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Uitgave van de Frankische Jeu de Boules Club - Frankische Driehoek 3 - 5052 BL Goirle 

 

In deze uitgave vind je weer zaken die gaan over het wel en wee van onze vereniging. Als je 

wilt, dan kun je ook je ‘ei’ kwijt in deze nieuwsbrief. Wij behouden ons wel het recht voor 

om aangeleverde teksten –in overleg- te redigeren. Reacties kun je sturen naar:  

* Fons Tinga, Schets van Grobbendoncklaan 23, 5051 KZ in Goirle. E-mail: 

fonstinga@home.nl (redactieadres) of  

* Ton de Kok, de Reitstraat 20, 5051 SB in Goirle. E-mail: antondekok@home.nl 
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- Ik geef de pen door aan… 

- Enkele suggesties 

- The day after……………  
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Vrijwilligersdag  

De vrijwilligersdag werd dit jaar gehouden bij het Gilde St. Hubertus aan de Kraan in 

Berkel-Enschot. Van de 33 vrijwilligers waren er 24 aanwezig en ze werden ontvangen met 

koffie en gebak. Daarna was er een arrangement gepland, dat inhield dat de deelnemers 

gingen handboogschieten, kaartschieten en lepel- of wipschieten. 

 

Zeker wat de laatste twee betreft bleken er veel goede vrouwelijke en mannelijke 

schutters onder onze vrijwilligers te zitten. In een stralende zon –onze jeu de boulesclub 

waardig- werd er danig op los geschoten. 

 

De winnaar bij het handboogschieten was Walter van Rooij en bij het kaart- en wipschieten 

was dat Herman Vrins. Zij kregen daarvoor elk een medaille omgehangen. De algeheel 

winnaar van de drie disciplines was Don van Gorp. 

 

Ik geef de pen door aan……………. van Rietje van Laerhoven. 

De pen is door Corrie van Lieshout aan mij doorgegeven, dus ga ik een beetje over  mijzelf 

vertellen.  

 

Ik ben een echte Goòlse gèit, met de achternaam van Boxtel. De 5e uit een gezin van 7 

kinderen. Wel  ben ik altijd de kleinste gebleven, dus altijd in de voorste bank in elke klas 

op school.  Na de basis naar de huishoudschool. Handwerken en naaien was mijn passie, na 

deze periode zou ik thuis mijn moeder helpen en proberen een beetje bijverdienen, terwijl 

ik zo graag de kinderverzorging in wilde gaan. Er kwam een nieuw beroep op mijn pad: 

“Kousenreparatrice”. Je weet wel, ladders ophalen, 5 cent per ladder (per steek). Een 

nieuwe machine werd gekocht en aan de slag, de eerste nylons kostten toen 10 gulden en 

dat was behoorlijk wat, die werden vaak in België gehaald. Dit is 60 jaar geleden.  
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Van alle kanten kwamen de klanten, want bij de Havep (toen van Puijenbroeks confectie) 

werkten dames uit Tilburg, Oosterhout, Raamsdonk, Sprang Capelle en België. Ze kwamen 

met volle bussen  naar hier. Dus aan werk geen gebrek en geen tijd voor hulp, zoals gepland 

was. Na jaren werden de kousen goedkoper en stortte de markt in en werd het wat 

rustiger, de machine heb ik nog. 

 

In 1958 heb ik Simon ontmoet en in 1964 zijn we getrouwd en huurden we kamers in de 

villa van Jan van Besouw. Het rechter gedeelte was voor ons. Terwijl we daar woonden, 

heeft Simon in zijn vrije tijd, samen met buurman Henk ons huis gebouwd. Ongeveer een 

vol jaar veel gewerkt. Onze oudste zoon William is op de Tilburgseweg geboren en Joost op 

de Spoorbaan waar we nog steeds met plezier wonen. Inmiddels hebben wij er 2 lieve 

schoondochters en 5 schatten van kleinkinderen bij gekregen.  Met dit alles zijn we heel 

rijk. Ik ben heel veel oppasoma geweest, dus heb ik wat ik als jong meisje zo graag wilde, 

toch nog mogen doen en geniet er nog steeds van!! Ook genieten wij van fietsen, zwemmen, 

wandelen en uitstapjes. Maar ook natuurlijk van boulen, bij een hartstikke leuke, gezellige 

club met veel vriendschap en warmte. Dit moet zo blijven! 

 

Ik bedank jullie allen voor de geweldig leuke sportieve omgang met elkaar. 

 

Vele groetjes van Rietje………en, ik geef de pen door aan:  Jan Dekkers.  

 

Enkele suggesties 

Geopperd door leden van de jeu de boulesclub: 

 jeu de boulen met vrienden (vriendendag); 

 jeu de boulen met kinderen/kleinkinderen (opa- & omadag); 

 als iemand bij (langdurige) afwezigheid wegens ziekte graag wil, dat zijn e-mail  

wordt doorgestuurd naar alle leden van de club, dan kan dat via het e-mail adres van 

Ton de Kok (antondekok@home.nl). 

 

The day  after……………………. 

De Hollandse dag 

Terugkijkend op vorig jaar, besloten we (Ria Konings en ik) dit jaar de uitdaging weer aan 

te gaan en wederom een loterij te organiseren, zoals jullie allemaal weten voor ons goede 

doel in Gambia. 

 

Nadat ik bij diverse mensen (familie, buren etc.) om overgebleven spulletjes had gevraagd, 

hebben Ria en ik een afspraak gemaakt om een plan de campagne te maken en bleek dat zij 

ook al spulletjes had. We hadden dus best veel verzameld en dat werd nog aangevuld door 

giften van Annie Blom, Gerrie de Kok en Herman Vrins op de dag zelf (waarvoor hartelijk 

dank). Dus wij op zondagmorgen met een auto vol spullen naar de Deel. 

 

Nadat Fons een voorwoord hield, vertelde ik dat we van plan waren om drie rondes te 

houden, gezien de spullen die we bij ons hadden. Er werden wat nieuwsgierige blikken 

geworpen op de prijzen, maar er moest buiten geworpen worden. Na twee rondes boulen 

begonnen we met de loterij, de 1e en de 2e ronde. Er gingen heel wat prijsjes weg en dat 

leverde tevreden gezichten op.  
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Zoals iedereen weet was het buffet weer oven(r)heerlijk en daarna was het tijd voor de 3e 

ronde boulen en als toetje nog een 3e ronde van de loterij. In no time was de tafel leeg en 

voor de mensen die niks hebben gewonnen, die moeten maar denken “ik heb toch 

bijgedragen aan een zeer goed doel”.  En dat geeft toch ook een goed gevoel, nietwaar?  De 

opbrengst is dit jaar 350 euro. Dat is mooi meer dan vorig jaar (300). Wij zijn er heel erg 

blij mee, maar de kinderen in  Gambia nog veel meer. 

 

Mocht er iemand suggesties hebben voor de organisatie van de loterij, dan horen wij dat 

graag. Allemaal nogmaals bedankt en hopelijk tot volgend jaar.  

 

Houdoe en bedankt, 

Nelly  Hoonings en Ria Konings. 

 

*Noot van het bestuur! De opbrengst van de loterij was ± € 275,00. Het bestuur heeft 

deze aangevuld tot een bedrag van € 350,00. 

 

Verslag woensdagmelange 

Verslag van de woensdagmelange 7e manche, serie 1 

 

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data:  

 8-15-22-29 september; 

 6-13-20-27 oktober en  

 3-10-17-24 november. In deze reeks is geen enkele woensdag uitgevallen. 

 

Totaal hebben er 47 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 27 de minimale 

wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. Op woensdag 8 

september hadden we het minst aantal deelnemers, namelijk 20 en op woensdag 17 

november de meeste, namelijk 31. Deze keer zijn er 3 personen die alle 12 wedstrijden 

gespeeld hebben. 

 

Eerste is geworden Noud de Brouwer met 118 punten, tweede Jan Blom met 110 punten en 

derde is geёindigd Jan Schellekens met 106 punten. Laatste is geworden Anneke van 

Puyenbroek met  -38 punten. 

 

Prijsuitreiking woensdag 1 december a.s., om 15.00 uur. 

 

Herman Vrins. 

 

Wisten jullie, dat………: 

 de lief & leedcommissie een nieuwe samenstelling heeft; 

 deze commissie vanaf 1 november van dit jaar bestaat uit: Roos Herings, Elly Nielen 

en Rietje van Laerhoven; 

 Toon Torremans gestopt is met het mede organiseren van de woensdagmiddag-

activiteiten en dat Guus Geerts hier ook mee gestopt is; 

 Nelly Hoonings alvast één van deze twee vacatures heeft opgevuld; 

 Ria de Jong vanaf januari 2011 op zondagmorgen meedraait met het barrooster en 

dat Kees van de Rijt per 1 oktober van het volgend jaar daarmee stopt; 

 er een lustrumcommissie is samengesteld tijdens de laatste ledenvergadering op  

1 november en dat deze commissie voorbereidingen gaat treffen voor de organisatie 

van het 4e lustrum (het tienjarig bestaan) van onze club in 2012; 



 deze commissie bestaat uit: Arjen van Stel, Ria de Jong, Ton Smulders, Bernard 

Smeulders, Gerard Franken en vanuit het bestuur Gerrie de Kok en Annie Verheijen; 

 Hanny en Hans van Gorp een nieuw e-mail adres hebben en dat je hen voortaan kunt 

bereiken op hhvangorp@kpnmail.nl; 

 de baancommissie is uitgebreid met Arjen van Stel; 

 Raymond en Elza op 29 november zijn vertrokken naar Spanje om daar te 

overwinteren; 

 ze vermoedelijk eind maart of begin april 2011 weer terugkomen; 

 ze in elk geval op tijd terug zijn voor het sextettentoernooi van 10 april; 

 de nieuwjaarsreceptie van de Deel plaatsvindt op zaterdag 8 januari 2011 van 

19.00 uur tot 21.00 uur; 

 ook jullie daar uiteraard van harte voor zijn uitgenodigd; 

 de Hollandse dag gewonnen is door Piet Verheijen; 

 ook Corrie van Lieshout (2e), het echtpaar Annie en Jan Blom (3e en 4e) en Leo 

Herings (5e) in de prijzen zijn gevallen; 

 de activiteitencommissie weer voor een overheerlijk buffet had gezorgd? 

 

 

Het bestuur van de Frankische Jeu de Boulesclub 

wenst alle boulers en boulsters   
 

Fijne Feestdagen 

en een  

voorspoedig, gezond en bovenal sportief 2011 
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