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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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Aaikestoernooi –27 maart -  

Het aaikestoernooi is weer achter de rug. We begonnen met veertig mensen op de 

inschrijflijst. Eieren besteld, computerprogramma gecontroleerd, want vorig jaar was het 

fout gegaan. Alles klaarleggen en naar Goirle. Ho.. ho, zei Gonny, ik heb enkele 

afmeldingen. Dus moest er een ander programma komen. Zesendertig deelnemers en dit 

programma was niet gecontroleerd. Toen we op de Deel kwamen, begon ik 

consumptiebonnen uit te delen en aanvinken wie er binnen kwamen. Nog twee afmeldingen, 

maar Kees zou eventueel toch mee doen als we tekort kwamen. Met 36 deelnemers 

begonnen we aan het toernooi (ook Kees).  

 

Met de legronde begonnen we aan de late kant. Het was fijn dat Leo en Klaas de leiding van 

deze ronde overnamen, zodat ik de volgende ronde kon voorbereiden. Zodra Lieske klaar 

was kon er met de hapjes rond worden gegaan. Einde tweede ronde, uitslagen in de 

computer en hup daar was de standenlijst. 

 

De prijsuitreiking 

De legronde was gewonnen door Han met een afstand van 2,5 cm. 

 

De uitslag van het toernooi zelf was: 

 1e Nelly Hoonings met 2 gewonnen wedstrijden en 13 punten, 

 2e Jan Schellekens met 2 gewonnen wedstrijden en 12 punten, 

 3e Herman Vrins met 2 gewonnen wedstrijden en 11 punten (zie hierna). 

 

Einde van het toernooi en een fijne dag, in de zon, achter de muur was het heerlijk. 

  

Herman. 

  

PS! Ook in dit programma zat een foutje. Het betrof Guus Kluyt. Achter zijn naam kwam 

een verkeerde uitslag. Na controle had Guus evenveel punten als Jan, dus Herman is vierde 

geworden en Guus derde. Zijn legronde was minder dan die van Jan. 

 

Ik geef de pen door aan….. 

In de vorige nieuwsbrief heeft Marie-José Kluijt de pen doorgegeven aan Roos Herings. Hier 

komt haar verhaal. 
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Hoi allemaal, 

 

Ik ben Roos Herings-Jacobs en kom net zo als Leo uit Schinveld in Limburg. Inmiddels ben 

ik ook al 66 jaar en mee en mee komen dus de gebreekjes die daar zoals bij de meesten 

van ons, bij horen. Onlangs nog geopereerd aan mijn rechterschouder en wonder boven 

wonder, jawel ze bestaan nog, gaat het op dit moment boven verwachting goed. Samen 

met mijn drie zussen en een broer hebben ik vroeger een hele fijne jeugd gehad. We deden 

wel hele andere spelletjes dan de jeugd van vandaag maar het plezier was er zeker niet 

minder om. Na mijn Mulo ben ik direct gaan werken en daar heb ik nooit spijt van gehad. 

De tijd die ik samen met mijn oudste zus in een groentewinkel heb gewerkt was achteraf de 

mooiste. Het was wel hard werken, in weer en wind, maar we mochten eten wat we wilden. 

De eerste kersen en aardbeien van het seizoen smaakten overheerlijk. 

 

Op mijn 16e heb ik Leo ontmoet die toen al bij de Marine zat. Het was liefde op het eerste 

gezicht en in 1966 zijn we voor de wet getrouwd en anderhalf daarna voor de kerk. Ons 

eerste nestje was een groot huis dat we deelden met 4 getrouwde stellen. Een grote 

binnenplaats en een hele grote wei met fruitbomen hoorden daarbij. Een jaar daarna werd 

onze dochter geboren, een wolk van een baby van 9,5 pond. Zes weken na haar geboorte 

zijn wij naar Alphen verhuisd omdat Leo daar een baan had gekregen. We kregen een heel 

groot huis maar de heimwee naar Limburg was net zo groot. Dit probleem werd door de 

aanwezigheid van de leuke straat met jonge gezinnen al snel opgelost. Drie jaar later is 

onze zoon daar geboren, ook een bikkel van ruim 9 pond. 

 

In Alphen hebben we 22 jaar gewoond, een heel fijn dorp voor kleine kinderen waar ik de 

laatste 8 jaar in een dameskoor heb gezongen. In 1990 zijn we naar Tilburg verhuisd en 

daar ging een wereld voor mij open, we hebben er in ieder geval nooit spijt van gehad. Via 

uitzendbureau Randstad heb ik bij verschillende bedrijven in de catering gewerkt waar ik 

met mijn snorfiets overal naar toe tufte. In Tilburg met heel veel plezier zes jaar op de 

schilderclub gezeten in de Boomtak waar wij vlak bij woonden. Schilderen was mijn lust en 

mijn leven, het ging me aardig goed af al zeg ik het zelf. Maar omdat Leo vanwege zijn 

werk naar Eibergen moest zijn we toen, met een beetje met lood in de schoenen naar de 

Achterhoek verhuisd.  

 

Na een lange serieuze zoektocht kozen we voor Winterswijk om te gaan wonen en dat bleek 

een geweldige stek om te vertoeven. we hebben daar ruim 6 jaar met heel veel plezier 

gewoond. En als onze dochter in Alphen geen 3 kinderen had gekregen zouden wij nu 

misschien nog daar wonen. Dus weer terug naar Tilburg waar wij na 3 jaar Reeshof een fijn 

appartement hebben gevonden op de Ringbaan Zuid. Via een tip van Guus geattendeerd op 

een vereniging in Goirle en dat bleek de Jeu de Boules te zijn. Een club waar wij tot op de 

dag van vandaag met ontzettend veel plezier bij zijn. 

 

Verder heb ik met Leo en vrienden al veel mooie vakantiereizen gemaakt en hoop dit nog 

lang te kunnen doen. Dit was zo’n beetje mijn verhaal en ik geef de pen bij deze graag door 

aan Bernard Smeulders. 

  

Groetjes, Roos 

 

Van de bestuurstafel 

Het huishoudelijk reglement is uitgebreid voor wat betreft het maximaal aantal toegestane 

leden. Dat is vanaf november vorig jaar: 125 leden. 

Er is geen gevolg meer gegeven aan het voornemen om een brief te sturen naar de 

gemeente over de problemen van de banen, als antwoord op de eerste brief. Daarin staat 

dat de gemeente aangeeft dat de opdrachten die aan de aannemer zijn gegeven, juist zijn 

opgevolgd. Omdat we al een behoorlijke financiële tegemoetkoming hebben ontvangen van 

de gemeente (zoals kosten van de verlichting ad. ± € 700), laat het bestuur verdere 

reacties achterwege. 

 

De banen 

Het kan niet genoeg benadrukt worden, maar de banen liggen er na een behoorlijke 

inspanning van een aantal van onze leden, prachtig bij. De eerste reacties zijn ook erg 

positief. De twee banen die het dichtst liggen bij het terras van ProostJoost hebben 

inmiddels nog een extra behandeling gehad.  



 

Ledenvergadering 

Op zondag 11 augustus a.s. is er weer een ledendag. Deze is het afgelopen jaar niet 

doorgegaan, omdat we toen ons 20-jarig bestaan vierden. Zoals bekend wordt deze dag 

georganiseerd door de vijf leden van het bestuur. Jullie ontvangen binnenkort weer een 

uitnodiging daarvoor. 

 

Bezoek aan het Gilde St. Mauritius 

Bezoek aan de schutterij “MAURITIUS” door onze Jeu de Boulesclub op 5 mei 2013. 

 

Na het boulen door de schutterij op onze banen werd afgesproken dat wij met onze leden 

een tegenbezoek zouden brengen op hun domein en tevens ons zouden laten zien of we ook 

hun sport konden beoefenen. Na een vriendelijke ontvangst met koffie en cake werd uitleg 

gegeven over het hoe en wat hun vereniging inhield en tevens het gebruik en houding bij 

het schieten voorgedaan. 

 

Er hadden zich onzerzijds 28 personen aangemeld om met het schieten mee te doen en 6 

anderen waren als toeschouwers aanwezig. Het was een uitgelezen dag wat het weer 

betreft. De hele middag een stralende zon en zelfs erg warm, maar de trefzekerheid was 

niet optimaal, want de doelen hoog boven het hoofd bleken nog niet zo makkelijk te raken. 

Maar al bij al was het een gezellig en aangenaam samenzijn, wat zeker voor herhaling 

vatbaar is. 

 

De  uitslag van het schieten na 9 schoten per man en vrouw was: de 1e prijs voor Herman 

Vrins , de 2e prijs voor Piet Verheijen en de 3e voor Joke Snels. Hierna werd er nog onder 

genot van een drankje nagepraat en men mag zeggen dat het een zeer geslaagde middag 

was. 

 

Han Coppens. 

 

Fusie de Deel/Wildacker 

Sinds 16 mei j.l. is de fusie van de Deel met wijkcentrum de Wildacker een feit. De nieuwe 

naam is: Stichting Sociaal Culturele Centra Goirle, kortweg SSCC Goirle.  

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit acht mensen, die erg gemotiveerd zijn om een nieuwe start 

te maken. Er zullen in de komende periode stappen worden ondernomen om de organisatie 

goed op poten te zetten. Het nieuwe bestuur bestaat uit: 

 Janneke van den Hout, voorzitter 

 Fons van Dijck, secretaris 

 Fons Tinga, penningmeester 

 Carla de Wit, Nell Lemmen, Luuk van den Hout, Jos Wassing en Theo Coolen: leden. 

 

Uiteraard zal ik als vertegenwoordiger van onze club jullie regelmatig op de hoogte houden 

van belangrijke ontwikkelingen vanuit de nieuwe stichting. 

 

Fons Tinga. 

 

Winnaars varié-competitie 2012-2013 

De varié-competitie van het seizoen 2012-2013 is bij de dames gewonnen door Corrie van 

Lieshout. Samen met Ria Heefer was ze als eerste geëindigd. Vandaar dat er een 

beslissende maine gespeeld moest worden en deze werd gewonnen door Corrie. 

Winnaar bij de heren was Bart Brekelmans; Ton Smulders werd tweede. 

 

Verslag Nacht van Michel 

De ‘nacht’ was goed bezocht met bijna zestig deelnemers. Het weer werkte gelukkig ook 

mee. Algemeen winnaar was Toon Torremans, 2e: Kees Pistorius en 3e:Ria de Jong. 

Zoals gewoonlijk was de avond weer prima georganiseerd door de mensen van de 

activiteitencommissie. Waarvoor dank! 


