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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. 
 
 

Inhoud nieuwsbrief 44: 

 Van de bestuurstafel 

 De pen –Herman Vrins aan het woord 

 Uitslag 1e ronde varié op dinsdagavond 

 Het Sextettentoernooi 

 Het Aaikestoernooi  

 

Van de bestuurstafel 

We zijn er allemaal stil van. Nog nooit in de geschiedenis zijn we in zo’n korte tijd zoveel 

leden verloren door overlijden. 

 

Frans Vos 

  Guus Geerts 

   Bernard Smeulders 

    Ad Gillis 

     Mien Schellekens 

 

We willen vanaf deze plek alle achterblijvende familieleden nogmaals heel veel sterkte 

wensen met dit onnoemelijke verlies. Weet allemaal dat jullie te allen tijde bij ons terecht 

kunnen voor je verhaal en om het verdriet met ons te delen, als je daar behoefte aan hebt.  

 

Het raakt ons allemaal en we zijn als bestuur blij met de enorme belangstelling van de 

leden tijdens de verschillende momenten van afscheid. Daarvoor willen we iedereen 

bedanken die bij de crematies aanwezig is geweest. 

 

Rest ons allemaal………………………..een moment van stilte.   

 

 Nieuws van het bestuur 

In onze laatste vergadering hebben we als vanzelfsprekend stilgestaan bij het overlijden 

van ons bestuurslid Bernard Smeulders. We hebben afgesproken dat de aandachtsvelden 

van Bernard over de andere bestuursleden worden verdeeld. Herman Vrins is vanaf heden 

de contactpersoon voor alle woensdagmiddagactiviteiten. 

 

Arjen van Stel neemt op zich de contacten met de activiteitencommissie te onderhouden 

daar waar nodig. Andersom kunnen die leden met eventuele vragen bij Arjen terecht. We 

gaan met 4 bestuursleden verder tot aan de eerstvolgende ledenvergadering. Dan vinden er 

verkiezingen plaats en kan het bestuur weer worden aangevuld tot 5 personen. 

 

 Nieuw initiatief. 

We hebben in het bestuur gesproken over de manier waarop we nieuwe leden welkom 

heten en zich thuis kunnen laten voelen in de vereniging. Het komt/kwam soms voor dat er 

nieuwe leden toetraden die als vanzelfsprekend het spelletje nog wat onder de knie moeten 

krijgen.  
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En dan wilde het natuurlijk wel eens voorkomen dat leden die al lang lid waren in een 

wedstrijd gekoppeld werden aan een nieuw lid. Af en toe was niet iedereen daar altijd 

gelukkig mee. Ook de nieuwe leden zelf waren af en toe even zoekende naar hun plek in 

onze vereniging. 

 

We lanceren nu het volgende idee: 

We willen een soort van mentorschap instellen als zich een nieuw lid aanmeldt. Die mentor 

neemt een nieuw lid onder zijn/haar hoede en maakt het nieuwe lid wegwijs in de 

vereniging, legt de spelregels uit van onze club c.q. het spel. Ook leert het nieuwe lid enige 

technische vaardigheden om het spelletje onder de knie te krijgen: de manier waarop de bal 

vastgehouden en geworpen moet worden, het verschil tussen plaatsen en schieten enz. 

Kortom alles leren wat het spelletje inhoudt en wat het leuk(er) maakt om het jeu de boules 

spel te beoefenen. Desnoods op een apart veld een beetje oefenen. 

Dat is het idee. 

 

Nu zoeken we leden die bereid zijn het mentorschap op zich te nemen. Als er leden zijn die 

daar iets voor voelen, dan kunnen ze zich melden bij een van de bestuursleden. Dan leggen 

we een lijstje aan van geïnteresseerden voor dit mentorschap. Melden zich dan nieuwe 

leden dan koppelen we dit nieuwe lid aan een mentor die een poosje met het nieuwe lid 

optrekt. Tenminste als het nieuwe lid daar prijs op stelt. 

Wie meldt zich hiervoor bij ons aan als mentor? 

 

 Nieuwe aanvangstijd op zondagmorgen. 

Naar aanleiding van diverse verzoeken om de aanvangstijd op de zondagmorgen voor eens 

en voor altijd vast te stellen op 10.30 uur hebben we besloten aan dit verzoek gehoor te 

geven.  

 

Er is overleg geweest met de Woonstichting in verband met de aanwonenden. Aan de 

aanwonenden zelf is gevraagd of ze daar bezwaar tegen hebben. Dit is gelukkig niet het 

geval. Dat betekent dat, zodra de zomertijd van 2015 ingaat (op zondag 29 maart 2015) er 

vanaf dat moment voortaan altijd op de zondagmorgen begonnen wordt om 10.30 uur. Het 

wisselen in de zomer en de winter tussen 10.30 uur en 11.00 hoort daarmee dus tot het 

verleden. 

 

Altijd om 10.30 uur beginnen. Dat is het meest duidelijk voor iedereen.  

Vanaf 29 maart 2015. 

 

De Pen Aan het woord is: Herman Vrins 

Ik ben geboren op 8 december 1941 in de Sparrenstraat in Tilburg. We waren thuis met 7 

jongens en een meisje, waarvan ik als 5e kind was. Bij ons thuis hadden ze een confectie- 

bedrijf waar we met z’n allen aan mee moesten werken. De eerste klas van de lagere school 

heb ik in de Heilig Hart school in de Elzenstraat gezeten. Daarna moest ik de tweede klas op 

kostschool voortzetten als steun voor mijn oudere broer. Dat hielp niet echt dus mocht ik de 

derde, vierde en vijfde klas thuis doorbrengen. Maar de zesde klas ging ik weer terug naar 

de Kostschool Sint Louis te Oudenbosch. 

 

Van daaruit ben ik drie jaar naar de nijverheidsschool gegaan alwaar ik het goed naar mijn 

zin had. In de tijd dat ik op kostschool zat kwam ik drie keer per jaar naar huis: alleen met 

Kerst, Pasen en de zomervakantie in augustus, dan gingen we naar zee. Dit naar zee gaan 

bleven we tien jaar doen met het hele gezin. 

 

In 1959 na de nijverheidsschool kwam ik weer thuis, wel in een ander huis. Ons gezin was 

ondertussen verhuisd; een groter huis met bedrijfsruimte in de Koopvaardijstraat. Mijn 

opleiding ging verder op de UTS in Breda, dus iedere dag met de trein naar school. Door 

mijn technische opleiding mocht ik thuis in het atelier de naaimachines schoonmaken en als 

ze stuk waren ook repareren. Daar was ik een hele zaterdag mee bezig. Zo kwam ik in 

contact met Gonny en kregen we een relatie. Het laatste jaar van de UTS ging ik stage 

lopen bij Hovers Constructie. Mijn tweede stage was bij Phoenix spinnerij, mijn derde en 

laatste stage deed ik op de Volt alwaar ik in de bedrijfsmechanisatie werkzaam was. 

 

 



Als vijfde zoon moest ik alsnog in dienst, omdat twee oudere broers van mij afgekeurd zijn. 

Dat was pech. Ik kwam bij de technische dienst te Grave (2 maanden) en daarna 5 

maanden in Utrecht, daar kreeg ik een opleiding als wapenhersteller. Mijn verdere diensttijd 

heb ik bij de gravendienst in Eindhoven gezeten. Na mijn diensttijd kon ik beginnen bij de 

Volt in de Groenstraat. 

 

In mei 1968 zijn we getrouwd en zijn we aan de Piushaven gaan wonen. Daar hebben we 

twee jaar gewoond en is onze zoon Edwin geboren. Na die twee jaar hebben we een huis 

gekocht in de Trouwlaan, daar is onze dochter Corina geboren. Toen Edwin ging voetballen 

bij Ons Vios werd ik leider en tevens lid van de club en kwam ik al snel in het jeugdbestuur. 

Dat heb ik 24 jaar met liefde en plezier gedaan. 

Mijn werk op de Volt begon in de mechanische werkplaats aan een kleine freesbank en na 

vijf jaar kwam ik op de tekenkamer terecht als machinebouwtekenaar en later als 

constructeur. Toen de Volt ophield te bestaan werd ik overgeplaatst naar Eindhoven waar ik 

nog zeven jaar gewerkt heb. Tijdens mijn laatste werkjaar zijn we verhuisd van de 

Trouwlaan naar de Reeshof in een seniorenwoning waar we nu al weer zestien jaar met veel 

plezier wonen. Sinds we in de Reeshof wonen kregen we vijf kleinkinderen en daar passen 

we ieder dinsdag op. 

 

Mijn hobby’s waren kamperen, fietsen en tafeltennis. Met mijn zestig werd ik gepensioneerd 

en leerde ik Guus Geerts in de straat kennen. Hij vroeg mij om mee te gaan tennissen en 

Jeu de Boulles. Dit ben ik blijven doen en doe het nog steeds met veel plezier. Ik hoop dit 

nog lang samen met Gonny te blijven doen.  

 

Ik geef de pen door aan Annemarie Bierings. 

 

Herman. 

 

Uitslag 1e ronde varié op dinsdagavond 

Er zijn 9 van de 10 geplande avonden doorgegaan. 

  

Dames  

1. Hanny van Gorp  7 avonden gespeeld en 64 punten 

 

Heren 

1. Arjen van stel    8 avonden gespeeld en 28 punten   

2. Fons Tinga        7 avonden gespeeld en 43 punten 

Klaas Herder     8 avonden gespeeld en 43 punten 

  

Tot slot: de wedstrijdcommissie is van plan om in de zomermaanden elke 14 dagen een 

apart varié-toernooitje te houden. De precieze start wordt nog bekend gemaakt. 

 

Sextettentoernooi  

Op zondag 22 maart is er weer het jaarlijkse sextettentoernooi. Inschrijving kan tot en met 

woensdag 18 maart door het invullen van het inschrijfformulier dat op het 

mededelingenbord hangt naast de bar in de Deel. Hier geldt een maximum van 48 leden. Er 

worden dan acht teams van zes leden gevormd. Het is dus van belang dat er tenminste 48 

inschrijvingen zijn. Als er meer dan 48 inschrijvingen zijn, dan komen de betreffende leden 

op een wachtlijst en vallen eventueel in als eerder ingeschreven leden zich afmelden.  

  

Het Aaikestoernooi  

Het Aaikestoernooi vindt dit jaar plaats op woensdag 1 april en begint om 13:30 uur. Het 

aantal inschrijvingen bedraagt inmiddels al 48 personen. Dat is het maximum. Maar, er 

kunnen zich nog leden inschrijven. Zij komen dan op een wachtlijst en vallen eventueel in 

als eerder ingeschreven leden zich afmelden. 


