
Niet links, niet rechts. 

Hallo lu’j, som kan ik mien verhaal zo uut de mouw schudden en een andere keer zit ik uren te 

denken veur dat ik maor iets op papier heb gezet. Kiek, ik wil ook niet altied als een drammert  oaver 

kommen, al bun ik dat wel heur. Maor no’w drei’jt alles maor um twee dingen,  dat is “boer zuukt 

vrouw” en de verkiezingen. No’w wet ik als jullie dit stuksken leazen de verkiezingen al zunt gewes, 

maor met de boeren zitten wi’j nog een paar weken opgescheept.  Laoten wi’j ’t eerst maor es oaver 

die acteurs  van ’t binnenhof hebben, de een wed ’t nog mooier te vertellen dan de ander.  Ze 

beloaven ons allemaol gouden bergen, maor as we’j  effe alles bekieken wat ze ons de letste vier jaor 

hebben beloofd dat daor geen snars van uut is gekommen.  De een is links de ander is rechts, maor 

eingelijk most der een zun wie van alles een be’tjen had. Zo’n links-rechtsen, zo’n een wie linkse 

been net zo wiet naor veuren dut als z’n rechtse been. Maor ja mensen zulke personen zunt der niet 

in de politiek. Maor ik denk ook best wel dat ’t allemaol niet met vilt um ’t goed te doen. Volgens 

mien motten ze erst weer ens de kiesdrempel in voeren, zodat al die kleine splinter partijen weer op 

gaon in de grote, daor deur weurdt de keuze al iets makkelijker en weurdt volgens mien de kloof 

tussen links en rechts ook kleiner. Maor ja mensen wie bun ik, ik ken alleen maor links-rechts toelala 

van de aovend vierdaagse. Ik hoop dat jullie allemaol naor eer en geweten zunt wezen stemmen. 

No’w effe oaver de boeren hebben wie op zuuk zunt naor een vrouw. Volgens mien is den Herman 

helemaol niet op zuuk naor een vrouw, maor wat niet is kan nog kommen. Hi’j stuurde ’t deerntje 

wie ’t beste bi’j hum paste weg en dat doet i’j alleen maor as i’j neet op zuuk bunt. Volgens mien geet 

’t dit jaor bi’j geen ene goed kommen der is er geen ene bi’j waor ’t van harte geet. ’t Vilt ook niet 

met um die keuze te maken um te immigreren en um hier alles achter te laoten. Ik geef o’w te doen. 

Ik vondt ’t al wat um van Warm naor ’t dorp te verhuuzen, wat ku’j dan een klein ding al missen. 

’t Leaven hingt af van keuzes wie i’j mot maken, veel wijsheid gewenst. 

De groet 

De bruur van

 

     
     Kopij  inleverdatum  

            Uiterlijk  woensdagavond   
               19 April voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 
                   25 April 2017. 

 

          Via detreffer11@gmail.com 
            Maart 2017, jaargang 36 

                     Nummer 357 
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Paasdiner 2017 

 

 

Dinsdag 11 April 2017 – Wijkrestaurant Etten  

in gebouw ’t Stoom achter molen de Witten. 

 

Aanvang:    14,00 uur 

Kosten   : € 17,50 p.p. 

 

Aanmelden voor 7 april a.s. bij Mieke Thiele (329871) 

Conny Smink (325082) of in het Wijkrestaurant. 

Bij verhindering na aanmelden uiterlijk afmelden maandag 

10 april voor 12,00 uur. 

 

Het Paasdiner is als volgt samengesteld: 

Kipcocktail – Bloemkoolsoep – Sukade met bosvruchtensaus – 

Aardappelpuree en kroketten – Diverse warme en koude groenten -  

Sinaasappelbavarois – Koffie/Thee met paaseitje. 

 

De moeite waard!!! 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cbsdearkbarendrecht.nl/wp-content/uploads/2014/05/Paasachtergrond-website-1.jpg&imgrefurl=http://cbsdearkbarendrecht.nl/groepen/groep-12-a/paasachtergrond-website-2/&docid=jvZfx-9e5ETbKM&tbnid=0JSEJx28SHMAfM:&vet=1&w=1000&h=625&bih=866&biw=1536&ved=0ahUKEwjIxMeI_tPSAhXBiRoKHRHaANIQxiAIFSgB&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidxIe2_tPSAhWErRoKHY6PDs0QjRwIBw&url=http://www.bureaublad-achtergronden.nl/2014/04/hd-pasen-achtergronden.html&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNGlVyaLzR2m9wtQj0QCKnshl23XtA&ust=1489511894115329


 

  

De loze visser en de schollevaar 

 

Scherp tekent de schollevaar 

Zich af tegen de strakke lucht 

De visser in ’t bootjen kik umhoog 

En schudt mismoedig zien kop en zucht 

 

’t Is ‘t recht van de sterkste in de natuur 

Veur zien neus zal het zich ontvouwen 

Hoe de schollevaar in ’t diepe water tast 

Met ’n snelle duikvlucht vol vertrouwen 

 

Weer opstijgt en de lucht inklimt 

Met ’n snoekbaars ruum an de maot 

En de visser met zien nutteloze dobber 

En zien laege net onverrichter zake laot 

 

As de scholver zich dan neerzet op ’n paol 

En heim’lek steels  naor de visser lacht 

Want sneller en völ slimmer was 

Dan is dat de schollevaar zien kracht 

 

De vogel strekt zien lange hals 

As de vis opweg is naor zien maag 

Kik dan souverein en wat meewarig 

Naor ’t kleine bootjen door umlaag 

 

Dan spatten waterdruppels in ‘t rond 

De schollevaar spreidt zien vederpracht 

As e dan zien veren schudt en dreugen lut  

Dan toont de schollevaar zien macht 

 

De visser kik ‘m heel lang nao 

Wanneer de schollevaar met spoed 

Wegvlug nao ’t nes an de einder 

Met völbelaovend jong gebroed 

 

De loze visser nimp zien velies 

En pakt zien dure vissersgrei 

De schollevaar was  souverein 

De vogel wis precies wat e dei 

 

  Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 

 



 

 

NIEUWS  VOOR  ALLE  HONDENBEZITTERS  VAN  ETTEN 

Sinds kort hebben we in overleg met de Gemeente in de bebouwde kom van Etten 
een 4 stuks DISPENSERS  voor  HONDENPOEPZAKJES  laten plaatsen. 
Na een succesvol proefproject in Varsseveld en Ulft, zijn er in alle dorpen en wijken 
van de Gemeente Oude IJsselstreek dergelijke dispensers geplaatst. 

         

In Etten zijn ze op de volgende plekken geplaatst: 
Ter hoogte van: Emmastraat 14 
   St. Lidwinastraat, (ingang voetpad Palmlaan) 
   Mozartlaan 10 
   Meesterijweg 3, (ingang ommetje Etten-Terborg) 
 

Zoals bekend is er een opruimplicht binnen de bebouwde kom. 
Hou hier s.v.p. rekening mee, er zal de komende tijd hierop intensiever  
worden gecontroleerd door de afd. handhaving van de gemeente. 
Een gebruikt hondenpoepzakje kunt u de deponeren in de container met grijze deksel. 
Mochten er op/of aanmerkingen  zijn dan vernemen we dit graag per e-mail:  
info@etten-gld.nl  
 

Dorpsbelangen Etten 

mailto:info@etten-gld.nl


 

 

 
  

 
 

 

 
 
Harmonie Onderling Genoegen start met B-orkest  

Al een aantal jaren heeft de harmonie in Etten te weinig nieuwe aanwas gehad voor het 
samenstellen van een jeugd of opleidingsorkest. Daar is nu gelukkig weer verandering in gekomen! 
Een tijdje geleden zijn we gestart met de cursus “muziek maak je zelf” voor kinderen van basisschool 
leeftijd. Mede door deze opleiding heeft de jeugdcommissie samen met onze dirigent Gerjo Seesink 
weer een orkest op weten op. 

Op woensdag 8 maart jl. zijn we met een groep van 7 enthousiaste leerlingen en Gerjo van start 
gegaan. Een deel van de leerlingen heeft al een vaste plaats in het grote A-orkest en zijn dus al wat 
gewend. Voor de nieuwelingen was het de eerste keer om zo gezamenlijk muziek te maken. Best 
spannend maar vooral erg leuk en qua niveau goed te doen. Samen vullen ze elkaar goed aan en 
staat het plezier in muziek maken voorop. Er wordt om de week (even weken) van 18.30 tot 19.00 
uur gerepeteerd in ons verenigingsgebouw “De Wielder”. Twijfel je nog of muziek maken iets voor 
jou is, kom dan gerust een keer kijken in de Wielder. 

De jeugd- en opleidingscommissie van Harmonie Onderling Genoegen is niet alleen druk bezig met 
de jonge muzikanten maar wil ook graag volwassenen de mogelijkheid bieden om te starten met 
muziek of om de muziek na jaren weer op te kunnen pakken. Volwassenen zijn eveneens welkom om 
deel te nemen aan ons B-orkest en later toe te treden tot het grote orkest. Dus mocht je het leuk 
vinden om het samen maken van muziek weer op te pakken, of zoek je een nieuwe uitdaging of 
hobby, neem dan eens vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden of door een mail te 

sturen naar info@hog-etten.nl.  

Tijdens ons volgende voorjaarsconcert op zondag 21 mei 
a.s. treedt niet alleen het A-orkest voor u op maar zal het 
B-orkest ook voor het eerst live te bewonderen zijn. Bij dit 
bijzondere concert mogen onze jubilarissen Erwin Jansen, 
Marije Sloot, Riet Verheij en Mieke Ketelaar hun meest 
favoriete werk kiezen die dan zullen worden uitgevoerd. 
Met de diversiteit van de jubilarissen kan het niet anders 
dan een zeer gevarieerd programma worden.  

Ook zal Harmonie Onderling genoegen nog van zich laten 
horen tijdens de herdenking van de bevrijding van Etten op 
zondag 26 maart 2017, met onder andere het bekende 
werk: Soldaat van Oranje. 

 
 



 

 

 

Stichting Wijkrestaurant Etten. 

 

Rabobank Clubkas Campagne. 

 
Ook in 2017 heeft St.Wijkrestaurant Etten zich aangemeld voor deze actie en is 

toegelaten. 

Via Rabobank Graafschap ontvangt ieder lid in april 2017 een stemkaart met 

stemcode. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen aan een stichting of 

vereniging geven – bijv. 2+2+1 of 5 x 1. 

Hoe meer stemmen er op een stichting of vereniging zijn uitgebracht – hoe meer geld 

men krijgt. 

 

OM HET VOORTBESTAAN VAN HET WIJKRESTAURANT IN ETTEN TE 

WAARBORGEN VERZOEKEN WIJ U VRIENDELIJK UW STEM OP STICHTING 

WIJKRESTAURANT ETTEN UIT TE BRENGEN. 

 

Namens de vrijwilligers van Stichting Wijkrestaurant Etten - 

HARTELIJK DANK! 

 

 

STICHTING SPORTBELANGEN ETTEN. 

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. 

 

Ook in 2017 heeft St.Sportbelangen Etten zich aangemeld en is toegelaten. 

Als U lid bent van Rabobank Graafschap ontvangt U in april 2017 een stemkaart met 

stemcode zodat u maximaal 5 stemmen kunt uitbrengen – niet meer dan 2 per 

stichting/vereniging – in de periode 7 – 21 april 2017. Hoe meer stemmen hoe meer 

geld. 

 

Vriendelijk verzoekt het bestuur van Stichting Sportbelangen Etten Uw stem op het 

voortbestaan van de Sportzaal uit te brengen. 

HARTELIJK DANK! 

  



 

 

Thema KIVADA 2017 is bekend! 
 
Het thema voor Kivada 2017 is bekend. Er was door de organisatie een prijsvraag 
georganiseerd voor de leerlingen van groep 7 en 8 van onze basisschool “de Klimpaal” om 
een thema te bedenken. 
Na het inleveren van de ideeën is de organisatie erg druk geweest om een besluit hierin te 
nemen. Uiteindelijk is gekozen voor het thema Hawaï dat bedacht is door Lois Gerritsen en 
Sante ter Voert. 
Een heel goed idee waarbij de organisatie tegen die tijd hoopt op stralend subtropisch 
zomerweer met aangename temperaturen, zodat het gevoel voor het tropische Hawaï 
compleet zal zijn. 
 
Deze meiden uit groep 7 ontvingen ieder een waardebon van Jamin en werden op de foto 
gezet voor in de Treffer. 
 
De Kivada 2017 is dit jaar van dinsdag 15 augustus t/m vrijdag 18 augustus.  
Zet deze data alvast op de kalender!!! 
Fred Derksen heeft als voorzitter na 10 jaar afscheid genomen van de Kivada. Fred bedankt 
voor jouw inzet al die mooie jaren! Gerard Braam zal nu ons team komen versterken.  
Heel fijn.  
 
Team Kivada. 
 

             
                   Sante ter Voert en Lois Gerritsen   Kivada Etten 
 

  



 

 

 

 
 

U I T N O D I G I N G    J A A R V E R G A D E R I N G    2017 

 

D O R P S B E L A N G E N     E T T E N 
 

Tevens opening Fototententoonstelling project:  “OOSTERLICHT” 
 

Dinsdag 28 maart a.s. aanvang 19.30 uur in de Serre van Zaal Köster. 

 

De agenda is als volgt samengesteld: 
 
1. Opening door de voorzitter 

 
2.      Mededelingen 
 
3.      Notulen jaarvergadering 26 april 2016 
 
4.      Jaarverslag secretaris over 2016 
 
5.      Jaarverslag penningmeester over 2016 
 
6.      Verslag kascommissie 
 
7.      Benoeming nieuw lid kascommissie 
 
8.      Bestuursverkiezing. 
          Aftredend en niet herkiesbaar:  Annelies Bijsterbosch 
  Aftredend en niet herkiesbaar:  Frank van Dulmen 

 
9.      Contributie 
 
10.      Actuele zaken / lopende projecten 
 
11.      Rondvraag 
 
12.      PAUZE 

 
13.      Thema:  WIJKNETWERK  ETTEN  verzorgt door Gemeente Oude IJsselstreek 

              De start zal ongeveer om 20.30 uur zijn, voor meer informatie over 
      dit thema, zie artikel hierover in deze Treffer.    

       
Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs !  Afmelden kan via:  info@etten-gld.nl  

mailto:info@etten-gld.nl


 

 

 

 

 Dorpsblad  
 De Treffer 



 

  

 

 



 

  

 

Herinnering opgave schiettoernooi 
 

 

29e   straat schiettoernooi  
Alle inwoners van Etten van 16 jaar en ouder 
kunnen hieraan meedoen. 
Kosten €2.50 per persoon te voldoen bij opgave. 

Opgave kan t/m Vrijdag 24 Maart  

Voorrondes: 
 Dinsdag 4 April – Woensdag  5 April en Donderdag 6 April. 

Tussen 19.00 uur en 22.00 uur kan er geschoten worden 
Finale: 
 Donderdag 13 april 

Tussen 20.00 uur en 22.00 uur wordt de finale geschoten.   

 Team voorwaarden volwassenen: 
 Team bestaat uit 4 personen met maximaal 1 actieve schutter 

 Team bestaat uit 5 personen met maximaal 2 actieve schutters 
  De hoogste 4 uit dit team worden geteld, met uitzondering van de 2e actieve schutter deze 

punten worden niet geteld. 

 Op deze manier kunnen straten meer mensen laten meedoen aan dit toernooi. 

Voor de jeugd van 12 t/m 15 is er een speciale jeugd klasse. 

Om mee te kunnen doen moet je op 4   April minimaal 12 jaar zijn. 

 

 Groep 1  van 12 en 13 jaar schieten tegen elkaar. De hoogste 5 gaan door naar de finale. En 
strijden om de wisselbeker. 

 Groep 2  van 14 t/m 15 schieten ook tegen elkaar. 
Ook hier gaan de hoogste 5 door naar de finale. En strijden voor de wisselbeker. 
 

 De beide jeugdgroepen schieten in de voorrondes en in de finale tussen 18.30 uur en 19.30 uur  
 Kosten voor de jeugd € 1.00 per persoon te voldoen bij opgave. 
Opgave bij: 

Bert Steentjes     Kampstraat 7      tel 0315-329455             
Mail:   bert.steentjes@gmail.com   

mailto:bert.steentjes@gmail.com


 

 

 

 



 

 

Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

___________________________________________________________________ 
 
Vooraankondiging omgekeerd bezoekmiddag 
De eerstvolgende omgekeerd bezoekmiddag voor senioren vindt plaats op vrijdag 12 
mei van 13.30 tot 16.45 uur in de Mariakapel. Dit is alweer de 7e bijeenkomst. Iedereen 
die zich geroepen voelt, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!  
 
Die middag zal er ruimschoots de mogelijkheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. 
Ook zal er wederom een viering worden gehouden en is er een leuke invulling gezocht 
voor de middag. Niemand minder dan burgemeester Otwin van Dijk zal aanwezig zijn 
om wat over zichzelf te vertellen en met de bezoekers in gesprek te gaan. Uiteraard 
wordt er ook weer een hapje en een drankje geserveerd en worden er weer oude foto’s 
vertoond. U bent toch ook van de partij? Wij hopen op een grote opkomst! 
 
U kunt zich vóór 1 mei opgeven bij:  
-  Marion Leyzer, Mozartlaan 3, 7075 BH Etten tel. 0315-329306 of mleyzer@gmail.com 
-  Marleen Pierik, Strik 27, 7075 AH Etten tel. 0315-325017 of marleen.pierik@upcmail.nl 
Of via het secretariaat van de kerk: 0315-342498. 

Heeft u vervoer nodig? Geeft u dat dan svp aan.  

 
Vieringen in de Goede Week 
Palmzondag: 
Zaterdag 8 april 19.00 uur, Communieviering, diaken Cor Peters m.m.v. het kerkkoor. 
Goede Vrijdag:                                           
Vrijdag 14 april 15.00 uur, Kruisweg kinderen/jongeren, pastoor Ambting/werkgroep 
gezinsvieringen. 
Eerste Paasdag: 
Zondag 16 april 11.00 uur, Communieviering, Mia Tankink m.m.v. het kerkkoor. 
 
Succesvolle carnavalsviering 
Op 25 februari werd voor de tweede keer een Carnavalsviering gehouden. In een goed 
gevulde kerk werd het een sfeervolle eucharistieviering, voorgegaan door pastoor 
Ambting, met enkele verrassende elementen. De kerk was mooi versierd in de 
dresscode groen-wit: de kleuren van de carnavalsvereniging. Het was leuk om te zien 
dat ook vele kerkgangers verkleed waren en met name de allerkleinsten hadden zich in 
carnavalstenue getooid.  
 
Uiteraard waren ook Prins Robin (Robin Jansen), zijn adjudanten Maarten Ebbers & 
Marc Leuverink, Jeugdprinses Julia Braam met haar adjudanten Juul Centen & Sante ter 
Voert, de dansmariekes en de Raad van 11 van de partij. Muzikale medewerking werd 
verleend door ons kerkkoor en De Deurbloazers. 
 
Een uitgebreider verslag kunt u teruglezen in de Vreugdebode. Hieronder volgen nog 
enkele foto’s van de viering.  
 
 

mailto:mleyzer@gmail.com
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Op de foto rechts zien we pastoor 

Ambting, de jeugdprinses en haar 

adjudanten en een delegatie van de 

Dansmarietjes.  

Op de foto links spreekt prins Robin 

een dankwoord uit naar eenieder 

die heeft meegewerkt aan de 

viering. Hij wordt vergezeld door zijn 

adjudanten en een tweetal 

Dansmarietjes 

Prins Robin en zijn 

gevolg verlaten in 

polonaise de kerk 

onder de klanken van 

de Tiroler 

Holzhackerbuam. 



 

 

 

 HERDENKING STIRLING CRASH NA 75 JAAR 

ZONDAG 26 MAART 
 
Zondag 26 maart a.s. herdenkt Etten dat het precies 75 jaar geleden is dat de Stirling MK 1, 
 N-3709 crashte aan de Tappenweg. Daarbij kwam de gehele 7 koppige bemanning om het leven:  
Geoffrey Thomas Heard (26), John Henry Abel Chapman (34), Thomas Kenneth Haynes (23), Edward 
Leslie Belk (20), Ivor Bertie Dopson (20), Donald Esmond Alan Rendtorff (22) en Howard Inman (32). 
Deze gebeurtenis was voor vele Ettenaren die het hebben zien gebeuren een erg dramatische 
oorlogservaring. 
Donderdag 26 maart 1942 komt, net voor 23.00 uur, de dan al hevig brandende Stirling bij Gendringen 
het land binnen gevlogen. Men spreekt van een brandende trein die in de lucht hangt. Het toestel 
wordt opgewacht door een Duitse nachtjager die nog een trofee op zijn lijst wil bijschrijven. Er volgt 
een heftige strijd tussen de staartschutter van de Stirling en de nachtjager die gevlogen wordt door 
Siegfried Wandam. Door de lichtkogels is de strijd goed te volgen. Boven Etten springt een 
bemanningslid uit het toestel maar het is te laat en hij overleeft de val niet. Vervolgens breekt een 
vleugel af  deze komt terecht op de boerderij van de fam. Leijzer aan de Tappenweg. Het achterhuis 
brandt af. De aangebrande balken in de kap zijn bij de fam. Leijzer nu nog altijd zichtbaar.  
De Stirling maakt nu een scherpe wending en draait rakelings over het woning van de fam.  
Te Grotenhuis en komt met een enorme knal neer in het weiland. Geen overlevenden. De gehele 
bemanning wordt begraven op het RK Kerkhof in Gendringen. Het offer dat deze jonge mannen 
hebben gebracht voor onze vrijheid mag nooit worden vergeten.   

 

EEN MONUMENT IN RAFELDER  
  
De Ettense Molenstichting is nu al ruim 20 jaar in de weer met het herdenken van de 2e Wereldoorlog. 
Eerst op de molenbelt en later bij het oorlogsmonument dat in 2005 werd onthuld. Sindsdien mede 
ondersteund door Dorpsbelangen. Het was nog altijd een wens om een herdenkingsmonument te 
realiseren speciaal voor de omgekomen Stirling bemanning en nu 75 jaar na dato gaat het gebeuren. 
In het voorjaar 2016 werd begonnen met het benaderen van TenneT die dan al bezig is met de bouw 
van de nieuwe hoogspanningsverbinding; Doetinchem – Wesel.   
 



 

 

Aangezien de Ettenaren dit ervaren als een regelrechte aanslag op hun leefomgeving wordt TenneT 
gevraagd om wat terug te doen aan de Ettense gemeenschap. Dat wordt opgepakt en sindsdien wordt 
er op vele fronten ondersteuning verricht en daadwerkelijk meegebouwd aan het monument.  Echter 
zonder de overweldigende steun van de Ettense bedrijven was het nooit gelukt. Ongelofelijk welke 
krachten er vrij komen in Etten als er een beroep op hen wordt gedaan. Ook vele particulieren die 
spontaan geld overmaken en bedrijven in de regio pakken de handschoen op. Het resultaat mag er 
zijn. Een monument gemaakt van cortenstaal met daarin het silhouet van de cockpit van de Stirling en 
de bemanning. Een gedenkwaardig rustpunt in Rafelder met een educatief karakter. Middels QR-
codes op het infobord kunnen ooggetuigen-verslagen worden opgeroepen en historische beelden van 
de RAF. Een plaats waar ook de komende generaties kennis kunnen maken met een stuk gruwelijke 
oorlogsgeschiedenis die wij hopelijk nooit meer hoeven mee te maken. De vrijheid waarin wij nu leven 
is niet zo vanzelfsprekend.    

 

Foto: Fred Berns 

NABESTAANDEN 
 
Sinds het einde van de 2e Wereldoorlog zijn er regelmatig nabestaanden van de omgekomen 
bemanning naar het kerkhof geweest in Gendringen en bezoeken ze de plaats van de crash aan de 
Tappenweg. Het monument is er natuurlijk op de eerste plaats voor de nabestaanden en daarom werd 
een zoekactie gestart in Australië en Engeland. De belangstelling is overweldigend en er komen nu 21 
nabestaanden naar Etten. 9 Uit Australië en 12 uit Engeland. Sommigen zijn al vaker geweest maar 
enkelen zullen voor het eerst op de plaats zijn waar hun dierbare is omgekomen.  

    

               Een bemanningslid springt uit het brandende toestel                         Howard Inman 

 

DE ONTHULLING, ZONDAG 26 MAART 
 
Zondag 26maart om 14.00 uur is de onthulling van het monument aan de Tappenweg. Medewerking 
wordt verleend door Schutterij de Eendracht met Vendeliers. Harmonie Onderling Genoegen, Branch 
005, City of Apeldoorn Pipes and Drums, Scouting en kransdragers en trompettist van de Koninklijke 



 

 

Luchtmacht. Afgevaardigden van de Australische, Engelse en Canadese Ambassade hebben zich 
aangemeld om aanwezig te zijn en daarnaast het bijna volledige College van B & W van de gemeente 
Oude IJsselstreek.  
Bezoekers die met de auto komen kunnen parkeren bij de fam. Leijzer, Tappenweg nr 1. Volg de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars. 
Om plm. 15.15 uur is een korte herdenking gepland bij het oorlogsmonument in het dorp met 
kranslegging. 

 

 

HERDENKINGSCONCERT. 

 
Om 16.00 uur het grote herdenkingsconcert in de St. Martinuskerk  met medewerking van: Het Ettens 
Mannenkoor, Harmonie Onderling Genoegen, Vrouwenkoor Con Brio, The Voices, soliste Armanda ten 
Brink, 
Branch 005 en City of Apeldoorn Pipes and Drums. Wie het bevrijdingsconcert in 2015  heeft 
meegemaakt zal het nooit meer vergeten. Dit concert met daarbij de aanwezigheid van 21 
nabestaanden zal voor Etten een historisch concert worden. Er gaan dingen gebeuren die nog nooit te 
horen en te zien zijn geweest in de St. Martinuskerk, “de Schouwburg” van Etten. Zorg dat je erbij 
bent. De toegang is gratis en de kerk is open vanaf 15.30 uur. 

 

                                                                  Herdenkingsconcert 2015 

 

CANADESE VLAGGEN IN TOP. 
 
Op 26 maart wordt tevens het feit herdacht dat op 31 maart 1945 Etten werd bevrijd door het South 
Saskatchewan Regiment. Op die dag kwamen 4 dorpsgenoten om het leven en sneuvelden 5 
Canadese soldaten. In Etten wordt herdacht middels het uithangen van de Canadese vlag. Een 
werkelijk fantastisch eerbetoon voor die mannen die zijn gesneuveld voor onze vrijheid. Een mooier 
signaal is niet denkbaar en op de Canadese ambassade staat Etten met stip genoteerd om jaarlijks te 
bezoeken omdat hier de dankbaarheid voelbaar wordt, ook na 72 jaar.  

Canadese vlaggen zijn te verkrijgen bij Toon Helmes, Palmaan 3 . Tel.0315-327996. Kosten: €9.00.        

  
Voor geïnteresseerden  is een kopie van het schilderij van de crash te bestellen bij Toon Helmes voor 
de prijs van € 29,00 incl. passepartout.  Gesigneerde oplage van 50 stuks.      

 



 

 

 

 

Collecte van Hartstichting  

ETTEN - De Hartstichting houdt van 2 tot en met 8 april de jaarlijkse collecteweek.  

In Etten kan de organisatie nog collectanten gebruiken om deze 50ste collecte tot een succes te 

maken.  

Tijdens de Hartweek vraagt de Hartstichting het publiek om donaties voor de strijd tegen hart- en 

vaatziekten.  

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de coördinator in Etten: Martijn Kraan, 06-23611974 of 

dicrano@gmail.com  

 

 

  

mailto:dicrano@gmail.com


 

 

Goed nieuws aan de horizon, maar alertheid blijft geboden 
De vorige horizonstrijd-update in De Treffer van februari werd achterhaald door groot nieuws dat 
naar buiten kwam, midden in het tijdsbestek tussen de aanleverdeadline voor De Treffer en het 
verschijningsmoment van De Treffer. Met als gevolg dat wij u helaas geen 100% actuele update 
konden geven. Dit grote nieuws was dat het onderzoeksteam van het Waterschap Rijn en IJssel in de 
locatieplannen het advies gaf aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap om enkel op de locaties 
Zutphen en Duiven verder te gaan met de realisatie van windmolens. En(!) dat er op de locaties Etten 
en Olburgen/Rha aangeraden werd om te zoeken naar alternatieven. Een euforisch persbericht voor 
ons Horizonstrijders en natuurlijk voor al die Ettenaren die onze actie steunden!  

Niet verslappen 
Een klein puntje van zorg was dat in dit advies de mogelijkheid open werd gehouden om alsnog 
windenergie in Etten en Olburgen/Rha vanaf 2020 te ontwikkelen. Op deze manier verschaft het 
Waterschap zichzelf wat speelruimte op het moment dat ze denkt de 100% energieneutraliteit in 
2025 niet denken te behalen. Een gevaarlijke ‘escape’ zo was ons gevoel. Dus des te meer reden om 
ondanks het positieve nieuws, waar we op voorhand voor getekend zouden hebben, volop gebruik te 
maken van onze inspreekmomenten op 21 februari en 14 maart. Wij zullen daarom onze betogen die 
we tijdens deze twee openbare vergaderingen gehouden hebben, met u delen. Zoals verteld, op 21 
februari werden de locatieplannen aan een commissie gepresenteerd. Deze commissie bestaat uit 
ongeveer 1/3e deel van het Algemeen Bestuur. Vervolgens kon de commissie kritische 
kanttekeningen plaatsen bij de locatieplannen, die door het onderzoeksteam meegenomen dienden 
te worden, zodat er op 14 maart gestemd kon worden op goed gefundeerde, definitieve 
locatieplannen.  
 

De eerste ronde 
Nog voordat we goed en wel zaten werd één van de Horizonstrijders naar voren gevraagd voor onze 
vijf minuten inspraak. Deze luidde als volgt: 
“Een week geleden rond deze tijd, schreven we een vlammend betoog. Dit betoog stond bol van 
verwijten aan het Waterschap. Over het wellicht negeren van gebrek aan draagvlak. Over tunnelvisie, 
volledig gericht op windenergie. Over het volgen van een expertisebureau dat het nut van 
windmolens veel te rooskleurig schetst.  
U begrijpt…, dat betoog hebben we enigszins op de schop moeten nemen na afgelopen vrijdag. Dus 
laat ik beginnen om het Waterschap te bedanken voor de constructieve houding die ze getoond 
hebben richting ons: De Horizonstrijders uit Etten. Medestrijder Tim is hier ook aanwezig en samen 
met hem heb ik prettige gesprekken kunnen voeren met Antoinet en Peter. Een keer op de 
waterzuivering in Etten en een keer in Etten in ’t café. Een klein beetje thuisvoordeel hadden we dus 
wel. Af en toe werden er felle discussies gevoerd, maar wel op een respectvolle manier zoals het in 
onze ogen hoort. Dus in de eerste plaats, dank daarvoor.  
Onze beweegredenen en onze visie kent u al. Hier hebben we u per mail van op de hoogte gesteld. 
Dus dit zal ik in deze vijf minuten ook niet gaan herhalen. Dat kan ook niet in vijf minuten. Wel willen 
we u meegeven dat we niet langzaam in slaap zullen sukkelen de komende jaren. Ook niet na het 
positieve nieuws van afgelopen vrijdag. We vinden nog steeds dat het Waterschap zichzelf goed in de 
spiegel moet blijven kijken: voeren we nog wel onze kerntaken uit of zijn we nu juist maatschappelijk 
ónverantwoord bezig in plaats van vérantwoord? Landinwaarts plaatsen van windmolens blijft voor 
ons een absurd en vooral achterhaald idee. Dus ook in Zutphen en Duiven.  
En dat idee zal de komende jaren alleen maar meer achterhaald worden. In onze ogen is hier écht 
sprake van korte termijn visie, opgetuigd door politici die zich moeten schikken aan waanzinnige 
klimaatverdragen. Tuurlijk moet er wat veranderen en dat gaat ook echt wel gebeuren.  
Maar laat onafhankelijke wetenschappers hierin leidend zijn en niet de klimaatpopulisten die zich 
laten besturen door invloedrijke lobby's. En geloof ons; die populisten zitten ook aan de linkse en 
groene kant van het politieke spectrum. Dat is in ieder geval één van de vele dingen die we de 



 

 

afgelopen maanden geleerd hebben.  
Ik wil afsluiten door u mee te geven dat we de plek waar we het afgelopen half jaar voor gestreden 
hebben, altijd met huid en haar zullen verdedigen. Het hele dorp is wakker, scherp en alert en zal 
wederom ten strijde trekken als het nodig is. Daarvoor is die stek ons te veel waard. Niet alleen voor 
ons, maar juist voor de toekomstige generaties. Dankuwel.” 

 
Op naar 14 maart 
Dat op 14 maart het grootste gedeelte van het Algemeen Bestuur de voorgestelde locatieplannen 
zou ondersteunen, was eigenlijk al wel duidelijk. De lokale en regionale media sorteerden hier al 
uitgebreid op voor. Maar om nogmaals te benadrukken dat wij van mening zijn dat er een definitieve 
streep door de plannen in Etten diende te komen, schoven we op 14 maart wederom aan op de 
publieke tribune. En ook nu weer mochten wij de spits afbijten. Onze inspraak ditmaal bestond uit 
het volgende verhaal: 
“Waar de zorg van ons, de Horizonstrijders uit Etten, uit voortkomt is u als het goed is al bekend. Hier 
hebben we u de afgelopen maanden per e-mail uitgebreid van op de hoogte gesteld en zal ik dus niet 
gaan herhalen.  
Wij hebben het definitieve voorstel van het college gericht aan u, doorgelezen. In dit voorstel wordt 
breed ingezet op de verschillende vormen van het duurzaam opwekken van energie op eigen 
gronden. Dat wil zeggen: met windenergie op de locaties Duiven en Zutphen, zonne-energie op eigen 
terreinen en daken, waterkracht en de extra elektriciteit die te behalen is uit biogas kan het 
Waterschap nagenoeg energieneutraal worden. Wanneer echter ook ingezet wordt op solarparken op 
agrarische gronden die in eigendom zijn van het Waterschap kan zelfs een energieoverschot worden 
gecreëerd. En hoeft windenergie wellicht helemaal geen rol meer te spelen. Ik zei het al tijdens het 
vorige inspraakmoment. Windenergie op land zal de komende jaren meer en meer achterhaald 
worden. Dus laat deze korte termijn visie nu al los, waar dat mogelijk is.  
Daarnaast wil het Waterschap inzetten op zogenaamde gebiedsinitiatieven. Hierbij wordt verwezen 
naar de gebieden rondom Etten en Olburgen.  Wij zijn van mening dat het Waterschap op deze 
manier een grote kans laat liggen. Waarom het Waterschap zich beperkt tot de omgeving van Etten 
en Olburgen is ons niet duidelijk en wordt ook niet toegelicht.  
Het gehele eigen werkgebied van het Waterschap is namelijk vele malen groter. Ik heb in de kantine 
van de waterzuivering in Etten de kaart van jullie werkgebied zien hangen. En dit biedt dus 
vanzelfsprekend veel meer kansen en mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie. 
Ons concrete verzoek is dan ook: zet daadwerkelijk maximaal in op de opwekking van duurzame 
energie. Wijzig de gebiedsinitiatieven Etten en Olburgen in: gebiedsinitiatieven t.b.v. het volledige 
werkgebied van het Waterschap, ontwikkel solarparken op eigen (agrarische) gronden en zet tot slot 
definitief een streep door de mogelijkheid voor het plaatsen van windturbines in Etten (en Olburgen). 
Mijn afsluiting is wederom een herhaling van ons vorige inspraakmoment. Maar we willen u toch nog 
meegeven dat wij en de 1282 dorpsgenoten die zich middels een handtekening achter ons hebben 
geschaard, niet langzaam in slaap zullen sukkelen de komende jaren. Dus ook in 2020, het 
welbekende ijkpunt voor het Waterschap om alsnog windenergie te overwegen op locatie de Pol, 
blijven wij op onze hoede en mobiliseren we onszelf én al die mensen die ons de afgelopen maanden 
geholpen en gesteund hebben. Ieder vanuit zijn of haar eigen discipline of expertise. Maar allemaal 
gedreven door datzelfde doel: Etten leefbaar houden, voor nu en voor de toekomstige generaties. 
Dankuwel.” 
Na ons kwamen nog een tweetal collega-strijders uit Gaanderen aan het woord en ook vanuit Duiven 
en Olburgen/Rha maakten bevlogen en tegelijkertijd bezorgde burgers hun gang naar het 
spreekgestoelte.  
Allen zéér betrokken burgers die de maatschappelijke impact en de onrust die het Waterschap 
teweeg heeft gebracht op een sterke en hier en daar emotionele manier voelbaar maakten voor de 
toehoorders.  



 

 

Opperbeste stemming 

Vervolgens maakten de verschillende partijen van het Algemeen Bestuur hun standpunten ten 
aanzien van het voorstel (de locatieplannen) duidelijk en stelden ze nog enkele kritische vragen aan 
de heemraad van het Dagelijks Bestuur, mevrouw Antoinet van Helvoirt-Looman. Met wie wij ook 
veelvuldig contact hebben gehad tijdens de ‘windenergie verkenningsfase voor Etten’. Toen men 
uiteindelijk tot stemming overging, stemden alle partijen in met het voorstel, met uitzondering van 
de partij ‘Vrienden van de Berkel’. Zij konden slechts delen van het voorstel ondersteunen en dus 
niet het volledige voorstel. Het deel dat zij niet steunden was het feit dat er geen definitieve streep 
door de locaties Etten en Olburgen/Rha werd gezet. Dit vonden zij niet correct, want, zo sprak één 
van de partijleden van Vrienden van de Berkel ons tijdens de pauze aan: nu geen mogelijkheid voor 
windmolens in Etten en Olburgen betekent óók geen mogelijkheid voor windmolens in 2020 en 
verder.  
Een sympathiek hart onder de riem die helaas geen bijval kreeg van de andere partijen. Neemt niet 
weg dat de uitkomst van de stemming absoluut het maximaal haalbare is voor ons en ons dierbare 
dorp. We willen u daarom ook ontzettend bedanken! Bovendien mogen we als dorp ook trots zijn. 
Tijdens de vergadering op 14 maart werd de manier waarop Etten zich heeft weten te mobiliseren én 
manifesteren, geroemd door enkele bestuursleden.  
Hoe dan ook, zoals de titel van dit stuk ook luidt: blijf de komende jaren op uw hoede. Of zoals wij in 
ons eerste betoog ook aanstipten en wat gretig door De Gelderlander werd overgenomen: Etten 
blijft wakker, scherp en alert!  
De Horizonstrijders Etten, ook namens;  

Dorpsbelangen Etten,  
Werkgroep Etten 2025,  
Historici Etten 

 
 

 

 

Vrouwenvereniging 

Etten  

Donderdag 20 april 2017.  

 20:00 uur 

Bingo: deze keer spelen wij de 

bingo in een andere vorm. 

 

 

 

 

 

Komt er een speciale dag aan? 

  
Huur dan onze zeer originele Daimler 250,  

inclusief chauffeur 

 

 
 

Taxi de Bollard, Warmseweg 22, Etten 

 

Tel: 0642864022  



 

 

 

NL Doet, Groot succes!  

Op  zaterdag 11 maart, nam Werk en Dagactiviteiten 't Laer te Etten deel aan NL Doet.  

Buren, inwoners van Etten, vrijwilligers, collega's namen hier aan deel. Tevens werden we s 
'middags verrast met 4 raadsleden van het CDA, Gemeente Oude Ijsselstreek!  

De ruimte van de EMB groep werd opgepimpt, door muren, kastje  te verven, 'n belevingsmuur 
werd gecreeerd. Tuin werd onder handen genomen, banken geschilderd.  

Oftewel het voorjaar kan beginnen!  

Mooi om te zien, dat er zoveel mensen 't Laer 'n warm hart toedragen!  

Met als kers op de taart dat er zich die dag 2 nieuwe vrijwilligers melden voor 't Laer en 
KleedGoed.  

Dank aan iedereen, die dit mogelijk heeft gemaakt!  

Team Werk en Dagactiviteiten 't Laer Etten.  
      



 

 

  
De jaarlijkse feestavond voor buurtvereniging “De Ponderosa” vond dit jaar plaats op 
zaterdagavond 18 februari bij café Koster in Etten. 
  
Alle leden werden van harte welkom geheten door voorzitter Maria Ketelaar. Tevens werd 
iedereen er nog even attent op gemaakt dat we volgend jaar een bijzonder jubileumjaar 
hebben: 
  
Buurtvereniging “De Ponderosa” bestaat in 2018 al weer 50 jaar! 
  
De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang en het zal vast en zeker een mooi feest 
worden. 
  
Tijdens de feestavond werd onze secretaris Benny Centen gehuldigd. Hij is dit jaar 35 jaar 
secretaris van de buurtvereniging en een goede reden om Benny in het zonnetje te zetten. 
Nogmaals bedankt Benny, voor al je werk als secretaris en je inzet bij alle activiteiten! 
Benny kreeg een oorkonde, waardebon en een boeket bloemen. Hij was zeer verrast en 
bedankte iedereen hiervoor. 
  
Het was weer een gezellige feestavond en we kijken uit naar volgend jaar. 
  
  
Bestuur buurtvereniging ''de Ponderosa'' 
 
 

 

  



 

 

 

DE OUDE IJSSEL  (vervolg) 

In ’t vorige artikel vertelde ik u al dat in ’t verleden die zandverplaatsingen op de bodem van de 

OUDE IJSSEL veel schadelijke gevolgen hadden voor de aangrenzende landerijen van de rivier, en ’n 

voortdurende zorg waren voor het Waterschap.  Maar tijdens de laatste ijstijd (meer dan 20000 

jaar geleden) , toen hier ’n toendraklimaat heerste, loste ‘moeder natuur’ dat zandprobleem zelf op 

door in droge en winderige perioden en bij lage waterstanden veel zand uit de rivierbedding als  

zgn. rivierduinen op ’t aangrenzende land te blazen!    

Om de voeten droog te kunnen houden zijn veel later (zo’n 1000 jaar geleden) IJsselhunten, Etten,  

De Heuven en Warm grotendeels op zo’n langgerekt rivierduin ontstaan. De Hervormde Kerk staat  

op ’t hoogste punt, en ’t Kerkhof (in Warm) is bijna even hoog.  Maar de Paasberg (tussen Terborg 

en Silvolde) is wel de hoogste uit de Oude IJsselstreek. 

VERANDERINGEN: de grote overstromingen op Nederlands gebied van de jaren 1920-1950 ont- 

stonden vooral toen ’t Duitse waterschap zomaar, zonder voorafgaand overleg met ’t Nederlandse 

waterschap, op Duits gebied de rivier ging kanaliseren (ook waar dat niet persé nodig was) waardoor 

er ’n veel te snelle waterafvoer plaatsvond, en dus …… nog meer zandverplaatsing! 

Vooral in de meanders bij kasteel Laag-Keppel, Drempt, tussen Warm en Oosseld (bij Seinhorst) en  

tussen Silvolde en Ulft ontstonden toen grote problemen door vele en ernstige overstromingen! 

Immers: ’n verbetering van de waterafvoer moet, begrijpelijkerwijs, altijd benedenstrooms en niet 

bovenstrooms beginnen.  En omdat er nog geen waterzuivering plaatsvond, bracht vervuild 

industrie-en rioolwater grote schade toe aan de overstroomde landerijen! 

Na WO II begonnen grootschalig de bochtafsnijdingen op Nederlands gebied; en ook verruiming, 

dwz. breder en dieper maken.  En ’t Duitse waterschap temperde de afvoer weer door enkele stuwen 

te bouwen.  Er is nu ’n goed overleg tussen de beide waterschappen. En ook de watervervuiling is 

grotendeels tot staan gebracht door waterzuivering. Er zwemt weer vis in de rivier! 

Over die kanalisatie kan men van mening verschillen. Zeker is dat de rivier er niet mooier op is 

geworden. Maar bovengenoemde wateroverlast maakte de toestand onhoudbaar. 

De verwachte toename van de vrachtscheepvaart  t/m Ulft bleef uit, want terzelfdertijd nam het 

vrachtvervoer over de weg enorm toe.  Wel is de pleziervaart behoorlijk toegenomen, en dat 

maakt de Oude IJssel weer aantrekkelijk en interessanter.    >>> 

                                                                                                                         Bernard Bosman. 

 

Rechter: “In de aanklacht staat dat u behalve geld ook nog horloges en sieraden hebt ontvreemd”. 

Verdachte: “Dat klopt, edelachtbare, mijn ouders hebben me altijd voorgehouden dat  geld 

                          alleen niet gelukkig maakt”. 

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

  ’n Vrijgezel is iemand die elke morgen zelf kan beslissen aan welke kant hij uit bed stapt. 

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

  Uit ’n opstel: Bij mensen die gezond leven kan ’t hart hun leven lang mee. 

 

  



 

  

 

Jeugdpronkzitting Klimpaal weer groot succes! 
 

Op vrijdagochtend 24 februar werden vanaf het Ettens Koninklijk balkon van Prins Robin de Eerste de 
nieuwe Jeugdhoogheden gepresenteerd aan het dorp.  

 

 
 
 
Alle leerlingen van Basisschool de Klimpaal, leraren, bestuur en Raad van Elf van de Deurzetters, 
maar ook veel ouders waren toegestroomd om dit bijzondere moment mee te maken. De 
Deurbloazers waren ook weer van de partij voor de muzikale ondersteuning en het feest kwam al 
snel op gang. 
 
 

 
 
Ook bij de jeugd was tot het laatste moment geheim gebleven wie het waren.  
Op school gonsde het al, waar is….. en waar is …….. 
 
 
 
 



 

  

 
 
Vanuit de verste klonken de vrolijke klanken door Etten en daar kwam de bonte stoet aan. Alle ogen 
waren gericht op het balkon. Daar ging het gebeuren. De spanning was groot, maar het wachten 
werd beloond. De gordijnen gingen opzij en de nieuwe hoogheden presenteerde zichzelf onder luid 
applaus.  
 
 

 
 
Prinses Julia de Eerste met haar adjudanten Juul en Sante regeren komend jaar onder het motto “Ut 
smik noar meer” samen met Prins Robin de Eerste met zijn adjudanten Marc en Maarten over het 
dorp. Van Prins Robin ontving Prinses Julia eerst een onderscheiding en natuurlijk de kleine sleutel 
van het dorp. 
 
 



 

 

DE ZONNEBLOEM ETTEN 

Vrijwilligers  
De zonnebloem Etten heeft afgelopen zaterdag, 4 

maart, afscheid genomen van haar vrijwilligers Riny 

Ketelaar en Wilma Bultink. Dit is gedaan tijdens de 

zonnebloemmiddag, onder aanwezigheid van 

ongeveer 60 gasten in zaal Köster. Zij hebben hier een 

bedankje in ontvangst genomen. Wij willen hierbij Riny 

en Wilma nogmaals bedanken voor hun inzet van de 

afgelopen jaren!  

 

Actie stemmen  

Dit jaar doet de Zonnebloem Etten mee met de Rabobank Clubkas 

Campagne. Dit om geld op te halen, om leuke middagen te 

organiseren voor onze doelgroep. Ben jij lid van de Rabobank 

Graafschap? Dan zou het fantastisch zijn als jij en jouw familie, 

vrienden en kennissen hun stem geven aan ‘De Zonnebloem Etten’ tijdens 

de Rabobank Clubkas Campagne! Meer informatie over Rabobank Clubkas Champagne vindt u op 

www.rabobank.nl/graafschap. Stemmen kan van 7 t/m 21 april. Tijdens deze periode wordt er 

hierover op de Facebook-pagina van de Zonnebloem Etten nog een herinnering gedaan.  

Wij zouden het erg waarderen! Bij voorbaat dank.  

Donaties  
Wilt u de Zonnebloem Etten een warm hart toedragen? Dat kan! Dit kan door uw bijdrage over te 

maken op onderstaand rekeningnummer. Donaties zijn zeer welkom!  

  

NL83RABO 0359 1778 24  

T.N.V. De Zonnebloem Etten.  

 

  

De Zonnebloem Etten 

http://www.rabobank.nl/graafschap


 

 

 
 

 
 
 

Etten, Maart 2017 
 
Bestuursleden, Vrijwilligers, Geachte heer, mevrouw, belangstellenden enz.enz. 
 
Hoe goed kennen we elkaar in Etten? En wat dragen de actieve organisaties in Etten bij aan de 
leefbaarheid? Kunnen we daarbij wat voor elkaar, maar vooral voor de inwoners betekenen? 
  
Een ding is zeker: in Etten leveren heel veel mensen een positieve bijdrage aan het functioneren van 
de lokale gemeenschap. Professionals en zeker ook leden van verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties die ieder op hun eigen manier meebouwen aan het sociaal-maatschappelijk 
domein, zoals men dat noemt. 
  
De samenleving is constant in beweging en ook in overheidsland hebben de afgelopen jaren grote 
veranderingen plaats gevonden. Dat vraagt van ons allemaal dat we anders om gaan met kansen en 
problemen op het gebied van leefbaarheid. Om dit zo goed mogelijk met elkaar op te pakken is het 
handig om van elkaar te weten wie we zijn, wat we doen en wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
Samen vormen we een netwerk waarin u, afhankelijk van de vraag, de omstandigheden en uw 
mogelijkheden, soms een prominente en soms een minder prominente plek heeft.  
We willen graag met dit sociaal-maatschappelijke netwerk bij elkaar komen. Daarom nodigen wij u 
hierbij uit voor dit thema.  
Naar aanleiding van deze avond bekijken we met u of het nuttig is om hier een vervolg aan te geven.  
 

Uitnodiging 
 
Wij nodigen u uit, samen met de Gemeente Oude IJsselstreek, voor deze avond in het kader van  

WIJKNETWERK ETTEN, 
op dinsdagavond 28 maart a.s. van 20.30 uur tot ongeveer 22.00 uur in de serre van Café 
Köster. 
Dit thema is direct aansluitend na onze jaarvergadering, deze begint om 19.30 uur. 
 
De avond kent twee hoofddoelen: 

 Uitleg omtrent doel en functioneren van een Wijknetwerk. 

 Kennismaken met alle organisaties die deel uit maken van dit netwerk 
 
Kennismaking 
Om als netwerk goed te kunnen functioneren en elkaar te kunnen helpen, moeten we elkaar natuurlijk 
kennen. We gaan proberen om daar tijdens de avond handen en voeten aan te geven.  
U bent van harte welkom ! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Barry Kock 
namens bestuur Dorpsbelangen Etten 
 
Piet Kleingeld 

gebiedsmakelaar Gemeente Oude IJsselstreek 

 



 

 

 
 

Herdenking van de bevrijding van Etten 26 maart 2017 
Zondag 26 maart 2017 herdenkt Etten het feit dat 75 

jaar geleden, tijdens de tweede wereldoorlog, een 

Stirling bommenwerper is neergestort aan de 

Tappenweg in het buurtschap Rafelder. Hierbij is de 

7 koppige bemanning om het leven gekomen en 

begraven op het kerkhof in Gendringen. Ieder jaar worden tijdens de herdenking op 

31 maart (de dag dat Etten werd bevrijd door de Canadezen) onder andere de 

namen voorgelezen van deze bemanningsleden die het grootst denkbare offer 

hebben gebracht voor onze vrijheid. De Ettense Molenstichting en Comité 

Dorpsbelangen Etten zien het als hun taak om er voor te zorgen dat dit offer nooit 

wordt vergeten en aan de komende generaties wordt doorgegeven. Dat kan het 

beste, ook na 75 jaar, door op de plaats van de crash een herdenkingsmonument te 

realiseren.  

 

Na de onthulling levert het Ettens Mannenkoor een bijdrage aan een groot 

herdenkingsconcert om 16.00 uur in de St. Martinuskerk, waaraan ook de andere 

Ettense muziek- en zangverenigingen zullen meewerken, met als bijzondere gasten 

het vermaarde Pipercorps City of Apeldoorn Pipes and Drums en The Royal 

Canadian Legion Branch 005. 

 

Concert in Dieren op 8 april met het Dierens Mannenkoor 
Op zaterdag geven het Dierens en Ettens Mannenkoor om 

20.00 uur een concert in de Ontmoetingskerk in Dieren. Het 

thema van de avond is “Op weg naar bevrijding”, omdat 

Dieren rond deze datum bevrijd werd door de geallieerden. 

De exacte datum van de Dierense bevrijding is 16 april. 

De plannen waren al gesmeed in 2015, maar door het drukke programma van 

ons EMK lukte het niet om veel nummers samen met Dieren op de planken te 

brengen. Gezamenlijk werd dus vorig jaar besloten dit concert door te schuiven. 

Op 8 april geven we samen een concert. 

Het concert kwam tot stand door contacten die onze zangersvriend, Huub 

Reijers in Dieren heeft. Huub kwam bij het bestuur en al snel werden warme 

contacten gelegd. Onze naam is nog ver bekend, want we werden met open 

armen ontvangen en herinneringen over vroeger werden opgehaald. 

In overleg met beide dirigenten, concertcommissies en muziekadviescommissies 

werd een mooi programma samengesteld. Het EMK heeft er ook enkele 

prachtige nummers aan over gehouden, waar nu hard op gestudeerd wordt door 

het koor. 

http://www.ettensmannenkoor.nl/events/concert-dieren-2/


 

 

Het Ettens Mannenkoor en de Rabobank 

Clubkas Campagne 
 

Het Ettens Mannenkoor wil net als de afgelopen jaren 

mee doen aan de Rabo Clubkas Campagne van 

Rabobank Graafschap. Via deze campagne verdeelt 

de Rabobank Graafschap sinds 2014 geld via 

stemmen van de leden over de deelnemende 

verenigingen. Deze campagne vervangt de kleinere sponsoraanvragen van 

verenigingen en stichtingen. Dit jaar is er €150.000 beschikbaar (in 2016 €100.000). 

Vorig jaar heeft de clubkascampagne €460.98 opgeleverd voor het EMK. Er werden 

197 stemmen op het koor uitgebracht en we stonden daarmee op de 33e plaats van 

532 verenigingen. Gezien dit bedrag en de plaats die we daarmee innemen binnen 

de 532 deelnemende verenigingen kunnen we zeggen dat de Rabo 

clubkascampagne 2016 voor het Ettens zeer succesvol is verlopen. 

 

Leden van Rabobank Graafschap kunnen van vrijdag 7 tot en met vrijdag 21 april vijf 

stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde 

club. Na afloop van de stemperiode wordt de €150.000 gedeeld door het totaal 

aantal uitgebrachte stemmen. Hoe meer stemmen een vereniging heeft gekregen, 

hoe hoger de bijdrage.  

 

Het Ettens Mannenkoor organiseert elk jaar een gratis concert voor alle 

belangstellenden in de regio in de Steenoven in Etten. Gemiddeld komen daar 900 

tot 1000 bezoekers. De kosten van dit gratis concert, onder andere bestaande uit de 

huur van stoelen en het zorgen voor aangepaste verlichting en een goede 

versterking, overstijgen de spontane bijdragen na afloop van het concert. 

Het geld dat wij ophalen door mee te doen aan de Rabobank Clubkas Campagne 

willen we gebruiken voor het bestrijden van de onkosten van dit gratis toegankelijke 

Steenovenconcert op 3 juli 2017. 

Het zou fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden helpen bij het realiseren van dit 

doel, door op ons te stemmen tijdens de Rabo Clubkas Campagne. 

Dit kan alleen als u lid bent van Rabobank Graafschap. Bij een en/of rekening bent 

u beide lid en kunt u beide stemmen! Maar let op: niet iedereen met een Rabo-

rekening is automatisch lid van de bank. Via Rabo Internetbankieren kunt u onder het 

tabblad 'Mijn gegevens' opzoeken of u al lid bent. Leden van de Rabobank 

ontvangen via de post een stemkaart, hun stemcode en de link naar de stemsite. 

 

Help het Ettens Mannenkoor, uw koor en probeer zoveel mogelijk stemmen te 

vergaren voor het koor tijdens de stemweken van 7 tot en met 21 april! 

 

Alvast heel erg bedankt! 



 

  

               

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjA6cPjo9nSAhVGHxoKHZxwAMwQjRwIBw&url=http://www.puzzelpro.nl/puzzel-soort/zweedse-puzzels/&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNEabUK2RMk_QyCawPG2TbgXVkOAww&ust=1489693710827125&cad=rjt
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