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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 het recht voor 

om aangeleverde teksten te redigeren, uiteraard in overleg met betrokkene(n). 

Voorafgaand aan toezending van de nieuwsbrief aan alle jeu de boulers, legt de redactie de 

inhoud voor aan het bestuur. 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. 

 
 

KERSTUITGAVE 

Inhoud nieuwsbrief 39: 

 Wijziging tekst 

 Van de bestuurstafel 

 Ik geef de pen door aan…..  

 Wijziging c.q. aanpassing drank- en huurprijzen 

 Carnaval in de Deel 

 Verslag en uitslagen Hollandse dag 

 Sluiting de Deel 

 Nieuwjaarsreceptie de Deel 

 

Wijziging tekst  

In de aanhef van de nieuwsbrief is de tekst aangepast c.q. aangevuld. De aanvulling betreft 

de mededeling, dat de redactie de inhoud van elke nieuwsbrief vooraf voorlegt aan het 

bestuur. Daarna vindt toezending plaats aan alle betrokken boul(st)ers. De reden hiervan is, 

dat er sinds de laatste ledenvergadering geen vertegenwoordiging meer is vanuit het 

bestuur in de redactie van de nieuwsbrief. 

 

Van de bestuurstafel 

Het bestuur is na de jaarvergadering in zijn nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen. 

Hieronder volgen enkele mededelingen daaruit. 

 

Over de algemene ledenvergadering: 

Naar aanleiding van vragen in de algemene ledenvergadering wil het bestuur het 

huishoudelijk reglement aanpassen ten aanzien van de zittingsduur van bestuursleden: Het 

idee is op te nemen, dat bestuursleden: 

1. onderling de functies verdelen (dat was al zo); 

2. gekozen worden voor een termijn van drie jaar, met een mogelijkheid tot 

verlenging van twee keer een periode (dus nog eens 2 x 3 jaar); 

3. daarna definitief aftredend zijn. 

  

Over de banen: 

-  Besloten is een paar banen te voorzien van een gekleurd touw. Dit om te zien of dit 

een verbetering is. Op meerdere plaatsen zullen de touwen extra worden vastgezet. 

-  Eén bank is inmiddels gefatsoeneerd en teruggeplaatst. Er volgt nog een bank die 

geplaatst wordt zodra het weer het enigszins toelaat. 

-  Twee banen zullen worden gerepareerd. Ook dit gebeurt zodra het weer dit toelaat. 

Gaten worden opgevuld, daarna wordt gewalst en wordt het huidige grind er opnieuw 

overheen gestrooid. 

-  Aan Noud de Brouwer wordt gevraagd of hij nog enkele extra ringen met haken wil 

aanbrengen op de lantaarnpalen.  

 

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


Ik geef de pen door aan…. 

Aan het woord is Gonny Vrins. 

 

Goededag Jeu de Boulesvrienden. Ik heb de pen overgekregen van Bernard. Ik zal mij zelf 

even voorstellen. Gonny, ik ben geboren tijdens de oorlog (1943) in de Ruiterstraat in 

Tilburg als een van een tweeling. We waren de eerste van vier kinderen.  

 

Op de Trouwlaan heb ik mijn lagere school doorlopen en de huishoudschool gedaan. Daarna 

de cursussen Coupeuse, Costumière en Lerares met goed gevolg in de avonduren gedaan. 

Ik ben met mijn vijftien gaan werken in de confectie. Daar heb ik me opgewerkt tot cheffin.  

 

Daar ontmoette ik Herman, een zoon van de baas. Ik ben toen bij een ander bedrijf gaan 

werken tot we trouwden. In de avonduren gaf ik naailes. Na zes jaar verkering trouwden wij 

in 1968 nu 45 jaar geleden en gingen we aan de Piushaven wonen. Daar huurden we een 

woning van een broer van Herman. Maar na twee jaar werd de woning verkocht en moesten 

we verhuizen. Inmiddels hadden wij al een zoon van bijna een jaar. We hebben toen een 

huis gekocht in de Trouwlaan, waar onze dochter is geboren. In de keuken, die Herman 

inmiddels uitgebouwd had, gaf ik weer naailes tot de kinderen uitgestudeerd waren. 

 

Mijn ouders heb ik altijd verzorgd en toen ze in Het Laar woonden hielp ik ’s woensdags 

mee als vrijwilligster tot ze stierven en wij inmiddels in de Reeshof woonden. Daar kregen 

wij samen vijf kleinkinderen waar ook weer een tweeling bij zit. Dinsdag passen wij op als 

vaste dag en verder als het nodig is met veel plezier. Mijn hobby’s zijn behalve mijn 

kleinkinderen, aqua-joggen, fietsen en nu dus ook Jeu de Boules. Ik kijk dan ook uit naar de 

woensdagmiddag. De contacten vind ik er erg leuk onder elkaar, zoals iedereen met elkaar 

meeleeft. Ik denk dat jullie nu genoeg van mij weten en ik geef de pen door aan Fons 

Tinga. 

 

Groetjes, Gonny Vrins. 

 

Wijziging c.q. aanpassing drank- en huurprijzen 

Per 1 januari 2014 worden de prijzen aangepast van zowel de drank alsook de huur van de 

diverse ruimtes in de Deel.  

 

- De drankprijzen in de Deel worden zoveel mogelijk gelijkgetrokken met de prijzen in de 

Wildacker én daarenboven met ± 10% verhoogd. De nieuwe drankprijzen tref je vanaf 

januari aan op het bord in de Deel. 

 

- De huurprijzen in de Deel worden eveneens verhoogd. Per 1 januari 2015 worden ze 

gelijkgetrokken met de prijzen in de Wildacker. Reden is, dat de Wildacker per 1 augustus 

van dit jaar haar prijzen al heeft verhoogd.  

 

De huurprijzen (per dagdeel) in de Deel zijn dan als volgt: 

 

Grote zaal € 20 Vergaderruimte € 12,50 Hobbyruimte € 12,50 Incidenteel € 65 

 

Ook het bedrag per deelnemer dat onze club, maar ook andere verenigingen in de Deel, 

jaarlijks betaalt aan huur is verhoogd van € 2,50 naar € 2,75. Het basisbedrag is verhoogd 

van € 25 naar € 27,50 per jaar. 

 

Carnaval in de Deel 

Op vrijdag 28 februari en op 2 en 3 maart 2014 is het weer carnaval in de Deel. Op 28 

februari het bekende Knookebal en op 2 & 3 maart het Kindercarnaval.  

 

De werkgroep heeft haar eerste vergadering achter de rug. Werner Zegers is toegetreden 

tot de werkgroep. Inmiddels hebben zich al vier muziekkapellen aangemeld voor de 

vrijdagavond.  

Eén week eerder –op 21 februari- worden weer snoepzakken gemaakt voor het 

kindercarnaval. Mocht je interesse hebben om daaraan mee te helpen, laat het dan weten 

aan Fons Tinga. Dat geldt eveneens voor het meehelpen bij de opbouw van de zaal op de 

donderdag vóór het Knookebal. De werkgroep kan nog enkele enthousiaste bouwers 

gebruiken.  



 

Het komend jaar wordt een speciaal jaar in Goirle. Het carnaval bestaat dan 44 jaar. Dat 

wordt gevierd onder het motto: “Ge kèkt mar wè ge doet, wij 44 ut goed”. 

 

Verslag en uitslagen Hollandse dag 

Bij deze wil ik namens iedereen de wedstrijdcommissie en de  activiteitencommissie 

bedanken voor de goede zorgen. Zoals meestal bij een activiteit van de onze club was het 

droog weer. Wel een beetje koud, maar dat was niet zo erg. De stemming zat er toch wel 

in. Het eten was zoals altijd lekker. Er waren 59 mensen die aan de wedstrijd meededen en 

69 mensen die aan de maaltijd deelnamen. 

 

Na drie spannende partijen was de uitslag als volgt 1: Greet van de Ven  2: Nelly van den 

Dungen  3: Henk  Kremers. De poedelprijs ging naar Ine Wilbrink. 

  

Henk. 

 

Sluiting de Deel 

De Deel is gesloten van maandag 23 december tot en met 5 januari 2014. 

 

Nieuwjaarsreceptie in de Deel 

 

Voel je in 2014  thuis bij SCCG 

   het  "be" leef  huis!"  

  

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 

4 januari   
               

Aanvangstijd gewijzigd in: 17.30 uur !!  Eindtijd: 20.30 uur 
  

Het bestuur van stichting Sociaal Culturele Centra Goirle nodigt u uit. 

Kom vooral op tijd om te genieten van een heerlijk buffet u aangeboden door 

THEBE !! 

 

Rond de klok van 19.00 uur: Onze kijk op 2014! 

 

Vanaf 19.30 uur wordt er gezorgd voor lekkere afsluiters door de   

SMAAKMAKERS van Amarant. 

Een verrassend culinair aanbod van toekomstige maatschappelijke partners.  

  

Uw bestuur en leden, gebruikersgroepen en gebruikers van de Deel en de Wildacker zijn 

van harte welkom! 

 

De receptie wordt gehouden in Wijkcentrum De Deel, Frankische Driehoek 3 
  

Bent u nieuwsgierig? 

Heeft u trek ?  

We zien uit naar uw komst.  

En.. het gaat ook over uw toekomst!! 

 

Het Bestuur van SCCG 

 

 

FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN 

VOORSPOEDIG, 

GEZOND, MAAR 

BOVENAL 

SPORTIEF 

2014 

 

 


