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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 de nieuwsbrief. De redactie behoudt zich wel het recht 

voor om aangeleverde teksten te redigeren, uiteraard in overleg met betrokkenen. De 

redactie bestaat uit: Han Coppens, Henk Kremers en Fons Tinga (vertegenwoordiger vanuit 

het bestuur). Reacties kun je sturen naar: Han Coppens, e-mail: h-coppens@home.nl of 

Henk Kremers, e-mail: krevro@home.nl 
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Een nieuwe redactie 

Tijdens de laatste jaarvergadering hebben zowel Henk Kremers als Han Coppens zich 

aangemeld om naast Fons Tinga plaats te nemen in de redactiecommissie van de 

nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is een eerste resultaat van de nieuwe redactie. Zoals je in de 

kop kunt zien, verzoeken we je om reacties, verslagen en kopij te sturen naar Henk of Han. 

Net als voorheen streeft de redactie naar een viertal nieuwsbrieven per jaar. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie van de Deel staat gepland op zaterdag 7 januari 2012. Uiteraard 

houdt ook onze club dan haar nieuwjaarsreceptie. We hopen jullie daar allemaal te 

ontmoeten om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar en iedereen het allerbeste toe te 

wensen. De nieuwjaarsreceptie begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. 

 

Ik geef de pen door aan…. 

Als een vriend je de pen doorschuift hoeft hij dat niet per se vooraf aan je te vragen zoals 

Don dat bijvoorbeeld nu heeft gedaan. Hij zal daar een goede reden voor hebben al kan ik 

er mezelf geen voorstelling van maken. Dus Don, VRIEND, jonge, je weet niet wat je me 

aandoet maar bedankt hoor! Je mag erop rekenen Don dat ik dit nog wel goed maak met 
je!  

Mijn naam is Piet Verheijen en ik ben op 1 mei 1954 geboren in Tilburg uit een Losserse 

vader (ja dat was een Tukker) en een Moergestelse moeder. Ik heb twee oudere zussen en 

geen enkele broer. Nooit gehad ook. In 1974 ben ik getrouwd met Annie en samen hebben 

we een zoon Niels die met Carlijn Smulders en Henkie van Stel ook nog lid is geweest van 

onze Jeu de Boules club. Dat was toen onze jeugdafdeling. Niels is al even geen lid meer 

maar vindt het nog steeds een leuk spelletje. 

Na 8 jaar lagere school en twee jaar LTS vond mijn vader, die advies had gekregen van de 

Directeur van de school, dat ik maar beter kon stoppen met leren en de kost kon gaan 

verdienen. Niet dat ik niet leergierig genoeg was maar wat ik wilde leren, werd op de LTS 

(ook niet op andere opleidingsinstellingen overigens) gedoceerd. 

Mijn carrière begon bij Van Boxtel Electrotechniek alwaar ik voor 46 gulden netto in de week 

(die was toen nog 45 uur lang) als aspirant leerling elektromonteur aan de slag kon.  Dat 

was nog eens even wat anders dan kwallen op school. Nee, dit was kwallen op de bouw. De 

speeltuin had zich verlegd van school naar werken in de bouw en dat beviel mij wel.  

Daarbij werd mijn zakgeld ook nog eens verhoogd! 

 

mailto:h-coppens@home.nl
mailto:krevro@home.nl


Ik probeer het nu wel leuk te brengen maar voor mijn ouders moet dit een lastige periode 

zijn geweest. Op de lagere school hebben mijn ouders het advies gekregen om mij aan te 

melden bij de Paulus HBS zoals dat toen nog heette en hebben hun zoon de kansen zien 

vergooien. Later heb ik nog eens aan mijn vader gevraagd wat hij daar van vond en hij 

vertelde me “ach jongen, wat er in zit komt er op een bepaald moment echt wel uit”. Mijn 

gevoel voor verantwoordelijkheid is pas gekomen op het moment dat ik Annie leerde 

kennen.  We ontmoetten elkaar bij haar broer die toe nog een discotheek had in Tilburg. 

Mijn toenmalige vriend die net als Annie bij de belastingdienst werkte, had een oogje op 

haar maar hij was te bleu om zijn affecties voor haar kenbaar te maken. Ik bood aan om 

dat wel even te regelen voor hem. Dat was me al eerder gelukt. Maar….deze keer was het 

anders.  

 

Annie liet me duidelijk merken dat zij niet zo op mijn vriend viel maar eerder oog had voor 

mij. Na nog een afspraakje in dezelfde discotheek ontstond er een wederkerigheid van 

gevoelens zeg maar en we hadden veel lol samen. Niet om mijn vriend maar gewoon, met 

elkaar en dat had ik na mijn avonturen met andere meisjes nog nooit meegemaakt. Ik had 

nu een vriendin die niet op mijn lange haren, brommer of zakgeld viel maar eentje die 

werkelijk geïnteresseerd was in mij. Toen we 20 jaar oud waren moesten we trouwen. Niet 

omdat Annie zwanger was (dat was pas veel later) maar we konden kiezen uit drie 

appartementen in Tilburg Noord. De moeder van Annie vond het niet goed dat we zomaar 

gingen samenwonen, de term die toen gebruikt werd was “hokken”, dus moesten we 

trouwen. Zoals ik al zei is mijn gevoel voor verantwoordelijkheid toen pas gekomen. Niet 

mijn vader maar ik was nu de man in huis en diende het inkomen te verzorgen zodat we 

onze toekomstdromen waar konden maken. We waren zelfstandig en moesten het zelf zien 

te rooien. 

 

Vanaf die tijd heeft mijn leven in het teken gestaan van werken en leren en maken dat ik 

goed de kost kon verdienen voor vrouw en kind. Dit klinkt misschien wat oubollig maar zo 

was het wel. Ik besefte dat de tijd van spelen voorbij was en stortte me volledig op mijn 

nieuwe doel, “het kostwinnerschap”. Na veel omzwervingen in beroeps- en opleidingenland 

ben ik een totaal ander vak uit gaan oefenen dan waar ik ooit mee begon. Mijn 

beroepsrichting nu is arbeidsmarkt politiek en personeelsbeleid met daarnaast Master of 

Business Administration en ik werk nu in de functie van algemeen directeur van Zintri 

Zorggroep Nederland BV. Zintri is een commerciële onderneming die begeleiding en 

behandeling verleent aan mensen met een autisme spectrum stoornis en aanverwante 

stoornissen zoals ADHD, borderline, Gilles de la Tourette en dergelijke. Een prachtig bedrijf 

dat zowel sociaal als maatschappelijk nut heeft. Ik hou me nu bezig met het in de markt 

zetten van het bedrijf, de professionalisering en het overnemen van andere bedrijven zodat 

we ons marktaandeel kunnen vergroten. Dit vanuit het perspectief dat we de kwaliteit van 

dienstverlening kunnen verhogen. Dit met als achterliggende gedachte dat het geld dat 

bedoeld is om zorg te verlenen ook daadwerkelijk aan zorg besteed wordt.  

 

Hobby‟s heb ik erg veel maar ik neem er de tijd niet voor. Echter voor een potje Jeu de 

Boules wil ik nog wel eens mijn werk vergeten. Annie en ik zijn lid van onze club van het 

eerste uur. Toen in het Hellenkrantje, nu ruim 19 jaar geleden, een oproep stond voor 

mensen die met Ton Smulders een Jeu de Boules club op wilden richten heeft Annie meteen 

gereageerd.  Samen met Ton en Michel van de Ven is toen de club van de grond gekomen. 

Hoewel ik er niet alle dagen meer kom ben ik nog steeds met veel plezier lid. Waarom? Dat 

is simpel. Buiten het feit dat ik daar hechte vriendschappen heb opgedaan, ontmoet ik er 
nog steeds veel vriendelijke mensen (en daar bedoel ik óók Jan Schellekens mee ). Het is 

een club waar plezier, gezelligheid, ontspanning en contact vooropstaan. Juist zoals de 

initiatiefnemers van destijds bedoeld hadden. Een serieus potje boulen, je best doen om te 

winnen maar daarna plezier hebben met elkaar. 

 

Soms kom ik wel eens leden tegen die er de smoor in hebben dat ze verloren hebben en 

vaak wordt er dan een beetje afgegeven op de persoon waar ze in de verloren pot mee 

hebben samengespeeld. Dat vind ik jammer. Misschien is het een beetje naïef van mij maar 

ik ben ervan overtuigd, ook al lukt het dan niet zo goed, dat iedereen die een bal mag 

gooien, het punt wil maken of de juiste bal weg wil schieten. Ik denk dat dit de intentie is 

van ieder lid van onze club. 

 

Ik hoop dat we nog veel plezier met elkaar en aan elkaar mogen beleven. 



Zo, nu is het mijn beurt om iemand anders op te zadelen met dit klusje. En graag zou ik 

ons allen eens in de gelegenheid willen stellen om nader kennis te maken met Han 

Coppens. Misschien neemt Han mij dit niet in dank af maar dan wil ik het volgende graag 

toevoegen: Beste Han, ga er vanuit dat het goed bedoeld is. 

 

Goede kerst en prettige jaarwisseling. Voor 2012 en alle jaren daarna wens ik iedereen 

gezondheid en veel boules-plezier en bedenk dat er ergere dingen in het leven zijn dan het 

verliezen van een potje boulen. 

Piet Verheijen. 

 

Nieuws van de jubileumcommissie. 

Zoals eerder gemeld zal het 20-jarig jubileum van de Frankische Jeu de BoulesClub 

plaatsvinden op:  Zaterdag 12 mei 2012 

 

We vragen jullie allemaal vast rekening te houden met deze datum en dan ook geen 

vakanties, weekend of andere privé-evenementen te plannen. We vertrouwen namelijk op 

een grote opkomst. Uiteraard doet de commissie er alles aan. Er zal zelfs getracht worden 

om goed weer te bestellen. Dat zullen we nodig hebben, omdat het programma zowel ‟s 

middags als ‟s avonds zal plaatsvinden. Dus vragen we iedereen om een schietgebedje te 

willen doen, Piet Paulusma te chanteren, worst naar de Clarissen of weet ik veel wat voor 

maatregelen te nemen; als het weer maar goed is. 

 

Wat we alvast kunnen verklappen is dat jullie allemaal je ballen gepoetst en gepolijst 

moeten hebben; je zult ze nodig hebben.  

 

Verder nogmaals een oproep aan alle leden die een gedicht, sketch, act of iets anders naar 

voren kunnen en willen brengen: meld je aan bij een van de bestuursleden, dan komt het 

vanzelf bij de commissie terecht. Het zou toch erg leuk zijn als iedereen zich van de 

creatieve kant laat zien. We wachten op reacties. 

 

De volgende nieuwsbrief weer meer…………………… 

Namens de commissie: Gerard Franken, Arjen van Stel. 

 

Uitslag van de 8e manche, serie 1 -verslag van Herman Vrins- 

Allereerst wil ik Marielouise Donders van harte welkom heten bij de woensdagmelange van 

de Jeu de Boules Club. 

 

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 24 en 31 aug, 7, 14, 21 en 28 

sept, 5, 18 en 26 okt en 2, 9 en 16 nov. In deze reeks is een woensdag uitgevallen door de 

regen. Totaal hebben er 49 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 36 de 

minimale wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. 

 

Op woensdag 24 augustus hadden we het minst aantal deelnemers namelijk 25 en op 

woensdag 16 november het meest aantal mensen, en wel 38. Deze keer zijn er 6 personen 

die alle 12 wedstrijden gespeeld hebben. 

 

Het was tot op de laatste dag spannend wie wel of wie niet eerste zou worden. Maar met 

een flinke eind spurt werd het….. 

Eerste is geworden Noud de Brouwer met 116 punten, tweede Berrie Moonen met 103 

punten en derde is geёindigd Jan Mutsaers met 94 punten. 

Laatste is geworden Joke Snels met  -42 punten. 

 

Noot! De prijsuitreiking vond plaats op woensdag 23 november. 

 

Verslag Hollandse dag 

Mede door de goede organisatie onder de bezielende leiding van John, de vele 

aanmeldingen en vooral door het grote aantal spelers, is het toernooi een daverend succes 

geworden. In totaal waren er 70 mensen die zich opgegeven hadden, waarvan er 63 

speelden. Wie, wat en hoe een grote worst aan CLARA beloofd is weten we niet, maar het 

weer was voor de tijd van het jaar in ieder geval uitzonderlijk goed. En na een heerlijk 

glaasje Glühwein zat de stemming er ook best in. 

 



Dat er 2 ploegen op het gras moesten spelen én er enige hondenpoepjes verwijderd werden 

voor men kon beginnen, mocht de pret niet drukken. De catering van Van Hest had voor 

erg goede en verschillende stamppotten gezorgd, die er dan ook vlot ingingen en die de 

deelnemers zich uitstekend lieten smaken. Met dank ook aan de leden van de 

activiteitencommissie die op die dag de bar verzorgd hebben. 

Tot haar verwondering ging Elske Lekkerkerker er met de eerste prijs vandoor met +25 

punten. Tweede was Gonny Vrins en derde Mien Schellekens, beiden met slechts enkele 

punten minder. Don van Gorp was zeer vereerd met de poedelprijs (-20 punten) en vond 

dat hij nu eindelijk ook eens een welverdiende prijs had. 

De eerste drie prijzen, bestaande uit een levensmiddelenpakket, vielen goed in de smaak en 

dit is voor herhaling vatbaar. Tot volgend jaar op dezelfde golflengte. 

    

Bedankje Stichting Hulp aan Roemenië 

“Beste jeu de boulers, 

 

Wij, de medewerkers van de stichting Hulp aan Roemenië, willen jullie bedanken voor de 

belangstelling, de spontane reacties en de giften die wij van jullie mochten ontvangen. Deze 

dag bracht voor de stichting het bedrag op van € 116,85. Waarvoor nogmaals onze dank. 

Wijzelf vonden het een zeer leuke dag, met de complimenten voor de organisatie en het 

lekkere eten van de stamppot. De gehele dag kwam voor ons heel gezellig over. 

 

Hierbij wil ik nog even aangeven dat jullie van harte welkom zijn op onze wild bingoavond in 

de Wildakker op 14 december a.s. aanvang: 20:00 uur. 

 

Mochten er nog mensen zijn die oproepvrijwilliger willen worden, laat het ons even weten. 

Tevens voor de mensen die nog spullen hebben voor onze meimarkt, geef het even door 

aan Klaas Herder. 

 

Wij wensen jullie nog veel succes. 

 

Met vriendelijk groetjes, 

Bestuurslid Toon van Erp van de Stichting Hulp aan Roemenië”.  

 

!Noot van het bestuur: Het bestuur zal een extra donatie van € 75 doen aan de stichting. 

 

Carnaval in de Deel 

Op vrijdag 17 februari 2012 is het Knookebal. Dit vindt alweer voor de derde keer plaats in 

de Deel en op zondag 19 en maandag 20 februari is het Kindercarnaval. Op vrijdag zullen 

enkele orkesten een optreden verzorgen en we hebben inmiddels al de toezegging dat de 

Prins van Goirle met zijn gevolg op het Knookebal aanwezig zal zijn.  

 

Zoals gebruikelijk ieder jaar doet de organisatie van het carnaval weer een beroep op de 

verenigingen in de Deel –dus ook de leden van de jeu de boulesclub- om mee te helpen met 

het opbouwen/versieren van de zaal en het opblazen van de ballonnen. Deze activiteiten 

vinden plaats op donderdag 16 februari vanaf 09.30 uur ‟s morgens. Je kunt je aanmelden 

bij Henk Kremers of Fons Tinga. 

 

Kerstvakantie 

De Deel is in verband met Kerstmis gesloten van 23 december 2011 t/m 2 januari 2012. 

 

Het bestuur van de Frankische Jeu de Boulesclub 
wenst alle boulers en boulsters   

 

Fijne Feestdagen 
en een 

voorspoedig, gezond en bovenal sportief 

2012 

 


