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Shantykoor

Jeugd Gran Slam
zeer geslaagd

Download onze GRATIS C1000-app.
Altijd onze aanbiedingen bij de hand.
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Pasfoto’s
4 stuks

€ 8,00

      Primera Eersel
Nieuwstraat 35b 
Eersel
Tel. 0497-512501

Groot 
assortiment 
inktcartridges

voor al uw drukwerk

Kerver 6, 5521 DB  Eersel • [t] 0497-517495     
info@drukkerij-coppelmans.nl

· Voor werkgevers en
  werknemers

· Ontslag

· Reorganisatie

Gratis advies en
kennismaking:
30 minuten

www.knegtmansadvocaten.nl

Bladel
T 0497 - 38 38 68

Westerhoven
T 040 - 207 60 76

Arbeidsrecht

Gratis MKB spreekuur
Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Lange Trekken 46  Bladel

Ook dit jaar hebben leerlingen uit 
de eerste klas van het Rythovius Col-
lege weer kennis kunnen maken met 
het project, ‘Maak je eigen R&B box’ 
(Tech=Beautiful) van de stichting Di-
versiteit & Techniek. Onder leiding 
van Mevrouw Virma Durinck-Lourens, 
directeur van de stichting, is een 
programma ontwikkeld dat erop is 
gericht meisjes te laten ervaren wat 
techniek is en hoe leuk het kan zijn. De 
bedoeling is dat meisjes een betere 
afweging kunnen maken of techniek 
een richting is waar ze in de toekomst 
mee verder willen. Dit programma 
kan ook op andere scholen ingezet 
worden.
In 8 workshops hebben de leerlingen 
hun eigen Relax & Bling box, een soort 
beauty case, gemaakt. 
Onderdeel van het programma was 
ook een excursie naar Wilvo in Berge-
ijk, die ook een deel van het materiaal 
sponsorde. 
Andere sponsoren van het project zijn 
ASML-foundation te Veldhoven, Boer-
boom te Bergeijk en Floss in Eindho-
ven. Daarnaast hebben twee vrou-
welijke rolmodellen (een technisch 
inkoopster en een onafhankelijk advi-
seur voor duurzaamheid en gezonde 
gebouwen) tijdens het project een 
verhaal gehouden over hun ervaring 
in de techniek.
De leerlingen hebben afgelopen don-
derdagavond op het eindevenement 
vol trots het eindresultaat van dit 
project aan hun ouders/familie/ver-
zorgers en andere belangstellenden, 
die in grote getale aanwezig waren, 
getoond. 
Bijzonder fi jn was het om het enthou-
siasme van de leerlingen en hun ou-
ders te ervaren.

Virma Durinck-Lourens: Mooi eindevenement project 
Tech=Beautiful op het Rythovius College in Eersel

De avond werd geopend door Karin 
Janssen (Technator en docent natuur-
kunde). 
Zij bedankte ook de andere docen-
ten Jorine Ham (docent wiskunde) en 
Kees Dekkers (TOA) die erg enthousi-
ast de workshops mede hebben be-
geleid. 
Daarna volgde een korte inleiding 
door Virma Durinck-Lourens over de 
achtergrond van het ontwikkelen van 
dit programma en werden de ouders 
uitgenodigd om zoveel mogelijke 
leuke technische beroepen voor meis-
jes/vrouwen te bedenken. De ouders 
kwamen tot grote aantallen. Tenslotte 

werden onder leiding van Paul Dirckx 
van Fontys PTH de ouders en leerlin-
gen betrokken in een techniek battle.
Aan het einde van de avond werden 
alle deelneemsters en hun R&B boxen 
op de foto gezet die hierbij staat afge-
drukt.
Het Rythovius College spreekt weer 
van een geslaagd Techniek project 
met een grote opkomst van ouders. 
Voor de leerlingen echt een kroon op 
hun enthousiasme en inzet.
Voor meer informatie over stichting 
Diversiteit & Techniek zie: www.diver-
siteit-en-techniek.nl, tel. 0497-594100 
of 06-1256419

30 april is er steeds meer te doen in 
Nederland. Er wordt gesport, gezon-
gen en getangood maar wij houden 
het hier nog even allemaal bij het 
oude. Om 10.00 uur is de offi  ciële start 
van de kindervrijmarkt op de markt. 
Vanaf 09.00 uur is iedereen welkom 
om zijn of haar plekje hiervoor in te 
richten. 
DJ Ruud draait de plaatjes, DéDé 
danceballet laat haar danskunsten 
zien en ’t Lawaaike zorgt voor de vro-

Koninginnedag in Eersel
lijke noot. We hebben weer een pas-
sende activiteit in de knutselkraam. 
Er zijn ballonnen, wat lekkers te eten 
en te drinken. En als u dan toch denkt; 
‘maar dan missen we de kroning op 
TV’ ook daar wordt voor gezorgd. Bij 
de koffi  etent richten we een mooie 
hoek in met een hele grote televisie 
waarop alles life te volgen is. Kortom, 
u mag het ook dit jaar niet missen.
Tot 30 april. 
Stichting Koninginnedag Eersel

Wedstrijdgroepen 
Let’s Dance 
Nederlands 
kampioen!
Zondag, 7 april, vond in Helmond het 
Nederlands Kampioenschap show- en 
gardedans van de BSG plaats. Er werd 
de hele dag gedanst in verschillende 
categorieën en elke dans werd be-
oordeeld door een vakkundige jury. 
In de middag werd het voor show-
dansvereniging Let’s Dance uit Eersel 
spannend. Tegen de klok van twee 
uur mocht hun jongste wedstrijd-
groep Bubbles in hun categorie de 
spits afbijten met hun dans Aliens and 
Spacecowboys. Een eindje verderop 
in de zaal staan de dansers van de drie 
andere wedstrijdgroepen en veel sup-
porters van Let’s Dance klaar om ze 
aan te moedigen. Zowel voor als na 
hun dans klinkt er dan ook een groot 
applaus en gejuich door de zaal. 
Nu is het de beurt aan Shine en ook 
zij zetten hun schitterende dans weer 
neer evenals Swing met hun thema 
James Bond, in hun prachtige kleding.
Als laatste wedstrijdgroep mag X-Tre-
me aantreden. De dansers zijn zicht-
baar gespannen, maar ook zij weten 
de dans weer prachtig uit te voeren 
op het podium. 
Dan is het wachten. De laatste catego-
rie moet nog dansen en daarna is de 
prijsuitreiking. De spanning stijgt ten 
top en bij alle dansers die zich op het 
podium hebben verzameld zie je ge-
spannen gezichten. Ook als je de zaal 
inkijkt zie je de trainsters en vooral 
ook trotse ouders, gespannen op de 
uitslag wachten.
Voor Let’s Dance kan deze dag niet 
meer stuk: Bubbles, Swing en X-Treme 
slepen een eerste prijs in de wacht en 
voor Shine (met maar een minimaal 
verschil) een tweede prijs. 
Met dank aan de trainsters die toch 
maar weer ieder jaar zo’n prachtige 
dans weten te maken en aan iedereen 
die heeft meegeholpen vandaag en 
afgelopen toernooien, gingen we met 
een heel goed gevoel richting Eersel, 
waar zeker nog een klein feestje is ge-
weest!
Mocht je meer willen weten over 
showdansvereniging Let’s Dance uit 
Eersel kijk dan eens op onze website 
www.lets-dance.nl.

Huub Smolders V.O.F.
www.huubsmolders.nl

Westerhoven

Voorlezen met
‘juff rouw Knoops’
in bibliotheek Eersel
Zoals ieder jaar vindt in mei de Annie 
M.G. Schmidt-week plaats: dan staan 
haar boeken centraal in de biblio-
theek.
Woensdag 1 mei staat het voorlezen 
daarom ook in het teken van een 
verhaal en gedichten van Annie M.G. 
Schmidt.

Van 15.00 tot 15.45 uur kun je luiste-
ren en kennismaken met ‘Juff rouw 
Knoops’.
Juff rouw Knoops (Sylvia van Zeeland) 
is een tante waarvan jij ook zou dro-
men. Lotje (het nichtje van juff rouw 
Knoops) mag namelijk bijna alles van 
haar tante.
Wil jij het verhaal meebeleven en naar 
de gedichtjes luisteren, kom dan ze-
ker op woensdag 1 mei naar de biblio-
theek.
Je bent van harte welkom op deze  
voorlees- en beleefmiddag!
Speciaal geschikt voor kinderen tot 
9 jaar met hun (groot)ouders.

Graag tot dan!

Vogelbeurs in Duizel
‘Vogelvriend de Leeuwerik’ organi-
seert op zaterdag 20 april a.s. van 
9.30 tot 11.30 uur een vogelbeurs in 
gemeenschapshuis ‘De Smis’ in Duizel.
Op deze beurs kunt u vogels aan-
schaff en en te koop aanbieden. Er zijn 
ook meerdere handelaren aanwezig. 
Ook vogelbenodigdheden worden 
aangeboden. Onderling ervaringen 
uitwisselen in een gezellige sfeer!
Entree € 1,-.

Opbrengst Collecte 
Natuurmonumenten

De collecte van Natuurmonumenten 
die van 1 tot en met 6 april 2013 in Eer-
sel werd gehouden, heeft €  518,-op-
gebracht.
Met dank aan de 9 vrijwilligers die met 
hart en ziel de natuur in Nederland 
hebben gesteund.
Volgend jaar zal opnieuw in de week 
na Pasen voor Natuurmonumenten 
worden gecollecteerd.
Hopelijk zullen dan in ons dorp aan-
zienlijk meer mensen met hart voor 
de natuur zich bij Natuurmonumen-
ten aanmelden.

Hans Schiebroek, coordinator collecte 
Eersel.

Garage-sale

De buurtvereniging Willibrorduslaan 
te Eersel organiseert een garage-sale 
op zaterdag 20 april van 10.00-15.00 
uur. De garage-sale wordt gehouden 
in de Willibrorduslaan te Eersel.
Toegang is gratis.
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