in te zamelen voor een medi-
cijn tegen Pachyonychia Congenita is 
2 juni uitgeroepen tot PC Awareness 
Day. Op lokale schaal worden diverse 
acties gehouden. Ook het gezin Van 
der Laan heeft allerlei acties opgezet. 
Er worden vogelhuisjes, kralenkettin-
gen en sjaaltjes verkocht. Daarnaast 
wordt een sponsorloop gehouden en 
staan in diverse winkels en horecage-
legenheden collectebussen.
Vanaf 1 mei kunnen bezoekers van 
supermarkt Albert Heijn in Boxtel hun 
statiegeldbonnetjes in een emballage-
bak deponeren; de opbrengst daarvan 
komt ook ten goede aan de PC Awa-
reness Day. Elise: ,,Al het geld dat 
vóór 2 juni wordt ingezameld, wordt 
door een anonieme sponsor verdrie-
dubbeld. We hopen natuurlijk op een 
heel grote opbrengst zodat er een me-
dicijn voor Ian komt.”

* * *
Geld doneren kan op rekeningnum-
mer 67.50.06.716 onder vermel-
ding van Help Ian. Meer informatie:  
www.pc2012helpian.nl.

● de Essche bierpomp pronkt weer 
in het straatbeeld van Esch. (Foto: 
alphons van der Heijden).

MARC CLEUTJENS

De renovatie van de bierpomp in 
Esch is bijna klaar. Een week voor-
dat in de dorpskern het 47e Bier-
pompfeest wordt georganiseerd, 
staat vast dat donderdag 17 mei 
weer bier getapt kan worden. De 
bierpomp wordt op Hemelvaarts-
dag – in het bijzijn van alle nieuwe 
inwoners - officieel overgedragen 
aan de Essche bevolking.

Voorzitter Alphons van der Heijden 
van Stichting De Essche Bierpomp 
is opgetogen over het resultaat; Esch 
heeft in zijn ogen een fraaie dorps-
pomp gekregen waaruit voortaan op 
alle dagen schoon drinkwater ge-
tapt kan worden. En als de kastanjes 
bloeien en het Bierpompfeest wordt 
gehouden, vloeit het bier rijkelijk.
Van der Heijden beklemtoont dat 
een deel van de restauratie kon wor-
den bekostigd dankzij de vijfdaagse 
garagesale, die de voorbije weekein-
den werd gehouden in de dwarsdeel-
schuur van Friso en Rinie Plantema 

GARAGESALE GOED VOOR 2.500 EURO

Esch pronkt met 
fraaie bierpomp

aan de Baarschot in Esch. ,,Inmiddels 
is de balans opgemaakt en heeft de 
garagesale een bedrag opgebracht van 
2.562,71 euro”, vertelt de voorzitter 
van De Essche Bierpomp.
Hij vervolgt: ,,Dat we met de op-
brengst van de garagesale niet alles 
kunnen betalen begrijpt eenieder, 
maar ook tijdens het Bierpompfeest 
zijn bezoekers in  de gelegenheid om 
een steentje bij te dragen. En wie de 
garagesale in Esch heeft gemist, kan 
voor de koopjes terecht bij de Vin-
centiusvereniging en de Voedselbank 
in Boxtel, waar alle niet verkochte 
spulletjes worden aangeboden. Zo 
kunnen ook deze organisaties profite-
ren van de verkoop van tweedehands 
artikelen.”

Het verloop van de werkzaamheden 
aan de Essche bierpomp is te zien op 
de website www.deesschebierpomp.
nl. Het programma van het Bierpomp-
feest op 17 mei is hier ook te raad-
plegen. Brabants Centrum besteedt in 
haar editie van woensdag 16 mei meer 
aandacht aan het Bierpompfeest.

MARIËLLE WIJFFELAARS

Vrijdag 20 januari werd de hore-
cavoorziening van recreatiepark 
Dennenoord getroffen door brand. 
De net verbouwde accommodatie 
bleek daags na de brand niet meer 
te redden en moest volledig gestript 
worden. Bijna vier maanden na de 
gebeurtenis is de fitnessruimte weer 
open én is een tijdelijke horeca-
voorziening gerealiseerd. Eigenaar 
Piet van Erp verwacht dat de her-
stelwerkzaamheden nog maanden 
in beslag gaan nemen.

De horecavoorziening van Dennen-
oord is vijf weken dicht geweest. In 
die tijd werd de grote recreatiezaal 
opnieuw ingericht en kon ook de fit-
nessruimte weer in gebruik worden 
genomen. ,,We hebben een noodunit 
op het terrein geplaatst, hierin is een 
tijdelijke keuken gerealiseerd”, ver-
telt Van Erp. ,,Onze gasten kunnen 
in ieder geval weer een hapje eten op 
ons terrein.”
De komende tijd gaat Van Erp aan de 
slag met het herbouwen van het res-
taurant. ,,De buitenmuren en het dak 
blijven staan, de rest is helemaal ge-
stript”, zegt de eigenaar. ,,De schade 
is ontzettend groot. Het is écht een 
fikse tegenvaller, vooral omdat we 

’HErsTEL na BranD DuurT nOg MaanDEn’

Tijdelijke horecavoorziening
op recreatiepark Dennenoord

net alles vernieuwd en verbouwd had-
den. De keukeninrichting en het bar- 
en biljartgedeelte was nieuw.”

ROOKLUCHT
Zowel de gasten van Dennenoord als 
inwoners van Boxtel zijn een grote 
steun geweest voor Van Erp. ,,Door-
dat we van zoveel kanten hulp heb-
ben gekregen, konden we relatief snel 
weer open. De overige werkzaamhe-
den worden gefaseerd uitgevoerd en 
kunnen nog wel een jaar in beslag 
nemen.” Om deze tijd te overbruggen 
zijn in de ruimtes waar nog geen her-
stelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, 
ventilatoren geplaatst om de rook-
lucht weg te houden. Van Erp: ,,Die 
lucht gaat overal inzitten. Met die 
ventilatoren voorkomen we in ieder 
geval dat de stank naar de al opge-
knapte ruimtes trekt.”
Hoewel het recreatiepark geen losse 
campingplaatsen meer heeft en daar-
door minder seizoensafhankelijk is, is 
Van Erp toch blij dat de horeca weer 
op volle toeren kan draaien tijdens 
de zomermaanden. ,,Er komen re-
gelmatig fietsers en wandelaars voor 
een hapje en een drankje. We zijn 
helemaal klaar voor het zomerseizoen 
en dát is op dit moment het belang-
rijkst.”

GEMONDE
sam’s kledingactie
In Gemonde wordt woensdag 30 mei 
van 10.00 tot 21.00 uur de jaarlijkse 
Sam’s kledinginzamelingsactie voor 
Mensen in Nood gehouden. Men kan 
die dag schoeisel, huishoudtextiel en 
kleding afgeven bij zaal De Schuif 
aan de Dorpstraat 30. Meer informa-
tie: www.samskledingactie.nl. 

In dienstencentrum De Kloosterhof 
aan de Dorpsstraat organiseert de 
Stichting Belangenbehartiging Oude-
ren Liempde (BOL) komende week 
de volgende activiteiten.
MaanDag 7 MEI
10.00 koffiedrinken.
13.00 biljarten.
13.00 repetitie seniorenkoor Zingen Doet 
Leven.
18.00-18.30 uitleen medische hulpmid-
delen.
DInsDag 8 MEI
13.00 biljarten.
14.00 kaarten.
WOEnsDag 9 MEI
13.00 biljarten.
13.30 handwerken en pergamano.
DOnDErDag 10 MEI
10.45 gymnastiek. 
13.00 biljarten. 
14.00 kaarten en kienen KBO. 
18.00 biljarten Kloosterboys.
18.00-18.30 uitleen medische hulpmid-
delen.
VrIJDag 11 MEI
09.30 koerbal.
13.00 biljarten. 
Meer informatie: www.stg-bol-liempde.nl. 

LIEMPDE

(advertentie)

• Bijbaantje?� • Extra zakgeld?
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