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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 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. 
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Kerstgedachte 

 

In deze tijd van het jaar willen we als bestuur toch even stilstaan bij de gebeurtenissen van 

2014.  

We hebben een jaar achter de rug waarbij we veelvuldig geconfronteerd zijn met ziekte van 

diverse leden en recentelijk zelfs met het overlijden van Guus Geerts. Namens het bestuur 

en ik denk dat ik ook spreek namens alle leden wil ik in elk de geval vanaf deze plaats de 

familie van Guus veel sterkte wensen met dit verlies. We leven allemaal met jullie mee. Het 

bestuur is geraakt door het grote aantal leden wat de crematie heeft bezocht. Dat is 

tekenend voor de saamhorigheid in de vereniging. 

 

Wat betreft de zieken in 2014 willen we in deze Nieuwsbrief een ieder veel sterkte wensen 

met de behandelingen en met het herstel en laten we hopen dat de andere leden in 2015 zo 

gezond mogelijk dat jaar kunnen doorbrengen en uiteraard ook de jaren daarna. 

 

We hebben nog geen echte jubilea in het verschiet, dus u zult allemaal nog effe moeten 

wachten op weer een groot feest van onze club. Wel willen we wat extra aandacht gaan 

schenken aan de dinsdagavonden, omdat het bezoekersaantal daar wat terugloopt. Als er 

onder u ideeën leven ter verbetering van de bezetting op de dinsdagavonden, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw suggesties altijd kwijt bij een van de bestuursleden. 

 

Wij hopen dat u allen fijne feestdagen mag beleven; met vrienden, familie of met anderen 

die u dierbaar zijn. We hopen en wensen vooral ook dat u in 2015 met evenveel plezier blijft 

deelnemen aan onze vaste wekelijkse zondagen, dinsdagen en woensdagen en aan alle 

evenementen in 2015. 

 

Namens het bestuur, 

Arjen van Stel. 

 

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


Van de bestuurstafel 

 Na de algemene ledenvergadering is het bestuur bijeen geweest en zijn de taken 

opnieuw verdeeld. Han Coppens is benoemd tot secretaris en Herman Vrins zal de 

komend tijd wegwijs worden gemaakt in de financiën. Het bestuur acht dat 

verstandig omdat er dan in elk geval iemand in het bestuur zitting heeft die ook 

thuis is in die materie.  

 Een behoorlijk aantal mensen die zondagmorgen komen heeft verzocht om het 

aanvangstijdstip te vervroegen naar 10.30 uur. Dat zou dan dus zowel ‘s zomers als 

’s winters moeten gaan gelden. Het bestuur wil dit even kortsluiten met de bewoners 

van de aangrenzende flats en zal daartoe stappen ondernemen. 

 Aangezien er wegens ziekte enkele mensen van de bardienst uitgevallen zijn, zouden 

wij het zeer op prijs stellen dat zich hiervoor een paar nieuwe vrijwilligers  

aanmelden. Op die manier worden de overige barmedewerk(st)ers niet te vaak 

belast om deze dienst op zondagmorgen te draaien. 

 

Ik geef de pen door aan…. 

Aan het woord is Willem van Hiele. 

 

We beginnen in 1949. Geboren in Den Haag. Dit is de tijd van de grote emigratiegolf. Zo 

ook wij. Naar Australië het land van de ongekende mogelijkheden. In theorie dan. Vanuit 

een interneringskamp moesten  mijn vader en moeder een bestaan zien op te bouwen. Het 

vooruitzicht jarenlang aan een spoorweglijn (was de werkvoorziening van de overheid)  te 

moeten bouwen in de middle of nowhere, leek mijn vader geen goed idee. Met zijn 

kappersdiploma op zak ging hij op “avontuur” naar Sydney. Maar algauw bleek dat papiertje 

niets waard te zijn en kon hij opnieuw beginnen met het halen van de broodnodige 

diploma’s. Na jaren van hard werken in een keuken van een hotel, wegaanleg in de bush 

bush en stage lopen bij kappers, kreeg hij zijn eigen zaak in Narrabeen, een kleine stadje  

een uur rijden langs de kust boven van Sydney. Wij hebben daar van 1950 t/m 1956 

gewoond en zover ik mij kan herinneren was dat een zeer leuke tijd. Heimwee van moeders 

deed mijn vader besluiten om terug keren naar het land van de klompen en de molens, 

althans dat dachten mijn vriendjes en vriendinnetjes. Internet bestond toen nog niet en de 

daarbij behorende kennis dus ook niet. Terug in Holland ben ik verder  opgegroeid in Den 

Haag.  

 

Na de HBS-B (voor mij een heerlijke brede studie waar ik met heel veel plezier aan terug 

denk), mijn diensttijd in Duitsland en uitgeloot te zijn voor medicijnen, ben ik fysiotherapie 

gaan studeren. Na mijn studie vertrok ik uit Den Haag en verhuisde naar Utrecht. Ik had 

werk gevonden in het revalidatiecentrum “De Hoogstraat”. Toen der tijd het beste adres 

voor dwarslaesies. Al snel bleek er een gemis aan kennis op dit terrein en besloot ik verder 

te studeren aan de VU in Amsterdam. Ik studeerde daar functionele anatomie. 

Tegenwoordig heet deze studie “bewegingswetenschappen“. Toen was dat een hele brede 

opleiding in ontwikkeling.  

 

In die tijd begon de docent in mij zich te manifesteren. Via studentenassistentschappen 

naar een  opleiding voor ziekenverzorgende en later een eigen bedrijfje voor bij- en 

nascholingen in de thuiszorg. In deze Utrechtse periode gaf ik samen met mijn toenmalige 

vriendin sport en spel aan “licht” verstandelijk gehandicapten. We spreken over begin 

tachtiger jaren. Dit was de tijd van tuinbroeken, lang haar,  baarden  ed. Wij vonden het 

een gelijkwaardig model om te dobbelen over of en hoeveel punten je kreeg bij een 

doelpunt. De zwaksten moesten toch ook kunnen winnen. Het ging om het plezier en niet 

om de punten. Ja, dat waren nog eens tijden. Ik zie ons hier al op de baan staan met een 

reuze dobbelsteen de punten bepalen. Ik denk dat zelfs de langste baan te kort zou zijn. 

Naast bewegen heeft ontspanning altijd al mijn belangstelling gehad en heb ik mij in zowel 

oosterse als westerse massagetechnieken verdiept. 

 

In 1986 ontmoette ik Ivonne, die met haar twee kinderen op vakantie was in Frankrijk bij 

gemeenschappelijke vrienden van ons. Zij waren daar een camping met cursus-

mogelijkheden aan het opzetten. Wij hebben daar jaren ons steentje aan bij kunnen dragen 

met schilderen maar vooral ook bouwen en alle facetten daarvan.  



Ik heb daar veel van opgestoken. Zo ook het koken voor (grote) groepen want werken 

maakt hongerig en dorstig. Later zijn wij daar met een aantal leden van de boules nog op 

vakantie geweest waarover later meer. Ik pendelde in die tijd tussen Utrecht en Tilburg.  

 

In ’92 hebben we ons huis hier in Goirle gekocht en ben ik om wat in te burgeren bij, de 

toen kersverse, Jeu de Boule Club gegaan. Toen Michel van de Ven stopte met zijn 

penningmeesterschap heb ik het stokje overgenomen en draag ik dat volgend jaar na 21 

jaar weer over. Het was voor mij altijd een uitdaging om met zo weinig mogelijk middelen 

zoveel mogelijk te doen. We teren nu nog steeds op geld dat we in de beginjaren met 

groots opgezette Luikse markten hebben binnengehaald. Ik noem een paar namen: Noud 

Schraven, Ad de Volder en Kees van de Rijt, zij waren de grote voortrekkers geholpen door 

vele anderen. Na een aantal goed draaiende markten, heeft de  stichting carnaval de 

formule overgenomen en is de markt naar het centrum verhuisd.  

 

In de beginjaren van onze club, toen wij nog jong en vol ideeën zaten, wilden we er nog wel 

eens een lang weekend op uittrekken. België, Stamproy en zelfs Frankrijk (daar is ie) 

hebben we met onze ballen onveilig gemaakt. Tegenwoordig zijn we wat bezadigder en 

winden we ons alleen maar op over futiliteiten, maar dat zal wel aan de leeftijd liggen. Na 

mijn werkzame leven, alweer een aantal jaren terug, heb ik meer tijd kunnen besteden aan 

klussen. Dit zowel in ons eigen huis als dat van de kinderen. Verder houden Ivonne en ik 

ons bezig met reizen, cultuur en tot voor kort met het mee organiseren van workshops 

beeldhouwen op de Rielse hei. Dat was  helaas dit jaar voor het laatst en we moeten een 

andere invulling van de zomer gaan zoeken, maar dat zal zeker lukken. Verder natuurlijk 

onze vier kleinkinderen waar we de nodige tijd aan spenderen. En dat hoop ik samen met 

Ivonne nog lang te kunnen doen. Genoeg ge……. 

 

Zo en nu geef ik de pen door aan Herman Vrins. 

 

Stichting SCCG zoekt bestuursleden 

Vanwege diverse privé–omstandigheden hebben de afgelopen periode vier mensen het 

bestuur van de stichting verlaten. Per 1 januari 2015 zal het bestuur bestaan uit een viertal 

leden. In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Carla de Wit, Nell Lemmen 

en Luuk van den Hout. Onze voormalige voorzitter Janneke van den Hout vertrekt per 1 

januari 2015. Janneke is tot 1 januari nog onze vertegenwoordiger in de door de SCCG 

geïnstalleerde WMO-werkgroep.  

 

Het bestuur is daarom op zoek naar nieuwe maatschappelijk betrokken personen die een 

bijdrage kunnen en willen leveren aan ons bestuur en de nieuw te ontwikkelen WMO-

projecten binnen de wijkcentra de Deel en de Wildacker.                                                                                                    

 

Wij willen graag kennismaken met mensen die zin hebben in een functie binnen ons 

bestuur, waarbij we drie taken hebben die we willen toevoegen aan onze structuur: 

 vertegenwoordiger zijn namens het bestuur in onze WMO-werkgroep;                           

 manager van de vrijwilligers binnen de WMO-projecten;   

 PR-medewerker met affiniteit voor sociale media. 

Ook zoeken wij een notulist voor onze vergaderingen en (eventueel ook) voor de WMO-

werkgroep. 

 

Ben je geïnteresseerd, dan kun je contact opnemen met de secretaris van de stichting, te 

weten: Fons Tinga. E-mail: fonstinga@home.nl   

 

Carnaval in de Deel in 2015 

Op zondag 15 en maandag 16 februari is er weer het jaarlijkse Kindercarnaval in de Deel. 

Aanvang: 13:30 uur en einde 17:00 uur. 

 

Als je zin hebt om mee te helpen bij de opbouw van de zaal op donderdag voor carnaval, 

meld je dan aan bij Geert Adams (beheerder van de Deel). 

 

In 2015 wordt carnaval in Goirle gevierd onder het motto: “Laot zien dègger zèèt”. 



 

Sluiting de Deel 

De Deel is gesloten van donderdag 25 december tot en met 4 januari 2015. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Bestuur en medewerk(st)ers van Stichting Sociaal Culturele Centra Goirle wensen u prettige 

feestdagen een voorspoedig 2015. 

 

Wij nodigen u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 

van 19:00 tot 21:00 uur. 

De receptie wordt gehouden in locatie de Wildacker, van Hogendorpplein 73, Goirle.   
 

Verslag van de woensdag-mélange 

11e Manche, serie 1 

 

Allereerst wil ik Ruud Beeris, Bep van Gorp, Hans Hutten, Henriëtte Pennings en Lenie 

Smulders (dit zijn nieuwe leden), van harte welkom heten bij de woensdag-mélange van de 

Jeu de Boules Club en ook Rian en Henk Kremers en Ad Schraven. 

 

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 27 aug, 3-10-17-24 sep., 1-15-

22-29 okt. En 5-12-19 nov. In deze reeks is slechts één woensdag uitgevallen. 

 

Totaal hebben er 60 personen tijdens deze serie meegedaan. Dit is tevens tot nu toe het 

hoogste aantal, waarvan er 33 de minimale wedstrijden hebben gespeeld om in de 

standenlijst mee te tellen. Op woensdag 22 okt. hadden we het minst aantal deelnemers 

namelijk 17 en op woensdag 27 aug. en 3 sep. het meest aantal mensen en wel 38. Deze 

keer zijn er 4 mensen die  alle 12 wedstrijden gespeeld hebben. 

 

Eerste is geworden Berrie Moonen met 108 punten, tweede Jan Mutsaerts met 96 

punten en derde is geёindigd Jan Schellekens met 94 punten. 

Laatste is geworden Hariétte Pennings  met  -36 punten. 

 

De prijsuitreiking vond plaats op woensdag 26 november jl. 

 

Herman Vrins. 

 

                  

 

 

 

FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN 

VOORSPOEDIG, 

GEZOND EN BOVENAL 

SPORTIEF 

 

2015 
 

 

De redactie. 


