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MINIMIKS
Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt zes/zeven keer per jaar. Oplage: 110 stuks.
Heb je op- of aanmerkingen naar aanleiding van berichten in dit clubblad, stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. Wij plaatsen het graag.
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Jeugd 28 38 66
Mini’s 4 7 11
Sen. SL 34 50 84
Sen. Nsl 11 12 23
Sen. Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 46 69 32 45 192

COLOFON
Bestuur BC Mixed
bestuur@bcmixed.nl
Voorzitter Ton Slaets
Secr. Gert Lahaije
Penm. Peter v Leuken
Lid  Stan v der Heijden
Lid  Anne Swinkels

Postadres BC Mixed:
Waterhoenlaan 20
5741 BB Beek en Donk
secretaris@bcmixed.nl

Seniorencompetitie
Ruud Fransen
seniorencompetitie@
bcmixed.nl

Jeugdcommissie en 
jeugdcompetitie
Wendy Verbrugge
Marieke v Turnhout
Bas Fransen
Monika Slaets
jeugdzaken@
bcmixed.nl

Badmintonclub Mixed 
Opgericht 11-1-1961
Lid van de Helmondse 
Badminton Bond
KvK nr.: 40239324
IBAN Rekeningnummer
NL10RABO0101425597
Sporthal D’n Ekker, 
Muzenlaan 2a
5741NS, Beek en Donk
Tel:  0492-466263
www.bcmixed.nl
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Redactie:
Marlie Fransen 
(lay out)
Ruud Fransen
Katja van der Vorst
Arne van de Wijdeven

Sandra Driessens
Sep Tiebosch
Luuk van den Bogert

Alle  activiteiten zijn afgelast 
ivm coronavirus.

Agenda

17-05 HBB kampioenschappen senioren

24-05 Bekerfinale en huldigingen HBB

27-06 Clubkampioenschappen

06-06 Jeugddag

12-06 Uitwisseling BC Bakel
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Voorwoord van Zuster Katja ...

Het zou raar zijn om in 
deze tijd van Corona “de 
olifant in bijna elke kamer 
wereldwijd” niet even te be-
noemen in een stukje. Het 
wordt een ander stukje dit 
keer, geen grappig stukje 
en hopelijk voor de mees-
ten ook geen herkenbaar 
stukje. Het wordt wel een 
stukje over mezelf. Een 
stukje van een verpleeg-
kundige die normaal een 
fantastische baan heeft 
op een Interne-MDL-On-
cologische afdeling van 
een Algemeen ziekenhuis 
waar ze al 31 jaar met veel 
liefde en plezier werkt. De 
situatie is nu helaas even 
anders dan normaal.

COVID - 19

 

De wereld staat in brand. 
Aan de andere kant hoor 
je van veel mensen dat er 
nu ook veel mooie dingen 
gebeuren in deze moeilijke 
tijden en dat is ook zeker 
zo. Op kleine schaal zie je 
dat er wordt getafeltennist 
met het gezin ’s avonds. 
Er worden complete leg-
puzzels gemaakt van meer 
dan 1000 stukjes. Er wor-
den kaart- en andere spel-
letjes gespeeld, gezellig 
met elkaar om de tafel, 
soms zelfs met anderen 
via Skype of andere online 
mogelijkheden.

Mensen klappen, er zijn 
spandoeken, bloemen en 
pizza. Complimenten wor-
den gestrooid voor alle 
mensen in de vitale be-
roepen. En al die dingen 
worden ook ontzettend 
gewaardeerd kan ik je zeg-
gen, zeker ook vanuit mijn 
afdeling die al even niet 
meer mijn afdeling is.

Mijn tweede huis, mijn vei-
lige haven is op het mo-
ment omgetoverd in een 
Corona afdeling. Sta je 
voor mijn afdeling en ga je 
rechts, kom je op de ver-
dachte Covid-19 kant. Sta 
je voor mijn afdeling en ga 
je links, kom je op de be-
smette Covid-19 kant. Het 
probleem alleen is dat je 

Door Katja van der Vorst

op het moment niet links 
kunt, want daar word je te-
gengehouden door allerlei 
akelige borden en linten. 
Het is een clubblad dus 
ik zal niet teveel ingaan 
op details maar ik wil wel 
graag dat iedereen beseft 
dat er achter deze deuren 
met akelige borden en lin-
ten ook akelige dingen ge-
beuren.

Er zijn in mijn ziekenhuis 
op het moment geen In-
terne patiënten, geen 
Chirurgische patiënten, 
geen Neurologische pati-
enten en ook geen Long-
patiënten. Er zijn Corona 
patiënten en andere pa-
tiënten. Hoe raar kan het 
gaan???…. In 3 weken 
tijd is de hele structuur in 
het ziekenhuis aangepast 
aan de grillen van een vi-
rus. Een virus wat op 31-
12-2019 ergens in China 
opduikt en het voor elkaar 
krijgt de wereld in 3 maan-
den te ontwrichten.Ieder-
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derlanders jeuk van.

Op dit moment krijg ook 
ik bijna elke dag wel ap-
pjes, bloemen en andere 
cadeautjes van ontzettend 
lieve mensen om me heen, 
bekend en zelfs onbekend, 
die me willen bedanken 
voor het werk dat ik doe. 
Ontzettend leuk en zeer 
gewaardeerd kan ik je zeg-
gen. Datzelfde werk doe ik 
met veel plezier, al jaren-
lang, ook zonder bloemen, 
cadeautjes en kaarten. En 
al is het op het moment al-
lemaal even wat moeilijker, 
nog steeds sta ik elke och-
tend naast mijn bed, op-
recht blij dat ik weer mag 
gaan werken in deze fan-
tastische uitdagende baan. 
Dat is ook nu, in de Corona 
tijd, niet verandert.

Dit stukje wil ik graag ein-
digen met een boodschap. 
Een boodschap niet voor 
de mensen die thuis moe-
ten blijven, niet voor de 
mensen die afstand moe-
ten houden en niet voor 
de mensen die werken in 
de vitale beroepen. De 
boodschap is gericht aan 
diegene die ik persoonlijk 
een hart onder de riem 
wil steken en uit de grond 
van mijn hart en ervaring 
het aller- aller- aller- beste 
wil wensen. Deze bood-
schap is voor de mensen 
die op dit moment op mijn 
afdeling liggen te vechten 
tegen Corona. Voor de fa-

een heeft een mening over 
Corona, een mening over 
hoe het aangepakt wordt, 
maar zeker ook over hoe 
het aangepakt zou moeten 
worden. Echter ben ik van 
mening dat je een oordeel 
over iets kunt hebben als 
deze gebaseerd is op ac-
tuele onderbouwde feiten 
en/of op eigen ervaringen. 
Feit is, dat er nog niet zo-
veel feiten bekend zijn over 
het virus. Er worden veel 
aannames gedaan juist 
omdat er zo weinig bekend 
is, er wordt hard gewerkt 
aan een beleid, een oplos-
sing en een toekomst maar 
eerlijk gezegd heb ik het 
idee (zonder zuurpruimerig 
over te komen) dat we met 
de allerbeste intenties nog 
steeds een beetje achter 
diezelfde feiten aanlopen.

Ervaringen met het virus 
hebben we ook nog weinig.
Daarom zijn de maatrege-
len op het moment zoals 
ze zijn…afgekondigd door 
minister-President Rutte 
die ons samen met minis-
ter de Jonge op de hoog-
te houdt. Wat mij betreft 
doen ze dat heel correct, 
maar ook daar zullen de 
meningen over verdeeld 
zijn. Mensen worden din-
gen opgelegd die ze lie-
ver niet willen horen, dat 
is begrijpelijk. We zijn niet 
gewend in onze cultuur dat 
anderen ons vertellen wat 
en hoe we dingen moeten 
doen, daar krijgen wij Ne-

milie van mensen die het 
gevecht helaas al hebben 
verloren. Voor de patiën-
ten die overgebracht zijn 
naar Drachten en Assen 
en daar, ver weg van huis 
en haard, alleen op een 
kamertje liggen en geen 
bezoek mogen ontvangen. 
Voor de mensen die bij ons 
op de afdeling op bezoek 
willen komen, graag voor 
hun geliefde willen zorgen 
maar dit door quarantaine 
niet kunnen. Voor de jon-
ge mensen op de IC aan 
de beademing en voor de 
ouderen die hier niet meer 
voor in aanmerking komen. 
Voor mijn lieve collega’s 
die besmet zijn en thuis 
liggen met hoge koorts. 
Tegen al die mensen wil ik 
zeggen….. Ik weet en zie 
dat het heel oneerlijk is.

Er wordt aan jullie ge-
dacht…..



5    MINIMIKS |  April  2020

Van jullie voorzitter

Sinds het uitkomen van de vorige Minimiks is er voor 
ons allemaal veel veranderd in onze dagelijkse gang van 
zaken. Het coronavirus houdt ons in de greep. Niet meer 
naar school, zoveel mogelijk thuisblijven en indien moge-
lijk thuis werken, 1,5 meter afstand, geen evenementen 
of bijeenkomsten en natuurlijk ook geen badminton. Het 
is nogal wat. Wat mij opvalt is dat we in de afgelopen 
weken hebben laten zien dat we ontzettend flexibel zijn 
en onszelf heel goed kunnen aanpassen aan een nieuwe 
realiteit als het maar ECHT nodig is. En gelukkig besef-

fen verreweg de meesten van ons dat het ECHT nodig is om ons strikt 
aan de richtlijnen te houden die door het RIVM en de overheid aan ons 
worden voorgeschreven.

Ook als bestuur hebben we ons aangepast aan de situatie. Op 23 maart 
jl. hebben we voor het eerst via Skype vergaderd. Dat ging prima. In 
die vergadering hebben we wel meteen maatregelen genomen voor BC 
Mixed. In de weken erna hebben we regelmatig overleg gehad met el-
kaar en hebben we de maatregelen aangepast op basis van de richtlijnen 
van de overheid. Hierover hebben alle leden diverse mails ontvangen. 
Daarnaast zijn de maatregelen gecommuniceerd via de website,
Facebook en Instagram. We hopen dat we jullie hiermee voldoende op 
de hoogte hebben gehouden.
Als er weer ontwikkelingen zijn dan horen jullie uiteraard weer van ons. 
Mocht je zelf vragen hebben, wacht dan niet af maar neem gerust con-
tact met ons op. Dat er een aantal evenementen van BC Mixed niet door 
kunnen gaan is natuurlijk erg jammer. We zijn achter de schermen wel 
bezig om voor deze evenementen nieuwe data te plannen. Uiteraard
stemmen we dit eerst af met de betreffende commissies. Maar zodra we 
nieuws hebben zullen we jullie zo snel mogelijk informeren. Ook wij kun-
nen niet wachten om zo snel mogelijk weer te beginnen, maar het moet 
natuurlijk wel allemaal verantwoord zijn.
Tot slot wil ik namens het bestuur al onze leden of ouders van leden die 
werkzaam zijn in een vitaal beroep bedanken voor hun inzet tijdens deze 
crisis. Petje af!!! Dat is de beste motivatie voor ons allemaal om ons aan 
de regels te houden en daarmee de crisis zo snel mogelijk te beteugelen.
Blijf (zoveel mogelijk) thuis. Blijf gezond.

Ton Slaets
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•Bac: -De uitnodigingen 
voor de feestavond moe-
ten worden verstuurd.
•Jubileum Commissie: -De 
voortgang van diverse ac-
tiviteiten en data bespro-
ken. -Het logo van het jubi-
leumjaar op de beeldkrant 
zetten bij de aftelklok
• TC: -Het jeugdtoernooi 
is geëvalueerd. Is prima 
verlopen en ook de rolver-
deling was prima. -Vanaf 
13/3 starten de voorberei-
dingen voor de clubkampi-
oenschappen. •  CC: -De 
uitnodiging voor de com-
petitie is klaar en wordt 
verstuurd. • Sfeer: -Niets.
•PR en Sponsoring: -Niets.
•Website: -De zoektocht 
voor nieuwe leden loopt.
•Archiefcommissie: -Niets.
7. KADERAVOND
• Aanmeldingenen groeps- 
indeling besproken.
8. RONDVRAAG
• De volgende vergadering 
is op maandag 23/3.
9. SLUITING
• Ton sluit de vergadering 
om 23.45 uur.

ANUARI 2020
• De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.FINANCIËN
• De kosten van het jeugd-
toernooi zijn conform de 
begroting.
5.LEDENBESTAND
• Nieuw: Andrew Muller.
•Nieuwe mini: Elize Wet-
zels. • Gestopt: Sandra 
Driessens en Sep Tie-
bosch. • Van SL naar NSL: 
Toon Boetzkes.
6.COMMISSIES  
•Recr. -De beginnerscur-
sus loopt op rolletjes.
•JC: -De JC geeft aan team 
1 door dat ze elke vrijdag 

mee mogen spe-
len bij de senio-
ren -Er moet nog 
een vaste con-
tactpersoon voor 
Stan worden 
benoemd. -De 4 
kinderen op de 
wachtlijst kun-
nen vanaf maart 
instromen in het 
2e uur. • Red: 
-Niets.

Bestuursmededelingen

NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  17-02-2020
Door Gert Lahaije
Aanwezig:  Ton Slaets (voorzitter), Peter van Leuken 
(penningmeester), Gert Lahaije (secretaris), Stan  van 
der Heijden (bestuurslid) en Anne Swinkels (bestuurslid)

1. OPENING
Ton opent de vergadering 
om 20.20 uur.
2.INGEKOMEN EN UIT-
GEGANE STUKKEN
Ingekomen:
• Aanmelding Dennis Ver-
bakel • Uitnodiging van de 
HBB voor een brainstorm-
sessie in onze kantine op 
3/4 over de terugloop van 
jeugd binnen de HBB. Is 
een initiatief van onze JC.
• Mail van de Gemeente 
Laarbeek over het proces 
van de nieuwe subsidie
aanvraag 2021-2023.
3. NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING d.d. 13 
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NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  23-03-2020, Digitaal
Door Gert Lahaije
Aanwezig:  Ton Slaets (voorzitter), Peter van Leuken 
(penningmeester), Gert Lahaije (secretaris), Stan  van 
der Heijden (bestuurslid) en Anne Swinkels (bestuurslid)

1. OPENING
Ton opent de eerste video 
vergadering in onze ge-
schiedenis om 20.15 uur.
2.INGEKOMEN EN UIT-
GEGANE STUKKEN
Ingekomen:
• Aanmelding Miranda en 
Hans Murray. • Aanmel-
ding Ingrid Beesems.
• Uitnodiging voor de VCL 
vergadering van de senio-
ren op dinsdag 2 juni.
•  Mail van Miriam van 
Moll met het concept Laar-
beeks sport- en
beweegakkoord.
• Diverse mails van de 
HBB omtrent Corona.
Uitgegaan:
• Diverse mails omtrent 
Corona.
3. NOTULEN BESTUURS-
VERGADERING d.d. 17 
FEBRUARI 2020
• De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.FINANCIËN
• Informeren wat er ge-
beurt met de zaalhuur.
5.LEDENBESTAND
• Gestopt: Luuk van den 
Bogert.
6.COMMISSIES
• Recr. -Beginners zijn ge-
informeerd, cursus wordt 
t.z.t. afgemaakt.

• JC: -Bas is de nieuwe 
contactpersoon voor Stan.
-Vanwege een fout in het 
mail systeem krijgen een 
aantal jeugdleden geen 
mail. Voorlopig handmatig 
sturen.
-Stand van zake inschrij-
ving competitie, deadline 
HBB, classificaties?
-De jeugd dag van 6 juni 
vervalt voorlopig.
• Red: -De Minimiks is al 
gedrukt, kan niet meer 
worden uitgedeeld.
-Wanneer is de volgende 
gepland? Wellicht alleen 
digitaal.
• Bac: -De afsluitingsavond 
blijft voorlopig nog staan.
• Jubileum Commissie: 

-Niets.
• TC: -Niets.
• CC: -Stand van zake 
inschrijving competitie, 
deadline HBB, classifica-
ties?
-De uitwisseling blijft voor-
lopig staan.
•Sfeer: -Niets.
• PR en Sponsoring: 
-Niets.
• Website: -Niets.
•Archiefcommissie: -Niets.
•Wijzigingen vrijwilligers: 
-Geen.
7. RONDVRAAG
• De volgende vergadering 
is op maandag 20/4.
8. SLUITING
• Ton sluit de vergadering 
om 21.40 uur.
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 Nieuwe leden, even voorstellen.......

   
                            
        MINI

Mijn naam is Elize en ik ben 5 jaar oud. Ik 
woon samen met mijn mama Fay, papa 
Martin, broer Ayden en zus Jasmijn in Ge-
mert. Ik heb het badminton ontdekt via mijn 
zusje Jasmijn, die al wat langer bij de mini’s 
speelt. Vorig jaar mocht ik een paar keer mee 
om kennis te maken en hoewel ik het toen 
nog erg spannend vond, had ik er wel veel 
zin in om ook mee te doen. Sinds dit jaar is 
het eindelijk zover en speel ik officieel bij de 
mini’s van Mixed. Ik vind het erg leuk en daar-
om ook super jammer dat we nu niet kunnen 
spelen door het Corona virus.
Hopelijk blijven jullie allemaal gezond en 
kunnen we elkaar snel weer zien!
Liefs,Elize

LIZE WETZELS                 

Kapelstraat 19
Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, 

warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
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Kids zone
           

Hallo jongens en meisjes.

Wat een rare tijd is het nu. We moeten thuis blijven, mogen niet naar school, 

je moet zelfs thuis werken aan schoolopdrachten en je mag niet op bezoek 

bij je lieve opa of oma. Het dagelijkse ritme is zo’n beetje verdwenen en je 

moet je steeds aanpassen. Zie je dan eindelijk iemand, dan moet je ook nog 

1,5 meter afstand bewaren. Het valt allemaal niet mee. 

Normaal gesproken neem je na een fijne badmintontraining de Minimiks zelf 

mee naar huis. Als je daarna thuis lekker moe maar voldaan op de bank zit 

kijk je nog snel even wat er allemaal geschreven staat in het mooie club-

blad. Helaas is dat deze keer niet mogelijk.  Wij, de redactie hebben daarom 

in overleg met het bestuur besloten om deze editie van het clubblad alleen 

digitaal uit te brengen. Voordeel van deze digitale Minimiks is dat hij volledig 

in kleur te lezen is. Nadeel is dat er heel weinig is gebeurd, alles is afgelast 

en we hebben dus ook heel weinig copij en foto’s. Toch is het ons gelukt 

om er nog iets moois van te maken. De Mini’s hebben o.a. gezorgd voor 

een mooie “Daar vraag je me wat”. Natuurlijk hebben we ook weer enkele 

leuke moppen, ze zijn deze keer verzonnen door Inti Munsters. Laarbeek 

actief heeft een mooie challenge geplaatst op facebook en instagram om fit 

te blijven. Wij hebben er nog één aan toegevoegd. We zijn benieuwd of het 

jullie lukt. Stuur je foto’s van de challenge training of andere training naar 

de redactie (redactie@bcmixed.nl), dan maken wij  er de volgende keer een 

leuke fotostrip van. Heb je iets anders leuks, dan is dit natuurlijk ook van 

harte welkom. 

We hebben nog niets vernomen van de Helmondse Badminton Bond hoe 

het verder zal gaan met jeugdcompetitie. De jeugddag is helaas afgelast 

en ook de clubkampioenschappen van 27 juni a.s. gaan niet door. Als we 

meer weten hoe het allemaal verder gaat, dan laten we jullie dat zo spoedig 

mogelijk weten. 

Ik wens jullie heel veel lees-, kijk-, puzzel- en challenge plezier, blijf gezond 

en houd je aan de regels. 

Namens de jeugdcommissie en de redactie

Marlie Fransen.

 Nieuwe leden, even voorstellen.......
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leden worden op de hoog-
te gehouden door mails 
vanuit het bestuur en via 
de sociale media waarop 
BC Mixed actief is. Onder-
tussen ontplooien de leden 
allerlei initiatieven om toch 
met elkaar in contact te 
blijven. Dat gaat van een-
voudig app contact tot ver-
gaderingen via Skype en 

Dat het rare tijden zijn daar is iedereen 
het wel over eens. Het hele sociale le-
ven staat op zijn kop en iedereen doet 
zijn uiterste best om zich aan te passen. 
Dat verdient een groot compliment, 
want alleen zo zorgen we er samen voor 
dat we zo snel mogelijk weer terug kun-
nen naar een normale situatie. Om dat 
compliment kracht bij te zetten heeft de 
jeugdcommissie een leuke verrassing 
bedacht. Alle jeugdleden hebben een 
chocolade paashaas ontvangen. Een 
kleine geste in deze rare tijden.

Pasen

JEUGD VERRAST MET
PAASHAAS
Door Ton Slaets

Net als bij alle sportclubs 
ligt ook bij BC Mixed de 
training en de competitie 
stil. Het vaste ritme van de 
vrijdagavond is er even niet 
meer. En daarbij komt ook 
dat geplande evenemen-
ten zoals de feestavond, 
de clubkampioenschap-
pen en de jeugd-dag niet 
door kunnen gaan. Alle 

zelfs teamuitjes in de vorm 
van spelletjesavonden via 
het beeldscherm van de 
laptop. De jeugdcommis-
sie heeft een heel leuk 
initiatief genomen. Zij heb-
ben bij alle jeugdleden een 
paashaas bezorgd met 
een kleine bemoedigende 
boodschap.

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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Omdat we allemaal binnen zitten en 
niet met vriendjes en vriendinne-
tjes kunnen spelen, niet naar bad-
minton kunnen of naar school heb-
ben we bedacht om in plaats van 1 
grote “Daar vraag je me wat!” alle 
mini’s uit te nodigen om een paar 
vragen te beantwoorden vergezeld 
van een mooie foto of tekening.
Hieronder de antwoorden van 
onze jongste badmintonsterren!

MINI’S IN DE MINIMIKS

de mama van Vinz gaf aan dat hij 
geen tijd had om uitgebreid te ant-
woorden omdat hij
te druk was met.....spelen! Heel 
goed Vinz!, dat is ook veel leuker.

1) Hoe gaat het met jou thuis?
Goed.
2) Wat doe je overdag thuis?
Eten, spelen met Paw Patrol en kleien.
3) Wat is het leukste wat je tot nu 
toe thuis hebt gedaan?
Paasei inkleuren voor schoolopdracht.

4) Ga je ook weleens buiten spelen, 
zo ja wat doe je dan?
Ja, fietsen en op de skelter.
5) Wat mis je het meeste van bad-
minton?
Rennen.
6) Is er iets wat normaal niet mocht, 
maar nu je zoveel thuis bent wel? 
Zo ja, wat dan?
Kleien
7) Wat wil je nog tegen iedereen 
van badminton zeggen?

1) Hoe gaat het met jou thuis?
Het gaat goed met mij, ik mis wel de 
school en het badminton.

Vinz Kluijtmans

Jayson Verbrugge

Niks ..
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2) Wat doe je overdag thuis?
Ik doe veel op Gynsy.
De opdrachten zijn leuk om te maken. 
Ook speel ik graag buiten.
3) Wat is het leukste wat je tot nu 
toe thuis hebt gedaan?
Wanneer ik op de schommel zit en 
papa mij de bal toe gooit zodat ik deze 
kan wegschoppen vindt ik erg
leuk. Ik moet dan erg lachen.
4) Ga je ook weleens buiten spelen, 
zo ja wat doe je dan?
Dan ga ik op de trampoline of ik speel 
met de bal.
5) Wat mis je het meeste van bad-
minton?
Ik mis de spelletjes bij badminton en 
het spelen met de andere kindjes.
6) Is er iets wat normaal niet mocht, 
maar nu je zoveel thuis bent wel? 
Zo ja, wat dan?
Ik mag nu meer op de computer 
filmpjes kijken en spelletjes op tv en tv 
kijken. Dat is erg leuk.
7) Wat wil je nog tegen iedereen 
van badminton zeggen?
Dat ik snel weer iedereen wil zien om 
te spelen.

Hopelijk tot snel

1) Hoe gaat het met jou thuis?
Goed, ik ben al flink aan het sporten 
zoals je op de foto ziet.

Sanne Jansen

2) Wat doe je overdag thuis?
Schoolwerkje, gewoon lekker spelen, 
sporten en soms een smoothie ma-
ken. En met mijn babyzusje spelen.
3) Wat is het leukste wat je tot nu 
toe thuis hebt gedaan?
Alles
4) Ga je ook weleens buiten spelen, 
zo ja wat doe je dan?
Ja Ik ga elke dag buiten spelen. Ik ga 
dan glijden of Paw Patrol spelen of 
schommelen. Of zelf spelletjes
verzinnen om met papa of mama te 
doen.

Anniek, het 
gaat al 

heel goed
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Sanne Jansen 5) Wat mis je het meeste van bad-
minton?
Alles, de spelletjes, de juffen, de 
andere kindjes.
6) Is er iets wat normaal niet 
mocht, maar nu je zoveel thuis bent 
wel? Zo ja, wat dan?
Ik mag elke dag zelf kiezen wat ik aan 
doe. Soms zijn dat ook verkleedkle-
ren. Ik mag ook meer tabletten
en televisie kijken (vooral als mama 
weer eens moet bellen voor het werk).
7) Wat wil je nog tegen iedereen 
van badminton zeggen?
Dat ik jullie mis en vooral de kinderen 
die ik ken.

1) Hoe gaat het met jou thuis?
Goed want ik kan lekker uitslapen.
2) Wat doe je overdag thuis?
In de tuin spelen, wat TV kijken, een 
beetje huiswerk en eten en (uit)slapen 
dus....
3) Wat is het leukste wat je tot nu 
toe thuis hebt gedaan?
Mijn verjaardag gevierd met papa, 

Gijs Bouman

Doe mij 
maar na!

mama en Jelte.
4) Ga je ook weleens buiten spelen, 
zo ja wat doe je dan?
Ja, fietsen naar badminton daar is 
het fijn om lekker hard te crossen, en 
rondjes om het huis lopen samen met 
mijn broer Jelte en dan bloemetjes 
plukken voor mama
5) Wat mis je het meeste van bad-
minton?
De leuke spelletjes.
6) Is er iets wat normaal niet mocht, 
maar nu je zoveel thuis bent wel? 
Zo ja, wat dan?
Uitslapen! Op een normale schooldag 
maakt mama mij altijd wakker om 
07.15u en nu kan ik lekker
slapen tot 09.30u of zelfs tot 10.00u 
daardoor ben ik een stuk vrolijker.

7) Wat wil je nog tegen iedereen 
van badminton zeggen?
Dat ik super hard kan rennen! Ik heb 
laatst een hardloper ingehaald!

Lieke van Beek
1) Hoe gaat het met jou thuis?
Goed
2) Wat doe je overdag thuis?
Werken voor school, aankleden, bui-
ten spelen in de tuin we hebben een 
hut gemaakt.
3) Wat is het leukste wat je tot nu 
toe thuis hebt gedaan?
In de hut spelen die we zelf gebouwd 
hebben.
4) Ga je ook weleens buiten spelen, 
zo ja wat doe je dan?
Ja tuurlijk, nu we een hut in de tuin 
hebben zijn we daar vaak te vinden.
5) Wat mis je het meeste van bad-
minton?
Dat ik nog mag trakteren want ik was 
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9 maart jarig.
6) Is er iets wat normaal niet mocht, 
maar nu je zoveel thuis bent wel? 
Zo ja, wat dan?
Knuffelen, heel veel en vaak want we 
zijn veel bij elkaar.
7) Wat wil je nog tegen iedereen 
van badminton zeggen?

1) Hoe gaat het met jou thuis?
Goed maar ik mis heel erg alle kindjes 
van groep1/2 A van het Otterke en na-
tuurlijk ook mijn lieve juffrouw Anniek, 
ik kan  ze nu niet bij de badminton en 
niet op school zien. Maar gelukkig kan 
ik wel elke dag naar leuke filmpjes van 
de juffrouw kijken.
2) Wat doe je overdag thuis?
Nadat ik in de ochtend met mijn broer 
en zus thuiswerk heb gedaan mag ik  
in de middag lekker buiten in de tuin 

Ik vind jullie lief

Suze Derksen

spelen. 
3) Wat is het leukste wat je tot nu 
toe thuis hebt gedaan?
We hebben thuis een minibieb voor de 
deur aan de straat staan.. Ik vond het 
heel erg leuk dat papa deze voor ons 
gemaakt heeft. En dat we op beren-
jacht zijn geweest bij ons in de wijk. 
We hadden wel 108  beren gevonden!!
4) Ga je ook weleens buiten spelen, 
zo ja wat doe je dan?
Jazeker, elke middag.Ik spring graag 
op de trampoline, ik vindt het leuk om 
lekker vies te worden in de zandbak 
of om samen andere spelletjes te 
bedenken. 
5) Wat mis je het meeste van bad-
minton?
Dat ik niet lekker met mijn vriendjes en 
vriendinnetjes kan sporten. 
6) Is er iets wat normaal niet mocht, 
maar nu je zoveel thuis bent wel? 
Zo ja, wat dan?
Er is niets bijzonders wat ik nu mag 
doen.. Soms wat langer opblijven
7) Wat wil je nog tegen iedereen 
van badminton zeggen?
Hopelijk kunnen we snel weer naar 
school en naar badminton. Ik mis jullie 
heel erg en ......

Ik vind jullie heeeeeeel lief
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DOOLHOF
De vogel wil bij haar nest komen, hoe moet ze vliegen? Kun jij haar helpen

Zoek de verschillen-plaatjes-
Kruiswoordraadsel

Puzzle
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IRIS
BROUWERS

Next time:Next time:

Moppen
Moppen

MiksMiks van Intivan Inti
MunstersMunsters

Waarom lachen kabouters als ze 
voetballen?Omdat het gras onder hun oksels kieteld.

Er zitten twee vliegen op 

de kale kop van een oude 

man zegt de een tegen de 

ander:
“Weet je nog dat we hier 

vroeger verstoppertje 
speelden. 

Jantje: heb je mijn mail gekregen?
Pietje: neeJantje: wat raar hij was zelf 

rijsend.

Waarom gaan blondjes in een rondje 
zitten als ze het koud hebben? 
Daar is het 360 graden. 

Wat is groen en spioneert?
Spionazie

Waarom legt een kip eieren?

Als hij ze gooit gaan ze stuk. 

Wat is het verschil tus-

sen een bakker en een 

vloerkleed,

De bakker moet vroeg 

op en het vloerkleed 

kan blijven 

liggen. 

Het is oranje en twijfelt nogal?

Een misschienusappel

Waarom vliegen vo-
gels in de 
winter naar het zuiden?

Het is te ver lopen. 

Er komt een man bij de dokter en 

zegt: Dokter kunt u iets doen aan 

mijn verstopte neus. 

Zegt de dokter: ‘Jaja ik help wel 

mee zoeken. 

HA HA HA

HAAAAAAAH
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van Intivan Inti
MunstersMunsters

Challenge

‘BEKER-PONG’ CHALLENGE
Speel tegen  elkaar. Je gooit om de beurt een 
balletje en probeert een bekertje te raken. De 
afstand mag je zelf bepalen. Gooi je raak? Dan 
moet de ander de oefening uitvoeren. Het 
bekertje wat geraakt is gooi je weg. 
Wie gooit er het meeste raak. 

‘BADMINTON’ 
CHALLENGE

Doe 10x
Sit-ups

20x
knie-

heffen

Maak
een Hand-

stand

20x
hakken

-bil

maak
een 

koprol

Doe 
10x push-

ups

Doe 
10x de 
Squad

Doe 
20x 

Jumping 
Jacks

Doe 
10x 
de

Lunges

Doe 
een 

dansje

Vul hier zelf je opdrachten in! Bedenk samen 
leuke vormen en daag elkaar uit!

Zet emmers,  teken cirkels met 
stoepkrijt op straat of maak ergens 
anders doelen mee. Speel tegen 
elkaar. Pak een racket en shuttel en 
probeer met een service de doelen 
te raken. De afstand mag je zelf 
bepalen. Raak je het doel, dan moet 
de ander de oefening uitvoeren. 
Wie serveert er het beste? Voer de 
oefeningen uit figuur 1 uit of bedenk 
zelf oefeningen in figuur 2 en daag 
elkaar uit!

Laarbeek actief plaatste afge-
lopen week een leuke challen-
ge op instagram en faceboek. 
Een challenge waardoor je 
lekker fit kan blijven. Dit kan 
ook met racket en shuttle. 
Daag je papa, mama, broer, of 
zus eens uit.
Wij zijn erg benieuwd naar het 
resultaat. Stuur een leuke foto 
naar redactie@bcmixed.nl
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De jeugdbegeleiding 
houdt  zich fit. Ben jij 
ook zo fanatiek.....?

Pff, dadelijk eerst

 een bak chips

niemand weet dat 
in die bokszak 
alleen lucht zit

 ik kijk wel 
naar sport, 

veel 
makkelijker

bij d
e v

olgende

se
t g

a i
k O

P 

de t
afel st

aan hoeveel
vlinders heb

 jij al?

 jonge! We 
zijn aan ‘t 

badmintonnen

kie
k m

ien 

sjie
k s

kie
lere

Hee, waar 
is mijn

 linkerbeen 
nou?

Even pi 
uitrekenen

Wordt vervolgd!
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Steenovenweg 40, 
5708 HN Helmond
Tel.: 0031(0)492 531854
Sales@RLEuropeanDistribution.com
WWW.RLEuropeanDistribution.comYour Logistics Partner

Heuvelplein 10
5741JK   Beek en Donk

Tel: 0492 72 92 47Cafetaria

Oude Bemmerstraat 5   
5741 EA   Beek en Donk
T: 0492-468931  M: 06-51865334

info@schilderwerkenjdejong.nl

 ik kijk wel 
naar sport, 

veel 
makkelijker
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Senioren
HBB Nieuws

Inmiddels is er duidelijk-
heid betreffende het lo-
pende competitieseizoen 
binnen de HBB. Zoals
wellicht bekend zit ik zelf in 
de BCS (Bonds Commis-
sie Senioren) van de HBB. 
Onlangs hebben
wij als commissie onze 
eerst digitale vergadering 
gehouden. Tijdens deze 
vergadering hebben
we de standenlijsten nog 
eens goed bekeken en de 
conclusie getrokken dat er 
in geen enkele klasse al 
definitief duidelijk is wie er 
kampioen zou gaan wor-
den en wie er zou gaan 
degraderen. Daarvoor 
moeten er simpelweg nog 
teveel wedstrijden ge-
speeld worden.
Bovendien is onze intilli-
gente lockdown inmiddels 

HBB-SENIORENCOMPETITIE 
KENT DIT SEIZOEN GEEN 
KAMPIOENEN, MAAR DUS OOK 
GEEN DEGRADANTEN.
Door Ruud Fransen

verlengd tot 28 april. De 
tijd om de huidige competi-
tie nog af te spelen is daar-
door simpelweg te kort ge-
worden.
Dit betekent dus dat deze 
gehele competitie als niet 
gespeeld beschouwd zal 
worden. Dit lijkt natuurlijk 
in eerste instantie heel ver-
velend, echter we spelen 
competitie omdat we het 
spel zo leuk vinden, daar-
aan is niets verandert. Ver-
volgens is er nog geopperd 
om de wel al gespeelde
eerste helft van de compe-
titie mee te laten tellen in 
het nieuwe seizoen, zodat 
toch niet alle
inspanning voor niets is 
geweest. Echter, we zijn 
ons ervan bewust dat de 
teams voor het
volgende seizoen niet in 

alle gevallen gelijk zul-
len blijven. Hierdoor zou 
een team dat veel sterker 
gaat worden misschien al 
kansloos zijn voor de toe-
komstige titel, door de lage 
stand na de eerste helft dit 
seizoen, terwijl het wel het 
sterkste team heeft in het 
nieuwe seizoen.
Besloten is om de indeling 
van het nieuwe seizoen te 
baseren op de teaminde-
ling zoals deze voor het 
huidige seizoen was vast-
gesteld. Dus elke vereni-
ging heeft hetzelfde aantal 
teams in dezelfde klassen 
zoals bij de start van dit 
seizoen, met in principe 
dezelfde spelers.
Hierdoor gaan wij als Com-
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Senioren
petitiecommissie van BC 
Mixed (Gert, Angela, Su-
zanne en Ruud) de
nieuwe competitie op de-
zelfde manier samen stel-
len als dat we dit vooraf-
gaand aan dit seizoen
hebben gedaan.
De eerste vergadering, 
via Whatsapp video, is in-
middels al gehouden en 
een voorzichtige eerste 
opzet is alweer gemaakt. 
Spreekt voor zich dat dit 
veel lastiger is dan dat dit 
normaal al is. We kunnen 
niemand even kort aan-
spreken om te vragen wat 
ze er van vinden om in 
team x of y te spelen en 
of ze het erg vinden als ze 
een klasse hoger of lager 
moeten gaan spelen. Het
bekende lobbyen is nu on-
mogelijk geworden. Dit zal 
nu via de telefoon moeten 
en dat is toch weer minder 
persoonlijk. We vragen 
dan nu ook al om iets meer 
begrip indien er iets niet 
duidelijk is of misschien 
wat tegen valt.
Vóór 23 mei moet ik alle 

teams met de gewenste 
klasse bij de bond hebben 
opgegegen. Wat betekend 
gewenste klasse in dit ge-
val? Dat zal ik toelichten. 
Hoewel we officieel geen
kampioenen zullen hebben 
dit seizoen zijn er meerde-
re teams die dit wellicht wel 
zouden zijn
geworden en die er dus 
ook heel veel zin in hadden 
om een klasse hoger te 
gaan spelen. In dat geval 
mogen we als vereniging 
de wens aangeven om als-
nog in die hogere klasse te 
willen gaan spelen. Als dat 
bij de bond goed uit komt, 
omdat een team van een 
andere club bijvoorbeeld 
heeft aangegeven juist 
een klasse lager te willen 
gaan spelen, dan zal dit 
gehonoreerd gaan wor-
den. Echter, aangezien we 
geen recht hebben op een 
plaats in die hoger klasse, 
is het vooraf moeilijk in te 
schatten of dit wel of niet 
zal gaan gebeuren.
Zoals het er nu uit ziet zal 
ook de jaarlijkse VCL-ver-

gadering in juni digitaal 
gaan plaats vinden, pas 
daarna is bekend waar 
onze teams definitief zul-
len gaan spelen.

Laten we allereerst hopen 
dat we in september weer 
“gewoon” kunnen gaan 
starten met de nieuwe 
competitie. Want dat zou 
betekenen dat ons socia-
le leven weer zijn normale 
gang gaat,
wel of niet met enkele aan-
passingen die we nu nog 
niet kunnen voorspellen.
Wij gaan als CC in elk ge-
val weer ons uiterste best 
doen om voor iedereen 
een passend team te
vinden. Ik zal jullie hiervan 
natuurlijk op de hoogte 
houden en vooraf mis-
schien ook al bellen of
mailen of appen als er vra-
gen zijn met betrekking tot 
de samenstelling.
Tot die tijd, let op jezelf en 
je naasten, blijf gezond en 
#stayhome!
Ruud Fransen
VCL BC Mixed

Verkoop@brouwerijlaarbeek.nl

De lekkerste ambachtelijk gebrouwen 
speciaal bieren uit de regio.
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Paul voor een avondje bij 
Mixed 3 aan. Eerst nog wat 
technische problemen op-
lossen bij Evi en iedereen 
was online. Eerst allemaal 
proosten naar de came-
ra en dan van start met 
black stories en quizjes! 

Teamuitje MIXED 3

Na het zeer geslaagde 
1e teamuitje in Maastricht 
stond bij Mixed 3 het 2e 
teamuitje alweer gepland, 
ditmaal in Den Bosch. 
Ondanks de corona-pro-
blemen ging dit teamuitje 
op 28 maart gewoon door. 
Niet in Den Bosch, maar 
thuis via Skype achter de 
laptop met een biertje, 
wijntje of kopje thee erbij. 
En eensgezind allemaal 
een bakje Nibbit chips. 
Naast teamleden Ton, Bas, 
Evi, Evelien en ik sloot ook 

Paul had een quiz ge-
maakt op (volgens hem) 
middelbare school niveau. 
Vragen over o.a. Schotse 
gerechten, racepaarden, 
scheikundige feitjes en 
de originele K3. Paul had 
hoge verwachtingen en 

THUIS BLIJVEN
Door Anniek v Leuken
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al vroeg naar dromenland. 
Ton, Evi, Bas en ik gaan 
nog door tot in de late uur-
tjes en ik werd zelfs naar 
beneden gestuurd. Er was 
iets met wijn en steeds 
harder praten? Kortom 
een leuke avond en voor 
herhaling vatbaar. Hopelijk 
dan in real life. 

moeilijke vragen, wij had-
den lage scores (Ton had 
na 15 vragen pas een stuk 
of 3 punten bij elkaar ge-
sprokkeld). Behalve Evi, 
zij wint de eerste quiz. Het 
tweede quizje was mak-
kelijker volgens Ton, maar 
ook daar gingen er een 
aantal kansloos onder-
uit. Via whatsapp werden 
de antwoorden naar Ton 
doorgestuurd en razend-
snel nagekeken. Wederom 
liet Evi zich van haar beste 
kant zien en wint ze ook 
hier, al zij het dit keer een 
gedeelde eerste plaats 
met Bas. Na de twee leuke 
quizzen gaan we over naar 
de black stories waarbij 
telkens iemand de details 
kreeg over een duistere 
gebeurtenis, de rest moest 
zien te raden wat er precies 
gebeurd is. Verrassend 
genoeg werd de meest ge-
stelde vraag van de avond: 
zijn het vissen? Daarna 
vullen we de avond met 
slap gezever en meer wijn 
en bier. Er was nog een 
mooi achtergrondkoortje 

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

van de Backstreet Boys 
(het was heel mooi Robin) 
en het koffiezetapparaat bij 
Bas thuis verraste ons ook 
met een schoonmaakactie. 
Ook Martin deed nog een 
uiterste poging om aan te 
sluiten op Skype, maar 
het lukte hem helaas niet 
meer om online te komen. 
Inmiddels vertrok Evelien 
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broodsweken zijn voorbij. 
Als ik me niet zo zou erge-
ren zou ik ermee kunnen 
lachen. Misschien dat de 
lezer weleens behoefte 
heeft om eens fijn te grin-
niken bij de ellende van het 
kreng.
Nou hier komt het.
Als het ding “toevallig” vast 
komt te zitten dan maakt 
ie een zielig piepgeluidje. 
Even kort 2 tonen.
“Wiediep”. Ik ben erachter 
dat het toontje herhaald 
wordt wanneer je een har-
der dan normaal geluid
maakt. “Wiediep”. Handig 
als je ‘m zoekt. En wan-
neer zoek je ‘m? Als het stil 
is en z’n basisstation leeg.
Na 20 keer “Wiediep” vind 
ik ‘m onder de bank of ach-
ter een plant, of over een 
snoer. Over een snoer?
Ja daar is ie allergisch 
voor. Voor snoeren. Blijf er 
dan weg! Als ik allergisch 
ben voor pinda’s dan eet ik
er geen meer na die eerste 
keer dat ik jeuk of uitslag 
krijg. Nee mijn robotstof-
zuiger zoekt ‘t gevaar ge-
woon weer opnieuw op. 
“Wiediep”. Stom ding.
Even zo als z’n bakje vol 
is. Z’n vuilbakje. “Wiediep”. 
Niet dat het bij ons in huis 
zo’n bende is dat z’n vuil-
bakje meteen vol zit hoor. 
Neenee. 1 binnengewaaid 

tronicamarkt en zo’n ding 
aangeschaft. Ik wilde na-
tuurlijk niet de duurste en 
ook niet de allergoedkoop-
ste. In het eerste geval zou 
ik dan wel een Dyson heb-
ben gekocht en in het laat-
ste geval een Fukiwuki van 
een of ander obscuur onli-
ne bedrijf wat bekend staat 
om levertijden van meer 
dan 4 maanden. Ja dan 
kan ik mijn vloertje net zo 
goed zelf schoonzuigen. Ik 
ga toch zeker niet
wachten?
In het begin was ik er best 
blij mee. Apparaatje kan je 
instellen dat ie zelf iedere 
dag op dezelfde tijd start 
en na een grondige ronde 
weer terugkeert naar het 
basisstation. Leuk. Tevens 
zit er een afstandsbedie-
ning bij dat je ‘m naar een 
plek des onheils kan leiden 
om de boel daar eens te 
zuigen.
Cool. En het ding deed 
z’n werk goed. Liep niet 
te zeuren, maakte goed 
schoon. Maar de witte-

Als je dan thuis zit van-
wege Corona, dan heb je 
tijd om wat andere din-
gen te doen. Zo heb ik nu 
alle tijd om een apparaat 
eens goed te bekijken 
gedurende z’n werk. Nou 
dat wordt geen leuk ver-
haal. Hier komt ‘t.

Een tijd geleden hebben 
wij er ook maar eens 1 
aangeschaft. We hebben 
inmiddels bij zoveel men-
sen thuis een goed wer-
kend voorbeeld gezien dat 
wij ook van de voordelen 
wilden genieten. Waar 
heb ik het over? Een stof-
zuigerrobot. Zijn vriendjes 
doen het al jaren goed (bij 
anderen dan) in de tuin als 
robotmaaier, of ook in de 
tuin als robotsproeier.
Hup naar de lokale elec-

Thuis vanwege Corona

HOE WERKT 
HET?
Door Arne vd Wijdeven

Wiediep
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ger was bedoeld. Je kon 
er prima stof mee weg-
blazen. Blaadjes ook. Dat 
ding hoefde geen “wie-
diep” te zeggen. Die was 
je niet kwijt. Of je viel over 
het snoer, of je stootte je 
scheenbeen aan het appa-
raat. Of je hoorde wel waar 
die was. Wat een geluid 
kwam er uit dat apparaat. 
Geen wonder dat ons opa 
zo slecht hoorde. Dat was 
natuurlijk van het in de 
kamer zitten kruiswoord-
puzzelen als ons oma ging 
stofzuigen. Alsof je naast 
een opstijgende straalja-
ger zat.
“Mooi stil zijn”, dat zei ons 
opa altijd als we als kleine 
kinderen bij ‘m mochten 
zitten. “Mooi stil zijn”?
“Wiediep”.

wordt. Volgens mij wordt 
ie steeds luier. Als ik thuis-
kom en heel toevallig zit ie 
braaf aan z’n basisstation 
dan zie ik overal kruimels
liggen. Of zou ie die zelf 
gestrooid hebben? Als een 
moderne Hans en Grietje 
om toch z’n weg terug te 
kunnen vinden. Ja in dat 
geval heb ik er natuurlijk 
helemaal geen bal aan. 
Kan ik al die kruimels zelf 
weer opzuigen.
Dacht weer terug aan 
vroeger bij ons oma. De 
stofzuiger was bijna net zo 
groot als de kast waar ie
instond. Het snoer moest 
je er zelf afrollen en weer 
omheen binden. Je kon de 
slang er aan de voor- en
achterkant vastmaken. 
Voorkant voor opzuigen 
van (afwezige) stof en ach-
terkant….. Ja dat was pas 
echt gaaf. Aan de achter-
kant kon je blazen. Daar 
was het eigenlijk een soort 
van haardroger. Een vuile 
föhn.
Ik vraag me af of het oor-
spronkelijk wel als stofzui-

blaadje veroorzaakt alge-
hele paniek bij het
kreng. “Wiediep, m’n bakje 
zit vol, wiediep”. Probeer 
het dan ook niet op te eten! 
Je gaat toch ook jezelf niet 
vastzuigen aan de bank, 
oen.
Gisteren vond ik ‘m op 
het tapijt. Midden op ons 
laagpolig tapijt. “Wat doe 
jij daar nou?” Had ie z’n 
eigen linkerborsteltje op-
gegeten. “Wiediep”. Kreeg 
het er zomaar nog niet uit-
gepeuterd. Wel bijzonder 
zeg. Gestikt in z’n eigen 
ledemaat.
Vorige week was het on-
ding de weg naar het ba-
sisstation helemaal kwijt. 
Heeft wel een half uur
doelloos rondgereden op 
zoek naar z’n eigen Ha-
melen. Heb ‘t zelf maar 
erheen gebracht. Begon ‘t
meteen van ellende te pie-
pen. Optillen mag dus ook 
al niet “Wiediep, wiediep, 
wiediep”.
Ik vraag me ook af of mijn 
hele benedenverdieping 
wel goed door ‘m geraakt 

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Auto en Motorrijschool 
 DE JONG
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3 van de 4 van der Vorst-
jes balen enorm dat ze 
niet meer kunnen bad-
mintonnen in de zaal. 
Dat deden ze namelijk 
een behoorlijk aantal 
uurtjes per week. Wat 
moet je nu met al die tijd 
doen??????

Hieronden een opsom-
ming van waar we ons 
nu zoal mee proberen te 
vermaken:

1) Sinds kort heeft Rune 
een nieuw huisdier: een 
baardagaam. Zijn naam is 
Sjefke en hij eet krekels 
en meelwormen. Dat vindt 
mama niet zo heel leuk en 
deze moeten ook op Ru-
ne’s kamer blijven! Sjefke 
mag ook 1x per dag even 
uit zijn verblijf. Dan zit hij 
gezellig op Rune’s schoot. 
2) Aangezien we net in 

Beek en Donk zijn komen 
wonen in een nieuwbouw-
huis, zijn er natuurlijk heel 
veel klusjes te doen, zo-
als schilderen, de plinten 
en nog veeeeel meer. We 
hoeven niet meer naar de 
sporthal of toernooien, dus 
het huis is bijna helemaal 
klaar. 
3) We doen nu veel vaker 
spelletjes, gourmetten of 

FAM. VAN DER VORST TIJDENS 
BADMINTONLOZE CRISIS

we maken puzzels. Ook 
wandelen we elke avond 
een stukje. De skeelers 
zijn weer uit de kast ge-
haald. Rune gaat ook ge-
middeld 1x per
week met Marik naar het 
sportbos in Lieshout.
Neva en Rune missen hun 
vriendjes en vriendinne-
tjes het meest. Ze zijn nu 
wel goed gewend aan het 
nieuwe fenomeen van de 
thuisschool. Ze beginnen 
braaf elke dag rond 8:30 
uur. Neva heeft virtueel 
lessen en ziet de leraren 
op haar Chromebook. 
Rune krijgt elke zondag 
een huiswerkpakket in de 
brievenbus. Ook heeft hij 
elke week 10 challenges. 
Zoals bijvoorbeeld doe
zoveel mogelijk kleren 
aan, maak een toren van 
plastic bekertjes, bak iets 
lekkers, maak een ontbijtje 
voor papa en mama.
We kijken erg uit naar het 
moment dat we weer kun-
nen badmintonnen!

Door Teun van der Vorst
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Doorn, die in maart nog 
geen enkele partij had ver-
loren. Ad Breijnaerts volg-
de met een score van 90 
%. In de HBB competitie 
had Mixed 10 teams op-
gegeven. Mixed had in die 
periode 77 seniorenleden 
en 79 jeugdleden.
In de jeugdcompetitie had 
men de eerste kampioen 
binnen, het was Mixed 2 in 
de E-klasse, met bekende 
namen: Wendy Verbrugge, 
Lieke Brouwers, Joyce van 
Berlo, Martijn Coppens,
Remco Driessens en Ro-
bin Janssens. Teambege-
leidster: Marlie Fransen.
Ook Mixed 4 in de G-klas-
se is koploper en heeft al-
les in eigen hand om kam-
pioen te worden

De humor is een beetje 
verdwenen uit de Minimiks, 
maar we hebben nog altijd: 
Even lachen.
Vijf vrouwen kloppen aan 
bij de hemelpoort. Petrus 
doet open.
“Zij die hun echtgenoot be-
drogen hebben, moeten de
hand opsteken”, zegt hij.
Vier vrouwen steken hun 
hand op en Petrus zegt: 
“Oke,
jullie gaan alle vier naar 
het vagevuur…. En neem 
die dove ook mee!”

schrijvingen) won ook de 
nodige prijzen. Jan van de 
Weyer en Dick Paulussen 
verloren de halve finale, 
maar werden wel derde in 
het herendubbel van de
pupillenklasse. Ook Anke 
Donkers en Ruud van 
Kilsdonk werden derde, 
wel in de C-klasse.
In de B-klasse speelden 
Wendt Verbrugge en Mar-
tijn Coppens tegen Lie-
ke Brouwers en Remco 
Driessens om de derde of 
vierde plaats. Wendy en 
Martijn waren die dag iets 
sterker. Ook in de A-klasse 
met Mascha, Eefje, Geert 
en Leon, het A-team van 
toen, wist geen eerste 
plaats te winnen, wel in de 
prijzen en zo gebeurde het 
dat de wisselbeker weer in
eigen huis bleef.
Ook in die tijd, op 7 maart, 
overleed Leo Prust, hij was 
een van de oprichters van 
BC Mixed in 1961.
Bij de senioren was er 
weer een wedstrijd om 
het scoringspercentage, 
nu georganiseerd door Ad 
Breijnaerts en de koploper 
bij de dames was Karin 
van de Biggelaar (speelt
tegenwoordig bij BC Lies-
hout)., gevolgd door Noor-
tje van den Eijnde. Bij de 
heren was het Egan van 

Wat er 25 jaar geleden gebeurde....   

Welke vereniging heeft 
twee gediplomeerde trai-
ners voor de jeugd tot haar 
beschikking? BC Mixed 
heeft dat, Sandra en Mar-
lie zijn allebei geslaagd 
voor d opleiding van A-trai-
ner en zij geven nu leiding 
aan de jeugdtrainingen . 
Totaal zijn er vijftien vrijwil-
ligers die zich op de een of 
andere manier bezig hou-
den met de jeugdafdeling.
Deze vrijwilligers organi-
seerden, samen met de 
toernooicommissie het 
open jeugdtoernooi op za-
terdag 4 februari. Totaal 
176 dubbels hadden inge-
schreven. En… men had 
iets nieuws, voor het eerst 
werd een toernooi niet met 
de hand gemaakt, dus al-
les zelf schrijven, zoals
gebruikelijk was, maar met 
de computer. Dus geen 
enorme tafelschema’s, 
maar een “uitdraai” met de 
computer. Het werd een 
succes, nooit meer vier of 
meer mensen achter de
tafel die alleen maar brief-
jes schrijven, uitslagen op 
tabellen invullen en daar-
na weer nieuwe tabellen 
schrijven. Een computer 
kan dat alleen en veel 
sneller.
De Mixed jeugd (47 in-

Door Jan Driessens
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Patrick WetzelPatrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 

Kapelstraat 19   Beek en Donk
www.ven-hollanders.nl

Sponsoren

Zoals jullie bij het doornemen van deze 
Minimiks kunnen zien hebben we geluk-
kig vele sponsoren die middels een ad-
vertentie in ons clubblad ervoor zorgen 
dat deze elke keer weer uitgegeven kan 
worden. Zonder deze sponsoren zou dat 
simpelweg niet mogelijk zijn.
Naast de sponsoren in de Minimiks heb-
ben we ook nog meerdere sponsoren 
die adverteren via onze website www.bc-
mixed.nl. Zoek deze vooral eens een keer 
op onder de kop sponsoren.
En nog belangrijker, als je iets nodig hebt 
koop het dan zoveel mogelijk bij een van 
onze trouwe sponsoren!

DIGITALE 
SPONSOREN VAN 

BC MIXED

Adresgegevens:
Koppelstraat 35
5741 GA Beek en Donk
0492 - 46 11 81
www.pannenkoekenhuispluk.nl

Wilt u reserve-
ren?
Doe dit dan bij 
voorkeur online. 

bij de vorige keer touw-tje trekken wonnen we een knuf-feldier
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het niet afgemaakte boek 
van Jan als basis, een uit-
gebreide versie te maken 
voor de website. Hiervoor 
heb ik het gehele Mixedar-
chief doorgelicht en nieu-
we informatiebronnen aan-
geboord. De uitgebreide 
geschiedenis van Mixed 
werd in 2013 via een tijdlijn 
op de website gezet.
Gezien de vele foto’s die 
Jan in zijn competitieboek 
had gebruikt, besloot hij 
dit boek opnieuw samen te 
stellen maar nu in de vorm 
van een fotoboek. De uit-
gebreide geschiedenis van 
mij paste hier goed bij en 
werd voor een groot ge-
deelte overgenomen. En 
zo vormt de combinatie, - 
boek 50 jaar competitie en 
de -uitgebreide geschie-
denis op de website, een 
fotoboek dat een uniek in-
formatiedocument is voor 
de vereniging en geïnte-
resseerden. Dit fotoboek 
is alleen aan het bestuur 
aangeboden.
In 2013 werd er dus een 
tijdlijn van de Mixed ge-
schiedenis op de website 
gezet. Helaas verdween 
deze in 2015 bij het ver-
nieuwen van de website. 
Inmiddels is deze weer 
hersteld maar verouderd 
en achterhaald. Voorlopig 

GESCHIED-
SCHRIJVIN-
GEN DOOR 
DE JAREN 
HEEN,
DEEL 4.
Door Rien v Kessel

De geschiedenis boom van Mixed

Jan had veel tijd besteedt 
aan de expositie voor het 
jubileum maar was ook nog 
bezig met een speciaal 
jubileumboek. Dit moest 
een boekwerk worden in 
de vorm van een liggend 
A-4tje in nostalgische stijl 
met foto's, sepia afgedrukt 
zodat ze een beetje oud 
leken. In verband met de 
drukke werkzaamheden 
voor het jubileum en voor-
al voor de expo bleef het 
bij 26 pagina's. Het niet 
afgemaakte boek is wel 
bewaard gebleven in het 
archief en vormt op zich 
een geschiedenis stuk met 
een verhaal.
Het niet afgemaakte boek 
kwam onder de aandacht 
van mij (ik hield me bezig 
met de geschiedenis van 
Mixed op de website) en 
nam het initiatief om, met 

is een verkorte geschie-
denis van Mixed en het 
badminton op de website 
te lezen.
Toen in 2015 de website 
werd vernieuwd, verdween 
de uitgebreide geschie-
denis van Mixed van de 
website. Deze uitgebreide 
geschiedenis is en wordt 
echter nog steeds door mij 
regelmatig aangevuld met 
losse artikelen over speci-
fieke onderwerpen
betreffende de geschie-
denis van Mixed en deze 
worden gepubliceerd in 
het clubblad. De laatste 
in deze serie was de ge-
schiedenis van de recre-
antencompetitie,
zie clubblad november van 
2018. Er staan er nog meer 
op stapel voor de komende 
tijd, want de geschiedenis 
wordt elke dag gemaakt en 
stopt nooit.
De uitgebreide geschiede-
nis van Mixed en die van 
het badminton en de daar-
toe behorende 64 losse 
artikelen zijn verzameld, 
in een map gebundeld met 
een inhoudsopgave en 
schutbladen en van foto's 
voorzien. Zo is deze map 
als naslagwerk te raadple-
gen en vormt geleidelijk 
aan een ‘complete’ ge-
schiedenis
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van de vereniging en het 
badminton in het analoge 
archief van Mixed. Zodra 
deze map gereed is wordt 
hij gescand en in het digi-
tale archiefsysteem gezet. 
Hopelijk wordt het de leden 
mogelijk gemaakt deze 
dan te raadplegen.
In de loop van de jaren 
zijn er een aantal inter-
views met Jan Driessens 
gehouden waarbij ook de 
geschiedenis van Mixed 
werd belicht, de laatste 
was in 2018. Jan was
toen 50 jaar lid van de 
vereniging en de redactie 
bracht bij het clubblad van 
maart een bijlage uit met 
als kaft het eerste club-
blad ‘t Piepijzerke. In deze 
uitgave ‘het grote meneer 
Jan interview’ van Katja 
vd. Vorst. Ook hier wordt 
de geschiedenis van
Mixed belicht. In totaal zijn 
er 6 van deze ‘kleine’ ge-
schiedenissen verzameld 
en bewaard.
Tot de verhuizing naar de 
nieuwe sporthal d’n Ekker 

stond het Mixed archief in 
de kast van de sporthal na-
bij de vergaderruimte bij de 
kantine. Na de verhuizing 
naar de nieuwe sporthal 
heb ik het archief bij mij 
thuis staan. Jan en ik zijn 
bezig de analoge
documenten, foto's en 
stukken te scannen en in 
het digitale archief te zet-
ten. Verder gebruik ik het 
archief om artikelen en 
verhalen te schrijven over 
Mixed. Het rijke verleden 

van Mixed staat nu dus 
letterlijk nog dichter bij mij 
dan in mijn begin jaren
van Mixed.
En als laatste blad aan de 
geschiedenisboom heeft 
de archiefcommissie in 
januari 2019 een boekje 
uitgebracht vooruitlopend 
op het 60-jarig jubileum 
van Mixed in 2021. Het 
boekje geeft een mooi en 
compact beeld van de rijke 
geschiedenis van de
vereniging.

De geschiedenis boom van Mixed
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Voor de volgende “koken met 

Mixed” wil ik graag weten wat 

het favoriete recept is van:  

STEFFIE BOELENS

INGREDIËNTEN: 6 plakjes diepvriesbladerdeeg, 250 gr broccoli in 
roosjes, 250 gr uien en dunne ringen, 2 teentjes knoflook, geperst, 2 
eetlepels olijfolie, 2 blikjes zalm of tonijn (ong. 400 gr), 3 a 4 eieren, 
150 ml kookroom of crème fraiche, Peper en zout, 100 gr roomkaas
100 gr geraspte kaas jong belegen, Taartvorm doorsnee 24/26 cm

BEREIDING: Taartvorm met olijfolie insmeren
Laat de deegplakjes even ontdooien en bekleed de vorm ermee.
Druk de naden tegen elkaar en prik in de bodem met een vork
•Kook of stoom de broccoli roosjes beetgaar.
•Bak de ui met knoflook in een koekenpan. Leg de deksel op de pan 
daarmee wordt de ui wat zoeter. Giet de zalm of tonijn af, controleer 
op graatjes en doe het door het ui mengsel
•Meng de eieren in een kom met de kookroom, roomkaas, zout en 
peper.  •Verwarm de oven voor op 180 graden.
•Verdeel de broccoli roosjes over de deegbodem, schep het ui/
vismengsel erop. Strooi de geraspte kaas over de taart. Giet het ei/
room mengsel over de taart.
Bak de taart in het midden van de oven 
in ongeveer 45 minuten gaar.
Bij ons gaat de hele taart op, maar 
blijft er iets over dan is hij koud ook 
lekker.
Geniet ervan. Smakelijk
Marianne van Dijk

ZALM BROCCOLITAART
Allereerst dank aan Marlie dat ze aan mij dacht voor de “koken met 
mixed”. Regelmatig staat er quiche bij ons op het programma omdat 
het makkelijk te maken is, het is een complete maaltijd. En……het 
serveert heel mooi.
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Wat een leuke dag was dat. Evelien heerlijk online spelletjes spelen met Aniek. Evelien 
won natuurlijk. En dan.... Even later aan dezelfde tafel gebeurde er iets onverwachts. 
Nog leuker dan een spelletje winnen. Evelien wordt ten huwelijk gevraagd door Tom. 
En ze zei “JA!”. T was zelfs op teletekst te lezen.Hoe leuk is dat!? Wij wensen Evelien 
en Tom heel veel plezier met de voorbereidingen en dadelijk natuurlijk een ontzettend 
fijne trouwdag.

Kwizut is bij bijna iedereen bekend als de 
gezellig samenzijn en vragen beantwoor-
den afwisselen met allerlei opdrachten 

Voor de ouderen onder de jeugd: zoiets als klassewerk. Kwizut heeft in het kader van 
Corona nu een online versie gedraaid. Complimenten daarvoor. Online quizzen nemen 
in populariteit toe en Kwizut helpt daarbij. Natuurlijk speelden ook Mixedleden mee. Hoe 
kan het ook anders. Heb je ook mee gespeeld? Laat het ons weten. 
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De ‘plant’ en zijn verhaal    

LEGE 
AGENDA
Door Tom Poppelaars

Het ging snel, we waren 
onverslaanbaar, we kon-
den alles aan (dachten 
we), wij bepaalden, niks 
was te gek. Tot er een on-
zichtbare boosdoener op 
ons pad kwam. 

Ik ga het meest gebruik-
te woord van dit jaar niet 
noemen, maar je weet wat 
ik bedoel. De wereld leert 
ons een lesje deze dagen. 
"Let een beetje op elkaar" 
zegt onze baas. Misschien 
doen we dat wel te weinig 
inderdaad.  Het was ook 

wel te gek of niet? 

Nog een afspraak, werk, 
overwerk, festival, feest-
je, kinderen naar sport, 
uit eten, vakantie... Altijd 
maar doorgaan, nooit ge-
noeg. Maar nu zijn er in 
de agenda steeds meer 
vakjes blanco. En ik moet 
zeggen dat het heerlijk is. 
Geen verplichtingen. Oké, 
het is wel saai zonder be-
zoekjes aan familie en 
vrienden. Ook geen mixed 
feestavond helaas en eer-
lijk gezegd mis ik die kan-
tine ook wel een beetje op 
de vrijdagavond ;) 

Waar het heen gaat weten 
we niet, en of we er wat 
van leren? Ik betwijfel 't. Ik 
hoop het wel. 

Het is in ieder geval zeker 
dat morgen de zon weer 
opkomt, dat Pasen dit jaar 
anders was dan vorige 
jaren, dat de rest van het 
jaar ook anders zal zijn, 
dat het lente is en de vo-
geltjes weer fluiten, en dat 
de agenda een stuk leger 
is. Geniet gewoon even 
lekker van die rust en het 
niet moeten....
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We leven nu in een vreemde situatie. We zijn in oorlog. In oorlog tegen 

de kleine beestjes. Nou ja een virus is geen beestje, technisch gesproken 

dan. Maar we zijn wel in oorlog. We blijven uit elkaar. We beschermen de 

kwetsbaren. We sporten op een andere manier en even niet meer samen 

met een badmintonracket in de hand.

Voor ons bij de Minimiks heeft het gevolgen. Die zijn veel minder vergaand 

dan voor jullie als lezer.

Op dit moment geen papieren minimiks bijvoorbeeld. Dat zal voorlopig zo 

blijven totdat we weer in de zaal mogen sporten. We zullen later even moe-

ten bekijken hoe we papieren verzamelingen compleet kunnen houden. We 

zijn op dit moment niet gelimiteerd tot een veelvoud van 4 in onze paginas, 

dus een gedrukte Miks zou zomaar lege bladzijden kunnen bevatten.

Wat je als lezer al hebt gezien is een prachtige bijdrage van onze jeugd-

spelers, vooral de kleinsten. Wat leuk om te zien hoe zij ervoor zorgen in 

(badminton) conditie blijven.

Ook wij bij de redactie proberen de conditie op peil te houden. Katja door 

van hot naar her te rennen in het ziekenhuis. Marlie is van nature altijd al 

in een topconditie dus die hoeft alleen maar op te letten dat ze niet teveel 

achter de computer zit. Ruud spendeert menig uurtje op de hometrainer. 

En ondergetekende heeft een nieuwe hobby gevonden in hardlopen/jog-

gen. We zijn als redactie erg geinteresseerd hoe de lezers ervor zorgen dat 

ze straks geen blessures krijgen door badmintonstilstand. Stuur je fotos, 

teksten etc dan ook gerust op naar redactie@bcmixed.nl.

Ik zou graag willen afsluiten met een compliment naar ons bestuur. Zij zor-

gen dat wij allen continu op de hoogte blijven. Ze hebben voor een heel erg 

mooi Paasgeschenk gezorgd voor de jeugd. Ze houden contact met HBB 

en gemeente. Ze moeten schuiven met evenementen en lastige beslissin-

gen nemen. Welgemeende complimenten voor hen.

Beste lezer, blijf veilig, houd afstand, blijf in conditie, tot snel!

Arne

Nawoord redactie
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Oplossing puzzel:

CLOWN

Patrick WetzelPatrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 

BedaNKt NaMeNS de RedactIe

MINIMIKS

Uitgave volgende clubblad

29 mei 2020

Mixed is als badmintonvereniging begon-

nen in 'de Kleine Zaal van Heinsbergen' 

waar ook feesten en touwerijen plaats-

vonden rond  1960. Het zou mooi zijn als 

we foto's zouden kunnen bemachtigen 

van deze zaal.

Maar heb je nog andere zaken, zoals 

foto's, geschriften, filmpjes dat met de 

beginperiode van Mixed in 1961 te maken 

heeft, laat het me weten; 

rien246@kpnmail.nl 

Oproep!

SchRIjveRS MINIMIKS
Aan dit clubblad werkte mee: Ton Slaets, Gert Lahaije, Lize Wetzels, Vinz Kluijtmans, Jayson Verbrugge, Sanne Jansen, Gijs Bouman, Lieke van Beek, Inti Munsters, Marianne van Dijk,  Jan Driessens, Rien v Kessel en Tom Poppelaars.Bedankt namens de redactie!

Rups 
en 
Boos
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SchRIjveRS MINIMIKS




