
  

Geen identiteit. 

Ja mensen, ’t is weer zo wiet, de discussies 

zunt weer los gebarsten. Geen zwarte, maor 

een schoorsteen piet, of een andere kleur 

piet. Ik heb ’t ff opgezocht via google, maor 

dan mot ik terug gaon naar 24 september 

2007, toen zei onze huidige koningin al 

“Nederland heeft geen identiteit”. Wat ze 

daor met bedoelde wist ik toen nog niet, maor 

no’w onderhand wel. Dat was toen ’t begin 

van ’t einde van onze tradities. Alles waor wi’j 

toen nog trots op waren, weurt no’w 

langzaam an afgebroken. Vanaf de 15e eeuw, 

zetten wi’j de schoen al in ons land. Toen al 

kwam Sinterklaos  met zien medewerkers 

naor ons land. Op 5 december 1427 weurt de 

schoen al gezet en zo is de traditie van 

Sinterklaos begonnen. Sinterklaos een 

bisschop ut Myra met ziene Mooren als 

hulpjes. En as ik no’w dan Lodewijk Asscher 

heur praoten dan denk ik welk es, i’j wilt ook 

stemmen kriegen ut een bepaalde groep 

mensen. En dan ook nog zeggen van de 

meerderheid mot zich maor richten naor de 

minderheid, dit noemt men democratisch en 

dan maor zeggen de politiek bemoeit zich niet 

met deze zaken. Hoe krieg i’j de stemmen 

naor de verkeerde partij, deur deze utspraken 

te doen. As deze tradities in ’t buutenland 

zollen zun, dan vinden wi’j dat allemaol 

fantastisch, maor in ons eigen land hoeft dat 

niet. Ze noemt ons een land van 

bruggebouwers, maor volgens mien zunt wi’j 

meer an ’t slopen dan bouwen. Ach wat mik ’t 

uut, den eigen identiteit kriegen wi’j toch niet 

meer. 

 

De groeten 

De bruur van. 
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  Kopij  inleverdatum  
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KERSTDINER 
 
Dinsdag 20 december 2016 in het Wijkrestaurant Etten – 
gebouw ’t Stoom achter molen de Witten 
 
Aanvang : 14,00 uur  
Kosten.   : 17,50 p.p. 
 
Aanmelden vóór 15 december a.s. bij Mieke Thiele (329871) – 
Conny Smink (325082) of in het Wijkrestaurant. 

Het Kerstdiner is als volgt samengesteld: 
 
Gebonden Engelse ossenstaartsoep 
Gebakken wilde champignons op een bedje van kruidenrisotto 
Wildragout 
Aardappelpuree en aardappelgratin 
Rode kool en gebakken spruitjes met spek 
Komkommer salade 
Warme appel compote 
Stoofperen met kaneel 
Tiramisu 
Koffie/thee met bonbon 
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Vanaf 12 november 2016 kom ik weer naar Nederland. Omdat ik 
het niet alleen kan neem ik mijn pieten mee. Wij zouden het heel 
leuk vinden om aan jullie cadeautjes te geven en gezellig met jullie 
te kletsen. Ook hebben wij een boksje mee en dansen wij graag 
een sinterklaasliedje (Warboel) met jullie. Beide zijn wij 
pedagogisch afgestudeerd. 
 
 
Wij bestaan uit twee pieten en zijn 
te boeken in de weekenden 
(vrijdag, zaterdag, zondag) vanaf 
de landelijke intocht tot aan 5 
december. Maandags 5 december 
zijn wij uiteraard ook te boeken. 
Bezoek buiten deze dagen kan in 
overleg.  
 
Ons tarief is: 

- 2 pieten, half uur, met 
strooigoed 

€ 30,00 
 
Wij zijn beschikbaar in de volgende plaatsen: Terborg, Etten, Gaanderen, Silvolde, Ulft, 
Gendringen, Varsseveld en Westendorp. 
 
 
Bent u op zoek naar twee leuke enthousiaste pieten? 
Bel of mail dan voor meer informatie naar: 
06-52169099 
LDpieten@hotmail.com  

 
 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

 

 

Donderdag 22 december 2016. 20:00 uur 
Kerstavond: we maken samen met Mia en Annie een mooi kerststuk voor op tafel. 
 
 

mailto:LDpieten@hotmail.com


 

  

                                      

 

 

CV de Deurzetters nieuws 

 

 

 

 

Nou de zomer is allang voorbij, de kermis zit erop, dus tijd voor het carnavals seizoen. De 

afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten, er is een vereniging opgericht met alles erop en 

eraan. Op 26 november schrijven we historie door als eerste carnavals vereniging in deze 

regio een buut kampioenschap te organiseren. Er staan 8 buuts op het programma van de 

hoogste kwaliteit, als jury voorzitter is Frans Michelbrink vast gelegd de leukste 

Terborgenaar. Dat de reiskosten van Frans doorslaggevend waren zal u niet verbazen, want 

als verse vereniging hebben we nog niet veel vet op de botten.  En nog belangrijker we 

hebben een nieuwe prins, iedereen natuurlijk razend nieuwsgierig wie zal het zijn, het 

rikroajen kan beginnen.  Nog even wachten mensen op zaterdag 21 januari zal hij/zij 

gepresenteerd worden op onze buutpronkdansavond bij zaal Koster. De jeugd prins zal 

uiteraard ook weer van de partij zijn met wijze raad  voor de nieuwe prins. Dan treed prins 

Jos af, ja die is ook al erg oud en gestopt met werken. Misschien dat hij zelfs al een 

plascontract heeft getekend, dat is wel handig met al die dolle dagen in het vooruitzicht. Ook 

de dansmariekes zijn al weer volop aan het oefenen, ze krijgen dan ook een groter podium 

en meer tijd om op te treden dan vorig jaar. De "deurbloazers" ons huisorkest is groter 

geworden en bezig met nieuw repertoire, dus de Eendrachtige Harmonie zal ook zeker meer 

weten van "toeten en bloazen" dan voorheen. Ook zondag 22 januari word een grandioos 

spektakel met als enig verschil met de zaterdag dat de oude prins niet aftreed want dat kan 

maar een keer, de nieuwe prins zal even spectaculair zijn/haar opwachting maken. De 

kaarten verkoop liep als een trein binnen 20 minuten was de buut kampioenschap en de 

zaterdag uitverkocht, voor de zondag 22 januari zijn nog wel kaarten beschikbaar. We 

beginnen dan om 14 uur tot 20 uur, handig voor mensen die maandag weer gewoon moeten 

werken. Heb je toch vrij dan kun je nog gezellig meedoen met de afterparty. Je kunt nu ook 

steunend lid worden voor slechts 15 eurootjes per jaar dit geeft recht op 1 gratis toegangs 

kaartje voor het buutpronkdansgebeuren van 2018, meer hierover de volgende keer.  

                                                      

ALLAAF  afd.PR  Guus van Aken 

 

 



 

  

 

HET STOOMTIJDPERK  (vervolg) 

 

Voor Nederland had de stoomkracht twee heel bijzondere toepassingen. Allereerst in stoom- 

gemalen (de windmolens konden het allang niet meer aan). En vooral de landaanwinning vroeg veel 

energie voor het droogmalen en het baggeren. De Haarlemmermeer was ’t eerst aan de beurt. Hier 

lag in ’n kwetsbaar gebied de beruchte ‘waterwolf’ op de loer: veel land werd weggeslagen! 

De landaanwinst voor landbouw en verkeer (inclusief het latere Schiphol) kon men in de steeds 

drukker wordende Randstad goed gebruiken.  Drie stoomgemalen van elk 400 p.k. werden ingezet, 

nadat eerst ’n dijk en ’n ringvaart om ’t meer waren gelegd. Begin 1852 viel de polder droog, en dat 

leverde ’n landaanwinst van 18500 ha op (’t meest in één keer tot dan toe, en bijna evenveel als de 

latere Wieringermeerpolder in 1930).  ’n Nadeel was dat de visvangst moest wijken. 

Eén van de gemalen, de Cruquius, is nu buiten gebruik en als museum ingericht, mede vanwege z’n 

bijzondere pompconstructie. (het is zeer de moeite waard om er eens te gaan kijken, en het is goed 

te combineren met ’n bezoek aan het nabijgelegen Historisch Museum in Hoofddorp). 

De andere twee gemalen zijn nog in functie en dienen voor de zgn. onderhoudsbemaling van de 

polder.   Bij de Zuiderzeewerken is, voor zover ik weet, alleen stoomkracht toegepast bij de aanleg 

van de Wieringermeerdijk en de Afsluitdijk. 

De tweede bedrijfstak die enorm profiteerde van stoomgebruik was de zuivelindustrie. Hier sneed ’t 

mes zelfs van vier kanten:  1.De aandrijving van de machines.  2.Het opwarmen van melk met rest- 

warmte (o.a. pasteuriseren)   3. Het schoonspuiten van de installaties en het gebouw (stoom bevat 

veel hitte, kracht en water).  4. De centrale verwarming van de fabriek.      Geen wonder dat men 

daarom graag van  Stoomzuivel fabriek sprak! 

LEUK OM TE WETEN: het woord stoom kreeg, vanwege z’n grote betekenis, al vroeg ’n magische 

klank. Geen wonder, want het was iets nieuws, en er kon veel mee gedaan worden.  Soms nog meer 

dan mogelijk was, volgens sommigen!  Mensen die namelijk wat minder kennis van techniek hadden, 

noemden de eerste motorfietsen zelfs stoomfietsen, ook al kwam daar heel geen stoom aan te  

pas!  (wel leuk trouwens; mijn grootvader zei het ook). 

Verscheidene nieuwe woorden en uitdrukkingen ontstonden: opvaren werd opstomen,  zeeschepen 

werden oceaanstomers,  rederijen werden stoomvaartmaatschappijen,  wat vlugger opschieten werd 

er wat meer stoom achter zetten,  kalmeren werd stoom afblazen,  en ….. met ’n stoomcursus kon je 

in korte tijd klaargestoomd worden! 

                                                                                                                Bernard Bosman. 

 

Relatietherapeut vraagt aan echtpaar: “Hoe komt ’t toch dat ’t tussen jullie zo slecht botert?” 

Echtpaar: “Dat komt omdat onze karakters zo goed overeenkomen. We willen namelijk allebei  

graag de baas spelen.” 

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

Logica: Verstandig is ’t om overal de helft van te geloven;  wijs ben je als je weet welke helft ….. 



 

  

Het wonder van Bern 

 

Lang geleien zag ik in ’n klein bruuncafé 

Veur ’t eers voetballen life op teevee 

’t Was nog nooit vetoond en heel uniek 

In de rus spolde ’n orkesjen hoempapa muziek 

 

’t Was der rokerig, benauwd en afgelaaien vol 

Met kenners vol van spanning wie der winnen zol 

 De kastelein, ’n gemudelek en vrien’lek man 

Zag ’t allemaol minzaam met voldoening an 

 

Ik  zoch ’n pleksken, gin stoel meer vri-j 

Op ’t ingepakte billart kon der nog eentjen bi-j 

‘Zet ow door mao neer’, sprak de attente kastelein 

Goed gezien want van huusuut bun’k nogal klein 

 

“t  Vulen as op ’n  kale zandplaat in Goeree 

In de woelige branding van een woeste zee 

Gehuld in  sigarenrook en de geur van brandewien 

Zag ik’n holten kasjen an de muur, ik was negentien 

 

  En wachtte geduldig töt ’t voetbalfees begon 

  Wi-j waanden ons in ’t Wanckeldorf-stadion 

  In mien ogen héél wied weg, oh …. zo fern 

Vandoor ’t gezegde: ‘Het Wonder van Bern’ 

De tillevisie ston hoog baoven de grond 

Op zo’n schepken woorop ooit Maria stond 

Met ’n busken bloemen, in de maond van mei 

’t Sneeuwde licht’lek  dachten wi-j, as in ‘n alpenwei 

 

Wi-j zaggen door ‘t ‘Dreamteam’ van de Magyaren 

Grïündlich, hulploos in de Duitse afgrond varen 

En zoas dat Duitsers betaamt wed as slotaccoord 

In de letste minuut de winnende goal gescoord 

 

Wi-j zaten allemaol met een Duitse kater 

De kastelein spuulde nog ’n glas in troebel water 

’t Orkesjen spolde nog een deuntjen hoempapa 

Wijl de umroeper euforisch riep: ‘Wir sind wieder da’ 

    Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 



 

 

Sint en zijn Pieten maken feest bij u thuis! 
Sinds enige jaren zijn wij in (en rond) Etten actief als Sinterklaas en zwarte Piet. Wij bezorgen met veel 
plezier uw kind(eren) een geweldige middag of avond. We komen standaard met Sint en twee zwarte 
pieten. 
   
En als wij op bezoek zijn geweest zult u ons niet snel meer vergeten. Wij besteden veel aandacht aan 
het voorkomen van onze Sint en Pieten én ze genieten telkens weer van al die blije gezichtjes!  
  
WIJ KOMEN ONZE AFSPRAKEN ALTIJD NA EN 
HEBBEN HET NOG NOOIT AF LATEN WETEN!! 
  
Voor een reservering kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 06-10622139. 
 
Vervolgens krijgt u een bevestiging met het 
verzoek om informatie aan te leveren. Als u 
aangeeft dat u dezelfde Sinterklaas wilt als uw 
kinderen hebben gezien op de Klimpaal, bij de gym 
of bij de intocht in Etten, dan proberen wij hier 
rekening mee te houden.  
 
Onze Sint en Pieten 
Onze Sinterklaas en Pieten hebben ruime ervaring. Ze zijn al jaren erg betrokken bij het 
Sinterklaasfeest. Met humor en een vriendelijk woord kan hij, samen met de Zwarte Pieten, uw 
Sinterklaasfeest tot een succes maken.  
 
Een bezoek is natuurlijk pas compleet met Zwarte Pieten. Onze Zwarte Pieten zijn al geruime tijd 
actief in hun rol. Ze zijn goedlachs en stellen de kinderen op hun gemak. Over het algemeen laten ze 
een onvergetelijk indruk achter, waar uw kinderen nog lang over praten. 
 
Huisbezoeken 
Dat kan! De Sint komt graag bij u op bezoek en hij brengt dan ook nog twee enthousiaste Pieten 
mee! Ons tarief is €35,- voor ongeveer 20 minuten, inclusief strooigoed en reiskosten. Dit jaar zijn we 
te boeken op 2,3,4 en 5 december. 

De bezoektijd die u reserveert zijn wij ook daadwerkelijk bij 
u aanwezig. Mocht er onverhoopt vertraging oplopen, dan 
nemen wij contact met u op. Tijdens de bezoeken kunnen 
wij komen met een programma naar uw wens. Met het 
reserveren van een bezoek zal gevraagd worden om 
informatie over de aanwezige personen aan te leveren. 
Hierdoor kunnen we het bezoek een persoonlijk tintje 
geven. 
 

Over de tarieven. 
Sint en Piet komen naar Nederland om de verjaardag van de Goedheiligman uitgebreid te vieren, niet 
om winst te maken. De inkomsten die voortvloeien uit de bezoeken worden dan ook gebruikt voor het 
dekken van onkosten van onze vrijwilligers of via onze stichting gedoneerd aan verenigingen. Zo blijft 
Sinterklaas in de eerste plaats een feest van geven, niet van nemen! 

Stichting Heren Promotie Team tbv Vrouwenkoor Con Brio 



 

  

zondag 27 november 2016  

 

locatie Zaal Köster  

zaal open 13.45 uur  

start van het feest  

14.00 uur 
 

 

     (geen rondgang door  

           het dorp) 
 

Via onze facebook pagina Sinterklaasfeest Etten, kun jij jou persoonlijke 

vraag aan Sinterklaas 

stellen. En wie weet stelt de piet jou vraag aan Sinterklaas! 
 



 

 

 
  



 

  

 

OPROEP OPROEP! 
 

Beste mensen, 
 
Het Ettens Mannenkoor, dameskoor Con Brio, Harmonie Onderling Genoegen, 
Schutterij De Eendracht enzovoort: iedereen vraagt om nieuwe leden. 
Zo ook Seniorenvereniging De Uutlopers. 
 
De Uutlopers is een club van ouderen en zou er graag nieuwe leden bij willen 
hebben. Wij hebben elke laatste zaterdagmiddag van de maand tussen 2 en half 5 
een gezellige middag in De Glazeren Kast (aan de Oudekerkstraat).  
 
We beginnen de middag altijd met koffie en iets lekkers. Daarna is er een activiteit, 
zoals een bingo met goede en bruikbare prijzen. Tussendoor krijgt iedereen 2 
consumpties en zijn er lekkere hapjes. Uiteraard is er ook voldoende tijd om gezellig 
met elkaar bij te kletsen. Lid worden kan al vanaf 60 jaar. 
 
Heeft u geen vervoer? Geen probleem; er bestaat de mogelijkheid om opgehaald en 
weer thuisgebracht te worden.   
 
Opgeven kan bij mw. R. Roelofs (tel. 0315 - 32 36 65) of bij dhr. R. Samplonius (tel. 
0315 – 33 03 57 of 06 – 54347238). 
 
Of loop gerust eens een keer vrijblijvend binnen! 
 
Groeten van een lid van Seniorenvereniging De Uutlopers 
 

                    
 



 

 

 



H. Martinus  

 

Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

___________________________________________________________________ 

 

Teun Gregoor 100 jaar 

 

Op 24 oktober jl. is oud-Ettenaar Teun Gregoor 100 jaar geworden. Een mijlpaal die 
uiteraard niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Op een druilerige ochtend (19 oktober) bezocht 
ik Teun in zijn seniorenwoning aan het Piet Molpad in Ulft. De humor en positieve instelling 
van Teun deden mij algauw vergeten dat het buiten regende. Zoals zijn zoon Paul het 
verwoordde: een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.  

Teun liet mij voorgaan de keuken in waarop hij gevat zei: “‘t is net as met arbeid; dan loat ik 
ook altied graag een ander veurgoan”. Nadat hem namens de bezoekersgroep van de H. 
Martinuskerk een bloemetje was overhandigd, namen we plaats in de woonkamer. “Goa 
moar zitten woar a-j wilt, a-j moar niet op de grond goat zitten”, gaf Teun mij mee. Toen ik mij 
voorstelde, kwam de naam Jansen hem al snel bekend voor. “Dan bun i-j een kleinzoon van 
Toon Jansen en is ow moeder van v’n Oaken”.  Teun mocht op papier dan wel 100 zijn; ik 
had direct in de gaten dat aan zijn geheugen niets mankeerde. 

Op de vraag of Teun in Etten was geboren, zei Teun stellig: “joa, dat mo-j mien now es ff 
eerlijk zeggen, want ik wet er eiges niks meer van”. De toon was gezet voor een vermakelijk 
interview. Teun vertelde dat zijn roots liggen aan de Klompendijk in Etten. Daar werd hij op 
24 oktober 1916 geboren. De familie Gregoor was naaste buurt van de families Pruijs, Van 
Aken en Egberts. Hij groeide op in een gezin met 1 broer en 4 zussen, waarvan 1 zus 
emigreerde naar Canada. Teun ging eerst bij de zusters naar school. “Onze hoofdzuster 
heette Requina en de andere zuster heette Graddo. Later werden de jongens van de meisjes 
gescheiden en gingen wi-j noar de jongensschool an de oaverkant. Al met al was het een 
mooie tied”, blikt Teun terug. 



H. Martinus  

 

“Wi-j hadden thuus een boerderi-jke met 4 á 5 melkkoeien. Toen mien bruur aangaf dat hi-j 
geen boer wilde worden, heb ik het oavergenommen”, legt Teun uit. Teun moest echter eerst 
in dienst nadat zijn broer vrijstelling had gekregen. In 1937 ging hij daarom naar de 
Krayenhoffkazerne in Nijmegen. Daar gold een strak regime. “Toen kwam ik ook pas richtig 
andere mensen tegen; uut Hengelo Overiesselt, Amsterdam en Rotterdam. Ik had altied 
liever met Rotterdammers dan Amsterdammers te doen, omdat die eerder zand eroaver dei-
jen”. Hierop reageerde ik met de stelling dat hij dan ook wel voor Feyenoord zou zijn. Teun 
antwoordde scherp: “nee, ik bun altied veur de winnende partij”. 

Eén van de hobby’s van Teun was hiermee aangestipt: het volgen van sportwedstrijden, met 
name voetbal en paardensport. “Ik volg nog altied trouw de resultaten van v.v. Etten. Ze 
motten het alleen nog een bitje bèter doen, want now mot ik de krant op de kop hollen as ik 
ze boavenaan wil zien stoan”. Teun voetbalde zelf ook jaren bij v.v. Etten. “Wi-j kwamen ’s 
marges met de fiets bi-j Herman Slutter woar wi-j ons verzamelde. Aangezien een paar lu-j 
geen fiets hadden, sprongen wi-j bi-j mekaar achterop en dan gingen wi-j noar de 
uutwedstrijden toe”, vertelt de 100-jarige enthousiast. Ook over het betaald voetbal maak je 
Teun niks wijs. “PSV krig het vanoavend ook nog lastig tegen Bayern München”. En Teun 
had voortschrijdend inzicht, want PSV verloor met 4-1….. 

In 1948 trouwde Teun met Lies Heveling uit IJsselhunten en ze gingen aan de Klompendijk 
wonen waar hun 6 kinderen werden geboren. In 1961 verhuisde het echtpaar naar de 
voormalige boerderij van Kaalberg in IJsselhunten (huidige Bluemerstraat). “Er lagen 3 
boerderi-jen bi-j mekaar: Kaalberg, Bongers en Pierik. Kaalberg had bi-j de hoge heren van 
de ruilverkaveling aangegeven dat hi-j wel wilde verhuuzen noar het huus van Schwack in 
Warm. Vervolgens zun wi-j op de boerderi-j van Kaalberg goan wonen. Wi-j hebben doar 
ruum 33 joar met völ plezier gewoond”, vertelt Teun. Nadat het echtpaar geen geschikte 
woning in Etten kon vinden, verhuisde het naar de Fazantstraat in Ulft. In 2009 verhuisde 
Teun – inmiddels weduwnaar – naar zijn huidige seniorenwoning. 

“Etten blief ik altied trouw en het blif mien dörpke”, zegt Teun trots. In zijn werkzame leven 
heeft hij naast het runnen van de boerderij ruim 15 jaar melk gevaren naar Silvolde. Teun 
vertelt: “ik had altied de Iesselhuntense rit via de Klompendiek en de Strik. Bi-j Frans Dieker 
stonden melkbussen veur an de weg om opgehaald te worden. Op dat moment kump Jan 
Mullink de weg oaver en vroeg aan mien of ik bi-j um wilde goan werken. Op 2 januari bun ik 
vervolgens begonnen en heb ik 26 joar met völ plezier bi-j de bond gewerkt. Jan was een 
hele fijne werkbaas en ik heb ook altied prettig samengewerkt met Bertus Helmink, Koos 
Berendsen en Appie Wassink. Appie en ik gingen altied de boer op”, licht Teun toe. 

Teun geeft aan dat hij inmiddels met veel plezier aan het Piet Molpad woont hoewel het in 
het begin wel even wennen was. Toch spreekt hij altijd nog veel Ettenaren. “Gert Dieker brig 
hier altied De Treffer en kump ook 4 keer per wèèk bi’j ons èten. Verder sprèèk ik Wim 
Jansen van ’t Bultje, Henk van Uem en een dochter van Beernd v’n Oaken (slachter) 
geregeld in De Debbeshoek”, zegt hij.  

Qua gezondheid heeft Teun niet te klagen, geeft hij aan. Op de vraag hoe ik ook 100 kan 
worden, grapt hij direct: “i-j mot 2 dingen blieven doen: ademhalen en eten. I-j krieg het niet 
veur niks”. Kortgeleden sprak hij tijdens de warme maaltijd met andere ouderen over het 
slikken van pillen. “Toen ik zei dat ik moar 2 pillen hoef te slikken, zeiden anderen: i-j lieg da-j 
barst”, vertelt Teun.  “En i-j mot eiges ook schik blieven maken in het lèven”, is de wijze raad 
van Teun. 

Teun geeft aan dat hij zijn verjaardag op 24 oktober (inmiddels dus gevierd) viert met 
kinderen, (achter)kleinkinderen en overige familie en bekenden. “Joa, de kleinkinderen 
hebben ook hard gewerkt, want er zun inmiddels 10 achterkleinkinderen en de 11 e is op 
komst”, zegt Teun trots. Het feest wordt gevierd op Ettense bodem bij zaal Köster. “Ik bun 
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bli-j dat het feest in Etten gevierd kan worden. Wi-j hadden Köster ook al vrog bericht 
gedoan. Joa, niet ’s marges heur”, lacht Teun. Teun is zich ervan bewust dat hij niet de enige 
eeuweling uit Etten is. “Annie Fischer van de postbode is ook van 1916 en vrouw Rikken is 
mien nog een joar veur”.  

Op de vraag of Teun – naast het volgen van sportwedstrijden – nog meer hobby’s heeft, 
antwoordt hij dat hij dagelijks de krant leest. “Ik lèès um altied, behalve op zondag”, zegt hij 
lachend, “zo kan ik nog oaver van alles met proaten”. Kaarten doet Teun niet meer. “Wi-j 
hebben vrogger duk weles schik gehad. Ik heb völ solo gekaart. Ook bun ik bi-j Schutteri-j De 
Eendracht gewes. Hent v’n Oaken was toen commandant”, blikt Teun terug. “Met de kermis 
stond ik een keer met Jan Schleedoorn en Piet Willemsen aan de theek bi-j Köster te zingen. 
Willy Köster zei toen dat wi-j ’s moandags noar de repetitie van het Ettens Mannenkoor 
moesten kommen. Anders zol hi-j ons ophalen. Uuteindelijk bun ik in gesprek geraakt met 
Pierre Smeets, de dirigent. Ik zei dat ik geen noten kon lezen ook al zunt ze zo groot as een 
olifant”. Pierre Smeets gaf aan dat dat niets uitmaakte en dus ging Teun naar de repetitie. 
“Uuteindelijk heb ik 30-35 jaar de 1e baspartij gezongen bi-j het Ettens Mannenkoor. Toen 
wollen ze echter een goed koor hebben en bun ik gestopt”, zegt hij lachend. 

Hoewel Teun volgens hem “het gezicht er niet noar het” mag een foto van de 100-jarige 
natuurlijk niet ontbreken. Kort daarna komt ook de hulp aan om Teun’s ogen te druppelen. 
Over de reden van mijn bezoek licht hij met een stalen gezicht de hulp in: “joa, hi-j het mien 
net de koorts opgenommen. Het was iets te hoog, moar ik zet de stoel een bitje lager dan 
daalt hi-j van eiges weer”. En ja, Teun heeft de lachers weer op zijn hand. 

Tot slot: dat oud worden ook een gave is, beseft Teun maar al te goed. “Soms is een ons 
geluk nog meer dan een pond verstand”. Met deze wijze woorden van de eeuweling sluiten 
we het interview af en bedank ik Teun hartelijk voor zijn gastvrijheid. Ik wens hem een 
onvergetelijke dag en nog vele gezonde jaren toe.   

Sjoerd Jansen 

Omgekeerd bezoekmiddag geslaagd 
Op vrijdag 28 oktober werd voor de zesde keer de omgekeerd bezoekmiddag gehouden in 
onze Mariakapel. Een kleine 30 ouderen kwamen bijeen om er een gezellige middag van te 
maken. 
De middag werd begonnen met een kop koffie en vers gebakken cake van Paulien. 
Vervolgens ging Johan Visser voor in een gebedsviering die in het teken stond van “oud 
worden in deze tijd” en alle voor- en nadelen die daarbij horen. Het kerkkoor verleende 
muzikale medewerking aan de viering. Mede daardoor werd het een geslaagde viering. 
Hartelijk dank voor jullie medewerking! 

Nadat alle aanwezigen waren voorzien van een drankje en een hapje ging pastoor Ambting 
met de aanwezigen in gesprek over het H. Sacrament der Zieken en het religieus testament. 
Op dit document kun je invullen wat je wensen zijn voor na je overlijden. Het klinkt soms nog 
ver weg, maar toch is het goed om hier alvast over na te denken. Ook was er gelegenheid tot 
vragen stellen aan de pastoor. Het werd een zinvol gesprek. 

Hierna werden alle ouderen getrakteerd op een frituurhapje. Voor velen was dit een 
aangename verrassing. Nadat eenieder ook weer van een drankje was voorzien kwamen 
Marcel en Angelie Jansen hun ervaringen delen over de WereldJongerenDagen in Krakau. 
Aan de hand van foto’s en filmpjes namen ze de aanwezigen mee naar Krakau. Het was 
informatief en indrukwekkend om te zien. Marcel en Angelie bedankt! 

Tot slot had Sjoerd Jansen een presentatie met oude foto’s van Etten uit het privé-archief 
van Toon Helmes. Voor veel ouderen leverde dit herkenbare taferelen op! Met name de 
aanwezigen die in Etten waren opgegroeid, wisten veel mensen op de foto’s te herkennen. 
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Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag! Wij bedanken iedereen voor 
zijn/haar komst en tevens gaat een bedankje uit naar allen die hebben meegewerkt aan deze 
middag. Graag tot de volgende keer! De volgende omgekeerd bezoekmiddag zal 
plaatsvinden in mei. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. 

Namens de vrijwilligers, 
Sjoerd Jansen 
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Overledenen herdacht 
Tijdens de Allerzielenviering op zondag 31 oktober is met licht, zang en teksen stilgestaan bij 
onze dierbare overledenen. In het bijzonder werd stilgestaan bij de overledenen van het 
afgelopen jaar: 
 
 
17 december 2015 Mientje Scholten-Jansen 70 jaar 

9 januari 2016 Harrie Willemsen 89 jaar 

11 februari 2016 Bertus Berndsen 91 jaar 

25 februari 2016 Jo Bleekman-Reumer 87 jaar 

6 maart 2016 Frits Mekers 76 jaar 

14 april 2016 Jan Verheij 88 jaar 

18 april 2016 Piet Sloot 90 jaar 

20 april 2016 Femie Giesen-Erinkveld 82 jaar 

28 april 2016 Herman Burgers 89 jaar 

21 mei 2016 Benny van Aken 84 jaar 

8 juli 2016 Henk Verbeeten 77 jaar 

10 augustus 2016 Willemien Kaalberg-Braam 82 jaar 

16 augustus 2016 Henk Geurtsen 84 jaar 

22 augustus 2016 Jan Mullink 90 jaar 

3 september 2016 Harry Hegman 86 jaar 

18 oktober 2016 Joop Niessink 73 jaar 

23 oktober 2016 Riny Versteegen 75 jaar 

 
Dat zij allen mogen rusten in vrede. 
 

 
 

 
 

  



 

 

          

Heerlijke kerststollen van de warme bakker! 

 
 

 

Traditiegetrouw gaat Vrouwenkoor Con Brio ook dit jaar 
weer op pad om u ovenverse kerststollen aan te bieden, waarvan u kunt 

genieten tijdens de Kerstdagen. 
Bakker Ebbers uit Terborg maakt deze heerlijke kerststollen speciaal voor 
Vrouwenkoor Con Brio.  

 
De kerststol, gemaakt met roomboter, weegt 700 gram en is gevuld met 

amandelspijs. Ze wordt verpakt geleverd met een apart zakje poedersuiker bij 
iedere stol. 
Wij bieden u deze stol aan voor de speciale prijs van € 6,50 per stuk. 

Met het kopen van deze kerststollen ondersteunt u het Vrouwenkoor Con Brio 

financieel, zodat de vrouwen ook volgend jaar weer naar hartenlust kunnen 
zingen.  
 

Hoe bestelt u zo’n heerlijke stol? 
Een mailtje met uw gegevens naar sponsorcommissieconbrio@gmail.com is 

voldoende. Wij zorgen voor een correcte levering. 
 
Uw gegevens: 

- naam        

- adres 

- telefoonnummer 

- aantal kerststollen 

 
Graag ontvangen wij uiterlijk woensdag 23 november a.s. uw bestelling. 

De kerststollen zullen op zaterdag 17 december a.s. tussen 09.00 uur en 

12.00 uur aan huis worden bezorgd. Indien mogelijk, graag met gepast geld 

betalen bij ontvangst. 

 

Hartelijk dank voor uw bestelling!  

  

De Sponsorcommissie van Vrouwenkoor Con Brio 

Marjolein, Carla, Sandra, Fredy en Marijke   

         

    

 

Kerststollenactie Con Brio 

 

 

 

sponsorcommissieconbrio@gmail.com%20
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv_8bA6vrPAhVFvBoKHaF2AsoQjRwIBw&url=http://www.broodjeaap.nl/kerstboom.html&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNFW7rMPT47KGeHkzGXFYnsXBjOcLw&ust=1477652450409817


 

 

 

 

Ettens Mannenkoor zingt in de Dom van Keulen 

Het Ettens Mannenkoor heeft op 15 oktober met in totaal 189 mensen (zangers, partners en 

leden van de Club van Honderd) een bezoek gebracht aan Keulen. Bij het vertrek regende 

het en ook onderweg was er steeds regen. In de buurt van Keulen werd het steeds lichter en 

in de stad was het droog en dat bleef het de rest van de dag ook. Op de trappen voor de 

Dom werd ingezongen voor een groot en enthousiast publiek. In de Dom zong het koor voor 

een volle kerk tijdens een dankdienst. Volgens deskundigen klonk het koor geweldig in deze 

op drie na grootste kerk van de wereld, mede dankzij de fantastische akoestiek. De hoge C 

van Armanda ten Brink galmde lang na. Na het optreden in de kerk zong het koor op de 

trappen aan de zijkant van de kerk en bij de Rijnpromenade, telkens voor enthousiast 

applaudisserend publiek. 

De dag was in Keulen verder ter vrije besteding en werd afgesloten met een gezamenlijke 

maaltijd bij Ruimzicht in Zeddam. 

 

 
Het Ettens Mannenkoor zingt na de dankdienst aan de zijkant van de Dom, Armanda ten 

Brink dirigeert en dirigent Nick Moritz zingt links vooraan mee. Foto: Ewald Wormskamp 

  



 

 

Oefendag op zaterdag 29 oktober 
Vrouwenkoor Con Brio en het Ettens Mannenkoor hielden 29 oktober een oefendag met 

respectievelijk 23 en 11 gastzangers. Na de ontvangst en eerste kennismaking met de 

gastzangers werd er gezamenlijk ingezongen bij Köster en daarna gingen de vrouwen naar 

het Klooster en werden in twee groepen Christmas Lullaby van John Rutter, Joy to the World 

en Feliz Navidad ingeoefend. Het doel is om deze drie liederen samen met de gastzangers 

op 17 december tijdens het kerstconcert in de St. Martinuskerk in Etten ten gehore te 

brengen. In de pauze was er een gezamenlijke lunch en deze zeer succesvolle dag werd ook 

gezamenlijk afgesloten met het oefenen en samen zingen van deze drie liederen. 

 

  

Gastzangers en zangers van Con Brio en Ettens Mannenkoor tijdens  het inzingen bij Köster met 

dirigenten Nick Moritz en Armanda ten Brink (zoals vaak bij het inzingen staand op een stoel om ook 

de achterste rij te kunnen zien). Foto: Sjon Slutter 

 

Voor uw agenda: kerstconcert in Etten op 17 december 
Op 10 december geeft het Ettens Mannenkoor samen met fanfare Crescendo uit Ratum 

twee kerstconcerten in de Jacobskerk op de Markt in Winterswijk. Dit zal een bijzonder 

concert worden met zowel instrumentele muziek, zang als een combinatie van beide met een 

gevarieerd programma van vele bekende nummers zoals de Exodus Song, Don’t Cry for me 

Argentina en een medley van Andrew Lloyd Webber. Wim Ruesink zal als gastmuzikant het 

prachtige orgel van de Jabobskerk bespelen en de jonge Sophia Ashgari zal op eigen wijze 

het Ave Maria ten gehore brengen.  

Op 17 december volgt dan het hier boven al genoemde kerstconcert van Con Brio en Ettens 

Mannenkoor in Etten. Ook dit wordt een bijzonder concert waarbij in ieder geval de drie hier 

boven genoemde nummers samen met de gastzangers gezongen worden. Zet u het vast in 

uw agenda, u bent van harte welkom! 

 

 



 

 

Etten 3 pakt koppositie 

Op zondag 6 november reisden onze vrienden van het 3e af naar Guus Hiddink-town voor de 
uitwedstrijd tegen Varsseveld 6.  In de eerste ronde van de beker werd deze tegenstander op 
sportpark De Treffer al met 3-0 verslagen. De ploeg uit Varsseveld had toen echter de kermis nog in 
de benen, dus het behaalde resultaat uit het verleden bood nog geen garantie voor de toekomst. 

Gezien het belang van de wedstrijd – Etten kon vandaag de koppositie overnemen van SDOUC – was 
vrijwel het gehele elftal de zaterdagavond bij Kösters Theet te vinden om elkaar scherp te houden. 
Onder de rustgevende klanken van Saints ’n Sinners werd menig biertje weggetikt. Dat de woorden 
“onder embargo” niet in de vocabulaire van leider Tommy voorkomen, bleek uit het feit dat de 
opstelling aan de theek onder het loodschuimend bier bekend werd gemaakt. Enfin, het is onze 
aanstaande bruidegom vergeven. 

Enkele uurtjes en bierscheetjes later verzamelden onze mannen zich in de kantine om in alle vroegte 
naar Varsseveld af te reizen. Nadat ook Pim was gearriveerd en Yannick ter hoogte van het kerkhof 
z’n vehicle van een koel drankje had voorzien (zo baasje, zo auto), was het elftal compleet. In alle 
hectiek werden de waterzak en het spelerspasje van Pim vergeten, maar één telefoontje naar Gonnie 
was genoeg om de scheidsrechter te overtuigen van Pim zijn lidmaatschap. 

Tussen de schoten hagel en weilanden door werd veld 5 bereikt alwaar vandaag de strijd gestreden 
zou worden. Net als bij v.v. Etten is ook hier veld 5 het beste veld wist hun leider ons mee te geven. 
De basis-elf bestond vandaag uit: Martijn, Coen, Tim, Jozuf, Yannick, Harry, Niek W., Jurgen, Bas, Boet 
en Chiel. Pim en Rob P. startten op de bank en Niek R. en Jens waren uitgeleend aan het 4e. 

Gezien de gemiddelde leeftijd van onze tegenstander was een “vaders tegen de zonen-wedstrijd” er 
niets bij. Het begin van de wedstijd verliep rommelig waarbij de beste kansen voor de ploeg uit Etten 
waren. Yannick had zijn lengte niet mee met een kopbal bij de 2e paal en afstandsschoten van Boet 
en Chiel misten precisie. Varsseveld kwam er af en toe al counterend gevaarlijk uit dus het bleef 
oppassen geblazen. 

Na 30 minuten mocht ik als grensrechter pas voor het eerst de vlag in de lucht steken, maar 
vervolgens rolde de bal maar liefst driemaal in één minuut over de zijlijn waardoor ik volledig aan 
mijn trekken kwam. Enkele heupzwaaien op Boet later, schalde het welbekende “dommenaan” van 
Jozuf over het veld waardoor het vertrek van de ARRIVA-trein volledig werd overstemd. Toch was 
deze noodkreet noodzakelijk om enkele mannen wakker te schudden. Met een 0-0 ruststand werd 
de kleedkamer opgezocht alwaar we werden voorzien van een kopje tong verschroeiende thee. 
Leider Marc sprak enkele rake, maar bemoedigende woorden á la Huub Stevens en met frisse moed 
werd de wandeling richting het veld weer ingezet. 

De tweede helft mocht Bas stoppen met verstoppertje spelen achter zijn tegenstander en werd Rob 
P. ingebracht. De kansen voor Etten bleven gestaag toenemen en Varsseveld kwam er nog zelden uit. 
Na een uur voetballen werd een cornerbal van Rob P. bij de eerste paal genadeloos in eigen goal 
gekopt door de nummer 4 van SC Varsseveld. Het verzet was gebroken en enkele minuten later wist 
Rob P. te profiteren van gestuntel in de verdediging en de 0-2 binnen te tikken. Nog binnen het 
kwartier stoomde Chiel aan de rechterkant op. Zijn tegenstander – wederom de befaamde nummer 4 
–  staakte de achtervolging vroegtijdig waardoor Chiel geen strobreed in de weg werd gelegd. Het 
balletje breed werd door Boet bekwaam afgerond en de 0-3 werd genoteerd. Pim was inmiddels in 
het veld gekomen voor Harrie en bij Varsseveld had de look-a-like van de altijd goedlachse Sjaak 
Swart zijn rechtsbuitenpositie ingenomen. 



 

 

 

Hoewel Etten nog enkele kansen wist te creëren – Chiel zag echter helaas medestanders die er niet 
stonden –  om de score uit te breiden, bleef het 0-3 tot teleurstelling van Jürgen die zo dicht bij een 
cornerbal was. De scheidsrechter vond het na 90 minuten welletjes waardoor Etten 3 zich nu officieel 
koploper mag noemen. A.s. donderdag worden leider Tommy en zijn vriendin Patty in de echt 
verbonden en maken we er met z’n allen een knalfeest van. Zondag wacht ons vervolgens een lastige 
uitwedstrijd bij Concordia Wehl. Laten we de huidige lijn doortrekken zodat we volgende maand de 
titel Herbstmeister op ons conto mogen schrijven. 

De grens 

 

 

VV Etten VR1 – VV Halle VR2 

Op deze zonnige zondagochtend, 30 oktober, stond de wedstrijd tegen VV Halle VR1 op het 
programma. Wij hadden na de nodige research ontdekt dat dit een team was met goede voetbalsters 
wat gedegradeerd was uit de 4e klasse. Gelukkig voor ons spelen wij beter tegen de betere 
tegenstanders. 

Met goede moed en een uurtje extra nachtrust (doordat de klok was teruggezet) gingen we via een 
omweg naar Halle toe. Nadat we daar aankwamen en de kleedkamer hadden geïnspecteerd konden 
we ons gaan voorbereiden op de wedstrijd. De warming-up verliep goed en we hadden er zin in 

Nadat we met de nodige zenuwen het veld betraden en het beginsignaal klonk startte we redelijk 
goed aan de wedstrijd. Er werd goed gestreden en we probeerde elkaar op te zoeken. Helaas 
kwamen de snelle speelsters van Halle toch door onze ijzersterkte verdediging heen en scoorde ze de 
1-0. Even later gebeurde dit ook met de 2-0 

In de rust probeerde we ons te focussen op de wedstrijd en niet af te laten door de heerlijke ranja. 
Nadat we weer op adem waren gekomen startte de tweede helft. We begonnen sterk en hadden 
zelfs even de overhand op het veld. Er werken aanvallen gecreëerd maar helaas werden dit geen 
doelpunten. We zakten wat in en hier maakten de dames van VV Halle goed gebruik van en het werd 
3-0. Hierna werd ook snel de 4-0 gescoord en de wedstrijd was zo bepaald. Desalniettemin gaven we 
niet op en probeerde alles uit de wedstrijd te halen. De dames van Halle hebben verdiend gewonnen, 
maar toch hebben we voor onszelf een redelijke wedstrijd gespeeld. Nienke T. (A-meiden) wederom 
bedankt voor de versterking! 

Aankomende zondag staat Longa VR2 op het programma. Een leuke pot waarbij we de 3 punten 
zeker in Etten kunnen houden 

Michelle Koster 

 

 

 



 
 

Nieuws van V.V. Etten 
 

In memoriam: Joop Niessink 
 
Op 18 oktober jl. is op 73-jarige leeftijd ons kaderlid Joop Niessink overleden. Joop is als jeugdlid bij 
onze verenging begonnen en heeft later als aanvallende middenvelder in het 1e elftal van V.V. 
Etten gevoetbald. 
 
Nu bijna 13 jaar geleden was Joop een van de oprichters van de klusgroep, waar hij tot aan zijn 
overlijden actief was. 
 
V.V. Etten verliest in hem een zeer gewaardeerd kader-lid en oud-voetballer. Wij wensen zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Namens het bestuur, leden en kaderleden V.V. Etten, 
 
Rudi van Aken  
Voorzitter V.V. Etten 

 
Verslag ledenvergadering 27 oktober 2016 
 
In aanwezigheid van ruim 95 leden opende Rudi van Aken de Algemene Ledenvergadering op 
donderdag 27 oktober jl. Na het welkomstwoord en een minuut stilte ter nagedachtenis aan Joop 
Niessink werd de vergadering vervolgd met het Algemeen Jaarverslag. Voor het nieuwe seizoen 
2016/2017 zijn alle elf jeugdteams in het nieuw gestoken. Ook voor de seniorenelftallen zijn er nieuwe 
tenues en de dames zijn snel aan de beurt om ook in het splinternieuwe groen-wit de show te gaan 
stelen op de Achterhoekse velden. Wat de leden direct in positieve zin opviel was het prachtige 
nieuwe logo voor V.V. Etten, ontworpen door de gebroeders Leon en Arno Heukshorst.  

 
 
“Mooie tenues zijn fantastisch, maar waar het uiteindelijk in een vereniging om gaat is dat je als 
collectief in elkaar en jezelf investeert”, zo redeneerde voorzitter Van Aken. “Dat is wat we zullen 
moeten doen om op de lange termijn als club te kunnen blijven bieden wat men van ons verwacht. In 
het algemeen is het ook vooral nodig om Etten leefbaar te houden op cultureel vlak, op sportief vlak  
en qua onderwijs.  
 



 
 
 
We zijn daarom zeer nauw betrokken bij het initiatief Etten 2025 en hebben als bestuur van meet af 
aan meegedacht en onze volledige medewerking toegezegd. Want wij geloven dat wij als V.V. Etten 
iets bij kunnen dragen, maar ook de vruchten kunnen plukken van deze beweging. Na het laatste 
overleg wordt daarom nu de stap gezet voor een verkennend onderzoek om op sportpark De Treffer 
sport, onderwijs, zorg en welzijn te combineren. Hiervoor zal een werkgroep, waar wij deel van uit 
gaan maken, opgericht worden die de plannen moeten gaan concretiseren.” 
 
Verder constateerde Rudi van Aken dat de kracht van ons collectief ook de verschillende commissies 
zijn. Zij zorgen immers jaarlijks voor trainers, leiders en een schoon en bijgehouden complex. 
Natuurlijk werden ook initiatieven zoals recent het ophalen van oud ijzer en niet te vergeten de 
financiële ondersteuning van de Club van 50 genoemd als het gaat om het sterke collectieve karakter 
van V.V. Etten.  
 
In het verlengde van de nieuwe wedstrijdtenues zijn er ook ontwikkelingen omtrent een eigen 
webshop met clubkleding (bijvoorbeeld trainingstenues) waardoor ook op deze manier uiting gegeven 
kan worden aan eenheid en collectiviteit. Te zijner tijd worden de leden hier verder over geïnformeerd. 
 
Vanaf dit seizoen beschikt onze vereniging over een VCP (VertrouwensContactPersoon). Elke 
organisatie kan te maken krijgen met ongewenste gedrag en het is niet goed om dit te laten sluimeren. 
Het doel is dat ieder lid op een sportieve, gezellige en gerespecteerde manier bij V.V. Etten kan 
voetballen. Mocht het toch gebeuren dat dit op een gegeven moment niet meer mogelijk is, dan kan er 
een beroep gedaan worden op de VCP. “Met Eugenie Tiemessen hebben wij de juiste invulling 
gevonden en we zijn blij dat we haar aan de grote lijst van vrijwilligers kunnen toevoegen”, aldus de 
voorzitter.  
 

 
Aan de hand van een visuele sfeerimpressie werden de ambities voor de nieuwe inrichting van de 
kantine weergegeven. Op korte termijn zal er een projectgroep gestart worden die zich bezig zal gaan 
houden met de praktische invulling hiervan. Het bestuur verzoekt mensen die affiniteit hiermee 
hebben om zich bij hen te melden, zodat zij onderdeel kunnen worden van deze projectgroep.  
 
 

 



 
 
Na de mededelingen van de voorzitter vervolgde Sander van Aken met het Secretarieel Verslag. 
Sander meldde dat het ledenaantal gelijk is gebleven, namelijk 357 leden. Deze leden kunnen worden  
 
opgesplitst in 252 bondsleden, waarvan 184 actief als spelend lid bij een team, 85 vereniging- of 
steunende leden en 20 relaties. 
 
Sander vervolgde met de melding dat, na het spelen van de nacompetitie, promotie van het 1ste elftal 
naar de 4de klasse een feit was. Rond de winterstop werd besloten het contract met Koen van Loon te 
verlengen met een jaar.  
Het  2de elftal beleefde een geweldig bekeravontuur dat uiteindelijk strandde in de halve finale. Alle 
andere teams, zowel de lagere elftallen en jeugdteams, hebben het seizoen bijna allemaal als 
middenmotor afgesloten. 
Bij de jeugdcommissie heeft Stan Frazer de voorzittershamer overgenomen van Nico Roerdink, en 
daarnaast zijn er weer verschillende nieuwe jeugdtrainers aan de slag gegaan om onze jeugd op te 
leiden. Namens de vereniging bedankte Sander van Aken deze onmisbare groep mensen.  
Ten slotte werd ook de kledingcommissie bestaande uit Ivo Preijer, Henk Sloot en Evelien Westerhof 
bedankt voor hun bijdrage aan het creëren van eenheid in tenues.  
 
Arjan te Grotenhuis vervolgde met het Financieel Jaarverslag. Het resultaat bleek fors te zijn 
afgenomen ten opzichte van het afgelopen seizoen. Belangrijke oorzaken: stijging personeelskosten 
in verband met vervanging barpersoneel en extra kosten vanwege wegvallen van sponsoring en 
minder subsidie vanuit de gemeente. Ondanks deze tegenvallers geeft Arjan aan dat de kantine wél 
goed gedraaid heeft, dankzij acties van de activiteitencommissie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan De 
Ettensy, Zeskamp, Fifa toernooi, de laatste trainingsavond en Carnaval. 
Arjan vervolgde: “Ook de inzameling van oud papier is een belangrijke bron van inkomsten voor de 
vereniging. Voorlopig is nog onzeker hoe de inkomsten voor de komende vijf jaar eruit komen te zien. 
Momenteel zijn we een gezonde vereniging, maar met oog op de toekomst stelt het bestuur daarom 
voor om een lichte stijging op te contributie door te voeren over twee jaar.” Met goedkeuring van alle 
aanwezigen werd dit vastgesteld. 
 
De kascommissie in de persoon van Ruud Helmes gaf aan dat de financiële administratie er 
overzichtelijk en correct uitzag. De jaarrekening werd goedgekeurd en Arjan werd bedankt voor de 
duidelijke en overzichtelijke uitleg. Niels van Aken volgt Ruud op als kascommissie en Lars van Aken 
stelde zich beschikbaar als reserve.  
 
Na de pauze gaf Rudi het woord aan Koen van Loon. Hem werd verzocht om een vergelijking te 
maken tussen het besturen van een vereniging en het coachen van een elftal. Hij gaf aan dat 
verenigingen staan voor ‘verbinden’, bijvoorbeeld tussen de commissies. Hetzelfde geldt voor 
voetballers op het veld die elkaar moeten zien te vinden tussen de linies. Binnen het voetbal, net als 
bij een vereniging, is het belangrijk dat je taken kunt verdelen over mensen die in bepaalde zaken 
goed zijn om een gezamenlijke doelstelling te realiseren. 
 
De jubilarissen van dit jaar waren: 
 

 25 jaar lid: Harrie Stienezen, Tim Zweers en Koen Helmes 

 40 jaar lid: Hans Jansen  

 60 jaar lid: Gert Dieker en Felix Westerhof 
 
Allen werden zij op de zo kenmerkende manier door Guus van Aken toegesproken.  

 

  



 
 
Na de huldiging van de jubilarissen werd Thea Tiemessen voorgedragen als Secretaris. Met 
goedkeuring van aanwezige leden werd Thea verwelkomt in het bestuur. 
 
Wilfried Bus heeft na ruim 20 jaar de functie als oud papier coördinator, het bemannen van de kassa 
en verzorgen van koffie in de bestuurskamer tijdens de thuiswedstrijden van het 1ste elftal, neergelegd.  
De inzet van Wilfried heeft enorm bijgedragen aan het succes van V.V. Etten. De club is hem daar 
enorm dankbaar voor en met goedkeuring van alle aanwezigen werd Wilfried benoemd tot Erelid van 
V.V. Etten.  
 
Nico Roerdink is vanaf zijn 6de jaar al lid van vv Etten. Als speler heeft Nico zijn talent wel laten zien 
(basisspeler van het 2de elftal en enkele wedstrijd in het 1ste elftal), maar ook buiten de lijnen is zijn 
enthousiasme niet te missen. Nico heeft bijna alle functies binnen de vereniging bekleed als leider, 
trainer, grensrechter, scheidsrechter. Maar ook voor klussen draaide hij de handen niet om. Zo zijn 
trainingsdoelen en de balkorven allemaal uit zijn hand gekomen. Het Jeugdvoorzitterschap heeft Nico 
het langs ingevuld. Een meer dan terecht Erelid, zo oordeelden ook de overige leden!  

 
In de rondvraag kwamen de volgende vragen aan de orde: 
 
Wilfried Bus:  
De laatste tijd was het moeilijk om vrijwilligers te krijgen voor het ophalen van oud papier. En het was 
mij opgevallen dat er veel vrijwilligers waren bij het ophalen van oud ijzer.  
Antwoord bestuur: we zijn blij dat het toch nog iedere keer gelukt is om vrijwilligers te krijgen en in de 
toekomst hopen we dat we nog steeds een beroep op hen kunnen doen. 
 
Janneke Bus: 
Wat gaat er gebeuren met de oude tenues, aangezien er nieuwe sponsoren zijn? Zijn de “oude 
sponsoren” wel ingelicht? 
Antwoord bestuur: Over de tenues zijn we al in overleg met De Klimpaal en met de sponsoren zijn ook 
gesprekken gevoerd over de toekomstige invulling. 
 
Tessa Ketelaar:  
Wij van het vrouwenteam zouden ook graag bij thuiswedstrijden op het eerste veld willen spelen. 
Vorige seizoen is dat geen enkele keer gebeurd. Wat is hier de reden van? 
Antwoord bestuur: Afspraak is dat er om en om op het eerste veld gespeeld kan worden. Dit wordt 
meegenomen naar de seniorencommissie. 
 
Harrie Jansen sr.:  
Wordt er bij de nieuwe inrichting van de kantine ook rekening gehouden met Schietvereniging Diana? 
Antwoord bestuur: Er wordt zeker met Schietvereniging Diana overlegd. 

 
Guus van Aken:  
Een tip voor volgende keer ophalen oud ijzer: zet het niet in de krant, want zodra mensen het op de 
stoep zetten komt men – van buitenaf - de avond ervoor het spul al opladen! 

  



 
 
 
Antwoord bestuur: Daar gaan we rekening mee houden. 
 
Guus van Aken maakte nog even van de gelegenheid gebruik. “Wij van de Club van 50 hebben ook 
een nieuwe bord in de kantine opgehangen. Dus mensen, schroom ’t niet om je aan te melden. Voor 
nog geen € 1,00 per week ben je al lid van deze mooie club!” 

 
Tot slot bedankte Rudi van Aken alle aanwezige leden voor de grote opkomst en sloot de vergadering. 

 
Vrijwilliger van de maand: Devin Zweekhorst 

 
Normaal gesproken sluit de vrijwilliger van de maand af met wat hij of zij bijzonder vindt aan V.V. 
Etten. De vrijwilliger van de maand november benoemt hier de “ons-kent-ons” mentaliteit. En geeft 
aan dat jong en oud betrokken is bij het reilen en zeilen van de club. Dat laatste is natuurlijk de 
perfecte inleiding om betreffende vrijwilliger te introduceren. Aan het woord is Devin Zweekhorst, 16 
jaar oud, broer van Kay en zoon van Eugene en Nancy.  
 

 
 
De toekomst traint de toekomst 
 
Samen met zijn maatje Yannick Thuis traint Devin sinds dit seizoen de jongens van JCO13 (D-
pupillen), en de meiden van MCO15 (C-pupillen). Op maandagavond trainen deze teams gezamenlijk 
onder de hoede van de twee jonge oefenmeesters. Voorafgaand aan dit seizoen gepolst door vader 
Eugene besloot Devin dit maar eens te proberen. Het was even aftasten of het goed te combineren 
zou zijn met zijn studie aan de Bedrijfstakschool Anton Tijdink, maar dit blijkt geen enkele 
belemmering te zijn om gewapend met trainingsstof van vader, natuurlijk aangevuld met eigen 
oefeningen, de toekomst van V.V. Etten klaar te stomen. Toekomst wat hij nota bene zelf ook nog is. 
Na een zeer leerzaam jaar in de B1 van SDOUC is Devin terug op het Ettense nest. Etten A1 zou de 
volgende halte worden, maar inmiddels is hij niet meer weg te denken bij Etten 1, als rechtsbuiten. “Ik  
vind het geweldig om op 16-jarige leeftijd in Etten 1 te mogen spelen. We hebben natuurlijk een 
ontzettend jong team, de twee oudste spelers zijn 25.  



 
 
 
Mensen die Etten alleen volgen via de ranglijst zullen misschien denken dat het slecht gaat, maar dat 
gevoel hebben wijzelf niet. De sfeer onderling is erg goed en de punten gaan zeker nog volgen!” Zo 
vertelt Devin met een volwassen zelfverzekerdheid en jeugdig enthousiasme tegelijkertijd.  
 
Leerzame ervaring 
 
Met ditzelfde enthousiasme zet Zweekhorst zich in als vrijwilliger bij V.V. Etten. Hét bewijs dat ook de 
jeugd in Etten een actieve rol kan en wil spelen in het rijke verenigingsleven van ons dorp. Voor Devin 
persoonlijk heeft het trainerschap een bijkomend voordeel. Namelijk de persoonlijke ontwikkeling van 
vaardigheden die later weer van pas komen, bijvoorbeeld tijdens het stage lopen bij een bedrijf of het 
solliciteren. Niet alleen dus goed voor de club, maar ook voor de eigen ontwikkeling. “Zo leer ik om 
voor een groep te staan en dingen te vertellen en uit te leggen”, noemt Devin als voorbeeld. Als hem 
gevraagd wordt of dit laatste niet lastig is, gezien het feit dat sommige jongens en meiden die hij traint 
maar vier jaar jonger zijn dan hemzelf, is hij wederom duidelijk. “Met name de jongens waren wel wat 
druk in het begin. Waarschijnlijk ook omdat ze mij en Yannick al kenden. Maar toen hebben we ze 
even uitgelegd dat er wel getraind en geluisterd moet worden.”  
 

 
Even wat ballen verzamelen en dan aan de bak! 
 
Onze vrijwilliger van de maand eindigt het interview door te vertellen dat ‘trainer zijn’ een blijvende 
ambitie is voor hem. “Als ik wat ouder ben wil ik graag ook een hoger en ouder elftal trainen”, aldus 
een resolute Devin Zweekhorst. Goed nieuws! En mooi om te zien dat de club vrijwilligers bij de 
voetbalvereniging Etten een gevarieerd gezelschap is. Qua interesses, vakgebieden én leeftijden.  
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