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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. 

 

 

Inhoud nieuwsbrief 55: 

 Vaarwel Ans! 

 Verslag woensdagmelange, 13e manche, serie 3 

 Van de bestuurstafel… 

 Een bericht van Theo Alebeek 

 De pen van Ad van Osch 

 Overzicht commissies 

 Verslag woensdagmelange, 14e manche, serie 1 

 Doppenactie, een groot succes! 

 Sluiting de Deel tijdens de komende feestdagen 

 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 

 

Vaarwel Ans! 

Op woensdag 8 november j.l. is tot ons aller verdriet Ans Coppens gestorven. Alhoewel we 

allemaal wisten dat Ans al geruime tijd ziek was, komt zo’n bericht dan toch hard aan. We 

zijn met velen naar de crematie geweest en ik ben ervan overtuigd dat zowel Ans en haar 

familie, maar vooral ook Han daar erg door geraakt zijn. Ik wil vanaf deze plek iedereen die 

zo betrokken was bij het overlijden van Ans van harte bedanken voor de actieve 

belangstelling bij haar crematie. 

 

We zullen Ans allemaal missen. Ik wens namens het bestuur en alle leden Han erg veel 

kracht toe om zonder zijn Ans verder te moeten. Ik ben ervan overtuigd dat wij vanuit onze 

club hem met raad en daad terzijde zullen staan en we hopen Han nog veel in ons midden 

te mogen zien. 

 

Namens allen, 

Arjen van Stel, voorzitter. 
 

Verslag van de woensdagmelange 

13e Manche, serie 3 

Laat ik eerst twee nieuwe mensen aan jullie voorstellen. Hartelijk welkom bij onze jeu de 

boules club. Guus Leijten en Harrie Hoppenbrouwers. Door het uitvallen van diverse 

woensdagen in de winter hebben we in deze derde serie maar 9 wedstrijddagen gehad. 

Toch hebben we de zes beste wedstrijden geteld. Deze  wedstrijden hebben we gespeeld op 

de volgende data: 26-4, 3, 10, 17, 24, 31 mei en 14, en 21 juni en als laatste 5 juli. In deze 

reeks zijn er maar twee woensdagen uitgevallen. 
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Totaal hebben er 49 personen tijdens deze serie meegedaan, waarvan er 25 de minimale 

wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. Op woensdag 21 juni 

hadden we het minste aantal deelnemers namelijk 16 en op woensdag 10 mei  en woensdag 

5 juli 2017 het meeste aantal mensen, en wel 34. 

 

Eerste is geworden  Theo Laan  met 88 punten, 

tweede  is geworden Berrie Moonen met 81 punten en  

derde is geworden  Sjef de Haas  met 72 punten. 

Laatste is geworden Cees Pistorius  met  -26 punten. 

 

En dan nu de uitslag van de 13e Manche van de serie ’s 1-2 en 3. 

Eerste is geworden Jan Schellekens  met 253 punten,  

tweede Tiny Gillis met 234 punten en  

derde is geёindigd John Bakx met 225 punten. 

Laatste is geworden Ria van Gurchom  met  -78 punten. 

De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op woensdag 30 augustus. 

De 14e manche start woensdag 30 augustus. 

 

Herman Vrins 

 

Van de bestuurstafel……. 

De bitterballen komen terug!! Hoera 

 Eén van de belangrijkste besluiten uit de jaarvergadering is dat iedereen van mening 

was dat tijdens de varié-avonden er weer bitterballen op tafel moeten komen. 

Sommige leden zijn zo verrukt over dit besluit dat ze spontaan aan de gang zijn 

geweest om ze dan ook maar zelf te bakken. 

 Een ander besluit is dat we werk gaan maken van een uitwisseling met andere 

verenigingen uit de omgeving, mits het krachtsverschil leidt tot een leuke en 

evenwichtige uitwisseling. 

 Verder komt er dit voorjaar weer een training en, op verzoek van diverse leden gaan 

we proberen deze te organiseren op een maandagavond. Nader bericht volgt. 

 Verder was iedereen blij met het toetreden van nieuwe leden en hebben we zoals 

altijd kritisch gekeken naar de financiële ontwikkelingen; vandaar ook de 

Bitterballen!! 

 

Tot zover even vanuit de jaarvergadering. We verwijzen naar het verslag dat iedereen 

inmiddels heeft ontvangen. 

 

Een bericht van Theo Alebeek 

Beste bestuur en collega boulers, 

Na 2 jaar wekelijks op de dinsdagavond de jeudeboulesbanen met plezier tiptop in orde te 

hebben gehouden, heb ik besloten om ermee op te houden.  

 

De reden hiervan is dat ik bijna alleen 8 tot 10 banen in orde bracht. Dit vind ik nog niet zo 

heel erg, maar de waardering die ik ervan ondervond is vanuit het bestuur en de leden 

bijzonder slecht te noemen. Om een voorbeeld te noemen: op de toernooien werden 

verschillende de mensen terecht in het zonnetje gezet. Wie wordt er weer vergeten (je mag 

3x raden)? Het gaat mij alleen maar om een beetje waardering. Dat hoeft niets te kosten. 

Met enkele woorden kan het al genoeg zijn. 

 

Het afgelopen Paastoernooi heb ik enkele prijsjes geschonken (een drietal bekers) met de 

reactie: ‘kom maar hier, dan leg ik ze wel even weg’. Met de uitreiking was er voor mij ook 

geen waardering. Waar zijn we mee bezig? Op de Vrijwilligersdag kon ik er door 

omstandigheden niet bij zijn. Geen enkele reactie. 

 

Ik denk dat jullie alles heel gewoon vinden. Maar, het is niet heel gewoon. Het is heel 

bijzonder hoe de vrijwilligers zich keer op keer inzetten voor hun clubje. Alles wat ik doe 

komt uit mij hart. Ik hou van gezelligheid en vrolijkheid. Dit vind ik allemaal heel jammer. 

Mijn hart zegt: Theo, stop hiermee als het zo moet. 

 

Verder wens ik iedereen veel boulesplezier en prettige Feestdagen. 



 

De pen van Ad van Osch 

Ik ben Ad van Osch, 66 jaar oud, getrouwd, 2 kinderen, 4 kleinkinderen en gepensioneerd. 

Ik heb 42 jaar als metselaar in de bouw gewerkt en daarvoor nog twee jaar op kantoor bij 

een bouwbedrijf.  

 

Sport is mijn grote hobby. Ik kijk bijna alle sporten en beoefen nog actief een aantal 

sporten, zoals fietsen, walking football, skiën en sinds 21 oktober jeu de boules in deze 

vereniging. 

 

De sfeer in de vereniging bevalt me goed, niet te serieus maar toch willen winnen. Ik ben 

bij de vereniging gekomen door Henk en Rian Kremers. Die hebben me verteld van het 

bestaan. Hopelijk kan ik nog vele jaren met plezier boulen bij deze vereniging. 

  

Groetjes, 

Ad van Osch. 

 

 Noot van de redactie: Fijn dat er weer iemand is die de “pen” heeft gebruikt om iets 

over zichzelf te schrijven. Hopelijk stimuleert dit anderen om ook hun ‘verhaal’ op te 

schrijven en aan de andere leden kenbaar te maken. Voor eventuele vragen over hoe 

en wanneer kun je terecht bij de redactie van de nieuwsbrief! 

 

Overzicht commissies 

Actueel overzicht uit de jaarvergadering van 30 oktober jl. 

 

Commissies Commissieleden Namens het 

bestuur 

Activiteitencommissie Albert Wilbrink, Don van Gorp, Toke v.d. 

Vorst, Ine Wilbrink ,Gerrie de Kok, 

Yvonne Vervoort, John Bakx 

Arjen van Stel 

Baancommissie Theo v Alebeek, Jack de Lepper, Bart 

Brekelmans, Ton Smulders, Henk Eikholt 

Arjen van Stel 

Lief en leedcommissie Joke Snels, Phil Snelders Han Coppens 

Wedstrijdcommissie Willem van Hiele, Piet van Seeters,  

Gerard Franken, Piet Verheijen,  

Marie-José Kluijt, Tiny Gillis 

Tiny Gillis 

Redactie Nieuwsbrief Fons Tinga, Han Coppens, Henk Kremers Han Coppens 

Kascontrolecommissie Theo van Alebeek, San Smolders, 

Reserve Yvonne Vervoort 

Herman Vrins 

Bardienst op zondag Tiny Gillis, Don van Gorp, Willem van 

Hiele, Fons Tinga, Albert Wilbrink, Sjef de 

Haas, Joke Snels, Toke v d Vorst, Anne-

Marie Bierings, Pheli v.Pelt, Coby 

Matheijsen. Reserve: Henk Kremers, Han 

Coppens 

Han Coppens 

Woensdagmiddagcommissie Herman Vrins, Lies Beekmans, Gonny 

Vrins, Marie-José Kluijt 

Herman Vrins 

Materiaalbeheer Jan Mutsaers  

Beheer website, 

webmail  en fotoarchief 

Ton Smulders  

Mentoren John Bakx, Don van Gorp, Sjef de Haas, 

Willem van Hiele, Jan Mutsaers, Ton 

Smulders, Arjen van Stel, Fons Tinga 

 

Arjen van Stel 

 

 



 

 

 

Verslag van de woensdag-mélange 

14e Manche, serie 1 

 

Allereerst wil ik de families van Pelt (Jan & Pheli) en Matheijsen (Thieu & Coby), maar ook 

Arie Ceton en Ad van Osch van harte welkom heten bij de Woensdag-Mélange van de 

Frankisch Jeu de Boules Club. 

 

Na de vakantie zijn we begonnen aan de eerste serie van de 14e manche. We hebben de 

wedstrijden gespeeld op de volgende data: 30 aug, 6, 13, 20 en 27 september, 4, 11, 18 en 

25 oktober, 1, 8 en 22 november. In deze reeks is er maar één woensdag uitgevallen. 

 

Totaal hebben er 62 personen tijdens deze serie meegedaan waarvan er 40 de minimale 

wedstrijden hebben gespeeld om in de standenlijst mee te tellen. Op woensdag 30 sep. 

hadden we de minst aantal deelnemers namelijk 30 en op woensdag 1 nov, de meeste 

aantal mensen, en wel 47. Dit was een record. Deze keer zijn er 3 personen die alle 12 

wedstrijden gespeeld hebben, Guus Leijten, Sjef de Haas en Jan Schellekens 

 

Eerste is geworden John Bakx met 115 punten, tweede Sjef de Haas met 91 punten en 

derde is geёindigd Tiny Gillis met 85 punten. 

 

De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op woensdag 29 november. 

 

Herman Vrins. 

 

Doppenactie voor blindengeleidehond groot succes 

 

Allereerst fijn dat u met zijn alle meespaart met de doppen voor het goede doel, de KNGF 

geleidehond. “Waar zou ik zijn zonder June mijn geleidehond? Een mens kan haar niet 

vervangen”, zegt de blinde Willem. June is de viervoeter die hij kreeg dankzij de KNGF 

geleidehonden. 

 

De opbrengst van dit jaar bedraagt 18.841 stuks (47 kg). 

Grandioos! Namens mij en de KNGF geleidehonden hartelijk dank voor jullie inzet. 

 

 
 

Wens ik jullie allemaal Fijne Feestdagen en een goed verzameljaar voor 2018. 

 

Theo van Alebeek. 

 

Sluiting de Deel tijdens de komende feestdagen 

Tijdens de komende feestdagen is de Deel gesloten van zaterdag 23 december 2017 tot en 

met maandag 1 januari 2018. In deze periode wordt er niet gebouled. 

 



 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

Het bestuur van de Frankische Jeu de Boules Club nodigt u van harte uit voor de 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Deze wordt gehouden op zaterdag 6 januari 2018 van 19:00 tot 21:00 uur en vindt  

plaats in wijkcentrum de Wildacker. 

 

 

 
 

De redactie wenst u allen fijne feestdagen en een sportief en gezond 2018 toe. 


