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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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Veiligheid voor alles 

Regelmatig gebeurt het dat mensen na het boulen hun jeu de boulesballen -of liggend op de 

banen, of in de tas- onbeheerd achterlaten bij de banen. Het is in het verleden wel eens 

voorgekomen, dat ballen zomaar ineens verdwenen. Vandaar….attentie! Geldt ook voor 

anderen die zien, dat er nog ballen onbeheerd blijven liggen, terwijl er niemand op de 

banen is. 

 

Van de bestuurstafel 

Uit het overleg van 13 november 2011: 

- er is een overeenkomst gesloten tussen de jeu de boulesclub en de Deel over het 

gebruik van de banen en ieders verantwoordelijkheid; 

- er zijn plannen om een bestuurlijke fusie aan te gaan tussen de Wildacker en de 

Deel; 

-   op woensdagmiddag wordt er na één wedstrijd gepauzeerd, als één of meerdere 

personen dat aangeven. 

 

En dan nog dit…. 

Aankomende jaarvergadering ben ik aan de beurt om me verkiesbaar te stellen voor een 

nieuwe termijn van drie jaar als voorzitter. Ik heb aan het bestuur inmiddels meegedeeld, 

dat ik me niet meer verkiesbaar stel voor een nieuwe termijn van drie jaar. Na acht jaar wil 

ik iemand anders de gelegenheid geven om het stokje over te nemen. 

Fons Tinga, voorzitter. 

 

Ik geef de pen door aan……. 

André, jij ook hartstikke bedankt voor het doorgeven van het “pennetje”. Deze jeu-crack 

kan ik echt niet weigeren, dus.. 

Nu maar hopen dat deze spraakwaterval het ook zo goed doet als die André. Het boulevirus 

heb ik overgekregen van “mijn broertje Guus”, wat me erg goed bevalt. Ik vind het leuk zo 

goed opgenomen te zijn in deze FJdBC. Ook Goirle bevalt me en zodoende heb ik er nu een 

sociaal patroontje bij. Alleen die verre…  C.J.I.B.:   tig-jaren geen bekeuring gehad  en nu 

2x in november na het boulen,  op de Ringbaan West.  Wat ’n snelheidsduivel met 58 km.!!  

Niet te geloven! 
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Is het de bedoeling dat ik iets over mezelf schrijf; nou daar gaat ie. Ik - als echte AOW-er -  

zit nog steeds in het arbeidsproces, wat me erg helder houdt. Kom uit een groot gezin, 

waarin het met 6 broers veel over voetballen ging. Dus ik ben sportminded opgevoed en 

mijn grootste passie is nog het handbalgebeuren.   

 

Als fanatieke cirkelloopster heb ik hier een prachttijd mee beleefd en m’n oud-collega’s 

kunnen de benodigde blauwe (niet van nature!) ogen nog beamen. Ned. kampioenschappen 

in Amsterdam met een eerste officieel rugnummer en programma! (Zo trots als een hond 

met 7 l…). Echt, ik droom nog wel eens van een wedstrijd en kan de bal dan zo opvreten. 

Handbal was mijn leven en heeft me jong gehouden, nou………. Jeh John;  “ge lekt wel un 

kaoi pert”  behoeft geen verdere aanvulling! 

 

Jaren heb ik bij Willem II een seizoenkaart gehad en ben er zelfs tijdens de goede jaren van 

de Champions League werkzaam geweest als financieel medewerkster. Och, je kent dat wel 

van Ko’tje en zo. ’n Pracht tijd. Heb van dit gebeuren nog een officiële cap. Dus Willem II 

stoere kerels; we gaan er weer voor! 

 

Op de latten van een lekkere piste af, gaf me ook een enorme kick. Maar helaas laten mijn 

huidige pootjes dit niet meer toe en moet ik “genieten”  van m’n kunstknie. Ha… vandaar 

het boulen; met tennissen ook m’n andere kruisbanden gescheurd. Wat ’n kneus hè. 

 

Als echte Kruik woon ik met mijn zoon in Tilburg noord. Dus.. ik ben (g)een ballefrutter en 

dat zullen jullie met het boulen ook wel gemerkt hebben. Maar ik ga er voor. 

 

Ik heb bij dit clubje al hele leuke momenten beleefd, zeker op de woensdagmiddag, eigen 

tournooi en Brabantse dag en dat allemaal voor een paar euro’s per jaar.  Niet te geloven. 

Zeer zeker m’n complimenten voor alle vrijwilligers!!! 

 

Ook al ben ik niet altijd serieus op de baan; graag boule ik ook met veel plezier en hoop dat 

vele jaren met gezellige luitjes te mogen doen. 

 

En Roos…….   vind jij het leuk als jij het pennetje van mij overneemt? 

Veel succes er mee. 

 

Groetjes, Marie-José. 

  

Zondagmorgen boulen 

Als vervolg op het besluit in de jaarvergadering, heeft het bestuur vastgesteld dat we voor 

de aanvangstijd van het boulen op zondagmorgen de officiële zomer- en wintertijd 

aanhouden.  

Dat houdt voor dit jaar in, dat de Deel op 1 april (2e Paasdag) weer open is om 10 uur en 

dat het boulen begint om 10.30 uur. Vanaf 27 oktober is de Deel weer open om 10.30 uur 

en begint het boulen om 11.00 uur. 

 

Uitnodiging van het gilde St. Mauritius 

Als vervolg op het bezoek van mensen van het gilde aan onze club, heeft het gilde ons 

uitgenodigd voor een tegenbezoek op 5 mei a.s. Het gaat hier om maximaal 30 personen. 

Een intekenlijst komt begin april op het prikbord in de Deel. 

 

De banen 

Inmiddels heeft de gemeente gereageerd op ons verzoek om nog eens te kijken naar de 

oorspronkelijke afspraken die zijn gemaakt voor het aanleggen van de banen. Gemeente 

heeft aangegeven, dat alle procedures juist zijn gevolgd. Vandaar dat we als bestuur 

hebben besloten om hier verder niet op in te gaan.  

 

De baancommissie gaat zich binnenkort buigen over eventuele stappen om tot een 

verbetering van de banen te komen. 

 

Sextettentoernooi 

Op 21 april is er weer een sextettentoernooi. Inschrijving gebeurt via een intekenlijst (eind 

maart) op het prikbord in de Deel. Minimaal aantal is: 36 en maximaal aantal: 48 personen. 



 

Gezocht 

De club heeft behoefte aan extra medewerkers voor het meedraaien met het barrooster op 

de zondagmorgen. Momenteel zijn er negen mensen en één reserve die door het jaar heen 

op de zondagmorgen de boulers ontvangen. Als er wat meer mensen meedraaien, dan 

verlicht dat de werkzaamheden van de huidige vrijwilligers. 

 

Voor alle duidelijkheid: het betreft –zeker als er wat meer mensen ingezet kunnen worden- 

een keer of vier per jaar enkele uren klaarstaan voor degenen die komen boulen of die 

alleen maar komen om wat te drinken.  

! Aanmelding kan bij Willem van Hiele. 

 

Lotto 

Tijdens de jaarvergadering is besloten om de bijdrage aan de lotto per 1 juli a.s. af te 

schaffen. Degenen die nog niet hebben betaald, kunnen dat alsnog doen bij Gerrie de Kok. 

 

Aaikestoernooi 

OP woensdag 27 maart is er weer het jaarlijkse Aaikestoernooi. Inschrijving kan nu al  

plaatsvinden via de intekenlijst op het prikbord in de Deel. 

 

Carnaval in de Deel 

We hebben wederom een beregezellige carnaval gehad in de Deel. Op vrijdagavond met de 

Knooke, diverse muziekkapellen en een bezoek van de prins van Goirle. 

Op zondag- en maandagmiddag zijn alle records gebroken met gemiddeld 170 kinderen per 

middag.  

 

Maar wat ik wel erg vond was de medewerking van onze vereniging tijdens de opbouw van 

de zaal op donderdag. Deze teller stond buiten de commissieleden op 1 persoon. En dit 

ondanks dat ik in de vorige nieuwsbrief om vrijwilligers gevraagd had, echt treurig. Dus ook 

een bijdrage van deze activiteit voor onze vereniging hebben we niet verdiend en …… ook 

niet gekregen. Hopelijk komen er het volgend jaar meer mensen helpen. 

Namens de werkgroep carnaval, Henk Kremers. 

 

Uitslag van de 9e Manche, serie 2 van de woensdagmiddagcompetitie 

 

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 14-21-28 november, 5-12-19  

december, 30 januari, 6-13-20-27 februari en 6 maart. In deze reeks zijn diverse 

woensdagen uitgevallen. Totaal hebben er 46 personen tijdens deze serie meegedaan, 

waarvan er 30 de minimale wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te 

tellen. 

 

Op woensdag 27 februari hadden we de minst aantal deelnemers, namelijk 20 en op 

woensdag 14 november de meeste aantal mensen en wel 35. Deze keer hebben 6 mensen  

alle 12 wedstrijden gespeeld. 

 

Eerste is geworden Jan Mutsaers met 129 punten, tweede Noud de Brouwer met 122 

punten en als derde is geёindigd André Hogers met 116 punten. Laatste is geworden Annie 

Blom met  -51 punten. 

 

Prijsuitreiking woensdag 13 maart a.s. na de tweede wedstrijd om ongeveer 15.15 uur. 

Namens de woensdagcommissie, Herman Vrins. 

 

 

 

 


