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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.nl. De 

nieuwsbrief is ook te lezen via de website: www.fjdbc.nl 
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1. Oproep 

Ik heb originele ‘Obut’-ballen. Het gewicht is 720 gram en de omvang is 22cm. Deze ballen 

wil ik graag ruilen tegen lichtere ballen. Het liefst tegen ballen van 690 gram.  

Alvast bedankt. 

 

Groeten, Nellie van den Dungen. 

 

2. Van de bestuurstafel 

In de jaarvergadering van 5 november zijn meerdere besluiten genomen. Hieronder vind je 

de voornaamste op een rijtje: 

 De contributie voor leden is gewijzigd. Deze bedraagt vanaf 1 juli 2013 € 52 per 

persoon per jaar.  

 De bijdrage die donateurs jaarlijks betalen is eveneens gewijzigd. Deze bedraagt 

vanaf 1 juli 2013 € 30 per persoon per jaar.  

 Vanaf 1 juli 2013 stopt voor iedereen de deelname aan de Lotto. 

 De openingstijden van de Deel zijn voor wat betreft de zondagmorgen deels 

gewijzigd.  

- In de maanden oktober tot en met maart is de Deel open van: 10.30 – 13.30 uur. 

Het boulen begint omstreeks 11.00 uur. 

- In de maanden april tot en met september is de Deel open van: 10.00 – 13.30 uur.  

Het boulen begint dan omstreeks 10.30 uur.  

 Ook de opzet van de woensdagmiddagcompetitie is gewijzigd. Met ingang van 

woensdag 7 november worden de beide wedstrijden van de melange volledig 

uitgespeeld. Daarnaast hebben teams die tegen elkaar spelen de mogelijkheid om –

in goede samenspraak tussen beide partijen - te kiezen voor: het meteen doorspelen 

van de volgende partij of maximaal een kwartier te pauzeren alvorens met de 

volgende partij te beginnen. 

 Het maximaal toe te laten leden is eveneens gewijzigd. De maximumgrens is 

verhoogd van 100 naar 125 leden. 

 In de plaats van het vertrekkende bestuurslid Gerrie de Kok is Bernard Smeulders 

gekozen als nieuw bestuurslid. Hij treedt aan voor een periode van drie jaar.  

 

Tijdens de jaarvergadering is één nieuw lid niet vermeld, namelijk: Hannie van de Wal.   

 

Op 13 november vond er een bestuursvergadering plaats. Besloten is: 

 dat Bernard Smeulders contactpersoon wordt vanuit het bestuur voor de 

woensdagmiddag, in plaats van Fons Tinga; 

Opmerking [T1]:  
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 dat de banen ‘op de schop gaan’. Daarbij wordt het bestaande grind eraf gehaald en 

vervangen door ander fijner grind (split). Een en ander gaat in samenspraak met 

vertegenwoordigers van gemeente Goirle. Begonnen wordt met de banen 10 en 11. 

 

3. De Pen van……….. André Hogers 

Henk Eikholt was zo vriendelijk om de pen aan mij door te geven. Nou Henk je wordt 

bedankt. Ik had natuurlijk nee kunnen zeggen, maar als dat zo vriendelijk gevraagd wordt 

kan ik moeilijk weigeren. 

 

De eerste wat bij mij opkwam was, wat is de bedoeling van deze rubriek? Een leuk stukje? 

Een overzicht van een lang leven? Of wat krenten uit de pap van dat leven? Ik kies voor de 

krenten uit de pap, 

 

Ik ben geboren in Amsterdam, in het Onze Lieve Vrouwen ziekenhuis. In verband met de 

winkel van mijn ouders kon de bevalling niet thuis plaats vinden. Tien jaar later, na 

tweemaal verhuisd te zijn, woonden wij in de Jordaan, waar mijn ouders een comestibles- 

zaak hadden; boter, kaas en eieren. Later kwam er van alles bij. Grote ijsstaven werden  

gebracht,  jutezakken op de schouders, waarop die staven, kwamen  de winkel binnen om 

de ijskast in de winkel te vullen. Ik hoor ook nog de hoeven van de Belgische paarden, voor 

een wagen met biertonnen tegen de brug op kletteren. Die brug is nog getuige geweest van 

het jongetje die een van papier gevouwen bootje in de gracht liet varen maar te ver reikte 

en in  de gracht viel. Gelukkig sprong een man mij na, anders had ik dit stukje niet kunnen 

schrijven. 

 

Ondertussen was het 1940 en kwam er een Duitse bommenwerper over, nagezeten door 

een Nederlands jachtvliegtuig. De bommenwerper liet zijn bommen vallen, om sneller te 

kunnen vliegen. Een hoop gerommel in de verte en ik wilde gaan kijken waar dat was, maar 

gek genoeg mocht dat niet van mijn moeder. Mijn eerste kennismaking met de Duitsers was 

niet zo vriendelijk. Bij de intocht van de Duitsers over de Stadhouderskade reed ik, niets 

vermoedend, met mijn fiets langs de colonne. Een motorrijder kwam aangestoven en ik 

kreeg een geweldige klap in mijn gezicht en een hoop gesnauw. Ik heb Duitsers vele jaren 

niet zo gemogen. 

 

In de Rozenstraat was  Ons Huis, een buurthuis, waar ik heel goede herinneringen aan heb. 

In de oorlog  was het een van de buurthuizen die open mocht blijven, daar was een club de 

OHJB.  Als deze club er niet was geweest dan waren die oorlogsjaren voor mij heel wat 

minder plezierig verlopen. We hadden een hechte band met elkaar, jongens en meisjes, we 

hadden veel plezier en het heeft zeker bijgedragen aan de André die ik nu ben. 

 

Via een opleiding elektricien- instrumentmaker,een jaar MTS, Cios, staflid van het 

Ankerclubhuiswerk te Amsterdam, Sociale Academie, directeur van een Algemeen centrum 

voor werkende jongeren in Nijmegen, Landelijk functionaris vrijwilligerswerk bij Humanitas 

te Amsterdam, ben ik gepensioneerd, nu al vele jaren. 

 

Wij kampeerden veel met onze kinderen en dan zat ik vaak voor de tent in een tak wat 

vormen te snijden. Dat vond ik zo leuk dat ik op een cursus ging bij Joop van Huisstede, 

een beeldhouwer. Dit is het begin geweest van een hobby die aardig uit de hand is gelopen 

Ik doe dat nu al ruim 40 jaar en heb verschillende exposities gehad. Een maand hakken aan 

een boomstam in Roemenië heeft daar een beeld opgeleverd dat 

nog steeds op een heuvel  in Singeorz Bai staat. 

 

De liefde heeft mij naar Brabant gebracht en ik heb 15 gelukkige jaren met Els van Strijp 

mogen beleven. Maar de man met de zeis spaart niemand en ik heb jammer genoeg 

afscheid  van Els moeten nemen. 

Gelukkig heb ik veel activiteiten : schilderen, bridge, beeldhouwen, biljarten, de tuin 

onderhouden en niet te vergeten Jeu de boules, die het leven aangenaam maken. Ik hoop 

deze activiteiten nog lang te blijven doen. 

 

Ik druk vervolgens de pen in handen van: Marie-José Kluijt. 

 

André Hogers.   
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4. Uitslag woensdagmelange 

 

9e Manche, serie 1 

Allereerst wil ik Marie-José Kluijt, Christ Smits en Frans Vos van harte welkom heten bij de 

woensdagmelange van de Jeu de Boules Club.  

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 15-22-29 aug, 5-12-19-26  sept, 

10-17-24-31 okt. en 7 nov. In deze reeks is geen enkele woensdag uitgevallen. 

 

Totaal hebben er 46 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 32 de minimale 

wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. Op woensdag 26 

september hadden we het minste aantal deelnemers namelijk 23 en op woensdag 10 

oktober de meeste aantal mensen, en wel 33. Deze keer heeft niemand  alle 12 wedstrijden 

gespeeld. 

 

Eerste is geworden Leo Herings met 103 punten, tweede John Bakx met 85 punten en 

derde is geёindigd Jan Schellekens met 84 punten. 

Laatste is geworden Nellie Hoonings  met  -21 punten. 

 

Prijsuitreiking vond plaats op woensdag 14 november na de tweede wedstrijd om ongeveer 

15.15 uur. 

 

Herman Vrins. 

 

5. Aanmelden als medewerk(st)er bardienst 

Het bestuur is op zoek naar tenminste twee nieuwe leden die mee willen draaien met de 

zondagse bardienst. Vragen hierover kun je stellen bij Willem van Hiele.  

 

6. Open dag 28 oktober 

De open dag die het bestuur heeft georganiseerd op 28 oktober, heeft –ondanks alle goede 

bedoelingen en initiatieven- niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er zijn op die dag 

slechts enkele mensen geweest en er heeft zich niemand aangemeld als lid. 

 

7. Carnaval in de Deel 

Op 8 februari 2013 is er weer het jaarlijkse Knookebal en op zondag 10 en maandag 11 

februari het Kindercarnaval. 

De organisatie zoekt vrijwilligers die op donderdag 7 februari mee komen helpen om de zaal 

in de Deel te versieren. Je kunt je aanmelden bij Henk Kremers of Fons Tinga. 

 

Ook als je niet mee kunt helpen, ben je van harte welkom op deze dagen. 

 
 
 
 
 
Het bestuur van de Frankische Jeu de Boulesclub en de redactie van de 
nieuwsbrief wensen alle boulers en boulsters   

 

 
Fijne Feestdagen 

en een 

voorspoedig, gezond en bovenal sportief  

2013 


