Laarbeek-gevoel
Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl
Je bent in het buitenland op vakantie en spreekt een groep Nederlanders. Zij vragen waar je
vandaan komt.
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Toelichting:
1 = Brabant
2 = Laarbeek
3 = Aarle – Rixtel
4 = Beek en Donk
5 = Lieshout
6 = Mariahout

































6: Laarbeek bestaat nog niet echt.
6: Ergens bij Eindhoven
6: daarna zal snel het antwoord Brabant volgen waarschijnlijk
6: Daar liggen mijn roots
5: Lieshout is voor veel Nederlanders herkenbaar door Bavaria. Bij nadere vraag noem ik
Brabant.
5: in eerste instantie, daarna Brabant
5: En mensen vragen dan waar ligt Lieshout en dan zeg ik meestal ken je Bavaria bier of Guus
Meeuws...nou daar kom ik vandaan en anders laat ik idd het woord Brabant vallen....Laarbeek
zal ik niet gauw zeggen, heb hier geen reden voor.
5: Dat staat het dichtste bij me.
5: Allen 3
4: Waar WiSH Outdoor wordt gehouden!
4: In eerste instantie Beek en Donk maar vertel ook dat dit de gemeente Laarbeek is en leg ook
uit waar deze in Brabant ligt
4: Ik zeg Beek en Donk en Brabant
4: Eigenlijk Lieshout, maar ik voel mij nog steeds een Beekendonkenaar in hart en nieren
Overigens zeg ik wel, als ze het niet kennen, dat et in de buurt van Eindhoven ligt en noem
Helmond niet
4: Beek en Donk - in Brabant omgeving Eindhoven
4: Als ze niet weten waar dat ligt, zeg ik daarna wel Brabant.
3: Maar dan zeg ik aarle-Rixtel :-) en het ligt bij EIndhoven...
3: Ik zeg eerst Aarle-Rixtel en als ze dan vragen waar dat ligt dan zeg ik in Brabant vlak bij
Helmond!
3: Ik zeg Aarle-Rixtel, niet Aale-Rixtel zoals hier genoemd... ;)
3: Eerst Aarle-Rixtel, dan Brabant.
3: Aarle-Rixtel
3: AARLE ipv AALE
2: Laarbeek met toelichting welke kernen hierbij horen. Soms ook Brabant, Laarbeek
1: Woon in Lieshout, ben geboren in Gilze en Rijen.
1: Veel mensen weten niet waar Lieshout ligt, zeg dan meestal uit de buurt van Eindhoven"."
1: Uit de buurt van Eindhoven
1: Omgeving Eindhoven zeg ik altijd
1: Maar dat hadden ze al gehoord! De plaatsnamen noemen heeft geen zin, de meeste hebben
hier nooit van gehoord! Bijna altijd is het antwoord: uit de buurt van Eindhoven, want dat kent
iedereen!
1: In eerste instantie Brabant en dan Aarle-Rixtel (wel met een R ;-) bij Helmond
1: In eerste instantie brabant als we verder doorpraten zal ik zeggen Laarbeek van onze Guus en
Bavaria en dan Beek en Donk.
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1: Ik begin met Brabant en afhankelijk van het gesprek wordt het Laarbeek of de eigen kern
1: Iedereen zal Brabant kennen. Als ze doorvragen naar het dorp dan zal ik zeggen dat ik in Beek
en Donk woon vlakbij Eindhoven.
1: En daarna als ze specifieker de plaats willen weten waar in Brabant, dan mijn woonplaats
1: Eerst zeggen ik kom uit Brabant en dan als ze vragen waar uit Brabant dan zeg ik Lieshout
1: Eerst Brabant, dan Mariahout
1: De meeste Nederlanders zullen mijn woonplaats niet weten te plaatsen, maar de provincie
waar ik woon wèl.
1: Anders weet nog niemand waar je het over hebt.
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