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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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Henk Eikholt geridderd 

Henk heeft op 25 april jl. uit handen van de Goirlese burgemeester de Koninklijke 

Onderscheiding ontvangen voor zijn verdiensten in de maatschappij en werd benoemd tot 

Lid in de orde van Oranje Nassau. Een gebeurtenis waar we als club erg trots op zijn en 

daarom iets langer bij stil willen staan. Hieronder volgt een kleine opsomming van diverse 

aanbevelingen die hebben geleid tot de benoeming van Henk. 

 

Reeds op jeugdige leeftijd was Henk lid van aquariumvereniging “Lobelia” en later vervulde 

hij er de secretariaatsfunctie. Het einde kwam toen de vereniging ging fuseren met de 

Tilburgse Aquarium- en Terrariumvereniging “Ons Genoegen”. 

 

In 1965 is Henk lid geworden van de  “vereniging voor EHBO Goirle” om de toen nog twee 

jarige EHBO-opleidingscursus te volgen. Twee jaar later na het behalen van het diploma 

met daarbij het speldje werd Henk meteen actief. Hij werd voorzitter van de feestcommissie 

voor het 40-jarig bestaan in 1970 en het 50-jarig bestaan in 1980.  

 

Henk heeft het oude originele vaandel van de vereniging laten restaureren om als nieuw te 

laten prijken op het altaar tijdens de herdenkings- c.q. jubileummis. Tot grote verbazing 

van het bestuur en vele leden heeft Henk het vaandel aan de vereniging aangeboden. In 

1981 werd Henk gekozen tot voorzitter van de vereniging, die onder zijn leiding uitgroeide 

tot meer dan 120 leden. Hij heeft deze functie ruim 16 jaar bekleed. 

 

Henk heeft tijdens zijn (inmiddels bijna 50 jaar!) lidmaatschap diverse onderscheidingen 

ontvangen en is sinds 2008 erelid van de EHBO-vereniging Goirle. Ook in zijn werkzame 

leven was Henk actief als EHBO-er. Henk collecteert al tientallen jaren voor de Hart- en de 

Brandwondenstichting en hoopt dit nog in goede gezondheid vele jaren te mogen en te 

kunnen doen.  

 

Ik geef de pen door aan...... 

Aan het woord is Ad Schraven 

 

Beste Jeu de Boulesvrienden,  

 

Op dinsdag 25 maart, mijn 1e officiële speelavond weer, na zo'n 10 jaar geleden de FJdBC 

Goirle te hebben verlaten in 2004, werd aan mij door Fons Tinga gevraagd of ik een stukje 

wilde schrijven voor de komende nieuwsbrief. Ik vond dit een leuk idee en neem dan ook 

graag de pen van Fons over. 

 

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


Ik ben Ad Schraven, geboren op 21 mei 1951 en sinds mijn geboorte woonachtig te Tilburg 

(als een van ’n tweeling) en op 3 mei dit jaar, al 40 jaar gelukkig getrouwd met Ineke. Wij 

hebben 2 dochters en 3 kleinkinderen, ons oudste kleinkind is inmiddels al weer 11 jaar. Ik 

heb 2 jaar op de Ulo gezeten, die toen was gevestigd in de van Haestrechtstraat te  Goirle. 

Ik zag de school niet zitten en wilde mij verdienstelijk maken in het bedrijfsleven. Op mijn 

14e ben ik gaan werken, als leerling boekbinder bij Uitgeverij Zwijsen. Eigenaar van dit 

bedrijf waren toen  de Fraters van Tilburg. Ik heb er gewerkt tot aan mijn diensttijd in 

1970. Mijn tweelingbroer zag de dienst niet zitten en ik werd beroepsmilitair bij de 

Koninklijke Luchtmacht.  

 

Na 3 jaar mijn diensttijd te hebben vervuld in onder andere Duitsland ben ik overgestapt 

naar de Koninklijke Marechaussee (Kmar) en ben bij diverse politieonderdelen zoals: 

Recherche Rotterdam (2 jaar), mobiele eenheid (M.E.),  handhaving verkeer Amsterdam en 

grensbewaking hier in Nederland en België (NATO hoofdkwartier) te werk gesteld. Tevens 

reed ik bij de KMar ook motor en heb verder gezorgd voor vele begeleidingen van onder 

andere leden van het Koninklijk Huis, diplomaten en vele andere prominenten. Hierna ben 

ik overgestapt naar de Gemeentepolitie Tilburg. In 1995 met de reorganisatie van de 

diverse politieonderdelen, werd mij een baan aangeboden bij de Gemeente Tilburg als GBA-

specialist. De laatste jaren heb ik gewerkt in diverse projecten bij de afdeling Veiligheid & 

Wijken. 

 

Sinds 18 december 2013, na zo’n 44 jaar gewerkt te hebben bij de overheid, ben ik 

vrijgesteld van mijn werkzaamheden en ga ik op 1 september a.s. met vervroegd pensioen. 

Ik ben erg verknocht aan Goirle. Mijn moeder, die komende augustus 98 jaar wordt, is als 

enigste nog in leven van haar familie, ze is geboren en getogen in Goirle. Haar hele familie 

bestaande uit 11 personen woonde toen in Goirle. Verder woont er nu heel veel familie van 

mij en Ineke in Goirle. 

 

Ineke en ik houden van reizen zoals busrondreizen, excursierondreizen en stedenbezoek. 

Wij hebben bijna heel Westelijk en Zuid Europa gehad. Ook Egypte hebben wij bezocht met 

een rondreis. Ons geliefde land Duitsland wordt zeker 1 á 2 maal per jaar bezocht met een 

korte vakantie voor het inkopen van wijn bij onze wijnboer uit Burgen (9 km verwijderd van 

het mooie Bernkastel-Kues aan de Moezel). Verder houden wij ons bezig met onze vele 

hobby’s; zoals  de kleinkinderen, knutselen en bezigheden in en rondom het huis, wandelen, 

fietsen, kaarten, fotograferen en actief bezig zijn met de pc, laptop en Ipad. 

 

Waarom ik 10 jaar geleden ben gestopt met lid te zijn van de FJdBC Goirle, had te maken 

met mijn werk. Nu ik niet meer hoef te werken heb ik veel meer vrije tijd over om lid te zijn 

van deze gezellige en sportieve club. Ik hou van menselijke contacten, het bourgondische 

leven en vooral van heel veel humor. 

 

Zo, nu zijn jullie genoeg op de hoogte van mij en ik geef de pen graag door aan: Raijmond 

Lenders. 

 

Groetjes, Ad Schraven 

 

Aaikestoernooi 

Het Aaikestoernooi organiseert deze woensdagmiddagcommissie nu voor de tiende keer. 

Het toernooi zelf bestaat al veel langer. Toen werden de eieren door de leden zelf gekleurd 

en werd het toernooi ook na Pasen gehouden. Toen kwam men letterlijk met de eieren na 

Pasen. Maar om de versheid van de eieren te garanderen hebben we toentertijd besloten 

om het toernooi voor Pasen te houden.  

 

Om 1 uur werd de 12e baan aangelegd door de baancommissie. Ook werd het grind dat 

teveel op deze baan lag eraf gehaald en over de andere banen verdeeld. Intussen kwamen 

de spelers binnen sijpelen. Ze werden ingeschreven en kregen een consumptiebon. We 

zouden met 48 mensen starten en dan bleef ik zelf over om de boel te regelen. Maar helaas, 

er kwam een persoon niet opdagen. Toen moest ik zelf nog meespelen. Nadat iedereen zijn 

nummer kende, konden we van start gaan. 

 



Om twee uur kwamen er vier bakkers aan, van de overkant, die ieder een blad vol 

appelflappen bij zich hadden. We werden allemaal getrakteerd door Jan Mutsaers. De 

reden: Jan is 50 jaar getrouwd. Jan hartelijk proficiat en bedankt voor dit lekkers.  

 

Ik speelde zelf op baan 10 en we waren om half drie klaar (13-2), dus kon op deze baan de 

legronde gespeeld worden. Met de spuitbus een cirkel en op 8 meter een stip en de ronde 

kon beginnen. Een butje op de stip, zodat iedereen twee boules kon werpen en dan werd de 

afstand gemeten tot de but. Hier ontfermde zich Lieske en Guus Geerts over, zodat ik de 

papieren voor de tweede ronde kon ophangen. Nadat iedereen de legronde had gespeeld 

begonnen we met de tweede ronde. Na deze ronde moest de stand opgemaakt worden 

middels de computer.  

 

De prijsuitreiking. 

Laatste, de poedelprijs (dit keer het haasje prijs), werd Wil Beerens. 

Eerste prijs: Ria Heefer, tweede prijs: John Bakx en derde: Herman Vrins. 

   

Het hele jaar hebben we kunnen boulen op schone banen. In de herfst was dat behoorlijk 

aanpoten, maar dankzij de volgende mensen konden we toch boulen. Deze werden even 

naar voren gehaald: Leo Herings, Raymond Lenders en Han Coppens. Daarna kreeg 

iedereen een doosje met gekleurde eieren. Ook de mensen die als ze gezond waren en wel 

mee hadden kunnen doen, heb ik niet vergeten. Zoals: Kees v/d Rijt, Kees van Domburg, 

Ad Gillis, Lieske Beekmans, Mien Schellekens, Cees Pistorius, Phil Snelders en Wil Vrins. En 

voor degene die ons verzorgt van achter de bar: Jan Peter. Hierna sloten we het 

Aaikestoernooi af. 

 

Herman Vrins. 

 

Gezocht: originele jdb-ballen 

Als lid van de jeu de boulesclub ben ik op zoek naar originele jeu de boulesballen. Mogelijk 

zijn er leden die nog ballen ‘over’ hebben en deze in de aanbieding hebben. Als dat zo is, 

dan houd ik mij aanbevolen. Alvast bedankt.  

 

Hannie van de Wal.  

 

Prijsuitreiking 10e manche 

Beste mensen, 10 jaar geleden werd op woensdagmiddag gebouled onder leiding van Kees 

van de Rijt en werden de banen ingedeeld op dezelfde manier als wij doen, maar er werden 

geen punten genoteerd en dus ook geen stand bijgehouden. Toen kwam Tinus van 

Sambeek, toenmalig voorzitter van de jeu de boulesclub, op woensdag kijken hoe het ging. 

Het bestuur van toen zag graag dat er meer competitie of anderszins (zoals b.v. de varié op 

dinsdagavond) op de woensdag zou worden gerealiseerd. 

 

In het eerste verslag van de vergadering op 28 april 2004 staat: “Op verzoek van Tinus 

werd er spontaan een commissie gevormd. Daarin zaten achtereenvolgens Herman Vrins, 

Guus Geerts, Walter van Rooy, Toon Torremans allen uit Tilburg en last but not least als 

enige vrouw Lies Beekmans uit Goirle”. In diezelfde vergadering werd al een reglement 

samengesteld door deze commissie. En zo begon de eerste manche. De commissie is in de 

loop der jaren wat gewijzigd. 

 

Dit jaar eindigen we met de tiende manche. De viering hiervan is in het water gevallen. Op 

veertien mei zouden we de laatste wedstrijddag hebben, de appel- en kersenflappen waren 

besteld, maar er kon niet gespeeld worden. De banen waren drijf nat. Toch waren er nog 

mensen komen kijken of er gespeeld kon worden. Deze hadden pech en geluk. Er werd niet 

gespeeld maar er waren wel flappen, de helft van de bestelling. 

 

Vorige week (week 20) werd dan toch de laatste wedstrijd gespeeld van de 3e serie en 

vandaag (28 mei red.) is de prijsuitreiking van deze derde serie en de tiende manche. 

 

Herman Vrins. 

 

 

 



Woensdag-melange  verslag van de 10e manche, serie 3 

Allereerst wil ik Wil Berens en Frans van Vliet van harte welkom heten bij de woensdag-

melange van de Jeu de Boules Club. 

 

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 19 en 26 februari, 5-12-19 en 26 

maart, 2-9-23 en 30 april 7 en 21 mei. In deze reeks is slechts 1 woensdag uitgevallen. 

 

Totaal hebben er 54 personen tijdens deze serie meegedaan. Dit is tevens tot nu toe het 

hoogste aantal, waarvan er 37 de minimale wedstrijden hebben gespeeld om in de 

standenlijst mee te tellen. Op woensdag 7 mei hadden we het minst aantal deelnemers 

namelijk 24 en op woensdag 21 mei de meeste en wel 40. Ook dit is een record. Deze keer 

zijn er 6 mensen die alle 12 wedstrijden gespeeld hebben. 

 

Eerste is geworden Rietje van Laerhoven met 115 punten, tweede Noud de Brouwer met 

112 punten en derde is geёindigd Jan Schellekens met 109 punten. Laatste is geworden Wil 

Berens met -60 punten. 

 

*** En dan nu de totaaluitslag van de 10e manche van de series 1, 2 en 3. 

Eerste is geworden Jan Schellekens met 302 punten, tweede Noud de Brouwer met 297 

punten en derde is geёindigd John Bakx met 264 punten. Laatste is geworden Henk Eikholt  

met -5 punten. 

  

Prijsuitreiking: woensdag 28 mei na de tweede wedstrijd om ongeveer 15.15 uur 

 

Herman Vrins. 

 

 


