
Bli’j. 

Ja, mensen wat was ik bli’j, tut mien verbazing 

waren ze begonnen met ’t afbreken van de 

nij’je hoogspanningsmasten. Maor  ’t bleef er 

maor bi’j ene, de rest lieten ze staon. Ik dacht 

eerst ze hebben zich bedacht en alles geet 

weer tegen de vlakte. Maor, ja terwijl ik dit zit 

te schrieven zie ik de kranen al weer staon 

volgende week zal den ene wel weer 

opgebouwd worden. Volgens de berichten  

waren de flensen niet goed. Ik zal jullie 

bespaoren um uut  te  leggen wat een flens is, 

maor hi’j steet der weer. Maor mensen in de 

afgelopen weken was ik vaker bli’j, zelfs 

zondagmiddag met de kermis was ik bli’j. Ik 

zag onze schutteri’j weer deur de straoten 

trekken en als oldevandage deed mien dat 

goed. Op de kermis kommen wi’j niet meer, 

dat is veur  ons vol te vol lawaai an de kop, 

maor dit gaf veur ons een speciaal tintje an de 

kermis. Ik zag dat ze zelfs een  andere 

schutteri’j hadden met genommen um deur 
de straoten van onze Heerlijckheid te trekken.   

 

Wi’j werden daor zo bli’j van, dat ik nao ze 

weg waren naor de kelder bun gegaon um 

daor twee flessen te pakken. Eéntje veur mien 

vrouw en ééntje veur mien. En op alle twee 

stond op, Ha fijn, Ha fijn een borrel van florijn. 

Ik had een blanke borrel, met een klein bit’jen 

sukker en mien vrouw die had een cb-tje, jullie 

wetten wel een citroentje-brandewijn. Man, 

man wat waren wi’j bli’j, wi’j hebben toen van 

bli’jschap ook ieders nog een tweede 

genommen.  Wi’j wilden eerst nog gaon 

brommers kieken, maor dat hebben wi’j maor 

niet meer gedaon. Dus bi’j deze wil ik de 

schutteri’j bedanken veur den mooie 

zondagmiddag tijdens de kermis. Tut volgend 
jaor. 

Groeten van de 

Bruur van 

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

Helaas een traditie  is gestorven geen      

So long live op kermis maandag.

 

 

Datums oud papier 

 

  Kopij  inleverdatum  

           Uiterlijk  woensdagavond   
9 November voor 20.00 uur. 

 

De volgende Treffer verschijnt 
15 November 2016. 

 

Via detreffer11@gmail.com 
Oktober 2016, jaargang 35 

Nummer 352 

 

05 November: Dion Leijzer –                                                                
Elroy Huijink – Patrick Beernink 

19 November: Rob Helmes  –           

Maarten Stortelder – Marco Steentjes 

mailto:detreffer11@gmail.com


Weer grandioos succes Kivada Etten 2016  
 

 
Jeugd op de foto in het decor van de opgebouwde hutten met op de achtergrond de levensgrote mammoet. 

 
De jaarlijkse Kivada-week voor de kinderen 
van de Basisschool was dit jaar weer goed 
verlopen. Onder uitstekende weers- 
omstandigheden werden er op de parkeerplaats 
bij het voetbalveld weer volop hutten gebouwd 
onder het motto: “terug in de Oertijd”. 
Meer dan 100 kinderen deden dit jaar mee 
onder de deskundige begeleiding van een 
aantal vrijwilligers.  
Dinsdag was de dag dat de hutten werden 
gebouwd en woensdag werden deze van een 
laagje verf verder opgepimpt. Donderdag was 
er een playbackshow en een spellendag. Door 
het mooie warme weer kwam daar natuurlijk 
ook veel water aan te pas.  
Vrijdag was een waterdag met enkele 
springkussens.  
De Brandweer was als vanouds ook weer 
present en de kinderen vermaakten zich 
kostelijk in het opgespoten schuim.  
Ook was er aan het eind van de dag een 
barbecue waar iedereen een hapje kon eten. 
Elke dag was er iets te eten voor de kinderen, 
o.a. pannenkoeken, knakworstjes met brood en 
werd er brood gebakken. 
Tijdens deze dagen was er geregeld 
belangstelling van ouders en opa’s en oma’s. 
Al met al een geslaagde Kivada dit jaar. De 
leiding wil dan ook de sponsors en alle anderen 
die geld of materialen beschikbaar hebben 
gesteld van harte bedanken en hopen volgend 
jaar weer een beroep te mogen doen, want 
zonder hun is zoiets niet mogelijk. Ook 
degenen die vrijwillig geholpen hebben bij de 
begeleiding van de jeugd heel erg bedankt.  
 

Het is leuk om positieve reacties te horen, 
maar zijn er op- of aanmerkingen, laat ons dat 
ook weten, zodat we die kunnen verbeteren 
voor volgende jaren. 
 
Tevens zoeken we nog enkele personen die 
deel willen nemen in de organisatie van de 
Kivada-Etten. 
Aanmelden bij Pascal Centen.  
Tel: 06-12885110. 
 
Er zijn tevens enkele ‘gevonden voorwerpen’. 
Deze zijn af te halen bij Judith Wellink. 

 

 
 

De toekomst voor de ‘Bouw’ in Etten is de 

komende 10 jaren verzekerd. 



 

 

 

Opbrengst collecte KWF. 

De collecte begin september voor de KWF heeft het prachtige bedrag opgeleverd  
van € 1654,61. Dank aan U allen voor de gedane giften. Ook dank aan de collectanten,  
die weer zonder aarzeling de bussen in ontvangst namen en op pad gingen. 
Ook erg fijn dat zich spontaan nieuwe collectanten hebben aangemeld. 
Nogmaals hartelijk dank aan allen. 
Namens de afdeling Etten, 
Gerard Wenting. 

 

 
 

COLLECTE NIERSTICHTING 
 
Van 18 t/m 24 september 2016 is de collecte voor de Nierstichting gehouden. 19 Collectanten zijn 
actief geweest en hebben een bedrag van € 1.021,36 opgehaald. 
 
Namens de Nierstichting alle gulle gevers en collectanten Hartelijk Dank hiervoor. 
 
Mocht U de collectant gemist hebben of geen klein geld in huis gehad hebben - er is een 
mogelijkheid € 2,00 eenmalig te doneren door een sms te sturen naar 4333 met als tekst - nier. 
 
Vriendelijke groet, Conny Smink-de Rijke 
 

 

 

    DATUM’S DE TREFFER 2016-2017 

INLEVEREN     UITGAVE/DATUM 

09 NOVEMBER   2016  15 NOVEMBER 

07 DECEMBER   2016  13 DECEMBER 

18 JANUARI   2017  24 JANUARI 

15 FEBRUARI   2017  21 FEBRUARI    COLLECTE WEEK DE TREFFER 

15 MAART   2017  21 MAART 

19 APRIL   2017  25 APRIL 

17 MEI    2017  23 MEI 

14 JUNI   2017  20 JUNI 

 
  



 

  

 

HET STOOMTIJDPERK  (vervolg) 

De nadelen van de stoommachine wogen het zwaarst bij de stoomlocomotief, immers:   

het rendement van ’n stoomloc is zeer laag, nauwelijks 14% !  Dit komt vooral door de enorme 

warmteverliezen van de grote stoomketel, veroorzaakt door de wind en de rijsnelheid. En die 

warmte is niet terug te winnen. Verder door de inefficiënte indirecte overbrenging van de stoom 

naar de zich buiten de stoomketel bevindende energieverslindende stoommotoren. 

Bovendien was er veel kracht nodig om de zware loc, incl. veel water en steenkool, voort te 

bewegen. En bij wat langduriger stilstand van de loc kon je hem niet zomaar even uitschakelen,  

zoals dat bij andere motoren wel ’t geval is; veel onnodig energieverlies dus. 

Er waren bovendien 2 mensen nodig voor de bediening (machinist en stoker) die in alle vroegte 

(vanwege elke dag opnieuw opstarten) zo’n 4 uren van te voren bezig moesten zijn voor het  

reinigen en op stoom krijgen van de machine!  Tel daar nog bij op de grote luchtvervuiling en 

het vrij grote brand- en explosierisico (dus ’n dure verzekering) dan is het te begrijpen dat, na  

150 jaar trouwe dienst, de stoomloc in de westerse wereld geleidelijk werd ‘afgeserveerd’ ;  

juist daar waar hij was ontstaan. 

In ons land verdween hij tussen 1958 en 1963. In België (met ’t dichtste spoorwegnet ter wereld)  

wat later. Maar in Azië (behalve Japan) , in Afrika en in Zuid-Amerika is hij nog volop actief. 

Het grootste voordeel van de stoomtrein:  hij maakte mensen en goederen veel mobieler in een 

tijd dat er nog geen auto’s waren! 

DE STOOMLOCOMOBIEL: deze had de nadelen van de stoomlocomotief in veel mindere mate, want 

hij kon veel compacter gebouwd worden en bovendien is er maar 1 bediener nodig. En door z’n lage 

snelheid was er ook veel minder warmteverlies door langsstrijkende lucht, dus ’n beter rendement.  

Ook was er geen dure spoorweg voor nodig, want hij werd gebruikt voor landontginning (vooral in 

Noord-Amerika) en in de wegenbouw als stoomwals. En ook deed hij dienst voor de aandrijving 

van de dorsmachine toen er nog geen trekkers en electromotoren waren. 

Bovendien kon hij met de goedkoopste kolen of met turf en afvalhout gestookt worden. Hij is traag,  

maar sterk!  Je ziet hem nog wel eens op evenementen, en hij trekt dan veel aandacht, vooral ook  

van kinderen, vanwege z’n stoomfluit en de zwarte uitstraling van de machinist.  

De stoomlocomobiel kon later vrij gemakkelijk omgebouwd worden voor ’n andersoortige 

aandrijving; meestal ’n dieselmotor.  >> 

                                                                                                                                 Bernard Bosman. 

 

 

Biologische boer: “Onkruid mag best, als ’t maar niet op de verkeerde plek groeit”.  

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

Huisarts: “Omdat uw vrouw niets mankeert, zal ik haar ’n medicijn voorschrijven 

                    dat in werkelijkheid geen medicijn is”. 

Man: “Akkoord dokter, maar dan ook graag ’n rekening sturen die in werkelijkheid 

             geen rekening is”. 



 

  

 

Gin frikandellen 

 

Zie ze door now staon 

As ’n tweeling, hand in hand 

Um nooit meer weg te gaon 

Uut ’t mooie Warmse land 

 

Ze straolen arrogantie uut 

Van; wie dut ons wat? 

Nee ze maken gin geluud 

Zo las ik in ’n Tenne T blad 

 

Ze banen zich twee aan twee 

Brutaal hun eigen rechte weg 

Deur bosjes en ’n boerenstee 

Gestoeld op hun eigen rech   

 

Ze kwammen ongevraogd 

Smarges vrog met völ kabaol 

Maonden heb ze ons geplaogd 

Met gebater, staol op staol 

 

Woor ooit kerkepaedjes zochten 

Hun weg naor school of kerk 

Staon now Tenne T gedrochten 

Gladjes glimmend en iezersterk 

 

Meer as honderd zun ze in getal 

Van Dörkum töt an de grens 

Woor steet da’k dat umarmen zal? 

Ik heb ’t immers nooit gewens 

 

Mao ik besef as nooit teveuren 

Dat dit de pries is die wi-j betalen 

 Veur hoe wi-j ons laeven kleuren 

En met wat minder, hoop’loos falen 

 

’t Zun de ééneiïge gladjakkers 

Uut Warm die ons dat vetellen 

Wi-j arme afhankeleke stakkers 

Willen biefstuk en gin frikandellen 

 

Joop Keurentjes. Ettens dialek 



 

 

 

Zonnebloem in Etten 

De zonnebloem afdeling Etten bestaat als zo'n 20 jaar. In de voorbije jaren is mening zieke of 

gehandicapte Ettenaar met de zonnebloem op pad geweest. Een dagprogramma in Etten, een 

boottocht, de theatershow of de vakantie week waren de successen waar menig gast nu nog over 

praat. Nu lijkt in Etten voor de gasten in de nabije toekomst aan dit al een einde te komen.  De 

bestuursleden die al jaren zich uitsloven kunnen maar geen nieuwe vrijwilligers vinden. Wij kunnen 

ons niet voorstellen dat we in Etten dit willen. Juist nu er met Etten 2025 flink aan de weg wordt 

getimmerd. We zoeken een aantal enthousiaste dames of heren die vinden dat dit niet kan en willen 

helpen de Zonnebloem draaiende te houden. Veelal horen we ik zou wel willen maar ik heb geen tijd. 

Tijd kun je maken dat hebben de huidige vrijwilligers al jaren bewezen. Anderen willen persoonlijk 

gevraagd worden. Dat kan, zeg het in vergaderingen dat je wil helpen en een van de bestuursleden 

zal contact met je opnemen. We zien reacties met belangstelling tegemoet. 

Enkele telefoonnummers voor informatie: Ria Wieskamp 328673 en Rinie Ketelaar 328193. 

 

 

 

  



 

  

 
 
Kaartverkoopavond C.V. de Deurzetters groot succes!   
 
 

Afgelopen zaterdagavond om 19.49 uur was de 
aftrap van de kaartverkoop voor het Achterhoek 
Buutkampioenschap en de 2 pronkzittingen. 
 
Zowel het Buutkampioenschap als de pronkzitting op 
zaterdag 21 januari waren erg snel uitverkocht. Voor 
zondag 22 januari zijn er nog kaarten te koop. 
 
Mocht je toch graag kaarten willen hebben voor het 
Buutkampioenschap of de pronkzitting van 21 
januari, dan kun je je op de wachtlijst laten zetten bij 
Residentie Köster. Vorig jaar hebben we nog veel 
mensen blij kunnen maken. 

 
 
Kaarten voor de pronkzitting op zondagmiddag 22 
januari zijn te koop bij Residentie Köster en Bakkerij 
Ebbers in Terborg. 
 
Wil je bij elkaar zitten op één van deze avonden, dan 
kun je bij Residentie Köster een tafel reserveren. 

 

 

 

 



 

  

Sinterklaasfeest Etten 
New style! 

 
Wanneer: zondag 27 november 2016 om 14.00 uur  

Waar: zaal Köster te Etten 

Het Sinterklaasfeest in zaal Köster vorig jaar was een groot succes! 

Daarom hebben wij, in goed overleg met alle betrokken partijen,   

ook dit jaar besloten geen intocht door Etten te organiseren.  

Om het tot een knalfeest te laten komen voor alle kinderen van Etten,  

hebben Sint en zijn Pieten nog wel centjes nodig.  

Hiervoor vragen we een bijdrage van de Ettense inwoners.  

In de week van 29 oktober tot 5 november zal er de collecte gehouden worden.  

Om bij te tijd te blijven, niet iedereen h eeft meer contant geld in  huis, 

 is het ook mogelijk om geld over te maken naar het volgende rekeningnummer: 

NL78RABO0307332772 t.n.v. Sinterklaasfeest Etten.  

Tot slot is er nog de mogelijkheid om op 27 november echte centjes  

om te wisselen voor chocoladecentjes bij onze centjespiet.  

Wat social media betreft, blijven we ook niet ac hter  

en hebben we een Sinterklaasfeest Etten pagina aangemaakt: 

https://www.facebook.com/SinterklaasfeestEtten .  

Via deze Facebookpagina kunnen kinderen en ouders vragen aan Sint insturen . 

Wie weet wordt jouw vraag wel gekozen  

en zal Sinterklaas deze hoogstpersoonlijk beantwoorden op 27 november.  

Tijdens het Sinterklaasfeest zullen er groepsfoto’s gemaakt worden  

die we publiceren op deze Facebookpagina.  

Word lid van deze pagina en blijf up-to-date over het Sinterklaasfeest in Etten! 

Tot slot zijn er dit jaar drie nieuwe leden in de commissie Sinterklaasfeest:  

Judith Vriezen, Daphne Berns en Femke Klunder  

(secretaris Stichting Gemeenschappelijke Buurtvereniging)  

https://www.facebook.com/SinterklaasfeestEtten


 

  

 

 
 
Op Dinsdag 6 sept is het inlegteam van de Treffer op stap geweest. 
Ons jaarlijks uitje waar we allemaal graag aan deelnemen. 
Het voltallige team is mee geweest waarvan 2 pers. met de auto en de overige met de fiets.  
Om 13.00 uur starten we vanaf de parkeerplaats richting Doetinchem 
Maar al snel hadden wij het door dat we om de tuin geleid werden. 
Want bij de verkeerslichten gingen wij rechtsomkeer richting Gaanderen. 
 
Aangekomen bij Camping “De Wrange” waar we hartelijk werden ontvangen door de eigenaar met  
koffie en cake . 
Gezellig buiten op het terras gezeten, want het weer was prima voor zo’n uitstap.  
Daarna met z’n allen midgetgolf gespeeld. Hierbij hebben we ons kostelijk vermaakt.  
Alle holes met gemak doorlopen. 
 
Chris en Frans van de organisatie hadden ook nog een vragenlijst voor ons.  
Met een cryptische omschrijving, plaatsnamen ontdekken. 
Dus dit werd nog een half uurtje brainstormen. 
 
Daarna hebben we heerlijk gesmuld van een koud en warm buffet, met ijs en koffie na.  
 
Het was weer een zeer geslaagde dag! 
Wij hebben volop kunnen genieten en van alles was ruim voldoende. 
Chris en Frans, Hartelijk Dank voor het organiseren van deze fijne dag. 
 
Groetjes het inlegteam. 



 

 

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 



 

 

 

Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

___________________________________________________________________ 
 
Uitnodiging omgekeerd bezoekmiddag 
Van harte nodigen wij u uit voor de 6e omgekeerde bezoekmiddag op vrijdag 28 oktober. 
Heeft u zich nog niet opgegeven? Het kan nog steeds (zie adresgegevens onderaan deze 
aankondiging). U bent van harte welkom! 
 

13.30 u. inloop met koffie en cake 
14.00 u. gebedsviering door pastoor Peter Ambting m.m.v. het kerkkoor 
14.30 u. korte pauze, aanbieden drankje en hapje 
14.50 u. thema door Peter Ambting 

 kennismakingsrondje, gelegenheid tot informele vragen stellen aan de pastoor; 

 religieus testament; 

 bespreking van het Sacrament van de zieken;          
15.30 u.  korte pauze, aanbieden drankje en hapje 
15.50 u.  de beleving van jongeren t.a.v. de Wereldjongerendagen in Krakau  
16.05 u.  film en/of oude foto’s 
16.30 u.  sluiting 
 

OPGAVE vóór 24 oktober via het secretariaat of 
Marleen Pierik, tel. 0315-325017 / marleen.pierik@upcmail.nl 

Marion Leijzer, tel. 0315-329306 /  mleyzer@gmail.com 
* Wilt u opgehaald worden, geef dit s.v.p. even aan. 
 
Allerzielenviering 
Op zondag 30 oktober om 10.30 uur worden onze overledenen herdacht tijdens de 
Allerzielenviering in onze kerk. Het kerkkoor zorgt voor de muzikale ondersteuning.  
De voorganger is diaken Johan Visser samen met de leden van de Avondwakegroep. 
Tijdens de viering wordt met lezingen, zang en lichtjes stilgestaan bij het overlijden van onze 
dierbaren, in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar. De collecte tijdens de 
viering is voor verharding van ons middenpad op het kerkhof.  
 
Het is een laagdrempelige viering waarbij herdenking, troost en dankbaarheid centraal  
staan. Na de viering zullen de graven op het kerkhof besprenkeld worden met wijwater. U 
bent allen van harte welkom.  
 

 
 

mailto:marleen.pierik@upcmail.nl
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Aanzicht Etten in verval 
 
Het aanzicht van Etten. Ras-Ettenaren praten erover alsof de beroemde skyline van New York – hoe hoog, 

overweldigend en bombastisch deze ook mag zijn – in het niet valt bij wat wij in 1000 jaar hebben opgebouwd. 
Toen de torenspits van onze Oude Kerk verrees, was New York nog niet veel meer dan een stuk moeras, dus 
misschien is deze houding helemaal nog niet zo onterecht.  

 

Er was eens... 

 
Dit beeld zien we helaas nooit meer terug 

 

De pijnlijke ommekeer 
Waar we ons als Ettenaren echter zorgen om moeten maken is dat het aanzicht langzaam begint te transformeren 
tot het afzicht van Etten. Nog niet zolang geleden werd er op de parkeerplaats van onze lokale voetbaltrots een 

netwerkmast opgetuigd die schrikbarend hoog is en die - hoewel er normaal gesproken over smaak niet te twisten 
valt – in dit geval toch unaniem als hondslelijk bestempeld werd. Tsja, iedereen wil goed bereik , toch?  
 

Hoogspanning 
Toen kwamen de elektraboeren van TenneT en ontvouwden hun plannen voor een gloednieuw 
elektriciteitsnetwerk. Naam van het project: Doetinchem – Wesel 380 kV. Handtekeningenacties, lobby’s, 

protesten, procederende en uiteindelijk gedupeerde bewoners zoals gewoonlijk ten spijt. De schijndemocratie 
draaide wederom op volle toeren en daarbij, TenneT heeft wel vaker met dit (nogal botte) bijltje gehakt. En wat 
kun je als eenvoudige Ettenaar nog meer doen als een plan van deze proporties de raadsrotondes bij de DRU ver 

overstijgt? Een citaat van de officiële projectwebsite luidt immers: “De minister van Economische Zaken en de 
minster van Infrastructuur en Milieu hebben bepaald  - voor het Nederlandse deel - waar de nieuwe 
hoogspanningslijn komt te lopen”. En om het geheel nog meer lading te geven: “Het belang van Doetinchem-

Wesel 380 kV is onderkend door de EU, die het als een 'Project of Common Interest' heeft aangemerkt.” De EU, 
het orgaan dat écht belanghebbende issues niet kan managen, maar zich in plaats daarvan richt op 
prestigeprojecten die de illusie moeten wekken dat we flinke stappen voorwaarts maken als ‘gezamenlijk 

continent’. En zo komen we vanzelf uit bij iets als: Doetinchem – Wesel 380 kV. Nog eenmaal een citaat: “Als in 
Nederland bijvoorbeeld een grote energiecentrale uitvalt, moeten andere centrales dat direct opvangen. Dat kan 
een centrale in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Daarom is het van belang dat er voldoende nationale 

en internationale hoogspanningsverbindingen bestaan.” Iedere Ettenaar die de afgelopen jaren Etten 2025 
bezocht en gevolgd heeft, weet dat zo nu en dan een flinke stroomdip de peuteropvang en de basisschool 
voorgoed uit de problemen kan helpen. Een flauwe zijsprong, want inderdaad, we kunnen niet zonder stroom. 

Maar met toch weer even een blik op onze beroemde skyline: eeuwig zonde dat dit niet ondergronds gelukt is. Of  

 

 
je nu vanuit Zeddam, Ulft, Doetinchem of Terborg komt aanrijden – fietsen of wandelen; er is weer een gigantische 
hap uit de charme van Etten genomen. Tsja, iedereen wil stroom, toch? 

 
Verdere afbraak 
Over stroom gesproken! Langzaam begint het Waterschap plannen door te laten sijpelen voor… Windmolens. 

Twee op eigen terrein bij de waterzuivering tussen Etten en Doetinchem, twee op het land van naburige boeren. 
Windmolens, de natte droom van landelijke, regionale en lokale bestuurders, want: groen (?) en dat past altijd 
lekker in het partijprogramma. Maar goed, zoals u weet is de windmolentrend al jaren geleden ingezet. Het 

innovatieve Nederland blijkt vreselijk slecht te scoren op duurzaamheid in vergelijking met onze Europese buren. 
En dus de aloude “oplossing” die échte innovaties eerder belemmert dan stimuleert: subsidies, subsidies en nog 
eens subsidies op windmolenparken. Al komen ze in een honderden meters diep dal te staan, het maakt niet uit, 

als ze maar gebouwd worden. Ondertussen begint de waterzuivering met een charmeoffensief (lees; gebied 
openstellen, vispassage aanleggen en Open Dag) en staan boeren maar wat graag een stukje grond af voor de 
vorstelijke financiële compensatie die hen te wachten staat. En geef ze eens ongelijk.. Maar verdiept u zich eens 

in het rendement van een windmolen en u zult zien dat het (minimale) positieve effect van, laten we zeggen, vier 
windmolens totaal niet opweegt tegen de negatieve effecten. Om er enkele te noemen: horizonvervuiling, 
aantasting van de natuur op de beoogde locatie, het effect van slagschaduw op de menselijke psyche, 

geluidsoverlast en daar is’ie weer: het aanzicht van Etten. Tsja, iedereen wil groene stroom, toch?  
 
Spreek u uit 

Moeten we daarom als dorp als een stel verzuurden gaan zitten zaniken over elke vorm van vooruitgang? Moeten 
we ’s avonds in slaap vallen met oude ansichtkaarten van Etten op onze borst? Nee, absoluut niet. Maar mogen 
we wel kritisch zijn op alles wat er om ons heen gebeurt? Jazeker! Natuurlijk spelen er - soms op het oog - 

onoverwinnelijke machten. Natuurlijk is het soms vechten tegen de bierkaai. Maar als Ettenaren hebben we wel 
een plicht om op te staan als ons wederom onrecht wordt aangedaan. Inmiddels duizend-en-zes jaar lang hebben 
we gebouwd aan- , gestreden voor-  en vooral: gehouden van-  ons dorp. Blijf daarom wakker en denk niet bij 

alles ‘dat hou je toch niet tegen’ en ‘tsja, iedereen wil toch…’. Weet dat we een Dorpsbelangen hebben die zoals 
de naam zegt: de belangen van ons dorp vertegenwoordigt. Kaart je zorg en eventuele bezwaren bij hen aan. En 
spreek dorpsgenoten hier ook op aan. Spreek desnoods Ettense gemeenteraadsleden aan of laat iets op de 

agenda zetten bij Etten 2025. Kortom, laat niet zomaar over je heen lopen, maar sta voor je principes, sta voor 
jouw gezondheid en dat van je kinderen en sta voor dat onbetaalbare silhouet dat Etten heet! 
 

Beschermd dorpsgezicht?  

 
In de jaren negentig werd door de gemeente Oude IJsselstreek dit zicht op Etten aangemerkt als beschermd 
dorpsgezicht. Toen betrof het nog de komst van eventuele woningbouw. Schijnbaar is dit wat we nu zien wel oké...  

 
De Regazzi’s, Etten  
 

Wordt vervolgd!  



 

 

 
  

Vrouwenvereniging Etten  

Donderdag 17 november 2016. 20:00 uur 

Het Leger des Heils heeft een Domus woonvoorziening in Wehl. We krijgen uitleg over dit 

project, waarover vele vooroordelen bestaan. Een bewoner verteld zijn indrukwekkende 

verhaal. 



 

 

In memoriam. 

Afgelopen zomer, op 22 augustus,  hebben we afscheid moeten nemen van onze collega Jan Mullink. 
Sinds 1988 was hij al een actieve en gezellige vrijwilliger in ons inlegteam en ook bezorger van ons 
blad “De Treffer”. 
Hij was ook een trouwe supporter van  de voetbalclub  v.v . Etten en geregeld werd tijdens het 
inleggen  het wel en wee van de club doorgenomen . 
We zullen hem missen. 
We wensen zijn familie sterkte. 
Collega’s “DeTreffer” Inlegteam. 

 

 

STICHTING  SPORTBELANGEN  ETTEN. 

Sporten is goed voor lichaam en geest! 
In sportzaal “ de Sprong “ zijn uren vrij – zowel overdag – ’s avonds als in het weekeind – voor het 
spelen van bijv. badminton – volleybal – korfbal – basketbal of het doen van gymnastiek. 
Voor informatie over de vrije uren en de prijs kunt U zich wenden tot Gerard Kok – telefoon 324327. 

 

 

Con Brio 
 
Hoe fijn is het om na een heerlijke herfstwandeling in het bos neer te strijken in de kleine, sfeervolle 

Oude Kerk in Etten. Dat kan op zondag 23 oktober om 15.00 u. bij het Herfstconcert van 

vrouwenkoor Con Brio. U kunt dan genieten van een gevarieerd programma, gezongen door de 

vrouwen met medewerking van Janthe Schepers. U hoort Con Brio, onder leiding van Nick Moritz, als 

geheel en ook in een kleinere setting. Het koor wordt op de piano begeleid door Miriam Versteegen. 

Janthe zal zowel covers als eigen werk ten gehore brengen en zichzelf begeleiden op piano. Kaarten 

zijn verkrijgbaar à € 7.50 bij zalencentrum Köster en drogisterij Westerhof in Etten en Ziet moar’s in 

Terborg.   

 Zingen met plezier en samen streven naar kwaliteit. Dat is vrouwenkoor Con Brio. Samen met de 

dirigent en pianiste werkt het koor aan een breed, uitdagend en aansprekend repertoire. Eigentijdse 

muziek van popartiesten of moderne componisten, maar ook toppers uit de klassieke hoek.  

Janthe Schepers (18 jaar) uit Etten sleepte in 2015 bij het Open Podium in Doetinchem zowel de 

publieks- als persprijs in de wacht met haar pianospel en heldere stem. Janthe groeide op met 

muziek en ontwikkelde op haar eigen manier haar stijl: niks moet, alles mag, als het maar puur is. 

Met haar eigen nummers vertelt ze persoonlijke verhalen, maar ook aan covers geeft ze een eigen 

draai.  

Con Brio oefent op de woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in zalencentrum Köster te Etten. 

U bent van harte welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Bezoek onze site conbrio-

etten.nl   of volg ons op Facebook. 

 

 



 

 

 

 
 

Stemmen gezocht bij Ettens Mannenkoor en vrouwenkoor Con Brio 

Wat is er nou zo leuk aan zingen bij vrouwenkoor Con Brio of bij het Ettens Mannenkoor? 

Stel de vraag aan een willekeurig lid en vaak krijg je de volgende antwoorden: 

kameraadschap, gezelligheid, samen iets moois neerzetten in de vorm van een concert, etc. 

Allemaal dingen die jij ook kunt ervaren. Op zaterdag 17 december geven het Ettens 

Mannenkoor en Vrouwenkoor Con Brio een kerstconcert en JIJ kunt hier, als bij voorkeur 

jonge, beginnende zanger, ook aan meedoen! 

Het wordt een gedenkwaardig concert met prachtig nieuw gezamenlijk repertoire, onder 

andere het zo sfeervol en ingetogen Christmas Lullaby van John Rutter en Joy to the World. 

Aan het eind van het concert zingen de koren samen met het publiek Feliz Navidad. 
 

Oefendag op zaterdag 29 oktober 

De twee koren willen zangers (vrouwen en mannen) uitnodigen om samen met hen de hier 

boven genoemde nummers in te studeren en tijdens het concert op 17 december mee te 

zingen. Mensen die altijd al in een koor hebben willen zingen en ook mensen die daarvoor 

een beetje huiverig zijn krijgen professionele begeleiding, beginnende zangtraining, een 

maatje in het koor en supergezellige oefenavonden. Als start van dit project is er een 

gezamenlijke oefendag op 29 oktober in de repetitieruimte van de koren, Café-Zaal Köster in 

Etten. Vanaf deze dag tot het concert kunnen de gastzangers de wekelijkse repetitieavonden 

bijwonen, op woensdag voor de vrouwen en op maandag voor de mannen. 
 

Proef de Ettense koren, dan pas weet je hoe leuk het is! Als je mee wil doen of als je meer 

informatie wilt dan kan je contact opnemen via conbrioetten@gmail.com of 

info@ettensmannenkoor.nl of natuurlijk via een van de zangers van de koren. 

 

 

mailto:conbrioetten@gmail.com
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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 
 

  



 

 

Kerststollenactie 2016 van Vrouwenkoor Con Brio  

 

Traditiegetrouw gaat Vrouwenkoor Con Brio ook dit jaar op pad om u tegen de 

Kerstdagen ovenverse kerststollen aan te bieden. 

 

Wederom gaat Bakker Ebbers uit Terborg voor Con Brio aan de slag om heerlijke 

kerststollen speciaal voor Vrouwenkoor Con Brio te bereiden.  

 

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

ook volgend jaar weer naar hartenlust kunnen zingen. 

 

Bij de Treffer van november krijgt u een bestelformulier. Als u deze ingevuld inlevert 

kunt u verzekerd te zijn van een heerlijke kerststol met de Kerst. 

 

Warm aanbevolen door 

 

De Sponsorcommissie Con Brio 

Marjolein Kock, Carla Hermsen, Sandra Lensink, Fredy te Boekhorst en Marijke Leijzer 

 

 

 

 

http://www.knutselpagina.nl/index.php?page=toon&Action=Show&Taal=nl&KPID=1749


 

 

 

  

 

 

      Harmonie start met project “Muziek maak je zelf”  

 
De jeugd heeft de toekomst, het is voor ons allemaal een bekend gezegde. Echter zagen we bij 
Harmonie Onderling Genoegen het aantal jeugdleden de afgelopen jaren kelderen. Sinds 2 jaar 
hebben we weer een frisse en enthousiaste commissie erbij. De zogenaamde jeugdcommissie. De 
commissie is er in geslaagd om muziekdocent Colin Janssen bereid te vinden om samen met ons een 
nieuwe cursus te gaan starten: “Muziek maak je zelf”  
 
Voorheen begonnen de leerlingen altijd met blokfluit les om de basis van noten en ritmes te leren op 
een gemakkelijk instrument. Daarna konden ze een instrument uitkiezen en verder op les gaan. 
Tegenwoordig pakken we dit heel anders aan. We hebben gekozen om de nieuwe les methode 
“Muziek Maak Je Zelf” aan te schaffen. Door middel van deze methode leren de kinderen op een 
leuke en speelse manier kennis maken met het samen muziek maken. Tijdens de lessen leren ze 
verschillende ritmes, ze leren noten lezen en naar elkaar luisteren. Ook maken ze kennis met de 
verschillende instrumenten die we bij de harmonie hebben. Niet alleen theoretisch maar ze mogen ze 
natuurlijk ook zelf uitproberen. Aan het eind van de cursus wordt door de kinderen zelf een 
spetterend optreden gegeven. 
 
Om deze nieuwe lessen te promoten zijn we met een deel van de harmonie én Colin  vrijdag ochtend 
30 september naar de basisschool geweest. We hebben groep 3 t/m 8 een kleine muziekles mogen 
geven. Tijdens deze les hebben de kinderen mogen trommelen op de meegebrachte emmers. 
Uiteraard in het aangegeven ritme van Colin. Het einde van de les hebben we gezamenlijk afgesloten. 
Wat was het fijn om met zo veel enthousiaste, leergierige en trommelde kinderen muziek te mogen 
maken! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cursus “Muziek Maak Je Zelf” bestaat uit 15 lessen. We starten op woensdag 26 oktober in 



 

 

 “De Wielder. De lessen duren van 16.45 uur tot 17.30 uur. Wij vragen een eigen bijdrage van € 40, - 
per kind voor de complete cursus. 
Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je je zoon en/of dochter graag aanmelden? Stuur dan een 
mail voor 23 oktober naar:  bestuurhog@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Het doel van de Jeugdcommissie is het enthousiast maken en begeleiden van kinderen die starten 
met muziek maken. En nee, wij zijn er niet alleen voor kinderen! Ook zouden we graag iets voor de 
(jong)volwassenen op poten zetten. Heb je eerder al eens een instrument gespeeld en lijkt het je leuk 
om dit weer op te pakken? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kun en wil je in je drukke week 
een ontspannende en gezellige woensdagavond gebruiken? Neem dan gerust eens contact op met 
ons via bestuurhog@gmail.com     
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Nieuws van de Club van 50 

Zoals in de vorige Treffer al werd vermeld, vond 
op zaterdag 3 september de jaarlijkse ledenvergadering van de Club van 50 plaats. 
Vervolgens hebben de leden tot 1 oktober de gelegenheid gehad om te reageren op de 
voorgestelde bestedingsdoelen. De leden hebben unaniem ingestemd met de besteding van 
onze gelden aan de volgende initiatieven: 

 Vervangen buitenkast AED; 
Uit het laatste controlerapport van Medizon (zij komen jaarlijks de AED controleren) is 
gebleken dat de huidige buitenkast aan vervanging toe is. Voor het optimaal functioneren 
van de AED is het uiteraard van belang dat de AED in een geschikte buitenkast wordt 
geplaatst. Inmiddels hebben wij via Hartveilig Wonen een nieuwe buitenkast besteld die op 
korte termijn zal worden geplaatst. 

 
 €1000,-- beschikbaar stellen voor de inrichting van de kantine; 
Vanuit het bestuur van v.v. Etten (en enkele leden van de Club van 50) is de wens 
uitgesproken om de inrichting van de kantine op enkele punten te veranderen. Denk 
bijvoorbeeld aan het realiseren van een zithoek, een gas openhaard, maar ook verbetering 
van de geluidsapparatuur en de signaalsterkte. De Club van 50 stelt €1000,-- beschikbaar 
voor de herinrichting. Het is aan het bestuur van v.v. Etten om dit geld te besteden.  

 
 Bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe boiler;  
Het verbruik van de huidige boiler is hoog. Daarom is onderzocht of groene stroom mogelijk 
een alternatief is voor v.v. Etten. Dat blijkt om diverse redenen niet het geval te zijn. De Club 
van 50 ziet daarom de urgentie in van vervanging van de huidige boiler. Een nieuwe zuinige 
boiler kan v.v. Etten veel (financieel) voordeel opleveren. In overleg met de technische 
mensen en het bestuur van v.v. Etten wordt bepaald wat de meest geschikte boiler is.   

 
 Een aantal extra picknicktafels aanschaffen voor op het terras;  
De vorig jaar geplaatste picknicktafels op het terras worden veelvuldig gebruikt. Het is een 
aanwinst voor onze vereniging. De Club van 50 wil daarom in overleg met de klusploeg extra 
picknicktafels aanschaffen zodat het terras nog beter benut kan worden. 

 
 De klusploeg geld geven voor de aanschaf van een accuboormachine en een stofzuiger;  
De klusploeg is onmisbaar voor onze vereniging. De klusploeg heeft gevraagd om een 
accuboormachine en een stofzuiger. De Club van 50 vindt het belangrijk dat de klusploeg 
gefaciliteerd wordt. Daarom is unaniem ingestemd met dit voorstel.  

 
Kortom: dankzij uw financiële bijdrage kan de Club van 50 weer veel voor v.v. Etten 
betekenen. Het is mooi om te zien dat er na de ledenvergadering weer 2 nieuwe leden bij 
zijn gekomen. Wilt u ook lid worden? Spreek één van de bestuursleden aan of mail naar 
clubvan50etten@hotmail.com 
 
Namens het bestuur van de Club van 50, 
 
Sjoerd Jansen 
secretaris 

mailto:clubvan50etten@hotmail.com


 
 

Nieuws van V.V. Etten 
 

Algemene ledenvergadering 27 oktober 
 
Beste leden van V.V. Etten, 
 
Op donderdag 27 oktober aanstaande vindt om 21:00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
van V.V. Etten plaats in onze kantine op Sportpark “de Treffer”. 
 
Ik hoop dat we net als de voorgaande jaren een druk bezette Algemene Ledenvergadering mogen 
beleven en zie er naar uit u 27 oktober te mogen verwelkomen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Rudi  van Aken 
Voorzitter V.V. Etten 
 

Vrijwilligers-update! 
 
Met de inzet van onze vrijwilligers zijn wij al meer dan 80 jaar in staat om samen een vereniging neer 
te zetten die zowel letterlijk als figuurlijk erg gezond is! 
De afgelopen maanden hebben weer een groot aantal enthousiaste mensen de kans gepakt om een 
van de mooie functies als vrijwilliger binnen onze vereniging in te vullen. 
 
Een willekeurige greep uit deze helden & heldinnen: 
 
Jeugd 
Erwin Tiedink / trainer MA1 
Gijs Nijman / trainer B1 
Marc Leuverink / trainer C1 
Devin Zweekhorst / trainer D1 
Yannick Thuis / trainer D1 
Ivo Preijer trainer/ leider mini-F 
Niek Wolters trainer/ leider mini-F 
 
Senioren 
Len Bruens / trainer Vrouwen 1 
Mike Rissewijck / trainer Vrouwen 1 
Gijs Nijman / leider Etten 2 
Sil Ketelaar / grensrechter Etten 2 
Sjoerd Jansen / grensrechter Etten 3 
Stan Frazer / jeugdvoorzitter 
Rob van Keulen / co-ordinator oud papier 
Karin Dijkman / ledenadministratie 
Berti Roerdink / co-ordinator klusploeg 
 
Naast deze toppers, zien nog veel meer mensen de uitdaging en pakken zij hun kans om een steentje 
bij te dragen. Ook hen wensen wij natuurlijk ontzettend veel succes en plezier het aankomende 
seizoen! 
 
Grijp jij ook de kans om met maar 1% van je tijd je club al te helpen en daarnaast ook in jezelf te 
investeren? Kijk eens op www.vvetten.nl/weer-meer-toppers-in-ons-vrijwilligersleger en zie wat je kunt 
doen voor onze vereniging.  
 

http://www.vvetten.nl/help-jij-ook-mee/
http://www.vvetten.nl/help-jij-ook-mee/


 

 
 

Vrijwilliger van de maand: Niek Wolters 

 

 
 
Vorig jaar nog gehuldigd voor zijn 25-jarige lidmaatschap van V.V. Etten, is het duidelijk dat hier weer 
een clubman pur sang spreekt. Aan de Alexanderhof in Etten woont Niek Wolters samen met Annabel 
en hun twee kinderen. Zoon Melle van vijf en dochter Pleun van drie. Zelf meldde de nu 32-jarige 
Wolters zich ooit als zesjarige op Sportpark De Treffer om daar onder de vleugels van toenmalig 
pupillentrainer Jopie Willemsen voor altijd aangestoken te worden met het groen-witte virus. Nu helpt 
hij zelf de allerjongste pupillen met hun eerste dribbels op het voetbalveld en houdt hij zondagochtend 
de mannen van Etten 3 in het gareel.  
 
Zal het dit seizoen gebeuren? 
Samen met Marc Zweers en Tom Liebrand vormt Niek het technische hart van Etten 3. Aangevuld 
door de onmisbare Sjoerd Jansen als vaste grensrechter. “Maar Sjoerd kan meer, zo treedt hij nog 
wel eens op als scheidsrechter wanneer de tegenstander waar we op bezoek zijn, verzuimd heeft om 
een scheidsrechter te regelen. Het is niet voor niets de kelderklasse waarin we ons begeven”, grinnikt 
Niek. Nieks verantwoordelijk ligt met name bij ‘het zorgen voor voldoende spelers’. Oftewel, een van 
de grootste uitdagingen en verantwoordelijkheden bij lagere teams in het amateurvoetbal. “Al mogen 
we dit seizoen tot op heden niet klagen. En ik moet zeggen dat de samenwerking met de leiders van 
Het Vierde top is. In de loop van de week, als een van de teams wat problemen heeft om voldoende 
spelers op de been te krijgen, dan appen we wat over en weer en zo lossen we problemen vaak snel 
op.” Ook op de ranglijst gaat het Etten 3 tot op heden voor de wind. “Als we toch een keer kampioen 
kunnen worden dan denk ik dat het dit seizoen moet gebeuren”, aldus Niek. Hij is naast leider ook 
gewoon speler van Etten 3. Na een beenbreuk enkele jaren geleden had ik min of meer besloten om 
niet meer te voetballen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan hè.”  
 
 
 
 



 
 
De Ettense voetbaltoekomst 
De appel valt niet ver van de boom, dat geldt zeker in het voetbal. En zo heeft zoontje Melle inmiddels 
ook zijn eerste voetbalschoenen aangetrokken en leeft hij zich elke woensdagavond uit met zijn  
leeftijdsgenootjes (rond de vijf jaar) op het trainingsveld van V.V. Etten. Niek heeft zich samen met Ivo 
Preijer ontfermd over deze roedel jonge honden. “De eerste training was nogal chaotisch, maar  
inmiddels krijgen Ivo en ik er wat meer lijn in”, vertelt Niek lachend. “En het is vooral ook erg leuk en 
dankbaar werk. Zo kreeg ik laatst nog een schitterende tekening van Babette, onze enige dame in het 
team.”  
 

 
Elke training begint met een mop van Dirk Smits. En daar gaat iedereen graag even voor zitten.  
 
Dat voldoende lichaamsbeweging belangrijk is voor kinderen is niet nieuw en wordt dan ook 
volmondig beaamd door Niek. “Maar het sociale aspect is minstens zo belangrijk”, zo vult hij aan. “We 
leren ze hoe je in een team, samen iets moet bereiken. Dat het goed is om iemand anders ook af en  
toe iets te gunnen en vooral om elkaar te helpen. Iets wat later in het dagelijkse leven ook zeer 
belangrijk is.”  
 
Dat kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken staat voor Niek en Ivo voorop. 
“Iedereen is welkom om op woensdagavond om half zeven met zijn of haar kind langs te komen en 
hem of haar vrijblijvend mee te laten trainen. Zo kunnen ze zelf ondervinden of ze het leuk vinden. De 
ouders van de huidige groep vinden het in ieder geval hartstikke mooi om hun kroost zo druk in de 
weer te zien. Het plezier en fanatisme spat eraf bij de kinderen en de wedstrijdjes (vier tegen vier) die 
we op zaterdag spelen zijn helemaal een belevenis. Komende zaterdag (8 oktober, red.) spelen we 
trouwens de kraker tegen onze buurkinderen van VVG!” 
 
V.V. Etten, een eigen karakter 
Een bevlogen vrijwilliger die inmiddels vergroeid is met V.V. Etten, zo kan Niek Wolters wel getypeerd 
worden. En dus staat de schijnwerper deze maand op hem gericht! Als hem gevraagd wordt wat hij zo 
mooi en bijzonder vindt aan V.V. Etten komen woorden naar boven die veelgehoord worden wanneer 
vrijwilligers van onze club met deze vraag geconfronteerd worden. Het blijft dan eerst even een paar 
seconden stil omdat het eigenlijk vanzelfsprekende zaken zijn voor velen. Om vervolgens te vertellen: 
“Dat we op eigen benen staan en een eigen karakter hebben: de nog écht dorpse en dus gezellige 
sfeer. En natuurlijk de bereidheid om elkaar te helpen op momenten dat ’t nodig is!”  
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