
Regels.

Regels zunt der al sinds Mozes in de dertiende
eeuw veur Christus in zien eentje de berg
Herob op liep en weer terug kwam met de
stenen taofelen, waorop de 10 geboden
waren gehamerd.
En van begin af aan  werden deze geboden
niet nao geleefd en ook no’w worden regels
en wetten niet nao geleefd. Dit weurdt
gedaon deur jong en old, arm of rijk ’t mik niks
uut.
Gij zult geen afgoden vereren. No’w ik zal o’w
vertellen op menig slaopkamer hingen vrogger
en no’w misschien ook nog wel de poster van
de verschillende artiesten aan de muur, dat
waren veur ons afgoden. Be’j mien hing een
grote poster van Middle of the Road aan de
muur, met die mooie zangeres Sally Carr. Die
had altied van die mooie hotpants aan, daor
werd menig jungsken hot van.
Der was ook zo’n gebod van; eer uw vader en
moeder.   No’w ik zal o’w vertellen, in mien
puber jaoren heb ik ze wel eens  geëerd, maor
dan op een andere manier. Als ik weer eens
niet uut mocht op de zaoterdagavond. No’w
dat ze d’er niet meer zunt, wol ik dat ik ze nog
es kon vereren, veur alles wat ze veur mien
hebben gedaon. Een ander gebod was; zij zult
geen onkuisheid doen.

No’w ik zal o’w vertellen, toen ik eenmaal wist
waor Abraham de mosterd haalde, was d’er
be’j mien geen hollen meer an. Ik wet wel dat
der be’j menig discotheek, welke in een of
andere schuur  be’j een boerdere’j was
ingericht de stelletjes in het heuj of tussen ’t
mais lagen. Menig ontdekkingsreis werd daor
gestart, de reizen van Columbus waren daor
niks be’j. Ook zo’n mooie is of was, gij zult niet
stelen.  Dat is een van de geboden welke deur
heel vol mensen genegeerd weurdt. Elke dag
worden miljoenen mensen in ons land
bestolen. We’j betalen te vol aan energie
kosten, de benzine is volgens ons altied te
duur en de bedragen van bekeuringen reizen
hier de pan uut. Al mot ik zeggen dat
sommigen bedragen volgens mien nog wel
hoger mogen zun. Als ik zie hoevol mensen
nog altied deur rood lopen, fietsen of re’jen
dan denk ik wel es jullie motten ens een flinke
bon kriegen. Moar deur die ergernis re’j ik
weer te hard en krieg daor dan wel weer een
bon veur, met een bedrag wat neurgens op
slaot. Ik probeer mien dus niet meer te
ergenen en dat vilt niet met.

Ik zeg o’w regel ’t zelf.

De groeten van de bruur van

Datums ophalen oud papier

6 juni : Luc Geuijen – YannickCornielje –
Rob van Keulen

20 Juni : Wilfried van Aken – Willem Smits –
Thijs Erinkveld
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De volgende Treffer verschijnt 23 Juni.

Kopij hiervoor inleveren tot
Uiterlijk 17 Juni.

Via detreffer11@gmail.com



Vanuit de Ettense gemeenschap is de vraag gekomen welke visie hebben wij op de kermis in Etten.
Toekomst is en blijft moeilijk te voorspellen. Visie hebben is mooi echter voor de kermis zijn wij ieder
jaar weer blij dat we het komende jaar weten hoe we het gaan organiseren.

Wat we wel weten is dat wij, Zaal Köster en Schutterij “De Eendracht”,  jaarlijks overleg hebben over
de Ettense kermis. Ook dit jaar is er een goed gesprek geweest om gezamenlijk te zorgen voor een
mooi feest voor jong en oud.

Wij zijn het er ook over eens dat het belangrijk is om, “samen de Ettense kermis te vieren” en zien
dit dan als een goed motto om te handhaven voor de komende jaren.

Fam. Köster                                                           voorzitter, schutterij “De Eendracht“

en



‘t Varsseltje en Zozijn slaan de handen ineen

ETTEN / TERBORG Stichting kledingruilpunt ’t Varsseltje en Zozijn gaan met ingang van 8 juni een
bijzondere samenwerkingsverband aan. ’t Varsseltje dat nu nog gehuisvest is in het pand van De
Kameleon in Terborg, zal de deuren met ingang van 23 mei daar sluiten. Op 8 juni is iedereen weer
welkom in het pand van ‘t Laer in Etten.

Sinds januari 2014 bestaat ’t Varsseltje, een kledingruilpunt waar mensen lid van kunnen worden
voor 10 euro per jaar. Het principe is eenvoudig, ieder ingebracht kledingstuk levert 1 ruilpunt op en
dit ruilpunt kun je gebruiken om een ander kledingstuk weer mee te nemen. Binnen de kortste keren
was het een succes. Er zijn inmiddels meer dan 1100 deelnemers en vele honderden volgers op
Facebook.
Tot op heden is ’t Varsseltje gevestigd in het pand van de Kameleon in Terborg. Deze gaat echter
sluiten, de huur loopt af per 31 mei 2015. Er werd gezocht naar een oplossing en deze is gevonden in
een samenwerking met Zozijn.

In het pand van ’t Laer aan de Ulftsestraat 30 in Etten zal per 8 juni de deuren open gaan van ’t
Varsseltje. Het concept zal blijven bestaan, namelijk het ruilen van kleding en een ontmoetingsplek
creëren voor mensen om met elkaar kennis te maken in een ongedwongen sfeer onder het genot van
een kopje koffie of thee.

Zozijn
't Laer in Etten is een dagbesteding voor mensen met een beperking. Elke cliënt heeft een eigen
zorgplan en als het mogelijk is en een cliënt heeft interesse, dan zullen ze ingetraind worden om
werkzaamheden te gaan verrichten voor ’t Varsseltje. Zo ontstaan er nieuwe activiteiten voor de
cliënten en is het voor beide partijen een mooie uitdaging en een leuke samenwerking.

In de volgende Treffer komt er een vervolg op dit verhaal zodat het dorp Etten op de hoogte wordt
gehouden van deze mooie ontwikkeling.

Voor meer informatie over ´t Laer: http://www.zozijn.nl/laer
En voor meer informatie over stichting Kledingruilpunt ´t Varsseltje:
www.varsseltje.nl of op https://www.facebook.com/groups/varsseltje/



RUDOLF DIESEL (slotartikel)
De eerste dieselmotoren waren erg log en zwaar, en dus alleen geschikt voor gebruik in fabrieken,
gemalen, mijnen, grote schepen en in rangeerlocomotieven. Maar gaandeweg konden ze lichter en
compacter gebouwd worden, zodat M.A.N. ze kon inbouwen in z’n bekende zware vrachtwagens en
trucks. En nog later waren ze ook geschikt als krachtbron in trekkers.  M.A.N. mag daarom
beschouwd worden als de eerste fabriek die dieseltrekkers afleverde. En Mercedes Benz als degene
die als eerste ’n dieselmotor monteerde in ’n personenauto (1937).
Het rendement was inmiddels al opgelopen tot zo’n 30 %. De dieselmotoren waren voorgoed aan
hun opmars begonnen!
MAAR ……… met uitvinder RUDOLF DIESEL liep het niet zo goed af. Want ondanks dat hij (en ook de

M.A.N.- fabriek) financieel rijkelijk profiteerden van de succesvolle nieuwe vinding, kwam er in 1913
plotseling ’n eind aan zijn leven toen hij van ’n nachtelijke bootreis van Antwerpen naar ’n congres in
Londen nooit op zijn bestemming is aangekomen!  Zijn scheepsbed bleek nog onbeslapen en hij was
onvindbaar.  Zelfmoord door verdrinking leek aanvankelijk de meest voor de hand liggende oorzaak.
Maar zeker is dit niet, want er kan ook ’n ongeluk in ’t spel zijn geweest : overboord geslagen bij ’t
toen stormachtige weer.
Maar de recherche houdt ’t nog steeds op ’n mogelijke moordaanslag door ’n huurmoordenaar van
’n concurrerende motorenfabrikant, die hem uit de weg wilde ruimen vanwege z’n succes, z’n
patenten en z’n fortuin!  Zou heel goed kunnen, want dat gebeurde wel vaker. Maar ook dat is niet
bewezen: we zullen het dus nooit weten!
Wel is bekend dat hij, ondanks zijn succes, door de jaren heen vaak zwaarmoedig was, en dat hij vaak
overwerkt was: hij vond n.l. z’n motor nog steeds niet goed genoeg!  En de ophanden zijnde eerste
wereldoorlog baarde hem grote zorgen.
Zijn stoffelijk overschot werd enkele dagen na zijn vermissing voor de kust van Schouwen- Duiveland
door de bemanning van ’n Nederlandse kustvaarder ontdekt en aan boord genomen.
Hij was pas 55 jaar oud …….

Bernard Bosman.



3e GELDERSE STRIPBOEKENBEURS

ZATERDAG 20 JUNI, DORPSPLEIN ETTEN
Stichting Dorpsplein Etten organiseert zaterdag 20 juni a.s. De 3e Gelderse Stripboekenbeurs
op het Dorpsplein. Aanvang 10.00 uur tot 17.00 uur. Gratis toegang en gratis parkeren.
De stripboekenbeurs in Etten is de enige in haar soort in de provincie Gelderland en
probeert de komende jaren een vaste plaats te veroveren op de strip-agenda van Nederland.
De meeste strip-beurzen zijn in het westen van het land en in Brabant en meestal in grote
steden. Etten is daarom een vreemde eend in de bijt. Een klein dorpje ver weg in de
Achterhoek moet de stripboek-liefhebbers van de provincie in beweging zien te krijgen.
Geen makkelijke zaak maar de gemoedelijke sfeer en het verrassende aanbod van top
tekenaars maken deze beurs tot een bijzondere.

STRIPTEKENAARS
Terwijl de lijst met tekenaars nog telkens aan verandering onderhevig is kan de organisatie
met trots al bekend maken dat de stripschapsprijswinnaar van 2015 naar Etten zal komen.
Marcel Ruijters (Tegelen 1966) is één van de weinige striptekenaars die kan leven van zijn
werk. Dit  werk kan betiteld worden als een beetje donker en ironiserende stijl. Al dertig jaar
werkt hij, los van trend en stroming, aan een intelligent oeuvre dat inmiddels ruim dertig
albums omvat.
Ruijters woont en werkt in Rotterdam alwaar hij een atelier deelt met andere kunstenaars.
Zijn inspiratie vindt hij in de geschiedenis; de laatste jaren vaak de Middeleeuwen. Hij
verstripte eerder Dante's Inferno en legt nu de laatste hand aan het levensverhaal van de
schilder Jeroen Bosch. Dat doet hij in opdracht van de organisatie die volgend jaar de
manifestatie rond het 500e sterfjaar van Bosch organiseert.

Ruijters studeerde aan de kunstacademie Maastricht die hij niet voltooide. Niet ongewoon want een
formele opleiding kan voor een kunstenaar een voedingsbodem zijn, maar ook een keurslijf. Een
jongen die alleen strips wil tekenen dat moest en zou Ruijters worden.
Als hij Rotterdam verlaat is het voor stripevenementen in het buitenland. Betrekkelijk vaak is dat
voor vertaling van één van zijn boeken. Waarschijnlijk ziet Ruijters De Achterhoek en Etten ook als
het buitenland!!  Of is ook hij nieuwsgierig wat dat daar toch is met die stripbeurs in Etten.
Vorig jaar was Paul Teng (winnaar 2013) de hoofdgast die zich verbaasde over de gemoedelijkheid op
de beurs en de gezellige na-borrel met alle tekenaars in de historische tuin van het oude
Domineeshuis, pal aan het Dorpsplein.



Een andere bekendheid in het striplandschap is Aloys Oosterwijk (Schalkhaar 1956) uit Deventer,
prijswinnaar van het Stripschap in 2007. Hij was samen met Hanco Kolk initiatiefnemer voor het
oprichten van het stripcollectief; Studio Arnhem. Oosterwijk is met name bekend van de strip
“Willems Wereld” dat wekelijk verschijnt in het weekblad Panorama. Willem is de dikke goedzak die
meer in de kroeg woont dan thuis en een regelmatige bezoeker  van prostituees.
Oosterwijk viel op door zijn portret-tekenwerk en wordt nu regelmatig gevraagd als rechtbank
tekenaar. Onder andere te zien in dagblad De Gelderlander.

EXPOSITIE TANGUY EN LAVERDURE
De legendarische pilotenstrip Tanguy en Laverdure staat centraal op de beurs middels een expositie.
Uitgever Arboris (Zelhem) heeft deze strip opnieuw uitgebracht met unieke historische dossiers. Dit
materiaal heeft pilotenstrip-deskundige, Han Gerritsen uit Gaanderen, mogen gebruiken om de
tentoonstelling in te richten. Het geeft een bijzonder inkijkje in de wereld van de gevechtstoestellen.

Kijk voor alle informatie op de site: www.dorpsplein-etten.nl







De geur van ……?

De geur van vers gebakken spek
Geet trug naor mien kinderjoren
Vette dampen die as ‘n wolkendek
Alle zicht in de kiem al smoren

Vaak zie ik door een beeld nog bi-j
Van ‘n pannekoek met ‘n hasse spek
Een grote kökken in ’n olde boerderi-j
Het fenuus met schouw en bordenrek

Hoge ramen en worsten in de wim
De kachel met standaard ‘n koffiekan
Op de vloer kokosmatten, heel slim
Joren veertig, vieftig, denk ik dan

‘t Voert mien terug naor een land
Van peppels en stoere populieren
Die in ranke ri-jen langs de waterkant
’t land in eindeloze rust versieren

Van beukenlanen, statig stil en strak
Mien herinnering toont ze vele malen
Dikke stammen onder ‘n  bladerdak
As pilaren in middeleeuwse kathedralen

Een kind was ik in die lang vevlogen dagen
Onbevangen, niet older dan hooguut tien
’t Beeld van toen wödt altied nog gedragen
Deur wilde rozen, fluitekruid en balsemien

Gestaog ging die tied stilaan veurbi-j
Herinneringen uut mien jeugd vevagen
Nörges zie’k nog ‘n gemengde boerderi-j
Koeien in de wei en een peerd met wagen

slechs de geur van vers gebakken spek
Is al wat mien nog rest van die tied
Der naor terugvelangen, bu’j gek?
Dat hoef van mien now ook weer niet

Joop Keurentjes. Ettens dialek



STICHTING   DORPSPLEIN   ETTEN
Opgericht 17-10-2012

Correspondentieadres:
Emmastraat 20a

7075 AN  Etten
Tel. 0315 – 327235

Rabobank: 1720.82.803
Kvk: 56207662

Beste dorpsgenoten,

We gaan het voorjaar weer in en dus wordt het tijd voor een gezellig evenement op ons dorpsplein
voor alle (oud)dorpsgenoten.

Stichting Dorpsplein Etten organiseert daarom op zondag 7 juni om 10.00 uur een groot ontbijt op
het dorpsplein voor alle Ettenaren (en oud-Ettenaren). Iedereen is van harte welkom en de kosten
bedragen slechts 5 euro per persoon.

Wij zullen zorgen voor het ontbijt. Ook plaatsen we tafels en banken en zal de grote parachute weer
boven het plein gehangen worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een leuke muzikale omlijsting van
deze ochtend.

Je kunt je opgeven via ons e-mailadres info@dorpsplein-etten.nl of via
sjoerdjansen90@hotmail.com.
Ook kun je je opgave afgeven bij ons secretariaat (Emmastraat 20a). Gelieve bij opgave te betalen.
De opbrengst is voor het onderhoud van het plein.

Kom daarom met je, buren, vrienden, kennissen en familie op zondag 7 juni aanstaande naar ons
sfeervolle dorpsplein! Wij hopen op mooi weer en een grote opkomst!

Bestuur en vrijwilligers Stichting Dorpsplein Etten



VARKENS of VRUCHTEN

Bericht uit de Warmseweg 22

Beste dorpsgenoten,

Vanaf 2006, of misschien wel eerder zijn jullie meer of minder betrokken bij een ontwikkeling in ons
buitengebied: Het “landbouwontwikkelingsgebied” en de “reconstructie”. Het gaat om het gebied
ten westen van Etten, aan de overzijde van de Slingeparallel. Dit lijkt ver weg, maar is dichtbij.
Van “Landbouwontwikkelingsgebied en reconstructie” is geen sprake meer, maar er zijn wel
ontwikkelingen. Wie meer wil weten over die geschiedenis kan kijken op www.blauwvuur.nu of
www.loginlaarstraat.nl,  De Raad van State heeft het plan van de gemeente vernietigd

Wat is er sinds 22 April, Wereldaardedag, aan de hand?
Op 30 april zijn een aantal Ettenaren, waaronde Huub Stapelbroek, Sjoerd Jansen en Frank van
Dulmen, maar ook mensen uit Vethuizen bij elkaar geweest. Dit, omdat de grond van een aantal
boeren, die het initiatief tot het oprichten van een industriële veestal voor 6000 varkens te koop is.
Dit stuk land van ongeveer 6 hectare is te koop MET Bouwblok en vergunningen. De kans is dus reëel
aanwezig dat er uitbreiding van veeindustrie komt.
Daarom bedenken wij een plan:

Werken aan “Landbouw voor de toekomst” (integrale landbouw)

Vruchten uit permacultuur en voedselbos

We willen met elkaar het hele gebied kopen, er er iets moois van te maken voor iedereen. Daarbij
kunnen alle facetten van het leven bij worden betrokken. Niemand die mee wil doen wordt
uitgesloten. Duurzame landbouw, Cultuur, Onderwijs, Zorg, Recreatie en ga zo maar door...

U ziet hier de
stal
ingetekend op
het perceel
van 6 ha.

Een stukje
geschiedenis:
De hele buurt
voelde niets
voor grote
stallen, ten
koste van de
ontwikkelings
mogelijkheden
van de
bestaande
agrarische sector. “De Stichting Mooi Land” werd opgericht. Mensen in Etten hebben,



onder leiding van Ries Kock, meegedaan met een enquête en er is een informatiekrant verspreid.  De
enquête wees uit dat maar drie procent van de mensen het eens was met de gemeente Oude
IJsselstreek. Veel mensen wilden helemaal geen megastallen. De gemeente heeft  ondanks alle
bezwaren toch het bestemmingsplan gewijzigd. Er kwam een bouwblok en een milieuvergunning.
De boeren hebben de stal niet gerealiseerd. De grond is meer dan een jaar te koop.

Een kijkje in de vergaderruimte, na afloop

De grond is dus in verkoop bij een makelaar.
De vraag is wie koopt die grond en wat gaat er dan gebeuren?

De bewoners van de Laarstraat en omgeving en de Stichting Leven met de Aarde, willen de aarde
herstellen en nodigen u uit om de vestiging van een industriële veehouderij te voorkomen, door een
bijdrage te leveren en samen de grond te verwerven.
Een voorbeeld 50 m2 symbolisch kopen door een bedrag van 300 euro te schenken. Dat bedrag kan
net zo goed veel meer of veel minder zijn. Iedereen die meedoet is participant. Wil ons plan slagen
dan is er heel veel geld nodig. Leven met de Aarde is een ANBI. Over giften hoeft u dus geen belasting
te betalen
Wilt u meedoen, laat dat dan weten door een berichtje te zenden aan Lies Visscher, Warmseweg 22,
7075 EL Etten tel 0315-341052. Kan ook per e-mail, liesvisscher@live.nl , reageer a.u.b., alleen zo kan
ons plan realiteit worden bij makelaar en bank.
Voor meer informatie kunt u terecht bij bovenstaand adres.

Met hartelijke groet
namens de werkgroep Laarstraat
lies visscher-endeveld
tel 0315-341052



Finale Buurt / Straat schiettoernooi 2015
Poule A Poule B

Nr. Klompendijk 1 Nr. Molenstraat 1
6 Selma Bultink 74 36 Margo Smits 77
7 Marcel Seegers 76 37 Roy Hulstein 70
8 Cor van Wijnhoven 86 38 Jarno Harmsen 89
9 Bart Roerdink 66 39 Marieke Braam 81

10 40

Totaal 302 Totaal 317
Poule C Poule D

Nr. High Chaparral 1 Nr. Molenstraat 3
51 Harry Nibbeling 84 84 86 Emiel Tiemessen 89 89
52 Dion Leijzer 83 83 87 Hanneke van Keulen 83 83
53 Wim Leijzer 92 92 88 Gert Vermeer 74 74
54 Wil Leijzer 83 83 89 Bianca Vermeer 64
55 Ron Simons 75 90 Raymond Verheij 89 89

Totaal 342 Totaal 335
Poule E Poule E

Nr. High Chaparral 3 Nr. Molenstraat 4
101 Marcel Koers 83 83 111 Hein Sleijster 76

102
Hermien
Krabbenborg 79 79 112 Inge Sleijster 73

103 Jody Gries 80 80 113 Hennie Kock 92
104 Sandra Gries 62 114 Koen Helmes 80
105 Wilma Koers 73 73 115

Totaal 315 Totaal 321
Poule F Poule G

Nr. Ziekse Buurt 1 Nr. Molenbuurt 1
131 René Kaufmann 78 151 Ronnie Boekelder 79 79
132 Lizet Geuijen 81 81 152 Jurgen de Ruiter 72 72
133 Gerard Braam 81 81 153 Frank Douwenga 77 77
134 Ans Leijzer 78 78 154 Ronnie Heinst 79 79
135 Marco Wenting 93 93 155 Wim Frerix 71

Totaal 333 Totaal 307

Poule H Poule I
Nr. Ulftsestraat 6 Nr. Kerkkampers 1
191 Tonny van Weelde 73 73 206 Harrie Jansen 88 88
192 Marie-Jose Leusink 85 85 207 Koos Kock 81
193 Gert-Jan Rijkse 208 Rick Kock 81 81



194 Linda Wenting 76 76 209 Simone Buiting 81 81
195 Nico Meijer 88 88 210 Freek Buiting 82 82

Totaal 322 Totaal 332
Poule J Poule K

Nr. IJsselhunten 3 Nr. IJsselhunten 4
226 Tanja Sloot 88 88 251 Alex Obbink 86 86
227 Sabine Bouwman 64 64 252 Jos Siemes 90 90
228 Jose van Uem 71 71 253 Henk van Uem 87 87
229 Silvia Verheij 71 71 254 Eric Bouwman 79
230 Cilia Siemes 60 255 Theo Sloot 84 84

Totaal 294 Totaal 347
Poule L Poule M

Nr. Schimmels 1 Nr. Schimmels 2
281 Mark Klomp 79 306 Ivo Preijer 74
282 Ronny Wenting 88 307 Theo Geurtsen 72
283 Niels Roerdink 87 308 Walter Jansen 88
284 Remco Berendsen 83 309 Jan Banning 92
285 310

Totaal 337 Totaal 326
Poule N

Nr. Schimmels 3 Hoogste heer voorronde meeste x10
331 Myrthe Thuis 84 84 Henny Kock 92 punten
332 Manuela Dieker 78 78 Hoogste dames voorronde
333 Wido Dieker 84 84 Wilma Koers 90 punten
334 Andre Thus 68 Mirthe Thuis 90 punten
335 Marcel Thuis 82 82

Winnaars Finale  2015
Totaal 328 IJsselhunten 4 347 punten

Beau van Aken 84 punten
Rens Dieker 97 punten

Jeugd 12-13
Jaar plaats Jeugd 14-15 Jaar plaats

402 Jesse Leuverink 72 3 504 Ivo van Marwijk 79 2
403 Anne Braam 55 6 508 Lynn van Aken 62 5
404 Beau van Aken 84 1 509 Rens Dieker 97 1
406 Max Leijzer 61 5 510 Mike Jansen 76 4
407 Jill Jansen 77 2 511 Tycho van weelden 79 2
408 Rik Verheij 70 4



Op 30 april vond de 62e algemene ledenvergadering van EHBO Etten plaats.

Tijdens deze afsluiting van het seizoen keken zij terug op het afgelopen jaar, waarin  onder andere
diverse cursussen  werden gegeven, hetgeen wederom resulteerde in een flinke groei van het
ledenbestand. En werden de plannen voor het komende seizoen bekend gemaakt.

Ook werden er leden verrast met een onderscheiding : Raymond Slutter , Remie Kuijpers en Gerard
Giessen ontvingen het bronzen insigne van de Nationale Bond EHBO tgv hun 20 jarig lidmaatschap.
Daarnaast mocht ook Jolanda Blum deze onderscheiding in ontvangst nemen omdat zij inmiddels
10 jaar actief is in het bestuur van EHBO Etten. Allen van harte gefeliciteerd met deze prestatie!

In september begint het 63e seizoen en ook dan staan er weer de diverse opleidingen (Oranje Kruis
gecertificeerd) op het progamma. Voor info: ehbo-etten@live.nl of bezoek Facebook!

De collecte voor de Hartstichting, die medio april werd gehouden, heeft in Etten een bedrag
opgeleverd van 843,44 euro.

Voor de collecte van 2016 zoekt de organisatie een nieuwe collectant in Etten. Wie in de week van
17-23 april 2016 enkele uurtjes wil lopen voor het goede doel, kan zich melden bij coördinator
Martijn Kraan: 06-23611974, dicrano@gmail.com



Eindverslag uitloting Obligaties van v.v. Etten en Schietvereniging Diana

In 2002 zijn er 304 obligaties verkocht onder de Ettense bevolking ten behoeve van de nieuwbouw
van de kleedkamers voor de voetbalvereniging Etten met daaronder de bouw van een schietkelder
voor de schietvereniging Diana.
Slechts 14 deelnemers hebben hun obligatie verzilverd.
290 Deelnemers schonken hun tegoed aan beide verenigingen.

Hieronder een overzicht van de uitgelote obligaties.
Vanaf 2005 zijn er jaarlijks 30 obligaties uitgeloot.

2005 uitgelood 2x25 en 1x50 100
2006 uitgelood 1x25 en 1x50 075
2007 uitgelood 1x25 025
2008 uitgelood 1x25 en 1x100 125
2009 uitgelood 1x50 050
2010 uitgelood 1x25 en 1x100 125
2011 uitgelood 1x25 en 1x50 075
2012 uitgelood 0 000
2013 uitgelood 1x25 025
2014 uitgelood 0 000

600

Totaal 304 obligaties € 10775,00
Uitgekeerd 14 obligaties €     600,00

Opbrengst voor beide verenigingen € 10175,00

Dankzij uw financiële hulp hebben beide verenigingen een prachtige accommodatie gekregen.
Hierbij willen we alle deelnemers aan deze actie heel erg bedanken voor hun steun.





2e plaats girls groep 8  op schoolvoetbaltoernooi

Woensdag 8 april was het zover. Na zelfs 2x getraind te hebben verzamelden de meiden die
meededen aan het toernooi vol goede moed om 1 uur op school, om te vertrekken naar het
voetbalveld van Gendringen.

Maar liefst 12 teams waren van de partij, verdeeld over 2 poules van 6 teams. De 1e wedstrijd voor
De Klimpaal girls was tegen het altijd lastige Mariaschool uit Ulft. Ondanks het betere spel van de
Ettense girls bleef deze wedstrijd 0-0.  Ook de 2e wedstrijd waren de Ettense girls weer de
bovenliggende partij, maar helaas nog pech in de afronding en dus mocht de Antoniusschool blij zijn
dat het wederom 0-0 bleef.  Het vertrouwen in een goede afloop nam toe en tegen de Woelwaters
gebeurde het dan, het netje van de tegenpartij werd gevonden een duidelijke 2-0 overwinning.
Blijdschap alom en dit smaakte naar meer. Helaas voor Antoniusschool, maar de Ettense girls maakte
gehakt van hun, binnen 12 minuten stond er een duidelijke 3-0 overwinning op het scorebord. De
laatste poule wedstrijd ging erom, bij winst zou de finale een feit zijn en anders zal er gestreden
moeten worden om de 3e plek, hetgeen natuurlijk ook al een prestatie van formaat zou zijn.  Vol
vertrouwen en goede moed begonnen de Ettense meiden aan de wedstrijd en al  snel werd duidelijk
dat de finale een feit zal gaan worden. 2-0.  Met 7 doelpunten voor, 0 tegen, 11 punten uit 5
wedstrijden was het helemaal duidelijk. Etten groep 8 meiden stonden in de finale.

Deze finale werd gespeeld tegen de Dobbelsteen en ging in een gelijk opgaande wedstrijd helaas
verloren met het minimale verschil 0-1. Eventjes teleurgesteld natuurlijk, maar Ines, Isabel, Suze,
Jill, Isa, Tess, Estie, An, Jet en Esra mogen super trots zijn op die een super mooie beker die zij
gewonnen hebben.



Vrouwenkoor Con Brio op vrijersvoeten

Veertig dames op zoek naar nieuwe mogelijkheden

Het vrouwenkoor Con Brio uit Etten heeft voor een bijzonder concert nieuwe mogelijkheden
aangeboord. Op zondag 31 mei gaat men de vrijage aan met verschillende ondernemers,
organisaties en de eigenaren van kasteel Wisch in Terborg.
Het evenement 'A Piece of Cake' belooft dan ook veel meer te worden dan een gewoon
concert. Con Brio geeft die middag meerdere optredens, er is ruim tijd voor genieten van de
Afternoon tea, fair en muziek. Aanvang 13.30 uur.

Happening
“Con Brio is een koor met lef”, aldus Marijke Leijzer namens de organisatie. “Met veel
enthousiasme hebben we daarom het idee uitgewerkt om een concert met Engelse muziek
in een passende sfeer en op een passende locatie te geven. In de loop van de
voorbereidingen is het enthousiasme alleen maar groter geworden. We gaan er een
fantastische happening van maken.”

Fair
Het project heeft veel energie bij Con Brio losgemaakt. De leden zijn druk in de weer met de
voorbereidingen, er moesten heel wat ideetjes uitgewerkt worden. “We houden een Engelse
markt met thee, cup cakes, jams, en nog veel meer. Daarvan maken we het nodige zelf, maar
er zijn ook ondernemers met Engelse specialiteiten uitgenodigd. Verder treden we niet in
onze gebruikelijke koorkleding op, maar gaan we in fleurig Engelse ‘look’ het toneel op.

Gasten
Het koor wordt aangevuld met gastzangeressen. Vrouwen konden zich voor een projectkoor
inschrijven. Daar is heel positief op gereageerd en we krijgen in een aantal nummers
versterking van 15 stemmen. De eerste repetities zijn achter de rug en de dirigent was heel
tevreden.

In de tuin van Kasteel Wisch
Voor veel mensen uit de omtrek is kasteel Wisch natuurlijk ook iets om nieuwsgierig naar te
zijn. Het is particulier bezit en zo vaak krijg je niet de kans om het van dichtbij te zien.”
Het hele evenement speelt zich af in de open lucht. Con Brio zit dus niet op Engelse
regenbuien te wachten. Gelukkig leert de geschiedenis dat eind mei meestal mooi weer met
zich meebrengt. Marijke: “We kunnen best tegen een stootje, maar uiteraard hebben we
zonneschijn besteld. Dan mag het 31 mei gezellig druk worden.”

Kaarten kosten €6,- en zijn vanaf 1 mei verkrijgbaar bij  Zalencentrum Köster en Drogisterij
Westerhof in Etten, Ziet Maor’s in Terborg, Creatieplein in Silvolde en Primera in Ulft.



Check Con Brio op

Conbrio-etten.nl Facebook.com/Conbrioetten @vrouwenkoorconb

Over Con Brio
Con Brio is een enthousiast vrouwenkoor. Con Brio betekent letterlijk 'met vuur' en dat vuur
straalt het koor zeker ook uit in haar optreden. De vrouwen staan onder de bezielende
leiding van één man: Nick Moritz. De repertoirekeuze is heel divers; licht klassiek, Latijn,
Nederlandse en buitenlandse liederen, pop en musical. Het koor Con Brio oefent op
woensdagavond.



Schietvereniging Diana

Jeugdschieten
Iets voor jou?

We zijn weer begonnen met jeugdschieten.
Vanaf 12 jaar mag de jeugd bij onze vereniging met luchtgeweer schieten.
Op onze schietbanen wordt geschoten met een 4,5 mm luchtwapen op schietkaarten met 5 rozen in
een onderlinge competitie.
Ook hebben we een lepeltjesbaan, zwijnenbaan en een hazenbaan.
Erg leuk en ontspannend kan er onder deskundige begeleiding elke vrijdag geschoten worden van
19.30 uur tot ± 20.15 uur.
Kun je een keer niet, is dat geen probleem. De 6 competitiekaarten moeten wel afgeschoten worden
in ± 5 weken.
We hopen natuurlijk dat je elke week kunt komen, maar die vrijheid heb je zelf.
De contributie houden we laag. € 28,00 per jaar.
Per kwartaal betaal je € 7,00, dus dat valt erg mee.
Je mag 3x op proef komen oefenen. Kom een keer kijken en probeer het uit.
Breng eventueel een keer je ouders mee, zodat zij ook weten hoe dat bij onze vereniging gaat.

Je bent van harte welkom op de vrijdagavond op de schietbanen aan de Molenstraat bij het
voetbalveld.

Ook oudere schutters kunnen bij onze vereniging een kaartje komen schieten.
Op de donderdag- en vrijdagavond kunt u schieten vanaf 20.30 uur.
Donderdagavond wordt er pistool geschoten en vrijdagavond geweer.



ACTIE: ZOMERLIDMAATSCHAP!!
DRIE MAANDEN TENNISSEN VOOR € 15,00/MAAND

TIJDENS DE ZOMERSTOP VAN JE SPORTVERENIGING

Wil jij deze zomer in beweging blijven, je spieren soepel houden, nieuwe mensen ontmoeten, leren
tennissen of gewoon lekker een balletje slaan. Dan ben je van harte welkom op ons tennispark aan de
Laan van Schuylenburch 6A in Silvolde.

Wat heeft tennis te bieden dat zó veel mensen er zo veel plezier aan beleven? Tennis daagt je uit. Of
je het nu al een tijdje speelt, net begonnen bent of nog gaat starten; tennis is een uitdagende
verenigingssport voor alle leeftijden en niveaus. Daarnaast is tennis gezond, ontspannend, gezellig en
kun je het spelen wanneer het jou uitkomt. Ervaar hoe tennis ook jou uitdaagt!

Maak gebruik van onze speciale actie: een zomerlidmaatschap tijdens de zomerstop van je
sportvereniging (in de maanden juni, juli of augustus). Je kunt in deze drie maanden tennissen voor
€ 15,00 per maand (je kunt zelf aangeven welke maanden). Kijk voor meer informatie op
www.ltcdepaasberg.nl.

Meld je aan bij onze ledenadministratie:
Anke Spoor (0315-340558) of ledenadministratie@ltcdepaasberg.nl



Meiden B1 in het nieuw!!
De meiden B1 van VV Etten zijn zaterdag 9 mei officieel in het nieuw gestoken. Het vorige tenue was
nog prima, alleen waren de dames groter geworden. Kortom, het paste niet meer goed.  In het oude
tenue spelen nu de meiden C1. Wij zijn als jeugdcommissie op zoek gegaan naar een sponsor, die dit
probleem samen met ons zou kunnen oplossen.  Dit is in deze economisch warrige tijden geen
gemakkelijke opgave. Toch zijn er altijd mensen te vinden, die onze voetbalclub een warm hart
toedragen. Frank en Monique van Loon van Tiggelovend-Kok boden ons de helpende hand.
Tiggelovend-Kok is al jaren een zeer gewaardeerde sponsor van VV Etten en wij waren dan ook zeer
blij met hun initiatief. Uiteraard is het ook een prettige bijkomstigheid, dat hun dochters Celine,
Anouk en Maureen allen bij VV Etten voetballen! De nieuwe tenues werden besteld en zaterdag 9 mei
mocht aanvoerdster Janthe Schepers het nieuwe shirt uit handen van Monique en Frank in ontvangst
nemen. Het ziet er geweldig uit en onze meiden B1 lopen er weer prachtig bij. Namens de
jeugdcommissie was er nog een grote bos bloemen voor Monique, als dank voor hun aandeel.
Tiggelovend-Kok is een prachtig Ettens bedrijf, dat in Nederland, maar ook in het buitenland al vele
jaren een gevestigde naam is. In het buitengebied van Etten worden de mooiste constructies gemaakt.
Tiggelovend-Kok ontwerpt, produceert en monteert diverse staalconstructies die bestemd zijn voor
zowel de nieuw als verbouw. Deze staalconstructies bestaan uit een grote variatie aan trappen,
balustrades, videhekken, bordessen loopbruggen, draagconstructies voor industriële ovens en
lakstraten en worden toegepast in bedrijfsgebouwen, autofabrieken, vuilverwerkingsinstallaties,
voetbalstadions, winkels en showrooms. Ook renovatieprojecten komen regelmatig voorbij. Ook in de
stadions van Roda JC en ADO Den Haag, is het vakmanschap Uit Etten terug te vinden.
Bij deze willen wij Frank en Monique nogmaals heel hartelijk danken voor deze sportieve geste.
Dankzij  de steun van deze bedrijven, kunnen wij als jeugdcommissie de randvoorwaarden van onze
teams optimaal invullen, zodat de jeugd van Etten op een goede manier van hun sport kan genieten en
dat wij ons als vereniging op een uitstekende manier kunnen presenteren.

Namens de jeugdcommissie, Nico Roerdink.



Tafeltennisvereniging Unitas Etten
Opgericht 1 oktober 1960

: ttvunitas@hotmail.com

Eindstanden voorjaarscompetitie 2015:

1. SMD-3
Tonnie Zweekhorst 2. Unitas-1

Team-1 / 4e klas: Henri Ebbers 3. Drusus-2
Henk Ticheloven 4. Grol-2

5. Litac-6
6. Relax-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. SMD-4
Theo Jansen 2. Grol-4

Team-2 / 5e klas: René Ketelaar 3. Bredevoort-3
Bennie Gerritsen 4. Unitas-2

5. Vios-3
6. Relax-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wehl-3
Ingo ter Voert 2. Taverdo-3

Team-3 / 5e klas: Vincent van Loon 3. Grol-3
Edwin Lucassen 4. Zevenaar-7
Herman Bergervoet 5. Unitas-3

6. Dropshot-2

Henk Ticheloven
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