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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. 
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Dankbetuigingen 

 “Bij deze willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de overweldigende 

belangstelling [kaarten, bloemen, medeleven etc.] die wij mochten ontvangen bij de 

ziekte en het overlijden van ons Mien. Het heeft ons veel goed gedaan. Nogmaals 

bedankt”.  

 

Jan Schellekens en familie. 

  

 “Spijtig dat er in een korte tijd zoveel leden de club zijn ontvallen. Ik wens eenieder 

veel sterkte toe en bij deze maak ik ook gebruik om mijn donateurschap op te 

zeggen. Ik vond het altijd heel gezellig, maar vele bekenden zijn er niet meer en dan 

voel ik mij minder verbonden met de club. Ik dank iedereen voor de gastvrijheid en 

de hartelijkheid waarmee ik altijd ben ontvangen. Het ga de club goed en ik wens 

eenieder nog veel boules-plezier”. 

 

Warme groeten van Greet van der Ven. 

  

De Pen 

Hallo allemaal, mag ik mij voorstellen? 

Ik ben Anne-Marie Bierings geboren te Tilburg op 4-6-1953 als vierde kind in een 

arbeidersgezin. In totaal hebben mijn ouders 7 kinderen gehad, waarvan er nu nog 5 in 

leven zijn. Een broer en zus ouder dan ik en een broer en zus jonger dan ik. Ik was dus de 

middelste van de kinderen -en die had een streepje voor- en daar plaagde ik mijn oudste 

broer altijd mee. Mijn vader heeft het grootste gedeelte van zijn leven gewerkt bij de 

spoorwegen, eerst als timmerman en later als technisch tekenaar. Mijn moeder was 

coupeuse en heeft op latere leeftijd haar textielpapieren gehaald waar ze een winkel mee 

begon in Het Zand, waar ik vanaf mijn 6 jaar heb gewoond. 

 

Druk als mijn ouders altijd waren heb ik toch een leuke jeugd gehad, ondanks de nodige 

verantwoordelijkheden die je als kind kreeg. Die van mij was meestal op mijn twee jongere 

broertjes letten en later natuurlijk helpen in het huishouden. De wijk Het Zand was toen nog 

leeg waardoor we veel speelruimte hadden. Als een echt buitenkind speelde ik daar en 

bouwden we hutten in bomen en onder de grond. Voetbal was mijn passie dus speelde ik 

meestal met jongens -ze dachten trouwens dat ik een jongetje was- en ik deed niet onder 

voor ze. Jarenlang had ik een vriendje, een grote knul, hij woonde vlak bij me.  
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Als we elkaar zagen zat ik in zijn nek en bracht hij me van vier hoog uit zijn flat naar 

beneden en naar school. Mijn Hudora rolschaatsen -met ijzeren wielen- zaten vastgegroeid 

aan mijn schoenen en als ze dan toch echt uit moesten zat het merkje Hudora in mijn 

schoenen geponst.  

 

Ik was het eerste meisje dat met 7 jaar een echt spijkerpak had. Ik had er zo lang over 

gezeurd bij mijn moeder dat ze er uiteindelijk een voor mij maakte. Al vroeg zelfstandig, 

ging ik op mijn 15de het huis uit om te werken. Naar psychiatrisch ziekenhuis Coudewater in 

Rosmalen. Intern bij de nonnen, 40 uur per week werken en drie avonden in de week naar 

de handelsavond school in Den Bosch. Op de fiets natuurlijk! Niks geen vriendjes stiekem 

meenemen! 2 Jaar later verhuisde ik naar Etten-Leur. Weer intern maar nu een 

verpleegsterflat bij het St. Antonius in Leur. Opleiding ziekenverzorging en veel leut, 

voetbal, volleybal en tafeltennis. Wel stiekem vriendjes binnen smokkelen! Vriendje leren 

kennen via een collega en op mijn 20ste getrouwd en in Breda gaan wonen op een flat. Na 5 

jaar verhuisd en een kleine woning gekocht in Oisterwijk waar mijn toenmalige man 

vandaan kwam. Veel plezier gemaakt met een vaste vriendengroep in die jaren en samen 

actief geweest in de jeugdgroep TRAPPAF met toneel en jeugdwerk. In die tijd werkte ik 

meestal in de horeca, De Zwaan en Groot Spijk. 

 

Inmiddels er achter gekomen dat ik toch niet zo op mannen viel en na 8 jaar gescheiden 

van mijn man. Een vriendin leren kennen tijdens een alternatief carnavalsfeest in het 

vrouwencentrum in Tilburg. Ik woon dan op een zolderkamertje in het Wandelbos. Krijg 

twee jaar later een flatje in Het Zand 200 meter van mijn ouders vandaan waar ik ben 

opgegroeid. Mijn vriendin kreeg er ook een. Jarenlang een latrelatie gehad totdat ik een 

huis kon kopen in de Goirkestraat en we zijn gaan samenwonen. Ruim anderhalf jaar later 

krijgen we ons eerste kind Siemen en nog eens anderhalf jaar later onze dochter Guurtje. 

Beide kinderen zijn van dezelfde onbekende donor. We vormen jarenlang een gelukkig 

gezinnetje en inmiddels werkte ik al weer een aantal jaren voor justitie in het 

gevangeniswezen. Later ben ik in Utrecht gaan werken in de TBS als socio-therapeut.  

 

Na ruim 16 jaar Justitie word ik ziek en maalt mijn hoofd zodanig dat ik thuis moet blijven. 

Ik studeer dan nog wel forensische therapie maar dat is nog het enige wat er uit mijn 

handen komt. Na 2 Jaar als een zombie rondgelopen te hebben en vele therapieën te zijn 

ondergaan, gaan mijn vriendin en ik uit elkaar. Nog geen maand later kreeg ik te horen dat 

ik hart- en diabeetpatiënt ben. Nu ongeveer 7 jaar geleden heb ik een nieuwe hartklep 

gekregen, vele stands en enkele bypasses. Vele depressies verder heb ik een nieuwe sport 

gevonden namelijk Jeu de Boules! 

 

Alles is weer een beetje op de rails. Ik heb een vriendin, de kinderen doen het  geweldig. 

Siemen is vrachtwagenmonteur en Guurtje studeert sociale studies en ik geniet van mijn 

vele vrije tijd,  mijn camper en Jeu de Boules.  Ik geef de pen door aan Henriëtte Pennings. 

 

Veel speelplezier allemaal, liefs Anne-Marie. 

 

Het Aaikestoernooi van woensdag 1 april jl. 

De deelnemerslijst hing al vier weken voor dat het toernooi begon. De achtenveertigste  

deelnemer was zo bereikt plus nog 3 reserve. 

 

De doosjes met eieren werden besteld, zestig doosjes dus. Deze taak zou Walter op zich 

nemen. Hij, zoals altijd op weg naar de Sligro, bestelde hier zestig doosjes met eieren. 

Dinsdag voor het toernooi ging Walter de eieren bij de Sligro ophalen. Daar hadden ze het 

dit jaar fout gedaan. In plaats van 60 doosjes had de goede man zestig eieren in de koeling 

gezet, tien doosjes dus. Daar zat Walter mee, waar haal ik de andere vijftig doosjes met 

eieren. De man van Sligro stuurde hem naar de EMTE op de Westermarkt. Daar aan 

gekomen bleek zij er geen meer te hadden. Dus dan maar naar Albert Heijn op de 

Westermarkt. Daar hadden ze vijfentwintig doosjes. Dus nog te weinig. Dan maar naar de 

Albert Heijn in Dalem, daar hadden ze er genoeg.  

 

Maar, ik kreeg de ene afmelding na de andere voor het toernooi. We hadden nog maar 

tweeënveertig deelnemers over. Dus moest ik een ander schema opzetten. Tien banen 

waarvan een met zes mensen. Ondertussen had ik de chocolade-eieren opgehaald. 

 



De dag zelf waren we om half een op de Deel. Alles opgezet en toen kregen we nog een 

afmelding door. Dit vond ik niet leuk. Nu moest ik nog meedoen. Het duurde even voordat 

ik de printer aan de gang kreeg. Maar, toen konden we toch beginnen. Na de uitleg hoe dat 

er gespeeld zou worden begon de eerste ronde. 

 

Lieske nam de legronde voor haar rekening. Nogmaals deze legronde is enkel om bij gelijke 

einduitslag een verschil te hebben. En dat hadden we dus nodig. Want na de tweede ronde 

hadden we een uitslag als volgt: 

1e Gonny Vrins met 2 gew. en 18 punten, afstand 15,5 cm 

2e Bep van Gorp met 2 gew. en 18 punten, afstand 45,5 cm 

3e Theo Laan met 2 gew. en 17 punten, afstand 13,1 cm 

4e John Bakx met 2 gew. en 17 punten, afstand 52,5 cm 

 

De troostprijs (haasjes prijs) ging naar Riek Torremans met -19 punten. 

De legronde werd gewonnen door Hans Hutten met een afstand van 4,7 cm. 

Nu op weg naar de zieken om hen een doosje met eieren te brengen. 

 

Herman Vrins. 

 

Verslag van de Frankische Jeu de Boules Club Woensdag-Mélange 

 

11e Manche, serie 2 

We hebben de wedstrijden gespeeld op de volgende data: 26 nov, 3 – 10 dec, 7 jan, 4-11-

18 -25 febr, 4-11-18 maart en 8 april. In deze reeks zijn diverse woensdagen uitgevallen. 

 

Totaal hebben er 54 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 31 de minimale 

wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. Op woensdag 25 febr. 

hadden we de minst aantal deelnemers namelijk 22 en op woensdag 4 maart en 8 april de 

meeste aantal mensen, en wel 36. Deze keer zijn er 4 mensen die  alle 12 wedstrijden 

gespeeld hebben. Tot het laats was deze serie spannend, maar uiteindelijk zijn er twee 

winnaars. 

 

Eerste zijn geworden John Bakx  en Jan Mutsaers met 114 punten en derde is geёindigd 

Noud de Brouwer  met 113 punten. Laatste is geworden Lenie Smulders  met  -50 

punten. 

 

Prijsuitreiking woensdag 15 april  a.s., na de tweede wedstrijd  ongeveer 15.15 uur 

 

Herman Vrins. 

 

Winnares en winnaar Varié-competitie 2014-2015 

Bij de dames is als eerste geëindigd: Hannie van Gorp.  

Bij de mannen werd –na een spannende strijd die tot het einde onzekerheid gaf wie er zou 

winnen- uiteindelijk Arjen van Stel winnaar.  

 

Na een spannende strijd, die tot het einde onzekerheid gaf wie er bij de mannen zou winnen 

is uiteindelijk Arjen van Stel als eerste geAlgemene eindstand over 2 series: 1e Arjen van 

stel, 2e Klaas Herder, 3e Fons Tinga. 

  

De Nacht van Michel 

Het toernooi  op 27 juni bekend als de Nacht van Michel is gezien de prachtige 

weersomstandigheden en een groot aantal deelnemers, waarvoor zelfs de 12e baan nodig 

was om de wedstrijd goed en vlot te laten verlopen, op tijd tot een goed einde gekomen. De 

barbecue was zoals gewoonlijk zeer goed verzorgd en mede door de inzet van de 

vrijwilligers achter de bar, die hiervoor onze dank verdienen, ook tot tevredenheid van 

iedereen  goed afgewerkt. Tevens hebben we op de avond afscheid genomen van Greet v.d. 

Ven, die haar lidmaatschap heeft opgezegd. Verder is de avond genoeglijk en zonder 

problemen verlopen.  

 

Rest nog de uitslag te vermelden: 1e Pleun Vermeulen 31 punten; 2e Corrie van Lieshout 25 

punten; 3e Klaas Herder 24 punten. 



De prachtige prijzen zijn bij deze winnaars zeer goed in de smaak gevallen, evenals de 

poedelprijs voor Henriëtte Pennings. Een prachtige door Annie Blom geschonken zelf 

gebreide pop die er zeker ook mocht zijn. 

  

Tot slot 

 De zomervarié is inmiddels al begonnen en vindt nog plaats op 14 en 28 juli en op 

11 en 24 augustus, waarna de reguliere competitie weer begint. 

 Binnenkort valt de uitnodiging voor de Ledendag weer in de mailbox of wordt deze 

persoonlijk uitgereikt. De Ledendag vindt plaats op 9 augustus. 

 De redactie van de nieuwsbrief wenst iedereen een fijne zomertijd toe. De 

eerstvolgende nieuwsbrief zal medio september weer verschijnen. 

 

 

 

 

 

 


