
Geluk

Wat is geluk no’w eigenluk. Toen ze dat an
mien vroegen wist ik het niet precies uut te
leggen. Ik heb het eerst es effe opgezocht in
de dikke van Dale, daor steet in; Geluk –
gunstige loop van omstandigheden. Maor
toen ik het verder aan ’t uutzuken was, kwam
ik nog es honderdvieftig andere definities
tegen. Want wat veur de een geluk is, kan
veur de ander pech zun. Zo zag ik staon; Geluk
is, ondanks alle materiële rijkdom, intens
kunnen genieten van iets wat je zelf hebt
gepresteerd. Toen dacht ik natuurlijk aan al
die bankmanagers, wie een beste
salarisverhoging zollen kriegen. Met alles wat
ze al hebben, zunt ze niet gelukkig en met
alles wat ze er be’j graaien motten ze gelukkig
worden. Maor ze wollen echt gelukkig
worden, dus hebben ze afgezien van den
verhoging. Geluk mo’j af dwingen, dat zeggen
ze ook wel es.

Zo heb ik mien vrouw jaoren gelei’n
gedwongen um met mien te trouwen, ik
gunde heur alle geluk van de wereld.  Ze is
no’w heel gelukkig en ik bun getrouwd. Zo had
burgermeester Albersen ‘t geluk dat de raod
opstapte, maor he’j had een paar dagen later
de pech umdat ’t better was dat he’j zelf ook
opstapte. Maor he’j het met den pech wel
weer ‘t geluk dat he’j langer wachtgeld krig
dan een burger ww uutkering. En we’j als
inwoners kunnen met dit geluk wel weer es
pech kriegen, want wie kump der no’w weer
in de raod. Geluk is, da’j een glimlach krieg
van o’w buurvrouw en dat de buurman dat
niet zut. Maor ’t meeste geluk is met geen
geld te betalen, als o’w kleinkind tegen o’w
zegt “opa ik vindt jou lief” en gif o’w dan een
knuffel.

Allemaol vol geluk.

De bruur van,

April  2015, Jaargang 34, Nummer 339.

De volgende Treffer verschijnt  26 Mei.

Kopij hiervoor inleveren tot
uiterlijk  20 Mei

via detreffer11@gmail.com

Datums ophalen oud papier

2-Mei : Ruud Helmes – Niek Wolters –
Niek van Aken

16 Mei : Errol Melissen – Benjamin Meijer –
Nick Gries



Geslaagde bijeenkomst Etten2025

24 maart jongstleden vond in Basisschool de Klimpaal de tweede bijeenkomst van Etten2025 plaats.
De opkomst (60 personen) was nagenoeg gelijk aan de startbijeenkomst. Een mooi aantal en een
teken dat de gemeenschap betrokken is. Doel van de avond was tweeledig. Op de eerste plaats wilde
de werkgroep terugkoppelen wat er in de afgelopen periode gebeurd is en op de tweede plaats in
gesprek met de aanwezigen over een dorpshuis (als nieuw punt op de agenda). Daarnaast kregen
Dagbesteding t Laer en het wijkrestaurant de mogelijk zichzelf te presenteren.

Spannend was natuurlijk de uitkomst van de enquête over de peuteropvang. Onlangs besloot
Humanitas ’t Gruthuuske in Etten te sluiten, dit samen met 3 andere peuterspeelzalen in dorpen in
de directe omgeving. Essentius, basisschool de Klimpaal, Comité Dorpsbelangen Etten en Werkgroep
Etten2025 hebben de handen in een geslagen voor behoud van opvang. Juut & Co had als organisatie
kenbaar gemaakt eventueel in het ontstane gat te willen stappen. De uitslag van de enquête was erg
positief. Wel 27 positieve reacties waren er binnen gekomen van ouders die overwegen nu of in de
toekomst de kinderen bij de peuteropvang te willen plaatsen (minimaal 8 kinderen was het gestelde
aanvangscriterium).

Aanleiding genoeg om verder in gesprek te gaan met Juut en Co. Sandra Giesen, directeur van
Basisschool de Klimpaal, “We zijn enorm blij met de uitslag van deze enquête. We gaan graag met
Juut & Co in gesprek voor verdere uitwerking. Juut & Co is een ambiteuze organisatie en mocht alles
lukken en opvang in de Klimpaal gerealiseerd kunnen worden, dan kunnen we elkaar ook
pedagogisch en didactisch opzoeken.”

De toekomst van de RK-kerk is besproken. Financieel voorlopig nog gezond en sluiting is niet aan de
orde. De locatieraad staat open voor vernieuwende ideeën en gaat graag met Ettenaren in gesprek.
Gesprekken over de Oude Kerk vinden spoedig plaats met de Stichting Oude Gelderse Kerken,

De toekomst van onze basisschool is voorlopig gewaarborgd. Dit is echter vooral afhankelijk van
rijksbeleid. Er is een oplossing gevonden voor het wegvallen van de peuterspeelzaal (zie boven).

Het wijkrestaurant en dagbesteding het Laer hebben zich gepresenteerd. 2 waardevolle
voorzieningen in ons dorp. Beiden verdienen onze (financiële) aandacht en willen graag verbindingen
leggen in het dorp. Fondswerving door het mogelijk wegvallen van gemeentesubsidies, overigens een
belangrijk punt van aandacht voor alle verenigingen, is een belangrijk item!

Tot slot is een levendige discussie gevoerd over een dorpshuis. Is dit wenselijk en haalbaar? Wat is de
meerwaarde? Is er draagvlak en zo ja waar moet deze gevestigd worden? Gezien de vele en
verschillende reactie waarbij natuurlijk ook emoties een rol spelen heeft Etten2025 de handschoen
opgepakt en gaat inventariseren of hier binnen verenigingen draagvlak voor is.

Binnenkort informeren we jullie over het vervolg.

Werkgroep Etten2025
Voor meer informatie of vragen, mail dan naar: etten2025@gmail.com



Etten bedankt!

Via deze weg wil ik alle dorpsgenoten heel erg bedanken voor zijn/haar bijdrage - op welke wijze dan
ook - tijdens mijn afscheidsronde als postbode op 28 maart. Het was voor mij een grote verrassing en
ik heb er erg van genoten. Geweldig om te zien waar een klein dorp groot in kan zijn.

9 jaar heb ik met heel veel plezier de post bezorgd en ik wil een ieder bedanken voor alle leuke
gesprekken onderweg. Uiteraard dank ik ook mijn Ettense collega's voor de samenwerking en deze
prachtige verrassing.

PS: mijn excuses voor het te laat bezorgen van de post op 28 maart (in sommige straten pas tegen 19
uur), maar gezelligheid kent geen tijd....!

Sjoerd Jansen
Postbode in ruste



BOWEN-THERAPIE: Nieuw in de Oude Ijsselstreek!

Sinds januari 2015 wordt Bowentherapie aangeboden door
ML-Care in Terborg (www.mlcare.nl) bij de De Bron aan de
Silvoldseweg 3 (www.tcdebron.nl).

Bowentherapie is nog niet erg bekend en een primeur voor onze streek! Deze manuele therapie is
ontwikkeld door Tom Bowen in de jaren 50-60 van de vorige eeuw in Australië. Vanuit een holistische
inslag wordt naar het probleem of klacht van de cliënt gekeken. Met behulp van de zeer zachte
manuele technieken wordt het lichaam aangespoord om terug te keren naar zijn normaal status,
waardoor problemen als bijvoorbeeld pijn, beperkingen of onbalans verholpen kunnen worden.
Bowentherapie is voor iedereen geschikt, van baby tot oudere en kent geen enkele contra-indicatie.

Hoe werkt het? Bowentherapie werkt in op fascieweefsel, een vorm van bindweefsel die samen met
de spieren en botten ons lichaam vorm geeft. Fascieweefsel zit als een honingraat om en in al onze
spieren en organen. Door de Bowentechniek uit te voeren wordt in wezen een afwijkende situatie
gecreëerd in het lichaam die door de diverse soorten sensoren in de verschillende weefsels wordt
gesignaleerd. Ons lichaam reageert daarop met vernieuwde aansturing. Hierdoor kan herstel gaan
optreden van binnenuit. Door de speciale Bowentechniek uit te voeren op specifieke plaatsen van
het lichaam wordt het hele lichaam aangesproken. Bowen heeft hierdoor een holistische inslag.
Ondanks de zachte technieken kan de therapie een zeer sterke uitwerking hebben op zowel het
bewegingsapparaat als de diepere systemen zoals onze ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering,
stofwisseling en dergelijke.
Bowentherapie is altijd complementair en kan niet als vervanging van een arts gezien worden.

Bowentherapie wordt aangeboden bij
De Bron, een centrum voor het hele
lichaam: van boven naar beneden en
van binnen naar buiten!
Wilt u meer weten:
kijk dan op mijn site www.mlcare.nl.
Email naar:  info@mlcare.nl of
bel: 06-53914128; Mariel van der Borg.



Kamperen bie-j de boer.
Van den Sliepsteen

Het was ‘n röstige camping met één buktent, twee nylon iglo's, ‘n Alpenkreuzer en ‘n oalden
caravan van onszelf.
Moar doar kömp een jonk stel an met ‘n spiksplinterniejen melaats witten caravan, a-j biej de
veurroet stonnen mo-j met 'n vearrekieker de achterkante opzuuken; alles d'r op en d'r an, met ‘n
zelfriezende digitale antenne, ‘n magnetron, ‘n airco, ‘n stoetenbakmachine met 12 programma's,
en zon blauwlampigen vleegenvanger den iej heurt, as d'r ‘n vleeg vot geschruuid wöt.
Een duuren stroomvretter woar de nöaste kerncentrale extra atomen vuur mot verstoaken urn an
de vroag te können voldoon.
An de rechterkante stapten een soort Georgina Verbaan uut met ‘n balustrade, woarvan de inhold
zekers wel umgekeerd eavenrej-ig zol weazen met de harssens.
Ze harren het ni-jste spölgood met genommen: tegen de wielen zat ‘n motor met ‘n
vertragingskast, én met ‘n afstandsbediening ko-j den caravan alle kanten opstuuren. Alle
campinggäste hielen de oasem in. Niet da-j dat loat blieken, 't gong gewoon verder met earpels
schellen, siepels bakken, leazen, knooien met ‘n hengel, borduren, moar onderdoems ging d'r gin
mens wat mis.
De kearl de-i niks as röppen en joesteren an de halsstarrige koppeling tussen das auto en de
caravan en hee schreeuwden tegen Georgina dat-ze van dee afstandsbediening af mos blieven,
Donnerwetter dit en verdamt noch mal dàtte.'
't Was afgeloopen met borduren, de siepelen wieren zwat en et book le-i stil en d 'n hengel zat
nog aardeg in de war, en toen schoot d'n klauw dan toch nog van d'n trekhoak.
Dat motortje de-i dreks zin wark en doar schoaf d'n caravan in de richting van 'n graaf. En toen
mos-e nog ‘n keer weer noar veuren umdat 't spul te scheef ston: 'nicht also! Aber doch!' en weer
noar achteren. De keal zoch in d'n achterbak noar 'n dop op 'n trekhoaken.
En toen liet Georgina de wielen van d'n caravan net iets te ver oaver den bult hengoan, en
gebuurden dat wat alle urnstanders vuureg hoapten, al de-ien ze nog alverdan net of ze niet
begearig zatten te loeren:d 'n caravan kreeg méár vaart dan de vertragingskaste kon tegenhollen
en doar zoefden het gevaarte in de richting van de beek.
'Heinz!' schreeuwden Georgina. Het kwam rech oet 't balkon.
Heinz stooten zien kop tegen de achterklep, lanceerden termen woar gin woord Frans of
Germaans biej was en wol met ‘n sprong de handrem van d 'n caravan rechop zetten mear kon
d'n caravan niet mear biejhollen en den kwam met 't achterende in de bèkke terecht. Het water
stroesden leeflijk oaver het kenteken hèn.
Heinz kreeg 't sandwichspread veur de ogen, en gloepen doarnoa noar de noabers, dee zich
enorm discreet concentreerden op borduren, leazen, bakken, hengels ontwarren en wat niet al,
narges gin arg in.
De keal van den Alpenkreuzer kwam in de benen en ze-i : 'lch will wol helfen, aber ich habe
spaitig genog hernia an die Rücke. lch bin gans verrückt,' ze-i e doar nog dom achteran.
Den Duutser kek um weg en stiefelden noar de boerderieje en efkes later trok ‘n oalden petröllie-
trekker 't spul wier op 't vaste land.
Georgina begon slim noa te bekken en et gevolg was, dat Heinz met énen hoal d'n caravan weer
an d'n trekhoaken buurden as of 't een löagen emmer was en doar steigerden ze in d’n auto en
vot wazzen ze.
En toen was 't weer vreadig, de leu-j drök met borduren, leazen, vissen, bakken en broân. Maor
doar bleef nog ‘n hötjen iets van ‘n bepoalde spanning hangen um den stea hèer, töt de
aardstralen zich weer röstig neer le-ien, asof d'r niks gebuurd was.

Hol um in de rie-j



Finalisten 2015 straatschiettoernooi

Naar de finale poule A t/m N Jeugd de eerste 5 per categorie

Buurt /Straat Jeugd 12/13 jaar punten plaats
Poule punten NR. Naam

A Klompendijk 1 292 404 Beau van Aken 80 1
B Molenstraat 1 335 402 Jesse Leuverink 72 2
C High Chapparal 1 346 408 Rik Verheij 72 2
D Molenstraat 3 325 407 Jill Jansen 65 4
E High Chaparral 3 326 403 Anne Braam 63 5
E Molenstraat 4 326 406 Max Leijzer 63 5
F Ziekse Buurt 1 321 413 An Elbers 61 7
G Molenbuurt 1 325 410 Mauri ten Brink 59 8
H Ulftsestraat 6 318 401 Mitchell Nijenhuis 54 9
I Kerkkampers 1 340 405 Wesley Hengeveld 49 10
J IJsselhunten 3 307 409 Suze Verheij 46 11
K IJsselhunten 4 349 412 Tim ter Voert 46 11
L Schimmels 1 341 411 Tim Leusink

M Schimmels 2 337 411 Tim Leusink
N Schimmels 3 335

Jeugd 14/15 jaar
509 Rens Dieker 86 1
511 Tycho van Weelden 86 1
504 Ivo van Marwijk 84 3
508 Lynn van Aken 77 4
510 Mike Jansen 77 4 Alle uitslagen van de

voorrondes staan op
de site van Etten-gld.

502 Joris Tiemessen 73 6
505 Max Leusink 70 7
512 Stefan van Uem 70 7
501 Lucas Kranenburg 66 9
503 Ties Bouwman 62 10
507 Kevin Wenting 62 10
506 Aron Reusink 59 12

De hoogste schutter
Heren
Henny Kock
Dames
Wilma Koers en Myrthe Thuis



Herdenking 70 jaar

Herdenking 70 jaar bevrijding van Etten op 31 maart 2015.

Om zeven uur ´s avonds op 31 maart 2015, de dag dat Etten 70 jaar geleden door de
Canadezen is bevrijd, is een volle St. Martinuskerk in afwachting van het begin van het grote
bevrijdingsconcert. Hieraan werken alle verenigingen mee die Etten op muziekgebied kent.
Op het podium zitten en staan klaar: Harmonie Onderling Genoegen onder leiding van
Willeke de Laak, popkoor The Voices, Vrouwenkoor Con Brio en het Ettens Mannenkoor
beide onder leiding van Nick Moritz.

In zijn welkomstwoord memoreert Gerard Poodt dat Etten op 31 maart 1945 bevrijd is door
het South Saskatchewan regiment, waarbij vijf Canadese soldaten en vijf dorpsgenoten
sneuvelen. Door wat er in die periode gebeurt is zijn we ons bewust dat we de vrijheid
moeten koesteren, want het is niet vanzelfsprekend dat we in vrede en democratie kunnen
leven. Speciaal welkom heet hij Sergeant Laurie Dyck en Mr. Edward Dyck namens de
Canadese ambassade en verder adjudant Peter Mensink namens de Nederlandse
landmacht; burgemeester Hans Alberse en echtgenote namens de gemeente Oude
IJsselstreek, domina Peter Israel, pastoor Peter Ambting, vertegenwoordigers van de Royal
Canadian Legion Branch 005, Theo Winters, gemeenteraadslid Oude IJsselstreek, Barry
Kock namens Dorpsbelangen Etten, Marc van Aken namens de familie Maloney uit Canada
en Joanne Pellerin en Linda Wyatt dochters van Sergeant Rocco Andrew Speziali die bij de
bevrijding van Netterden op 30 maart 1945 is gesneuveld.



Herdenking 70 jaar

Schutterij De Eendracht marcheert naar voren door de
linker zijbeuk en dan gaan de grote deuren van de kerk
open: de Pipers and Drums van de City of Apeldoorn
onder leiding van Piet Polderwijk komen, vooraf gegaan
door de vlaggen en vaandels van RCL Branche 005, al
doedelzak spelend en trommelend in vol ornaat door het
middenpad binnen gemarcheerd.

De jaarlijkse bevrijdingsherdenking in Etten, die wordt
georganiseerd door de Stichting tot behoud van de
Ettense Molen en Comité Dorpsbelangen, is dit jaar
grootser van opzet dan andere jaren. De organisatoren
hadden het concert heel graag buiten willen houden op
het in 2013 nieuw aangelegde Dorpsplein.
Vanwege een verwachte storm wordt een dag van
tevoren besloten om uit te wijken naar de kerk.
Windkracht 6 tot 7 heeft als voordeel dat de vele mooie

Canadese vlaggen met de rode banen en de rode maple leaf, die veel huizen en andere
gebouwen in Etten tooien, mooi strak en fier aan de masten hangen.
Het programma en de uitvoering van het concert is indrukwekkend en afwisselend (Amazing
Grace: Ettens Mannenkoor, Con Brio, The Voices en Pipers; Highland Cathedral: Harmonie,
Schutterij en Pipers (koren zoemen); Comrades in Arms: EMK; Rose of Kelvingrove:
Harmonie en Pipers; Here´s to the Heroes: EMK; Last of the great Whales: Pipers; Vivere:
Armanda ten Brink en EMK; Abide with Me: Pipers, EMK, Con Brio en The Voices). De
Pipers and Drums uit Apeldoorn spelen groots en voegen zich soepel naar de Ettens
verenigingen en dirigenten. Ze eren op deze manier met melodieën in Canadese sfeer onze
Canadese bevrijders en degenen die vielen voor onze vrijheid. Armanda zingt een
indrukwekkende solo in Vivere.



Herdenking 70 jaar
Daarna volgt een lange optocht naar het pleintje waar het in 2005 opgerichte
bevrijdingsmonument staat. Het is een klein, bijzonder monument waar regelmatig mensen
aandachtig omheen lopen om alle informatie tot zich te nemen. De informatie is gevangen in
vier perspex prisma’s in de top, met onder andere foto’s uit de oorlog. Toen Toon Helmes bij
de onthulling in 2005 aan Cecil Law vroeg of hij op één van die foto’s stond als jonge
sergeant van het South Sasketchewan regiment knikte hij glimlachend ter bevestiging. Cecil
overleed op 20 april 2011.

Toon heet nu de aanwezigen welkom bij deze herdenking en vertelt dat de prisma’s zijn
gemaakt door oud Ettenaar Coen Kaayk, die onlangs na een zeer kort ziekbed is overleden.
Net als Coen missen we vandaag ook veteraan Charles Reeves die twee weken geleden op
91 jarige leeftijd is overleden. Hij had zich er op verheugd bij deze herdenking aanwezig te
kunnen zijn.

Hier wordt in een plechtige sfeer in een kleine kring een groots gebeuren van 70 jaar
geleden herdacht in een surrealistische, letterlijk steeds donker wordende omgeving van
dreigend natuurgeweld, storm en regen.
Het Ettens Mannenkoor zingt O Canada, het Canadese volkslied, zoals De Gelderlander de
volgende dag schrijft "met Achterhoekse tongval", terwijl de vendeliers van de schutterij en



Herdenking 70 jaar
the Legion aangetreden staan en de leden van de scoutinggroep onder leiding van Chris van
Puffelen in de houding staan.
Daarna houdt burgemeester Hans Alberse zijn allerlaatste toespraak in de gemeente, een
gloedvol betoog over het belang van vrijheid en hij eindigt met een gedicht. Na afloop van de
herdenking krijgt hij van de aanwezigen een hartelijk en welverdiend applaus: voor Etten en
de Ettense verenigingen is hij altijd een goede burgemeester geweest.
Vervolgens zingt het Ettens Mannenkoor The Prayer, een Engelstalige versie van het Onze
Vader en tijdens het zoemen van het derde couplet leest Toon de 21 namen voor van allen
die in de oorlog in of in de nabijheid van Etten door oorlogsgeweld om het leven kwamen: de
zeven bemanningsleden van een neergestorte Stirling bommenwerper, negen Ettenaren en
de vijf Canadese soldaten die omkwamen bij de bevrijding van Etten. Daarna zingt het koor
het laatste couplet. Aansluitend wordt door Peter Ketelaar de Last Post geblazen gevolgd
door één minuut stilte.
Na een toespraak van pastoor Ambting worden zes kransen gelegd door sergeant Laurie
Dyck en echtgenoot Edward namens de Canadese ambassade, burgemeester Hans Alberse
namens de gemeente Oude IJsselstreek, voorzitter Henk Ruessink namens de Stichting tot
behoud van de Ettense molen, voorzitter Barry Kock namens de Stichting Dorpsbelangen
Etten, voorzitter Gerard Hendriksen namens RCL Branch 005 en Marc van Aken namens de
familie Maloney in Canada.
Na een toespraak door domina Peter Israel wordt door alle aanwezigen het Wilhelmus
gezongen.

Daarna sluit Toon Helmes deze plechtige herdenking van 70 jaar bevrijding af door allen die
er aan meegewerkt hebben en aanwezig waren van harte te bedanken. De kransen blijven
alleen achter bij het monument, nog extra gezekerd door leden van de scouting.
Het was een indrukwekkende herdenking in dit kleine dorp, waar 70 jaar geleden zo hard om
gevochten is. Gezien het feit dat vrijheid in de wereld nog steeds niet vanzelfsprekend is blijft
het belangrijk om ons dit te blijven realiseren en de periode dat dit niet vanzelfsprekend was
niet te vergeten. In dit opzicht is het mooi om te zien dat steeds meer jongeren elk jaar
aanwezig zijn bij deze herdenking.
Op de weg terug door de Dorpsstraat beieren de klokken van de twee Ettense kerken, vlak
voordat de al lang dreigende bui, voortgestuwd door harde windvlagen, écht gaat vallen.

Franciscus Noordam (bestuurslid Ettens Mannenkoor) in overleg met Toon Helmes.



Een mensenlaeven

I-j wodt geboren, da’s ’t begin
Leert lopen en gruujt as kool
Doornao vaak, met tegenzin
Twaalf joor lang naor school

Vervolgens naor de universiteit
En dan een dikbetaalde baan
Vekering met ’n mooie meid
Sjiek an de Olde Lindenlaan

I-j trouwt dermet, spontaan
Toch raak i-j ze snel weer kwiet
Ze biejen ow iets dikkers aan
Op internet, völ baeters is ’t niet

I-j klimp steeds sneller hogerop
Der is niemand den ow niet kent
I-j krieg ’n alsmaor dikkere kop
En dan wo’j ok nog impotent

Dan wo’j wat older en soms wat ziek
Niemand den nog spiet met ow het
De hele wereld is dan één boze kliek
Den zich massaal tegen ow verzet

I-j komp in handen van professoren
Die ’t allemaol völle baeter wetten
Die elk vezet in de kiem dan smoren
En prima op hun eigen centjes letten

Dan wet i-j allang hoe ‘t wiejer geet
I-j wodt op streng rantsoen gezet
Ze numen dat, heel netjes, een dieet
Vaarwel speklap , fricandel en ommelet

Dan inens gao’j plotseling zomaor dood
En krie’j ’n heel ontroerend afscheidsfeest
Met mooie woorden, koffie en saucijzenbrood
Echter niemand wet nog da’j der bunt geweest

Joop Keurentjes. Ettens dialek
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Nieuwsbrief April 2015
Het is al weer even geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen. We hebben in de
tussentijd veel kunnen doen. In deze nieuwsbrief een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen
van de afgelopen periode.

Bezoeken aan het Huis van Marabout in 2014/2015
Wij bezoeken het project regelmatig omdat wij persoonlijk contact met de mensen die wonen en
werken in de compound, erg belangrijk vinden. Tijdens deze bezoeken overleggen wij met de
Marabout wat de wensen zijn en bespreken wij de voortgang van de activiteiten die al in gang gezet
zijn. Deze gesprekken worden altijd vakkundig begeleid door onze coördinator, Mr. Yusupha Jatta. Hij
spreekt de meeste stammentalen en weet ook altijd op een prettige wijze de Afrikaanse en Europese
denkwijzen te verenigen. Wij hebben in de afgelopen periode het project twee keer bezocht, nl. van:
- 8 t/m 22 november 2014
- 9 t/m 22 maart 2015
Naast ons het werk voor ons eigen project verrichten wij ook ondersteunende werkzaamheden voor
Stichting PRO8 - Doetinchem (Nursery Schools in Jambur en Njaba Kunda), Stichting Fairwater –
Amsterdam (opstarten pilot waterproject op Nursery Schools).

De groentetuin/Blue Pump
Tijdens ons bezoek van november 2014 zijn we wederom aan het werk geweest voor de Blue Pump.
Sinds ons eerste contact met Stichting Fairwater, eind 2012, stond de Blue Pump hoog op ons
verlanglijstje. We hebben gesprekken gevoerd met de leverancier in Gambia, SWE-GAM. We zijn naar
het Huis van Marabout afgereisd om de laatste informatie te verzamelen voor het plaatsen van de
pomp. SWE-GAM was al eens eerder met ons meegereisd naar Busura maar toen was de waterput
nog niet gerealiseerd. De hoogte van de put en de diameter was van groot belang voor de installatie
van de Blue Pump. Tijdens bezoek hebben wij deze gegevens verzameld en doorgegeven aan SWE-
GAM in Kanifing. De Blue Pump was op voorraad. Het wachten was nu op de toestemming vanuit
Nederland van Stichting Fairwater uit Amsterdam. Na intensief mailcontact, telefoonverkeer en
uitwisselen van foto’s en gegevens kwam het antwoord waar we zo lang op gewacht hadden:
Stichting Fairwater gaf haar akkoord voor plaatsing van de pomp! We konden helaas de
daadwerkelijke plaatsing niet meer meemaken omdat onze reis ten einde liep. De coördinatie van de
plaatsing van de Blue Pomp was echter in vertrouwde handen. Onze coördinator, Mr.Yusupha Jatta
heeft deze taak uitstekend uitgevoerd en dankzij zijn inspanningen stond amper twee weken na onze
terugkomst in Nederland, de Blue Pump geïnstalleerd en wel bovenop de waterput. Wij zijn erg blij
met deze mooie ontwikkeling in ons project. De Blue Pump is volop in gebruik. Voor het bewateren
van de groentetuin, deze ligt er nu schitterend bij. Én voor de watervoorziening van de gehele buurt.
De centrale waterleiding ligt er nog wel eens uit omdat er problemen zijn met de elektrische pomp
van het waterbedrijf. De mensen in Busura zijn dan afhankelijk van enkele handpompen. Meestal
moet men dan een behoorlijk eind lopen voordat men een (werkende) handpomp vindt. Met het
plaatsen van de Blue Pump beschikt Busura nu over twee goede handpompen. (aan de andere kant
van het dorp staat ook een Blue Pump).



Het naaiatelier
Naast het verzorgen van de bewoners willen we er ook voor zorgen dat zij weer volledig in de
maatschappij kunnen functioneren en geaccepteerd worden. Het kunnen uitoefenen van een vak en
hiermee geld te kunnen verdienen is een belangrijke voorwaarde. De groentetuin was hiervoor al
een mooie eerste aanzet. Onze volgende wens was het realiseren van een opleiding tot kleermaker.
Dit was met betrekkelijk weinig middelen op te zetten.
In Gambia laten veel mensen hun kleding maken bij de kleermaker. Men koopt de stof op de markt,
laat de maat nemen bij de kleermaker en de kleding wordt gemaakt. De kleermaker zit op de markt,
achter een trapnaaimachine omdat er overdag meestal geen stroom is. Een opleiding tot kleermaker
geeft een grote kans op werk en een goed inkomen. Vandaar ons idee om een opleiding tot
kleermaker te realiseren. Tijdens de Warmse Kermis 2014 in Etten (Gld) hebben wij mogen
collecteren voor de aanschaf van trapnaaimachines. De opbrengst was geweldig en hierdoor waren
wij in staat om zelfs twee machines aan te schaffen. Tijdens de reis van november 2014 zijn er
afspraken gemaakt met de lokale aannemer om één van de ruimtes in te richten als naaiatelier. De
vloer moest aangesmeerd worden, het plafond vernieuwd en er kwamen twee ramen in de
buitenmuur voor licht en lucht. Ook werden twee goed afsluitbare deuren afgehangen. De
naaimachines zijn in november al aangeschaft bij een groothandel in de hoofdstad Banjul. Ze zijn
toen nog niet naar onze compound gebracht omdat de ruimte nog niet af was.
We hebben in maart 2015 het Huis van Marabout opnieuw bezocht om het atelier verder in te
richten.
Toen we in maart voor de 1e keer de compound bezochten was het naaiatelier zo goed als gereed.
Alleen de wanden moesten nog geschilderd worden. We zijn naar de leverancier in Banjul gereden
om de naaimachines op te halen. De plaatselijke kleermaker heeft de machines geïnstalleerd. We zijn
nu in overleg met de kleermaker over de naailessen die hij gaat verzorgen. Welke materialen hebben
we nodig, wat vraagt hij voor de lessen, hoeveel mensen kan hij opleiden, wat gaat hij de bewoners
leren (bijv. maken van kleding, maken van tassen e.d.). Op basis van de gesprekken met de
kleermaker kunnen wij een budget opstellen c.q. sponsoren werven voor de opleiding tot
kleermaker. We hebben al een mooie start kunnen maken met de basis voor de opleiding: de ruimte
is gereed, de naaimachines staan op de plaats en het gesprek met de kleermaker verloopt
voorspoedig.



Wat willen we nu?
Het naaiatelier is nog niet compleet. We hebben nu twee naaimachines en het naaiatelier is door de
lokale aannemer opgeknapt zodat er goed gewerkt kan worden. We hebben nog een aantal
aanvullende wensen. Er moeten nog één of twee kasten komen waar het materiaal veilig in
opgeborgen kan worden. Ook hebben we een tafel nodig waarop de stof geknipt kan worden.
Daarnaast ontbreken nog belangrijke attributen zoals scharen en (extra) naalden.
Zoals eerder vermeld zijn wij in overleg met de kleermaker die de lessen gaat verzorgen. Op basis van
deze gesprekken gaan wij een budget opstellen voor de lessen en materialen die daarvoor nodig zijn.
Voor deze wensen kunnen wij uw hulp goed gebruiken.
Het Almende Isala College uit Silvolde gaat in april een project starten voor de tweede klassers. Zij
gaan een businessplan schrijven. Met dit businessplan proberen zij geld te verdienen voor een
project
in Afrika. Een stichting legt een wens neer bij de school en op basis van die wens wordt het
businessplan geschreven. Wij hebben een verzoek bij de school ingediend om ons te ondersteunen
met de verdere inrichting van het naaiatelier en het daadwerkelijk in bedrijf stellen van dit atelier.
We
hopen dat ons project uitgekozen wordt. Op 28 april houden wij een presentatie bij het Isala College.

Tot slot
We hebben de afgelopen periode weer veel kunnen doen dankzij uw steun. De mensen in onze
compound zijn enthousiast aan het werk. Bij elk bezoek spreekt Marabout Ebou Janneh zijn
dankbaarheid uit voor alle hulp uit Nederland. Er moet nog veel gebeuren in het Huis van
Marabout maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het met uw steun gaat lukken: het
verbeteren van de kwaliteit van leven van de allerarmsten in Gambia.

Namens het bestuur,

Wilfried Holtus

Gambian Lifestyle



U I T N O D I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G    2015

C O M I T É D O R P S B E L A N G E N     E T T E N

Dinsdag 12 mei a.s. aanvang 20.00 uur in de Serre van Zaal Köster.

De agenda is als volgt samengesteld:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 6 mei 2014
4. Jaarverslag secretaris over 2014
5. Jaarverslag penningmeester over 2014
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar: Gonny Pastoor en Barry Kock

9. Contributie

10. P A U Z E

11. Actuele zaken / lopende projecten
12. Werkgroep Etten 2025
13. Rondvraag
14. Sluiting door de voorzitter

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs !



HET LEVENSVERHAAL VAN RUDOLF DIESEL.

De nieuwe motor die Rudolf Diesel voor ogen had zou volgens hem geen electrische ontsteking
moeten hebben, maar in plaats daarvan een veel hogere compressie in de verbrandingsruimte van
de cilinder. Die zou daar voor zoveel hitte moeten zorgen dat een op het juiste moment ingespoten
fijnvernevelde brandstof spontaan zou ontbranden. ’n Carburateur en electrische ontsteking waren
dan niet nodig!  En als brandstof wilde hij geen benzine of kerosine, maar ’n goedkoper plantaardig
oliemengsel met vnl. grondnotenolie (’n biobrandstof zouden we nu zeggen).
PROEFMODEL: vanwege de veel hogere compressie had Rudolf Diesel z’n proefmodel aanzienlijk
sterker en zwaarder gebouwd dan ’n benzinemotor. Maar blijkbaar was dat nog niet genoeg, want
reeds na enkele omwentelingen kwam er ’n flinke scheur in de cilinder, zodat z’n eerste motor
onbruikbaar werd. En ’n enorme roetwolk wees op ’n te rijkelijke brandstofdosering.
De constructeur was echter niet uit ’t veld geslagen, maar had van z’n fout zodanig geleerd dat hij ’n
jaar later (in 1894) al met ’n verbeterd model kon komen.
FABRICAGE: Rudolf Diesel werd met ’t ontwikkelen van z’n nieuwe vinding financieel geruggesteund
door dr. von Buz, directeur van de bekende Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (M.A.N.)
Tevens mocht hij in diens ontwikkelingsafdeling met zijn nieuwe motor experimenteren; vooral om
de ‘kinderziekten’ er uit te krijgen en het rendement te verhogen. De verbeteringen hadden tot
gevolg dat er in 1898 al ’n rendement van 26 % was bereikt!  En niet lang daarna kon de M.A.N.-
fabriek ’n voldoend betrouwbare dieselmotor aanbieden met ’n nog wat hoger rendement!
Inmiddels was de plantaardige brandstof vervangen door ’n fossiele brandstof uit aardolie: de alom
bekende dieselolie, waarop de motor wat vlotter starte en regelmatiger liep.

(wordt vervolgd)            Bernard Bosman.



Opgave nieuwe leerlingen
Basisschool De Klimpaal

“groeien doe je nooit alleen”

Wordt uw zoon / dochter voor 1 oktober 2016  4 jaar? Dan kunt u
uw zoon/dochter al  inschrijven op de basisschool.

U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken in mei 2015
met Sandra Giesen, directeur basisschool De Klimpaal.

Basisschool De Klimpaal
St. Lidwinastraat 1

7075 AT Etten
0315-341367
06-12532744

www.deklimpaal.nl
klimpaal@hetnet.nl

Opbrengst eieractie 2015
Ieder jaar organiseert de oudervereniging van basisschool De Klimpaal een eieractie. Ook dit
jaar hebben de oudervereniging, ouders en kinderen zich ingezet om eieren te verkopen in
het dorp. Er is een heel mooi bedrag van €1450,- opgehaald hetgeen ten goede komt aan
buitenspelmateriaal voor de kinderen. Namens het team, de oudervereniging en zeker ook
de kinderen, een bedankje voor alle bewoners van Etten en bedrijven die eieren gekocht

hebben en ook een bedankje voor iedereen die heeft geholpen bij de verkoop.



Nieuws uit de Geloofsgemeenschap

H. Martinus - Etten
redactieadres: secretariaat - Dorpsstraat 19 - 7075 AC Etten - tel. 342498

___________________________________________________________________

Aankondiging bezoekersmiddag
Op 22 mei aanstaande zal voor de 3e keer een gezellige en informatieve seniorenmiddag
worden georganiseerd in onze Mariakapel. Iedereen die zich geroepen voelt, is van harte
welkom: er is geen leeftijdsgrens aan verbonden. Ouderen die reeds bezoek aan huis krijgen
van één van onze vrijwilligers zullen ook persoonlijk uitgenodigd worden.

De seniorenmiddag vindt plaats op vrijdag 22 mei 2015 van 13.30 tot 16.30 uur. Er zal
ruimschoots de mogelijkheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Gezien het succes van de
vorige seniorenmiddagen hopen we wederom op veel belangstelling.

Na inloop met koffie/thee en wat lekkers zal er een Mariaviering worden gehouden. Onder
het genot van een hapje en een drankje volgt een boeiend middagprogramma. U bent toch
ook van de partij?

U kunt zich vóór 15 mei opgeven bij:
- Marion Leyzer, Mozartlaan 3, 7075 BH Etten tel. 0315-329306 of 06 30953959;
- Marleen Pierik, Strik 27, 7075 AH Etten tel. 0315-325017.
Of via het secretariaat van de kerk; (0315) 342498.

Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u dat bij uw opgave aangeven. Wij kunnen u dan
ophalen en uiteraard weer thuisbrengen.

Opgave per e-mail is ook mogelijk:
- mleyzer@gmail.com
- marleen.pierik@upcmail.nl

Eerste Communnie
Het thema van het communieproject in de aanloop naar de Eerste Communie was: ‘Blijf dit
doen’. De communicantjes hebben zich inmiddels al voorgesteld tijdens de
presentatieviering op zondag 19 april. De viering waarbij de kinderen hun Eerste Communie
zullen ontvangen, is op zondag 17 mei in onze H. Martinuskerk. Meer informatie vindt u in
de Bethlehembode en te zijner tijd in de Gelderse Post.



WIJKRESTAURANT   ETTEN.

De Rabobank Clubkas Campagne 2015 heeft – dankzij 143 stemmen – een bedrag van
€ 247,39. voor het Wijkrestaurant Etten opgebracht.
Stichting Wijkrestaurant Etten is erg blij met dit bedrag en hoopt dat er volgend jaar weer stemmen
naar onze stichting gaan.
Iedereen die stemmen aan het Wijkrestaurant gegeven heeft – HARTELIJK  DANK!

Reumafonds

De opbrengst van de collecte van het Reumafonds heeft opgebracht 694.04 euro.
Namens het Reumafonds hartelijk dank.

Gezocht

Wij zoeken een (winter)stalling voor onze caravan in Etten of omgeving:
Voor reacties bel: 06-53701995

15 Mei IJsselhuntense kermis

Aanvang 17 uur we beginnen

met vogelschieten en de

muzikale begeleiding

is dit jaar

KatZmaV

Jos Bennie Alex



De Iesselganger is weer in de vaart.

Vanaf zaterdag 28 maart vaart de Iesselganger weer de reguliere rondvaarten in het weekeinde en in
de zomervakantie ook weer op woensdag- donderdag- en vrijdagmiddag. Daarnaast zijn er dit
seizoen een paar aantrekkelijke arrangementen.
Naast de bekende Vroege Vogeltochten in het voorjaar op 6 en 19 april is er op zondag 10 mei het
Moederdag-arrangement . Ook wordt het programma uitgebreid met twee nieuwe arrangementen
o.a. een Vaderdagarrangement op 21 juni en een arrangement genieten van water en ijs wat ons
brengt bij de IJsboerderij ’t Kempke op 3 mei,7juni,28juni,2 augustus en 6 september. De
midzomeravondtochten  zijn op  20 juni en 4 juli. Ook onze succestocht naar Kasteel  De Kemnade
gaat vanaf zaterdag 16 mei elke 14 dagen op zaterdagmorgen vanuit Terborg. Voor de tocht naar de
Kemnade geldt dat deze helaas niet geschikt is voor mensen die slecht ter been zijn .Bij nat weer
wordt door de kasteelheer waterdicht schoeisel (laarzen) aanbevolen. Dit in verband met het soms
drassige omstandigheden rond de Kemnade. Door deze uitgebreide programmering, kan er
meerdere keren per seizoen een tocht met de rondvaartboot geboekt worden.
Boeken kan niet alleen bij de VVV kantoor Ulft, Terborg en Varsseveld, maar ook via de website van
Stichting IJsselvaart. (www.ijsselvaart.nl) Naar deze site wordt ook verwezen voor uitgebreide  en
actuele informatie over het vaarprogramma 2015.



Concert Ettens Mannenkoor en Berdien Stenberg op 13 juni.
In 2015 zijn zowel dirigent Nick Moritz als vocal-coach, pianiste en soliste van het koor Armanda ten
Brink 25 jaar verbonden aan het Ettens Mannenkoor. Deze mijlpaal wordt op 13 februari 2016 groots
gevierd met een uitvoering van de Carmina Burana in Amphion.

Vijfentwintig jaar verbonden aan het koor én dus aan Etten.
Reden te meer om dit jubileum ook te vieren in de
thuishaven van het koor, de Sint Martinuskerk op
zaterdagavond 13 juni in een Club van 100 concert met ook
vrije verkoop. In 1998 was Berdien Stenberg bij een
kerstconcert gast in Etten. In 2006 trad het koor op verzoek
van Berdien op in het befaamde concertgebouw in
Amsterdam met verschillende beroemdheden, waaronder
Jan Vayne. In 2008 stond wederom een concert met Berdien
gepland in Etten, maar toen kon dit niet doorgaan vanwege
ziekte.
Het koor is erg trots op de samenwerking met Berdien, want

na een korte maar
heftige periode van

ziekte maakt Berdien haar rentree in de muzikale wereld en
in Etten.

Mini-concert Ettens Mannenkoor in Antonia op 30 maart.
Ook voor Jos Helmes zelf, tweede tenor bij het Ettens Mannenkoor, was het een grote verrassing dat

hij als solist zong tijdens het optreden van het koor voor een
volle zaal met aandachtige bewoners van Antonia. Dirigent
Nick Moritz had bij het begin van dit mini-concert op 30
maart om 14.45 uur aangekondigd dat er misschien nog wel
iets verrassends zou gebeuren. Jos, als altijd goedlachs en in
voor iets bijzonders, nam de uitdaging aan, pakte de
microfoon en zong met overtuiging enkele coupletten van
Droomland, waarna het koor en de bewoners het refrein

meezongen:
Droomland, Droomland
Oh, ik verlang zo naar Droomland
Daar is steeds vree, dus ga met mij mee
Samen naar ’t heerlijke Droomland

Deze klassieker, onder andere gezongen door Willy Alberti en André Hazes, was bij veel bewoners
bekend. Bij de samenstelling van het programma van deze middag was daar ook zoveel mogelijk
rekening mee gehouden.

Foto: Christelle Verstraete



De dirigent had er voor gekozen om vooral oude succesnummers van het koor mee te nemen en een
flink aantal meer populaire liederen zoals Piet Hein, Een karretje op de zandweg reed, Twee motten
(van Dorus), e.d. Er was van tevoren geen vaste volgorde bepaald, maar geprobeerd werd steeds in
te spelen op de stemming in de zaal en te zorgen voor voldoende afwisseling, zowel voor als na de
pauze.
Een trouw lid van de Club van honderd was de initiatiefneemster voor dit concert. Koor en dirigent
waren erg enthousiast en gemotiveerd om qua keuze van het repertoire zo goed mogelijk aan te
sluiten bij de wensen van de bezoekers en er een mooi concert van te maken. Gezien de reacties is
dit goed gelukt: het werd een ontspannen, rustig, gezellig concert waarbij aandachtig werd geluisterd
en waar dit kon goed werd meegezongen.
Dit initiatief is wat het koor betreft zeker voor herhaling vatbaar!

Herdenking van 70 jaar bevrijding in Etten op 31 maart.
Het Ettens Mannenkoor heeft een bijdrage geleverd aan de indrukwekkende herdenking van 70 jaar
bevrijding (u leest elders in deze Treffer een uitgebreider artikel hierover) onder andere door het
zingen van het Canadese volkslied bij het monument. Volgens het verslag in De Gelderlander
gebeurde dit met “Achterhoekse tongval”. We beschouwen dit als een compliment: het Ettens
Mannenkoor, altijd creatief en eigenzinnig!

Het EMK en de muzikale opmars naar Arnhem op 12 april.
Het Ettens Mannenkoor is op 12 april, na een perronconcert in Doetinchem en een toespraak van

burgemeester Niels
Joosten, per trein met een
groep van 400 deelnemers
naar Arnhem gereisd.
Tijdens deze muzikale
opmars is op verschillende
plekken in de stad
gezongen met een
slotconcert in de
Eusebiuskerk in
aanwezigheid van onder
andere de commissaris van
de koning. Ook deze
muzikale activiteit stond in
het teken van 70 jaar
bevrijding, in dit geval van

Arnhem.



Beste dorpsgenoten en liefhebbende Ettenaren.

Wij willen u mededelen dat de voorbereidingen in volle gang zijn voor het evenement dat
eens in de 70 jaar plaatsvindt. V.V.Etten bestaat nl. 70 jaar!

De Ettense Spelen!
Nog niet in de agenda gezet? Dan zeker doen! want zaterdag 13 juni belooft een knotsgekke

en beregezellige dag te worden voor jong en oud.

Een evenement voor alle dorpenaren en betrokkenen van de Heerlijkheid Etten.

Deelnemers van vertegenwoordigde verenigingen uit Etten, ‘clashen’ deze dag voor de
hoofdprijs van ..

€500 ekkies (euro’s)

Ik hoor u denken:

Zo’n dikke extra duit hebben wij in ons clubkassie nog nooit gehad’

Dus.. ‘put your lazy ass off the couch en doe mee tijdens dit zinderende spektakel’

Is het voor een schaap met vijf poten? (iemand die alles kan) ja en nee! De strijd zal
gestreden worden met activiteiten die slimheid, kracht en behendigheid vergen van de
deelnemer. De drie beste vertegenwoordigers van verschillende verenigingen zullen het in
de finale tegen elkaar op moeten nemen en de kunst van het schapen drijven ondergaan.
Dus ben jij door ‘de wol geverfd’/onbeschaamd en brutaal genoeg om deze uitdaging aan te
gaan?? schrijf je dan in de maand mei in!

Niet te vergeten dat de middag uitmond in een gezellig avondje feesten met DJ en zanger!

Tevens zal er een verloting plaatsvinden met een paar dikke prijzen!

Houd Facebook, de website van vvetten, De Treffer en uw brievenbus (flyer) in de gaten!
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