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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. Reacties kun je sturen naar: fonstinga@home.nl. De nieuwsbrief is ook 
te lezen via de website: www.fjdbc.nl. 
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Een nieuwe voorzitter  

In de algemene ledenvergadering van 4 november jl. hebben de leden een nieuwe 

voorzitter gekozen. Na een periode van ruim acht jaar heeft Fons Tinga de voorzittershamer 

overgedragen aan Arjen van Stel. De redactie van de nieuwsbrief wenst Arjen veel succes 

toe in deze functie. 

 

Even voorstellen… 

Afgelopen maandag 4 november is de ledenvergadering van de Frankische jeu de boules 

club zo vriendelijk geweest om mij te bombarderen tot voorzitter van uw vereniging. 

Daarom wil ik mij even voorstellen. 

Mijn naam is Arjen van Stel, 62 jaar jong en geboren en getogen in 1951 in het hoge 

noorden in de stad Groningen. Ik ben gehuwd met Ans, ook 62 jaar en samen hebben we 

ervoor gezorgd dat er ergens, een stuk of zes kinderen rondscharrelen in de leeftijd zo van 

rond de dertig tot en met ruim 40. Er wonen er een paar in Tilburg en een stuk of wat in 

Goirle. En zoals Ans vaak zegt: het is nooit saai. 

Na mijn middelbare school, dat heette toen nog de Ulo en de HBS (kent u ze nog?) ben ik, 

omdat ik in het jeugd- en jongerenwerk in Groningen actief was, naar de Sociale Academie 

gegaan. Nu stond die school in Groningen op een paar honderd meter van ons ouderlijk 

huis, maar zoals het een opgroeiende puber in de jaren zeventig betaamde, koos ik ervoor 

naar de Sociale Academie in Arnhem te gaan; weg uit het ouderlijk nest. Na mijn opleiding 

dacht ik: nu is het wel handig om ook een baantje te zoeken en omdat het mij niet 

uitmaakte waar ik terecht kwam en omdat er overal brood gebakken wordt, heb ik 

verzonnen om maar eens een poosje in de gemeente Wouw te gaan werken. Jawel u leest 

het goed; ineens zomaar tussen de Brabanders. 

Het eerste wat ze me in Wouw hebben geleerd is, dat als een Brabander Joooooh zegt (lees 

ja) dan bedoelt hij eigenlijk nee. Ik kan u zeggen dat dat erg vreemd was voor een 

Groninger. Als iemand daar ja zegt (en dat doet ie niet gauw, neemt u dat van mij aan) dan 

bedoelt hij ook ja. Ik bedoel er maar mee te zeggen dat elke streek in Nederland zijn eigen 

karakter heeft en dat is leerzaam; ik vind het in elk geval zeker charmant. Na een paar jaar 

in Wouw ben ik (want het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) nog een jaar of dertien 

teruggegaan naar het Noorden, naar Roden in Drenthe, waar drie van onze  kinderen 

allemaal zijn geboren. 

mailto:fonstinga@home.nl
http://www.fjdbc.nl/


In 1993 heb ik weer gesolliciteerd in Goirle waar ik nog zo’n 15 jaar gewerkt heb in de 

welzijnssector vanuit het Zorgcentrum aan de Thomas van Diessenstraat. Aanvankelijk als 

projectleider van de Stichting Welzijn Ouderen, die later Stichting Antenne is gaan heten. In 

en vanuit het Zorgcentrum hielden we ons bezig met het organiseren van dienstverlening 

aan zelfstandig wonende ouderen en later kwamen daar het Platform Gehandicapten bij, 

Vluchtelingenwerk, Het Platform Minima en nog weer later het Steunpunt Vrijwilligerswerk 

en het 1-loket in Goirle. Er waren veel vrijwilligers verbonden aan onze organisatie en juist 

dat vond ik erg leuk. 

In al die jaren heb ik Goirle goed leren kennen en sinds (denk ik) ongeveer 1996 ben ik ook 

lid geworden van de jeu de boules club; per slot was de club gevestigd in “mijn“ wijk waar 

ik woonde (de Hellen). Door mijn 2e huwelijk ben ik terechtgekomen in Tilburg Zuid op 

Korvel waar ik nu al weer woon sinds 2004. Maar maakt u zich niet ongerust, ik kom veel in 

Goirle mede omdat ook een aantal van onze kinderen daar wonen. Dat geldt ook voor 2 van 

de 3 inmiddels geboren kleinkinderen en zoals velen van u zullen ervaren roepen de 

kinderen, maar vooral ook de kleinkinderen regelmatig een keer : Opaaaaah! En dan vlieg 

je alweer. 

Zo, nu weet u een beetje meer over mij. 

Ik hoop en verwacht de komende jaren met veel plezier leiding te mogen geven aan deze 

leuke club, waar ik vooral dinsdag kom, maar ook mijn gezicht nu wat vaker zal laten zien 

op woensdag en af en toe op zondag. 

Ik hoop de komende tijd op een plezierige manier met u te mogen samenwerken. Reacties 

en ideeën zijn altijd van harte welkom. Dat wil niet zeggen dat alle ideeën altijd uitvoerbaar 

zijn of uitgevoerd zullen worden maar ik beloof u dat we elke reactie serieus nemen en op  

waarde zullen schatten. Samen met het bestuur zullen we dan knopen doorhakken en 

jaarlijks aan u verantwoording afleggen. Per slot van rekening houdt de jaarvergadering 

altijd nog het laatste woord. Ik hoop u daar allen steeds opnieuw te mogen treffen. 

Veel plezier bij deze club. 

Arjen van Stel. 

Ik geef de pen door aan….. 

In de vorige nieuwsbrief heeft Roos Herings de pen doorgegeven aan Bernard Smeulders. 

Hier komt zijn verhaal. 

 

Beste Jeu de Boulers, 

In juli heb ik de pen doorgekregen van Roos Herings met de bedoeling mijn verhaaltje aan 

jullie te vertellen: ik ben Bernard Smeulders, geboren in Tilburg op 14 december 1940, in 

de wijk “de Hasselt”. Ik kom uit een gezin van zeven kinderen: vijf zussen en een broer. 

 

Na de lagere school ging mijn interesse uit naar de textiel, Tilburg Textielstad. Na “met lof” 

de textieldagschool te hebben doorlopen ben ik begonnen bij de AaBe fabrieken: afdeling 

Weven, waarbij ik tevens de Hogere Textiel Avondschool heb gevolgd. Na twee jaar 

diensttijd, waarvan een jaar Nederlands Nieuw Guinea, ben ik begonnen als machinesteller. 

Het is ook bij AaBe waar ik mijn vrouw (Marian) heb leren kennen. Zij werkte daar op 

kantoor, afdeling  export. Inmiddels waren wij op 20 oktober j.l. 47 jaar getrouwd. We 

hebben 2 dochters, die getrouwd zijn en inmiddels 5 kleinkinderen (4 kleinzonen en 1 

kleindochter), waar we erg van genieten. 

 

Tijdens mijn huwelijk heb ik nog mijn MULO- en Middenstandsdiploma behaald. Na een 

aantal jaren in de textiel te hebben gewerkt, onder andere ook nog 5 jaar  bij Swagemakers 

Bogaerts, als afdelingschef Spinnerij, ben ik bij Van Blerk Stalen kantoormeubels 

terechtgekomen, waar ik 8 jaar heb gewerkt als chef van de afdeling montage. Na deze 8 

jaar wilde ik zelf mijn eigen werk bepalen en ben toen terechtgekomen bij Antoon de Jong 

BV, in de Nieuwlandstraat in Tilburg (technisch tekenmateriaal, schildersmateriaal en 

school- en kantoorbenodigdheden ) als vertegenwoordiger. In Midden-Brabant bezocht ik 

gemeenten (bouwkunde en weg- en waterbouw), middelbare scholen m.b.t. teken- en 

handenarbeidmaterialen en tekenpapier, architecten en bedrijven die tekentafels en 

tekenmaterialen  nodig hadden. En dit werk heb ik 25 jaar met heel veel plezier gedaan.  



 

Met 62 jaar ben ik met de VUT gegaan en ik heb al 10 jaar kunnen genieten, samen met 

mijn vrouw, van veel vrije tijd en heerlijke vakanties onder andere met onze caravan. 

 

Ik heb nog een wens en dat is nog heel lang met jullie te kunnen boulen. Maar zoals jullie 

weten is dat nog afwachten. Tot slot wil ik het stokje doorgeven aan Gonny Vrins. 

 

Groeten en tot ziens, Bernard Smeulders. 

 

Verslagen 

- woensdagcompetitie 

Uitslag: 10e Manche, serie 1 

 

Allereerst wil ik Hennie Vos en de familie de Haas (Marianne en Sjef) van harte welkom 

heten bij de woensdagmélange van de Jeu de Boules Club. 

 

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 14-21 en 28 augustus, 4-10-18 

en 25 september en 2-9-16-23 en 29 oktober. In deze reeks is geen enkele woensdag 

uitgevallen. In totaal hebben er 49 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 36 

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

meer dan vorig jaar. Op woensdag 10 september hadden we het minste aantal deelnemers 

namelijk 21 en op woensdag 18 september en 23 oktober de meeste, namelijk 34. Deze 

keer zijn er 2 mensen die alle 12 wedstrijden gespeeld hebben. 

 

Eerste is geworden Jan Mutsaers  met 110 punten, tweede was Mien Schellekens met 

94 punten en als derde is geёindigd Noud de Brouwer met 93 punten. Laatste is 

geworden Henk Eikholt met -6 punten. De prijsuitreiking vond woensdag 6 november 

plaats. 

 

Herman Vrins. 

 

- ledendag 11 augustus 

Deze dag, die met zon begon, werd door 56 leden bezocht, waarvan er 52 speelden op 12 

banen. Voor de lunch die werkelijk uitstekend door de dames en heren van het bestuur was 

verzorgd, werden de eerste twee wedstrijden gespeeld. Daarna volgde er nog één wedstrijd 

en deze kon gelukkig afgewerkt worden voor het zou gaan regenen.  

 

Bij de dames moest na een gelijk puntenaantal voor de nummers een en twee (Corrie van 

Lieshout en Gonnie Vrins) een barrage volgen welke gewonnen werd, na veel spanning, 

door Gonnie Vrins. Als 3e eindigde Annie Blom. De uitslag bij de heren was als volgt: 1e Jan 

Schellekens, 2e Anton Verschuren en 3e Geert Adams. 

 

Hierna begon het werkelijk te regenen en werden de discussies verder in de bar voortgezet. 

Al met al was het een bijzonder geslaagd toernooi in een gezellige sfeer en hierbij dank aan  

allen die deze dag door hun inzet zo prettig lieten verlopen. 

 

Han Coppens. 

 

Wijziging/aanpassing drank- en huurprijzen de Deel 

Nadat eerder dit jaar de fusie plaatsvond tussen de Deel en de Wildacker heeft het bestuur 

besloten om de drankprijzen te verhogen en daarnaast zoveel mogelijk gelijk te trekken in 

beide locaties. Per 1 januari a.s. zullen deze prijswijzigingen ingaan. 

 

Hetzelfde geldt voor de huurprijzen in de Deel. Ook deze zullen zoveel mogelijk gelijk 

oplopen met de huurprijzen van de Wildacker. Het bestuur van de Jeu de boulesclub zal zo 

spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht van de nieuwe aangepaste huurprijzen. 

Ook deze zullen ingaan op 1 januari 2014. 

 



Nieuwe multifunctionele ruimte 

Zoals sommigen inmiddels al hebben gezien, zal de ruimte die jarenlang heeft gediend als 

rookruimte én ook soms als vergaderruimte, een andere invulling krijgen. Met ingang van   

1 januari 2014 is de betreffende ruimte niet meer beschikbaar als rookruimte, maar als een 

zogenaamde multifunctionele ruimte.  

 

Dat houdt in, dat hiervan zowel overdag als ’s avonds gebruik kan worden gemaakt voor 

bijvoorbeeld het houden van vergaderingen of andersoortige bijeenkomsten voor kleine 

groepen. Aanvraag moet gebeuren bij een van de beheerders van de Deel. De huurprijs van 

deze multifunctionele ruimte zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. 

 

Een en ander houdt in, dat mensen die graag willen roken, dit voortaan buiten de Deel 

zullen moeten doen.  

 

De Hollandse dag 

Komende zondag 17 november vindt weer de Hollandse dag plaats. Deze dag staat zoals 

vanouds in het teken van een toernooi bestaande uit een drietal wedstrijden, glühwein en 

diverse stamppotten. De organisatie is in handen van de activiteitencommissie die, voor wat 

de indeling van het toernooi betreft, ondersteuning krijgt van de wedstrijdcommissie.  

 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd door het bestuur van de nieuwe stichting SCCG 

en vindt plaats in de Deel op zaterdag 4 januari 2014 van 19.00 -  21.00 uur. Ook de 

jeu de boulesclub is hiervoor van harte uitgenodigd. 


