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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 35 34 69
Mini’s 6 2 8
Sen. SL 34 52 86
Sen. Nsl 11 13 24
Sen. Osl 2 2
Ereleden 1 5 6
Totaal: 46 72 41 36 195

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
Teun v der Vorst, René 
Schepers, Anniek v 
Leuken, Evi v Rixtel en 
Bas Fransen
.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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Miranda Murray
Hans Murray

Cas Doesburg
Jimmy Muller

Lieke Boskamp
Imke Habraken

Felicia Verbrugge
Renske van Melfoort

Redactie:
Marlie Fransen 
(lay out)
Ruud Fransen
Katja van der Vorst
Arne van de Wijdeven

Esther van Bussel
Janne van de Laarschot

Agenda

8 jan   Nieuwjaarsreceptie en opening  
  jubileumjaar (afgelast)

29 mei   oud leden activiteit

4-6 juni   Jeugdkamp

11 jan   BC Mixed bestaat 60 jaar
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Van de redactie...

Wat kan ik ervan zeggen? Helaas weer alleen 

digitaal. Als BC Mixed wordt de verantwoordelijk- 

heid genomen. Met pijn in het hart. Het voorkomt 

pijn in de schouder, de pols, de kuit, de arm, de 

knie en de enkel. Dat dan weer wel.

Och ja, in virustijd moeten we gewoon omdenken. Maak van een probleem 

gewoon een oplossing. Of probeer het probleem creatief aan te pakken. Zo 

las ik recent in een omdenk-boekje een erg creatieve oplossing tegen wild-

plakken. Wildplakken? Tsja daar zou ik nu een heel lang verhaal van kun-

nen maken. Met rondrennende herten en everzwijnen vol met behangplak. 

Of juist andersom: wild rondrennende behangers die overal rollen behang 

op plakten. Maar dan zou ik afdwalen. Wild plakken dus. Het probleem is 

dat men posters van concerten, bijeenkomsten en evenementen plakt op 

plekken waar dit niet mag of waar het zelfs gevaarlijk is. Denk aan electri-

citeitskastjes. Hoe werd hier in omgedacht? Heel simpel, door zelf ook te 

gaan plakken. Niet wildplakken maar bewustplakken. Men plakt een mooie 

rode of oranje sticker op de betreffende posters. De tekst op de sticker? 

Geannuleerd. Of een sticker met “uitverkocht”. Persoonlijk kan ik daar wel 

van genieten.

Dus zo ben ik ook maar begonnen met omdenken. Niet kunnen badmin-

tonnen met vrienden? Dan in mn eigen bubbel maar badmintonnen. In ons 

gezin van 5 hebben 5 van de 5 gebadmintond. We maken de zolder leeg 

(ook weer een oplossing) en gaan daar badmintonnen. Anderhalve meter 

afstand houden? Helpt met rekenen. Tafeltje van anderhalf was ik nooit 

goed in, maar dadelijk wel. Anderhalve meter afstand? Prima. Met badmin-

ton kunnen we dat easy voor elkaar krijgen. Je mag niet tegelijk voorbij de 

service lijn komen. En enkel singel spelen. Kan en mag op een halve baan. 

Bij de kleinste jeugd werd/wordt ook op een half veld gevoetbald. Gaan wij 

dan toch ook met badminton doen. Levert straks na Corona meteen voor-

deel op voor aantal banen waarop we kunnen spelen.

WAT EEN MOOIE 
MINIMIKS WEER.
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Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Auto en Motorrijschool 
 DE JONG

PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN GELUKKIG 2021 namens 
DE REDACTIE

Als we dan het niet meer drukken van de Minimiks omdenken… Oei dat 

wordt lastig. Niet iedereen kijkt ons prachtige blad digitaal door. Toege-

geven, de foto’s zijn in kleur, zijn heel scherp, je kan inzoomen en uitzoo-

men. Met een smarphone, een tablet of een PC kan je de Miks lezen. 

Ook met een relatief moderne TV kan je de minimiks lezen. Kosten gaan 

omlaag. Doorlooptijd voor het gereedmaken van de miks gaat omlaag. 

Hmm misschien toch ook wel voordelen.

Wat kan ik nog meer omdenken?

Oh ja, dit is m’n laatste Minimiks als voorzitter van de redactie. Geen 

voorwoord meer van mijn hand. Nou dat scheelt de lezer dan weer een 

bak onzin. Hoe zal ik ‘t zelf omdenken? Euhm, oh ja, meer tijd voor het 

schrijven van onzinstukjes voor verderop in de mIks.

Hoe dan ook, de redactie is een sterke supergroep en ik ben zeer ver-

heugd daar een aantal jaar deel van uit te hebben mogen gemaakt. 

Succes aan Marlie, Katja en Ruud.

Arne
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Van jullie voorzitter
Mijn laatste bijdrage van 2020 in ons clubblad is serieus van aard. 
Een maand geleden schreef ik het volgende in mijn voorwoord: 
- De term tweede golf suggereert dat er ook een derde golf zou 
kunnen komen - 
Alles wijst erop dat we die kant opgaan. Als ik dit schrijf hoor ik 
het nieuwsbericht dat Premier MarkRutte vanavond weer een 
toespraak geeft vanuit het torentje. Volgens politieke verslag-
gevers is dat uitzonderlijk. Het doel zou zijn om het gevoel van 
urgentie terug te krijgen bij de bevolking. Iets waar het naar mijn 
mening inderdaad sterk aan ontbreekt. En dat is misschien ook 
wel logisch. De veerkracht van de mensen wordt tenslotte enorm 
op de proef gesteld. 

Het besef om ons met z’n allen strikt aan de maatregelen te houden is de laatste maan-
den ondergeschikt geraakt aan idee dat het niet meer zo erg is als in maart van dit jaar. 
Er zijn immers in de eigen omgeving veel minder slachtoffers (overledenen en mensen 
op de IC). Het gemak waarmee mensen naar de stad gaan om te winkelen en de drukte 
op de weg zijn duidelijke indicatoren. Daarnaast heeft de overheid signalen afgegeven 
dat we richting het einde van 2020 wel weer wat zouden kunnen versoepelen. Naar 
mijn idee is die boodschap te rooskleurig gebracht en is de onderliggende boodschap 
(houd je aan de regels) niet duidelijk genoeg naar voren gebracht. Je hoort immers 
graag wat je wilt horen. 

Het gevolg van ons handelen is echter dat het veel langer duurt voordat we weer meer 
kunnen en mogen. Dat besef zal er bij iedereen moeten zijn. Want het treft niet alleen 
onszelf, we zijn ook verantwoordelijk voor onder andere de horeca die langer dicht 
moet blijven. Het gevoel van saamhorigheid en rekening houden met elkaar, wat ken-
merkend is in deze kersttijd, zal meer dan ooit in ons naar boven moeten komen.

Zoals eerder gezegd zijn we achter de schermen nog steeds druk bezig met de
voorbereidingen op ons jubileumjaar, ons 60-jarig bestaan. De opening daarvan die op 
8 januari 2021 gepland staat komt heel dichtbij. Inmiddels weten we dat op die dag de 
opening niet door kan gaan. We gaan ons natuurlijk beraden op een alternatief. Want 
voor elke uitdaging is een oplossing.

Nu ik bijna klaar ben met mijn voorwoord komt het bericht naar buiten dat er een harde 
lock-down komt. De ontwikkelingen volgen elkaar dus snel op. Voor BC Mixed betekent 
dit dat de sporthal op slot gaat en dat ook de jeugd net als de senioren voorlopig niet 
kunnen badmintonnen. Ondanks deze harde boodschap wil ik namens het voltallige 
bestuur iedereen een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen.

*** Houd vol, houd rekening met elkaar en blijf gezond! ***

Ton Slaets
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mini’s overgehouden aan 
Laarbeek Actief. -Nieuwe 
flyers besproken. -De 
voorbereidingen voor het 
kamp lopen. -Toekomstige 
locatie van de kampspul-
len besproken.
7. RONDVRAAG
 Doorgeven aan de JC 
dat de rollershow niet 
doorgaat.
 De volgende vergade-
ring is op maandag 30/11.
 Het maken en versprei-
den van de kerstkaart 
besproken
8. SLUITING
 Ton sluit de vergadering 
om 21.35 uur

van Melfoort en Felicia 
Verbrugge.
6.COMMISSIES
 Red: -De volgende Mini-
miks verschijnt 6/11.
 Bac: -Niets.  Jubileum 
Commissie: -De nieuw-
jaarsreceptie/opening 
jubileumjaar besproken 
met als uitgangspunt dat 
de kantine nog gesloten 
zal zijn..  TC: -Niets.
 CC: -Niets.  Sfeer: 
-Niets.  PR en Sponso-
ring: -Niets,  Website: 
-Niets.  Archiefcommis-
sie: -Niets.  Wijzigingen 
vrijwilligers: -Geen.  
Recr. -Niets.  JC: -2 

NOTULEN  BESTUURSVERGADERING 
BC MIXED,  MAANDAG 02-11-2020
Door Gert Lahaije
Aanwezig:  Ton Slaets (voorzitter), Peter van Leuken 
(penningmeester), Gert Lahaije (secretaris), Stan  van 
der Heijden (bestuurslid) en Anne Swinkels (bestuurslid)

 Bestuursmededelingen

1. OPENING
Ton opent de vergadering 
om 20.10 uur.
2.INGEKOMEN EN UIT-
GEGANE STUKKEN
 Aanmelding Jorg 
Habraken.  Opzegging 
Esther van Bussel.  
Mail Donny met formulier 
vrijwilligers compliment. 
 Mail Outdoor Laar-
beek over aanwezigheid 
beach velden.  2 mails 
van Hans van Gend over 
regels in de sporthal en de 
kantine.
3. NOTULEN BESTUURS 
VERGADERING d.d. 28 
september 2020
 De notulen zijn met 
dank aan Gert goedge-
keurd.
4.FINANCIËN
 Niets.
5.LEDENBESTAND
 Gestopt: Esther van 
Bussel en Janne v/d 
Laarschot. Nieuw: 
Miranda en Hans Murray, 
Cas Doesburg, Jimmy 
Muller, Lieke Boskamp, 
Imke Habraken, Renske 
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 Bestuursmededelingen
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 Nieuwe leden, even voorstellen.......
   
                            
        JEUGDRenske van Melfoort

Mijn naam is Renske van Melfoort en ik 
ben 9 jaar oud. Ik ben nog maar kort bij 
badminton. Een klasgenootje had mij heel 
erg nieuwsgierig gemaakt en toen wilde ik 
badminton ook eens proberen. De proefles-
sen waren zo leuk, dat ik al snel mijn nieuwe 
sport had gevonden. Het leukste vind ik 
“hooghouden en overslaan” en ik ben ook 
wel te vinden voor en grapje tussendoor
Groetjes van Renske

Hoi, Ik ben Norah van Duijnhoven. Ik ben 5 
jaar en ik zit op het Klokhuis.
Een tijdje geleden ben ik met Lieke en San-
ne naar de vriendjesles geweest. Ik vond 
dat zo leuk dat ik lid geworden ben. 
Verder speel ik graag met mijn zussen Eva 
en Sarah. Ook ga ik graag spelen in de 
bossen.
Groetjes Norah

Norah van Duijnhoven

   
                            
        MINI’S

Hallo! Ik ben Gréta Monen een ik zit in de 
eerste klas van de basisschool.  Ik woon met 
pappa en mamma in Beek en Donk. Ik heb 
ook een poes waar ik graag mee speel. Ik 
houd van zingen en dansen en vind badmini-
ton ook heel leuk. Tot ziens in de badminton 
hal!
Groetjes Gréta

Gréta Monen

   
                            
JEUGD
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 Nieuwe leden, even voorstellen....... Felicia Verbrugge

Laura de Kock

"Mijn naam is Laura de Kock en ik ben 21 
jaar oud. Ik kom uit Helmond en studeer 
Voeding & Kwaliteit in Den Bosch. Als kind 
heb ik tot mijn 14e gebadmintond en nu ben 
ik blij weer terug te zijn. Hopelijk kunnen 
we ondanks Corona snel weer sporten en 
bedankt aan alle leden voor het warme 
welkom!

   
                            
SENIOREN

Hallo allemaal,
ik ben Ciske van Weert. Ik zit in groep 1 van 
de Muldershof, en ben 4 jaar oud.
Ik heb het onwijs naar mijn zin bij badmin-
ton, meestal ben ik erg vrolijk en klets ik 
graag. Naast badminton vind ik het erg leuk 
om te knutselen en te dansen met mijn grote 
zus Jip.
Heel veel groetjes, Ciske.

Ciske van Weert

   
                            
       MINI’S

Ik ben Felicia Verbrugge. Ik ben 6 jaar en ik 
zit op de Muldershof in groep 3. Ik vind bad-
minton heel leuk en ik doe naast badminton 
ook nog aan Turnen en zwemmen.
Ik speel ook graag buiten met vriendinne-
tjes.

   
                            
       JEUGD
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Kids zone
           

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. 

Hallo Jongens en Meisjes

Afgelopen maand hebben jullie ondanks de Corona toch mogen badminton-

nen. Er is door jullie hard gewerkt tijdens de trainingen maar wat was het saai 

op de tribune. Geen lieve ouders die jullie aan konden moedigen. Zij hebben 

echt wel wat gemist.   Op 27 november kregen jullie onverwachts bezoek tij-

dens de training. Sinterklaas had één van zijn pieten gestuurd. Het was ontzet-

tend gezellig in de zaal. In deze minimiks hierover natuurlijk een mooi verhaal. 

Op 13 december had het bestuur een verrassing georganiseerd. Over deze 

Kerst drive-thru lees je verderop in dit clubblad. Met je telefoon kun je via de 

QR code op pag. 23 nog een kort filmpje  hiervan bewonderen. 

De foto’s van de kerst drive-thru en van de pietenavond staan inmiddels op de 

site van BC Mixed. 

Helaas heeft Mark Rutte deze week weer nieuwe corona maatregelen bekend 

gemaakt. Nederland is in een lock-down gegaan. De winkels, scholen en 

sporthallen zijn gesloten. Dus voor de komende 5 weken is er ook voor jullie 

geen badminton. 

Wij als redactie willen graag weten hoe jullie deze tijd door komen, misschien 

heb je wel een leuke foto of verhaaltje. Een leuke tekening mag natuurlijk ook. 

Stuur het naar redactie@bcmixed.nl en wij zorgen ervoor dat het in het club-

blad komt.

Voor nu wens ik jullie veel lees-, kijk- en puzzel plezier. 

En natuurlijk hele fijne feestdagen. Blijf gezond.

Namens de redactie

Marlie Fransen.
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het weer een beetje ‘nor-
maal’ en konden we ge-
woon training geven, al 
moest er wel anderhalve 
meter afstand gehouden 
worden van ons als jeugd-
begeleiding. Al snel ging 
het helaas weer slechter 
met de corona cijfers en 
kwamen er steeds meer 
regeltjes bij. Géén ouders 
meer in de zaal, jeugdbe-
geleiders met mondkapjes 
en opnieuw géén compe-
titie en géén clubkampi-
oenschappen. Suuuuper 
jammer. Maar nog steeds 
werd er door niemand ge-
klaagd en werden alle re-
geltjes netjes opgevolgd. 
Jullie werden netjes buiten 
afgezet, namen in jullie 

wat we bedacht hadden. 
Het buiten trainen werd 
zelfs afgesloten met een 
groot watergevecht! Ook 
bij een speciale online BC 
Mixed Quiznight waren 
jullie goed vertegenwoor-
digd. Na ruim anderhalve 
maand mochten we toch 
eindelijk weer naar binnen 
en konden we weer een 
racket en een shuttle in de 
hand nemen. Dat was toch 
wel weer erg fijn zeg. Ook 
tijdens de zomerweken 
was er elke vrijdag weer 
een groep kinderen die 
lekker wedstrijden kwam 
spelen. Na de zomer leek 

Van de jeugdcommissie

Het is al vaak genoeg ge-
zegd, maar wat was 2020 
een raar jaar! Waar het nog 
goed begon met een suc-
cesvol open jeugdtoernooi 
en leuke carnavalstraining, 
viel het vanaf maart gro-
tendeels stil door corona. 
Géén competitie, géén 
clubkampioenschappen 
en zelfs géén jeugddag… 
Gelukkig mochten we met 
jullie al snel buiten weer 
aan de gang gaan. Het 
deed ons erg goed om te 
zien hoe jullie zelfs zonder 
racket nog enthousiast en 
in grote aantallen op het 
sportveld mee deden met 

BESTE JEUGDLEDEN

Heb jij een leuke kerstfoto voor ons? 
Dan zien we die graag via onze email! jeugdzaken@bcmixed.nl

Door Bas Fransen
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staan in de agenda? Nee? 
Dan doe dat maar snel, 
want de tijd VLIEGT! 

Namens de jeugdcommis-
sie, 

erg leuk jaar aan te komen! 
BC Mixed bestaat namelijk 
60 jaar en in juni gaan we 
dat uitgebreid vieren met 
ons jeugdkamp! Heb je de 
datums 4 t/m 6 juni al vast 

sportkleren plaats op de 
tribune en behielden net-
jes afstand tot ons. Daar-
door konden wij toch leuke 
dingen blijven organiseren, 
zoals de vriendjesavonden 
bij de mini’s en het gezel-
lige bezoek van onze bad-
mintonpiet. We willen jullie 
dan ook heel erg bedanken 
voor jullie inzet, blijheid en 
enthousiasme in dit gekke, 
maffe jaar. Nu we zelfs in 
lockdown zijn en helemaal 
de zaal niet meer in mo-
gen, rest ons om jullie hele 
fijne feestdagen te wen-
sen. Maak er allemaal iets 
leuks van met jullie familie 
en dan gaan we 2021 met 
frisse moed tegenmoet. 
Hopelijk mogen we snel 
meer, want er staat een 

Piet van Thielplein 15
5741CP  
BEEK EN DONK

Telefoon:
0492466028

info@de4seizoenen.com

fijne feestdagen en een gelukkig, 
sportief en vooral gezond 2021!

Teun, Evi, Anniek, René en Bas
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letjes gedaan: Pakjes sta-
pelen, een hindernisbaan, 
het schoorsteenspel. Alle-
maal spelletjes waar Piet 
heel goed in is. Maar ook 
de kinderen hadden de 
smaak te pakken. Aan het 
einde van het eerste uur 
werden de pepernoten co-
rona-proof uitgedeeld en 
kregen alle kinderen nog 
een heerlijke chocolade-
letter mee naar huis. 
In het tweede trainingsuur 
begon Piet samen met de 

Pietenavond

Op vrijdag 27 november 
was er hoog bezoek bij 
onze vereniging. Een hele 
mooie Piet kwam op  be-
zoek om er samen met 
de kinderen een gezellige 
avond van te maken. Er 
werden allerlei spelletjes 
gedaan en Piet heeft zelfs 
gebadmintond. Nou ja, ge-
probeerd.  Veel kinderen 
vroegen zich af waarom 
Piet alleen was. Andere 
jaren kwam Piet altijd nog 
met twee collega’s naar 
BC Mixed om de zaak op 
stelten te zetten. Maar Piet 
vertelde dat ze opdracht 
hadden gekregen van Sin-
terklaas om zich aan de 
corona-regels te houden. 
Dat vonden de kinderen 
wel heel verstandig. Sa-
men met de kinderen van 
het eerste trainingsuur 
heeft Piet heel veel spel-

Door Ton Slaets

oudere kinderen aan een 
potje trefbal. De ballen vlo-
gen links en rechts door 
de zaal. En er werd goed 
samen gewerkt. Toen werd 
het tijd om de netten op te 
zetten en om een potje 
te badmintonnen. Er was 
een aparte baan voor Piet 
gereserveerd. Die mocht 
steeds tegen twee kin-
deren badmintonnen. Er 
werden allerlei capriolen 
uitgehaald. Onderstebo-
ven, door de benen, achter 
de rug, op de grond. Het 
zag er heel leuk uit, maar 
de kinderen zagen wel dat 
Piet er niks van bakte. Toch 
hebben ze heel veel ple-
zier gehad en kregen ook 
alle kinderen van het twee-
de uur een chocoladeletter 
mee naar huis. Voordat 
Piet ging vertrekken werd 
ze nog toegezongen door 
de kinderen. Daarmee 
werd deze vrolijke avond 
vol plezier op een feestelij-
ke manier afgesloten. 

HOOG BEZOEK
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PIETEN
AVOND

die Piet gooit 
pepernoten 
om het hoekje

wat een leuke 
schoen waar jij in zit

meurt naar 
oude sokken

zo, nou mag je de 
onderste weer eruit 
halen en bovenop 
leggen

dat doe ik meestal 
ook als pakjes in 
een oude schoen 
gaan

oren open 
en neus dicht

wat heb ik nou 
op mn koppie?

mooi stilzitten

het gaat hier 
bergafwaarts
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meurt naar 
oude sokken

oren open 
en neus dicht

ik zie alleen 
maar as en 
verkoolde 
brokken

allemaal choco-

ladeletters

doe mij maar een 
w met trema en 
bold onderstreept

in Spanje 
ben ik 
chiroprac-
ter

dat treft, want 
dit is trefbal

dju wat een 
grote sinaas-
appel

okee, van wie 
begint de naam 
met een ringel-s?

geen gebak, 
vullen die zak

 je bedoelt 
toch, geen gelul 
vullen die pul
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BADMINTONLES

verdraaid, hoe 
kom ik nou toch 
aan 3 voeten?

hatsjikidee, 
een ace

 je mag niet 
bovenhands 
serveren joh

net zo 
makkelijk 
tussen de 
beentjes 
door

duiken kan ik 
ook. Geoefend
in het zwembad 
van Sinterklaas

zo, die shuttle blaas ik er gewoon over-heen

ik weet t niet 
hoor maarre 
de vorige Piet 
was beter

stil zijn! Gewoon doorgaan met kleren naaien

gevallen! okee, 
welke grapjas heeft de vloer zo glad 
gemaakt
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Next time:Next time:

Moppen
Moppen

MiksMiks
 van  van 
SiemSiem
WilbersWilbers

Wat is groen en kan goed 
voetballen? 
Robin van Sperzieboon!

Waarom eet een oen nooit 
mosselen in het weekend?
Omdat het weekdieren zijn!

Honderd vissen zwemmen in de 

sloot. Er verdrinken er 99, hoeveel 

blijven er over? 

Honderd, want vissen kunnen niet 

verdrinken!

Waarom neemt een oen 

een muis mee in de auto? 

De muis helpt bij het 

inparkeren: PIEP PIEP PIEP!

Wat is groen en rijdt op de weg?
Een bromkommer!

Wie was ooit in de ruimte en kroop daar rond?
André Kruiper.

Twee bananen zitten in een bar. Zegt de 

ene banaan tegen de andere: 'Wat wil 

jij later worden?' Antwoordt de andere 

banaan: 'Rechter!'

Een vis botst tegen een andere vis op. De ene 

vis zegt: 'Hé, kijk eens uit!' Zegt de andere 

vis: 'Sorry, ik had water in mijn ogen!'

Waarom kruipt een oen op zijn knieën 
door de supermarkt?Vanwege de lage prijzen.

Twee egels zijn hun moeder 

kwijt. De ene egel loopt tegen 

een cactus aan

en zegt: ‘Gevonden!’

Pim van 
Kaathoven

leuke moppen 
Siem!
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Kerst Puzzels
Sudoku

s r m

k
sie

t

e o e

b
rgo

t

j k r

a
ass

a

e e j

n

leg
t

e o f

r

lev
s

u e v
r

ruw
k

Rebus

Paardensprong

Doolhof: Help de Kerstman zijn slee te vinden
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Kerst Puzzels
Sudoku

Zoek de verschillen

Leg puzzel: Vul de woorden in die bij de plaatjes horen
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Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl

Marianne van Dijk-Swinkels
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Senioren
Jubileum commissie

Zoals afgesproken houd 
ik alle leden op de hoog-
te van alle ontwikkelingen 
over het 60-jarig jubile-
um van onze vereniging.
Ondanks de bijzonder 
vreemde en vervelende 
tijd waarin we leven, al-
thans voor wat ons sociale 

leven betreft, zijn we als 
jubileumcommissie ge-
woon doorgegaan met het 
plannen van alle activitei-
ten in ons jubileumjaar.
Alles is echter afhankelijk 
van de geldende maatre-
gelen van onze overheid.
Hierbij nogmaals alle da-

tums zoals ze nu bekend 
zijn:

Terwijl ik dit schrijf is Pre-
mier Rutte op de tv die (te-
recht) nieuwe maatregelen 
afkondigt. Hierdoor komt 
de opening op 8 januari te 
vervallen.

Ongetwijfeld horen we bin-
nenkort van ons bestuur 
hoe de opening van ons 
jubileumjaar nu plaats zal 
gaan vinden.

Even afwachten nog dus, 
maar het jubileum gaat 
zeer zeker, op wat voor 
manier dan ook, niet stille-
tjes aan jullie voorbij!

Groetjes en blijf gezond!

Namens de jubileumcom-
missie,

Ruud Fransen

Kalender jubileumjaar 2021
8 januari Opening jubileumjaar (afgelast 

nieuwe datum volgt)
11 januari Mixed 60 jaar
3 april Feestavond
10 april Wandeltocht
29 mei Oudleden activiteit en Pub Quiz
4-5-6 juni Jeugdkamp
17-18-19 september Seniorenkamp
18 september Mixed-Grill
oktober Sponsor activiteit
december Afluitingavond jubileum jaar
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het schoolplein hun pre-
sentje in ontvangst hadden 
genomen konden ze de 
auto of fiets parkeren. Daar 
kregen ze in de auto of op 
een bankje op het school-
plein nog een lekkere ver-
snapering in de vorm van 
een warme chocomel en 
een stukje kerstbrood.
Voor de senioren leden had 
het bestuur een klein flesje 
prosecco, een mondkapje 

Het schoolplein voor 
sporthal d’n Ekker was het 
decor voor de kerst dri-
ve-thru. Alle leden waren 
per
mail uitgenodigd en inge-
deeld op achternaam. Dit 
om zorg te dragen voor de 
spreiding. Dat bleek prima 
te werken. In kleine groep-
jes kwamen de leden per 
auto, fiets of te voet naar 
de sporthal. Nadat ze op 

 Kerst drive-thru

Op zondag 13 december 2020 konden onze leden 
weer eens een keer naar de sporthal komen. De 
jeugd wist de weg nog, want die mogen nog badmin-
tonnen. Maar de senioren zitten al sinds half oktober 
thuis. Het bestuur had bedacht dat het wel leuk zou 
zijn om in dit bijzondere jaar wat meer te doen dan 
alleen een kerstkaart. In overleg met beheerder Hans 
van Gend zijn de mogelijkheden besproken. Na het 
opstellen van een plan en goedkeuring van de Ge-
meente Laarbeek kon de kerst drive-in doorgaan.

BC MIXED KERST DRIVE-THRU
met Mixed-jubileum logo 
en natuurlijk een mooie 
kerstkaart. De jeugd tot 12 
jaar ontving naast de kerst-
kaart een zakje met lekke-
re kerstkransjes. Voor de 
kinderen van 12 jaar en 
ouder kwam daar ook een 
mondkapje bij.
Het was een gezellige en 
geslaagde middag, waar-
bij veel mensen het pret-
tig vonden om elkaar toch 
weer even gezien te heb-
ben. Al was dat maar kort 
en op afstand. In totaal zijn 
er 115 leden geweest.
Dat is natuurlijk geweldig! 
De leden die niet zijn ge-
weest krijgen hun kerst-
kaart nog toegestuurd.
Ondanks deze rare tijden 
hopen wij dat iedereen 
een fijne kerst heeft in de 
familiesfeer. En wensen wij 
natuurlijk al onze leden en 
hun familie een heel geluk-
kig nieuwjaar.
Wij hebben genoten van 
de grote opkomst en jullie 
aanwezigheid. 
Dankjewel allemaal.
Jullie bestuur:
Anne, Gert, Peter, Stan en 
Ton

Door Ton Slaets

Bekijk de impressie 
via onderstaande 
QR-Code

https://youtu.be/Tc7gWV1BRoA
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Het is zo koud 
dat ik me niet kan 

bewegen

 met mijn zwaard 
raus ik zo de kurken eraf  ohhhhh er zit 

nog een vis in

 ja, gooi je asbak 
maar leeg hoor

wij zitten 
vastttttttt

ja want we zijn een 
siamese tweeling

als ik drink dan rijd 
ik veel beter

gelukkig zit de kurk 
er nog op

zie je dat Rien? Dat lijkt 
wel een wassen beeld

de volgen- 
de keer 
laat ik 
Monika 
gewoon 
de sur-
prises 
plakken

Zitten 
jouw 
handen 
ook aan 
elkaar 
geplakt?
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zou hij straks nog 
lachen als hij die deuk 

in de auto ziet?

doe maar 
vol met Diesel 
aub

zooooo, even wat extra 
wodka in de chocomel 

voor ‘t bestuur

nou zit ik weer 
vastgevroren aan 
het tafellaken

Dat was lekker, 
hier heb je het 
lege flesje al 
terug

ziet nou nie-
mand dat ik mijn 
snor heb laten 
staan?

mooi flesje 
om straks 
op een 
onbewoond 
eiland in zee 
te gooien

heb jij 
nou een lekke 
band? 
Haha

wat zie 
ik nou 
onder 
op de 
bodem?

ik ga hier 
straks 
mooi ook 
m’n afval 
verbran-
den

lijkt wel een shuttle 
run test

 ik ben kapot. Nu 
pas bij trap 3
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lair stond en men het spel 
snel kon hervatten. Waar-
schijnlijk is in deze entree-
hal alleen maar een shuttle 
overgeslagen en dus het 
spel uit India (Poona) ge-
speeld. Toen men later het 
spel definitief naar binnen 
ging verleggen heeft men, 
denk ik, een andere ruimte 
(bijvoorbeeld de eetkamer) 
voor het spel ingericht. 
Hier kon wel een touw of 
een net worden gespan-
nen, en is het speelveld 
met de zandloper-vorm lo-
gisch. Deze vorm heeft tot
1901/1902 dienstgedaan.

Badminton geschiedenis

TERUG NAAR HET EERSTE 
BADMINTONSPEL
DEEL 2
Door Rien van Kessel

Vreemde spelregel en het 
zandloper speelveld 
In een vorig artikel in 
de Minimiks heb ik verslag 
gedaan van de zoektocht 
naar de ruimte in Bad-
minton House in Enge-
land waar voor het eerst, 
vanwege het slechte 
weer, binnen badminton 
werd gespeeld. Het bleek 
de entreehal te zijn.  Maar 
er zijn nog een paar zaken 
niet duidelijk. 
Tekeningen van oude bad-
minton speelvelden verto-
nen een inspringing in het 
midden van het veld aan 
beide zijden. De eerste 
speelvelden hadden de 
vorm van een zandloper. 
Deze vorm had geen re-
latie met de vorm van de 
entreehal in Badminton
House. In het midden van 
de hal had je aan de ene 
kant de entreedeuren en 
aan de andere kant een 
openhaard. Waar was dan 
de inspringing voor nodig? 
Uit oude artikelen over het 
begin van het badminton 

in Engeland kun je opma-
ken dat die inspringing te 
maken had met en-suite 
deuren. Destijds konden 
grote ruimten in een land-
huis opgedeeld worden 
door schuifdeuren, de zo-
genaamde en-suite deu-
ren.
Als van de twee kamers 
een ruimte werd gemaakt, 
stonden de deuren aan
weerszijde opgevouwen 
tegen de wanden, wel in 
de weg voor het speelveld.
Vandaar dat de palen in het 
veld stonden en vandaar 
dat het veld aan weerszij-
de een inspringing had. 
Maar zoals al geschreven, 
de entreehal had geen 
en-suite deuren. Is de en-
treehal dan wel de juiste 
ruimte die ik zocht? 
Ik denk het toch wel. Alles 
wijst erop dat er bij slecht 
weer snel naar binnen ge-
gaan moest worden om het 
spel daar verder te spelen. 
De entreehal was de uitge-
sproken ruimte omdat daar 
ook weinig of geen meubi-
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Badminton geschiedenis Tweeledige leden!

Wie goed kijkt op de vrijdagavond ziet dat er niet al-
leen maar Mixed leden aan het badmintonnen zijn bij 
BC Mixed maar ook mensen die je tegenkomt in de 
competitie, de zogenaamde 2-ledige leden.
Daarom leek het me leuk om deze mensen eens uit 
te nodigen voor een Minimiks interview en te kijken 
wie, wat, waar en vooral waarom?? Deze editie zijn   

Ik moet zeggen…het is een ontzettend leuk interview 
geworden, veel leesplezier, allemaal.

1. Hoe heet je? Hoe oud 
ben je? Waar woon je?
Ferry: Ferry Tabor, alweer 
48 jaren oud en al ruim 15 
jaar woonachtig in Beek 
en Donk aan de Kerkstraat 
7. Voor de oude garde: 
“in het huis van Noud van 
Eert”. Dat heb ik zelf de 
eerste 10 jaar talloze ma-
len moeten aanhoren, dus 
dan vermeld ik het hier 
ook nog maar even. Voor 
een bepaalde doelgroep 
scheelt dat wat uitleg of 
voorkomt dat ze mij daar 
weer aan helpen herinne-
ren ;-). Daarvoor woonde 
ik in Helmond en nog 
vroeger in Aarle-Rixtel (of-
tewel Ale in het Peellands 
dialect). (Dit is dan ook 
meteen al een hint voor 
wat volgendevragen...)

SPELEN BIJ TWEE VERENIGINGEN
DEEL 1
Door Katja van der Vorst

Dennis: Dennis Verbakel - 
18 - Bakel

2. Bij welke andere club 
ben je lid (of bij welke 
andere club speel je
competitie?)
Ferry: De club waar ik 
ook nog lid van ben en 
competitie bij speel is Con 
Brio uit Helmond.
Dennis: BC Bakel

3. Waarom speel je 
bij twee verschillende 
clubs?
Ferry: Ik zou kunnen 
zeggen dat ik bij Con Brio 
speel omdat ik op die 
manier vaker in Suyt-
kade speel en daarmee 
meer gewend ben aan 
de fantastische belichting 
en idem zaalmuren, in de 

hoop daarmee een voor-
deeltje te behalen in de
competitiewedstrijden 
tegen clubs die het te-
genlicht niet gewend zijn, 
maar zo zit het niet. 
Ik speel graag tweemaal 
in de week badminton en 
aangezien ik eerder in
Helmond woonde was 
toen Con Brio voor mij een 
logische keuze en met de
verhuizing naar Beek en 
Donk was BC Mixed een 
prima optie voor de twee-
de avond per week.
Dennis: Voor de extra 
speeltijd, 1x per week 
vond ik zelf te weinig
 
4. Hoelang speel je al 
badminton?

Ferry Tabor,
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zich ook wat minder voor 
de club in willen zetten.
Nu zouden jullie dat ook 
van mij kunnen denken, 
aangezien ik in Beek en
Donk met name kom om 
een potje te badminton-
nen zonder al te veel 
rompslomp, maar naast 
de werkzaamheden voor 
de HBB in bestuur en se-
niorencompetitie, moet ik 
mijn tijd ook nog verdelen 
tussen dat en een bepaal-
de atletiekclub in Stiphout 
waar mijn beide kinderen 
lid van zijn (helaas geen 
badmintonners, maar ja 
dat kwam bij mij ook pas 
toen ik volwassen werd, 
dus er is nog hoop) en ik 
ook als vrijwilliger actief 
ben.
Dennis: De grootte van de 
vereniging vooral, BC Ba-
kel is redelijk klein en BC 
Mixed daar in tegen is veel 
groter.
     
7. Wat zijn de overeen-
komsten?
Ferry: Het blijven natuur-
lijk allebei Brabantse clubs 

stond er op enig moment 
een hevige schaarste 
aan dames waardoor er 
aanzienlijk minder teams 
gevormd konden worden 
en daardoor een aantal
heren niet meer in te 
zetten waren. Toen woon-
de ik al in Helmond en 
speelde ook bij Con Brio, 
dus ben ik met competitie 
spelen overgestapt naar 
Con Brio.
Voor hen speel ik alweer 
minstens vijf jaar competi-
tie volgens mij.
Dennis: BC Bakel

6. Wat is het verschil tus-
sen de twee clubs?
Ferry: Het verschil tussen 
Con Brio en BC Mixed 
is denk ik ook wel het 
verschil tussen een stad 
en een dorp. In Beek en 
Donk zie je meer betrok-
kenheid bij de organisatie 
van een badmintonclub en 
zijn er veel vrijwilligers. In 
Helmond zijn er toch veel 
spelers die komen om te 
spelen en verder geen 
rompslomp willen, dus 

Ferry: Badminton ben 
ik pas gaan spelen na 
de verplichte fase van 
voetbal (voor anderen was 
dat in die tijd waarschijn-
lijk volleybal/handbal, 
geloof ik) die ik doorlopen 
heb tijdens mijn lagere 
schooltijd in Aarle-Rixtel. 
Dit met daarna nog wat 
uitstapjes naar basketbal 
op de middelbare school 
en honkbal op de universi-
teit in Eindhoven. Ik schat 
dat ik rond mijn 19e of 20e 
met badminton begonnen 
ben. Dus bijna 30 jaar is 
mijn gok.
Dennis: 11 jaar (vanaf m’n 
7 of 8)

5. Bij welke club ben je 
begonnen met spelen?
Ferry: Aangezien ik 
toen nog in Aarle-Rix-
tel woonde, ben ik daar 
logischerwijs ook gaan 
“badmintonnen” bij B.C. 
De Ganzenveer. Jarenlang 
met veel plezier gespeeld 
vanaf 4e klasse tot en 
met een uitschieter in de 
hoofdklasse. Helaas ont-
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moeten doen. En daarvan 
vind ik Arne’s bijdrage 
altijd mijn favoriet. Het is 
altijd maar weer afwach-
ten welke onderwerpen hij 
in een tekst samen weet te 
verweven.
Misschien heeft Arne zijn 
roeping gemist en had hij 
aan moeten haken bij
Monty Python’s Flying Cir-
cus. Natuurlijk wel jammer 
dat Arne’s bijdrage al vrij 
vooraan staat. Misschien
verplaatsen naar achteren 
zodat de hele Minimiks 
zorgvuldiger gelezen
wordt?
Dennis: Nee ik doe niet 
aan lezen, echt vreselijk 
om te doen
     
11. Welke club vind je 
het leukste en waarom…
enne, je hoeft niet eerlijk 
te zijn hoor!
Ferry: Tja, of ik mijn 
vingers aan die vraag 
moet gaan branden, weet 
ik niet. Nu kun je natuurlijk 
zeggen, och het is corona-
tijd. Voordat je weer kunt 
badmintonnen, is iedereen 
dit weer vergeten. Maar 
toch, het internet is ge-
duldig. Eenmaal geplaatst 
en er is altijd wel iemand 
die het nog terug kan 
googelen. Dus maar even 
diplomatiek: Beiden!
Dennis: Beide clubs zijn 
kei gezellig en daar draait 
het natuurlijk om

Daarom toch maar geko-
zen voor een liedje waar-
van de Engelstalige versie 
in 2000 in Engeland de 
best verkochte single was 
(853.000 stuks verkocht!), 
dat Eminem ’s “Stan (fea-
turing Dido)” van de eerste 
plek wist te krijgen en
voorkwam dat Westlife 
een achtste achtereen-
volgende nummer 1 hit 
behaalde met “What 
Makes a Man”. Dan heb-
ben we het dus over “Can 
We Fix it?”  Van Bob de 
Bouwer. Als er iets is wat 
bij BC Mixed past, is het 
zijn motto om samen de 
schouders eronder te zet-
ten en er iets moois van te 
maken ;-)
Dennis: Ik zou het echt 
niet weten

9. Wat zou je van Mixed 
ook graag bij je andere 
club willen kopiëren?
Ferry: Zoals in de eerdere 
vraag al genoemd werd, 
is de inzet van zoveel 
vrijwilligers echt een hele 
mooi ding dat ik elke club 
zou gunnen.
Dennis: De kwaliteit 
shuttles
     
10. Heb je bij je “andere” 
club ook een clubblad? 
Lees je onze Minimiks
ook?
Ferry: Bij Con Brio is er 
momenteel geen club-
blad dat in een bepaalde 
frequentie verschijnt. Dus 
zal ik het met die Minimiks 

waar nieuwe spelers mak-
kelijk aansluiting vinden. 
Iedereen is vriendelijk 
en dat maakt het voor de 
meesten laagdrempelig 
om lid te worden.
Dennis: Beide clubs zijn 
kei gezellig

En natuurlijk kunnen wat 
“Arne” vragen niet ont-
breken… 
8. Welk lied zou het bes-
te passen bij BC Mixed?
Ferry: Nu zou ik gemaks-
halve een Brabantse 
meezinger over gezellig-
heid kunnen gaan noemen 
van een bepaalde zanger 
die geboren is in het 
Laarbeekse Mariahout, 
maar aangezien het een 
“Arne”-vraag betreft, duik 
ik eens diep in mijn mu-
ziekverzameling om een 
“diepgaander” antwoord te 
vinden.  Daarbij moest ik 
eerst denken aan het ge-
ruststellende “Three Little 
Birds” van Jamaicaan Bob 
Marley die de wijsheid 
dat alles weer goed komt, 
blijkbaar heeft gekregen 
van zijn drie gevederde 
vrienden. Of aan “Down 
Under” van Man at Work 
waar alles “rustig” aan kan 
(en eigenlijk een promo-
liedje voor Australië in de 
jaren 80 is). Maar reggae, 
Australië en Jamaica zijn 
voor de meesten mis-
schien iets te ver van hun 
bed en geven ook een 
verkeerd beeld van mijn 
muzikale smaak weer.
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te melden dat een van de 
oprichters van Mixed, Joop 
Kerkhof, 25 jaar lid was van 
de vereniging. Vandaar dat 
de redactie een interview 
met Joop publiceerde in 
het clubblad van februari. 
Geen feestelijkheden dus 
bij het 45-jarig bestaan, 

Van de Archief Commissie

Door Rien van Kessel

Op 11 januari 1961 is BC Mixed opgericht. De club 
bestaat in januari 2021 dus 60 jaar. Om dit jubileum 
te vieren is de jubileumcommissie al druk bezig om 
een leuk programma in elkaar te zetten. In de afgelo-
pen 60 jaar heeft onze vereniging geen feestje voor-
bij laten gaan. Rien beschrijft  in aanloop naar het 
60-jarig jubileum, hoe voorgaande jubilea gevierd 
werden.  (Redactie) 

JUBILEA BIJ MIXED DOOR 
DE JAREN HEEN.
Deel 3

45 jaar was geen reden 
om er ruchtbaarheid aan 
te geven. De redactie keek 
in het clubblad terug op 25 
jaar Minimiks. Verder is 

2006
45-jarig bestaan

2011
50-jarig bestaan

maar Jan Driessens maak-
te wel een ‘agenda BC.
Mixed seizoen 2006-2007.  
Een handzaam boekje met 
veel informatie over de ver-
eniging, competitie, leden-
lijsten, spelregels enz. Ook 
werd er in dit jubileumjaar 
een jubileumcommissie 
opgericht om het 50-jarig 
bestaan voor te bereiden. 

De jubileumkommissie had 
diverse activiteiten geor-
ganiseerd om deze ge-
beurtenis
te vieren. Een daarvan was 
een expositie over 50 jaar 
Mixed die Jan met enkele
mensen opzette en geo-
pend werd door de burge-
meester van Laarbeek de 
heer Ubachs in het bijzijn 
van de wethouders Briels 
en Van Zeeland. Ook werd 
de vernieuwde website ge-
presenteerd door Harrie 
vd. Vegt. Een grote jubi-
leumfeesttaart, binnenge-
bracht via de lift, was het 
startschot voor de feeste-
lijkheden die de jubileum-
commissie georganiseerd 
had. Daarna werd er een
toost uitgebracht op het 
nieuwe jaar. De jeugd had 
haar eigen opening van 
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Van de Archief Commissie

2011
50-jarig bestaan

Op 20 september 2019 
vond het eerste overleg 
plaats door de (uitgebrei-
de) jubileum commissie en 
werden ideeën geïnven-

het jubileumjaar in de vorm 
van circus TaDaa op 15 
januari. Voor het eerst in 
haar geschiedenis organi-
seerde Mixed een nacht-
toernooi voor de eigen 
leden. Tussendoor werd 
er in de kantine nog een 
soort quiz gehouden en 
het geheel was een suc-
ces. Naast de traditionele 
activiteiten die soms een 
feestelijk tintje kregen,
werden er ook speciaal 
voor het jubileum activitei-
ten georganiseerd zoals 
een dubbeltoernooi en een 
wandel-fototocht voor het 
hele gezin. Jan Driessens 
nam afscheid nam van zijn 
vrijwilligerswerk bij Mixed 
en voor de jeugd in het bij-
zonder.
Een blijvende herinnering 
aan het jubileum werd in 
de vorm van een blauwe 
bidonmet embleem uitge-
reikt aan alle leden. 

2017
55-jarig bestaan

Voorbereiding 2020
60-jarig bestaan

Niets in dit jaar doet den-
ken aan het feit dat Mixed 
55 jaar bestond. Wel kreeg 
Jan een taart aangeboden 
omdat hij 50 jaar lid was 
van Mixed. 

tariseerd. Misschien de 
meest spraakmakende
activiteit was het voorstel 
voor een seniorenkamp. 
De voorbereidingen wer-
den vanaf het begin van 
2020 vertraagd door de 
coronacrises. En op het 
einde van 2020 was het 
nog niet duidelijk welke 
activiteiten wel of niet zou-
den kunnen doorgaan en 
in welke vorm. Het beloofd 
ook in dat opzicht een bij-
zonder jubileum te gaan 
worden.

De lekkerste ambachtelijk gebrouwen 
speciaal bieren uit de regio.

Verkoop@brouwerijlaarbeek.nl
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde....
Door Jan Driessens

In het decembernummer 
van 1995 stond vermeld 
dat ons  twee belangrijke 
gebeurtenissen te wach-
ten stonden; in januari 
1996, dus de volgende 
maand bestond BC Mixed 
35 jaar en de Minimiks 
begon dan aan haar vijf-
tiende jaargang. Dat zou 
gevierd worden tijdens de 
Nieuwjaarsparty.
Bekend werd dat de spon-
sorloop voor de jeugd toch 
1715,-- guldens had opge-
leverd, waarvan clubshirts 
voor de jeugd werden ge-
kocht.
Ook de HBB liet van zich 
horen, Mixed liep tegen 
een flinke boete op, omdat 
er op een competitie avond 
geen zaalwacht was gele-
verd. De HBB had ook nog 
een ander idee. Er werd 
aan BC Mixed voorgesteld 
om het HBB kampioen-
schap te organiseren, om-
dat de HBB geen zaal kon 
krijgen. Het toernooi zou 
bestaan uit enkelspel en 
gemengddubbels. 
BC Mixed zou wel de club-
kampioenschappen orga-
niseren, deze keer op één 
dag, op zondag 14 maart. 
De competitie draaide 
weer volop en BC Mixed 
had negen teams, waar-

van Mixed 3 uit de over-
gangsklasse I  koploper 
was. Mixed 9 en Mixed 
7 stonden op de tweede 
plaats, de overige teams 
waren middenmoters, be-
halve Mixed 4 die het wel 
eens moeilijk zou kunnen 
krijgen in de overgangs-
klasse II. 
Tussenstand van de bes-
te competitiespelers; bij 
de Dames Monika Sonne-
veldt (tegenwoordig Mo-
nika Slaets) die de eerste 
plaats deelde met Heidi 
Breijnaerts. Beiden had-
den een score van 88%. 
Bij de heren stond Laurens 
van Kilsdonk bovenaan 
met liefst 100% en hij werd 
gevolgd door Berton van 
Asseldonk, die ook 88% 
scoorde. 
Helaas had de jeugdcom-
missie geen artikel ingele-
verd en bleef het bij twee 
korte verslagen van de 
jeugd zelf. 
Rien van Kessel schreef 
regelmatig een overzicht 

uit de sportbladen over 
badminton.
Een opvallend bericht: 
Enkele jaren geleden leek 
het er nog op dat de NBB 
de magische grens van 
100.000 leden zou halen. 
Intussen is de situatie an-
ders geworden en kampt 
de NBB met een verlies 
van 10.000 leden en staat 
de bond op de vijftiende 
plaats op de lijst van nati-
onale bonden. 
Ook schreef Rien een leuk 
artikel over de geschiede-
nis van BC Mixed, over de 
afgelopen 35 jaar. 
De feestavond werd dit sei-
zoen georganiseerd bij de 
Koppelen, waar  90 Mixed 
leden aanwezig waren. Het 
thema was Flower Power.   

Uit Even lachen:
“Wat zou jij het liefst willen 
hebben, een broertje of 
een zusje?” vraagt mama 
aan kleine Peter. “Om het 
even,” antwoordt het vent-
je, “wat het eerst klaar is!”
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Wat er 25 jaar geleden gebeurde....

Door Arne van de Wijdeven

Op z’n Arne’s

“As ge um nie zo vol laait, 
dan hoefde nie zoveul te 
losse”, zei een andere be-
zoeker van de milieustraat 
tegen m’n maat en mij toen 
we een grote aanhanger 
met struiken en snoeiafval 
aan het lossen waren. Nu 
zijn er veel manieren om 
op de opmerking te reage-
ren. En ik geef toe dat ik 
in eerste instantie ook me-
teen klaarstond met een 
gevatte terugopmerking. 
Maar… het helpt wanneer 
je dan even een paar tak-
ken weglegt en anders re-
ageert dan eerst bedacht. 
“Ja, nou hebben we de tijd 
om in de tuin te werken. 
En ’t is gezond buitenweer. 
Maar, hoe is t mi ouw?” De 
man had duidelijk even 
behoefte aan een praatje 

en het werd een leuk ge-
sprekje. Op afstand na-
tuurlijk. Toch bijzonder dat 
de milieustraat de functie 
van praathuis overneemt. 
Als je in ’t dorp met men-
sen stond te buurten dan 
rook je brood, een gebak-
ken visje, een loempia, 
een frietje, misschien wat 
lekkere chocoladelucht. Ik 
dwaal af (noot schrijf geen 
column als je honger hebt). 
Maar buurten bij de mili-
eustraat doe je met hele 
andere exotische geuren. 

Uiteindelijk hebben we 
maar kort gesproken. M’n 
maatje had intussen de 
hele aanhanger gelost en 
was al aan ’t vegen. Ik zag 
’t in zijn ogen: “hoe langer 
gij buurt, hoe meer rugpijn 
ik krijg”. Een paar dagen 
later stond ik hout te zagen 
voor de kachel. Achter mijn 
rug werd het weer meege-
nomen door de neefjes van 
eerdergenoemde. Ze wa-
ren een kampvuur aan het 
voeden om brood boven 
te bakken. Aan een stok. 
Opa stond af te kijken hoe 
ze met een paar stokjes 
telkens op en neer renden. 
Ze werden steeds ver-
moeider en het vuur werd 
steeds kleiner. Opa legde 
uit hoe je met twee armen 
naast elkaar veel meer kon 
meenemen. Eentje stapelt 
en de ander loopt. Want: 
“as ge oew errum nou wa 
voller laait, dan hoefde nie 
zoveul te lope”.

LAJEN
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Vorige week hoorde ik ie-
mand zeggen: “de mensen 
praten altijd wel over hoe 
slecht ze Beethoven vin-
den. Ik vraag me echter 
af of ze überhaupt ooit 1 
van zijn schilderijen gezien 
hebben”.

Tsja. Dat geeft te denken. 
Je ziet en hoort wel vaker 
dat mensen niet gehin-
derd door kennis of data 
toch een ongezouten me-
ning geven. Ik heb daar 
niet zoveel mee. Moet er 
eigenlijk niks van hebben. 
Pinda’s, soep en boter 

WANNE 
MAUWERD

lust ik niet zonder zout. 
Grappig is dat zout het 
enige is wat smaakt zoals 
het klinkt. Zout. Ik bedoel 
je hebt zoet, zuur, bitter, 
zout, umami. Maar van dat 
rijtje bestaat zout als enige 
in zijn tastbare vorm. En 
dan umami. Wie heeft dat 
nou weer verzonnen? Ik 
heb dat vroeger op school 
nooit geleerd. Eigenlijk een 
beetje het achtergestelde 
neefje van de familie. Door 

een of andere mauwerd 
uitgevonden wellicht. Zo’n 
zeikerdje met een onge-
zouten (of ongezoette maar 
wel zure bittere mening). 
“mwah, dat gerecht van 
jou smaakt eigenlijk ner-
gens naar. Niet zoet, zout, 
zuur of bitter”. “Meer een 
beetje, tsja hoe zal ik het 
noemen? Umami.” Nou dat 
is een mooie term. In uma-
mi zitten de twee woorden 
mi mau. Wanne mauwerd
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De ‘plant’ en zijn verhaal    

Door Tom Poppelaars

De proefbeplanting in onze 
eigen voortuin lijkt goed uit 
te pakken. Door inheem-
se soorten en gekweekte 
varianten te combineren 
ontstaat er een biodivers 
geheel. Er staan nu in de-
cember zelfs nog planten 
in bloei en de grijze zee 
van wolken lijkt zich nog 
niks aan te trekken van de 
nachtvorst. Een sprookjes-
achtig geheel met de kerst-
lichtjes, zoals je ziet op de 
foto.

De donkere dagen voor 
kerst zijn soms letterlijk. 
Grijze wolken, mist, regen 
en soms een laagje vorst. 
Het hoort allemaal bij de-

GRIJZE WOLKEN
cember. Of eigenlijk hoort 
het bij dit hele "Karona-
jaar". Voor het tuinwerk 
geen slecht jaar, zelfs 
goed met leuke opdrach-
ten, maar voor het sociale 
leven belabberd.

Snakken jullie ook weer zo 
naar wat gezelligheid, een 

lekker drankje en wat flau-
we klets in de kantine? Ik 
wel hoor! 
Ik troost me met de voor-
uitziende blik van een suc-
cesvolle mixed drive-thru, 
een gezellige kerst met de 
mensen om ons heen en 
een beter nieuw jaar.

Fijne feestdagen allemaal, 
maak er wat van en hope-
lijk tot snel ziens!
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Oplossing puzzel:

CLOWN

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

18 septemberi 2020

SchrIjverS MINIMIKS
Aan dit clubblad werkte mee: Ton Slaets, Gert 

Lahaije, Bas Fransen, Rien v Kessel, Jan Dries-
sens, Tom Poppelaars, Renske van Melfoort, 
Norah van Duijnhoven, Gréta Monen, Felicia 

Verbrugge, Ciske van Weert en Laura de Kock

BedaNKt NaMeNS de redactIe
Hopelijk tot snel
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Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl

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

tepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!

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

info@schilderwerkenjdejong.nl




