
Ciske is in the City. 

Ja, lu’j dit zol een hele mooie titel zun veur 

een ni’je film, maor dat is ’t neet. Maor 

mensen Ciske dat verwiest ons naor een rat. 

Jullie wetten wel Ciske de Rat, van “krijg toch 

allemaal de klere”. No’w die klere die kriegen 

wi’j neet, die motten wi’j no’w nog strakker an 

trekken. Maor mensen ratten die hebben wi’j 

des te meer. Ik heur sommigen onder ons zich 

al af vraogen, waor kommen die toch van 

dan? No’w lu’j ik heb ze neet met gebracht 

uut Warm, want daor lopen der ook nog 

genog. Mensen die ratten die kommen overal 

en nergens vandaan, ze zunt elke dag weer 

opzuuk naor voedsel.  Wat wi’j hier in ’t dorp 

veural zien is de bruine rat, een alles eter 

maar veural eiwitten en granen.  Ja mensen de 

bruine rat is neet bang veur de mens, ze 

hebben zich aangepast aan de leef umgeving. 

En effe terug kommen op ’t voedsel, dat 

kunnen die broene krengen genog vinden. 

Oaveral ligt tegenwoordig afval en der ligt 

heelvol voedsel. Voedsel wat wi’j eigenlijk 

gedacht hadden veur de vogeltjes, want dat 

zunt toch zulke lieve beestjes. Maor mensen 

voer die vogels no’w es neet, onze gevederde 

vriendjes kunnen zelf genog voedsel vinden 

buuten t dorp. ’t Meeste voer wat wi’j an de 

meesjes en merels willen geven, weurdt opge-

eten deur die verrekte zwarte kraaien en deur 

die akelige holt doeven, die smorgens in de 

dakgeut zitten en heelvol lawaai maken.  En 

wat dan neet opge-ete is voer die smerige 

ratten Maor effe terug kommen op die ratten. 

Een vrouwtjes rat die kan per worp wel 20 

kleintjes werpen. Ja mensen en dat vrouwtje 

kan alle 6 weken bevrucht worden, dan 

kunnen jullie is naogaon hoevol ratten der in 

onze heerlijkheid rond lopen. Dus mensen hoe 

lief ook bedoeld, voer geen vogels meer op 

grond of op plateaus. Die vogeltjes die 

kommen zo ook  wel, laot ons eerst maor eens 

van die ratten afkommen.   

Gegroet 

De bruur van. 

 

    LET OP !!!!!!! 
    De Maand Juni Treffer inleveren 

         21 Juni en uitgave 27 juni  

    Dit is een week later als gepland 

      

     
     Kopij  inleverdatum  

            Uiterlijk  woensdagavond   
               21 Juni voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 
                        27 Juni 2017. 

 

          Via detreffer11@gmail.com 
              Mei 2017, jaargang 36 

                     Nummer 359 
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Kivada 2017 
Hallo allemaal, 

De zomer is in aantocht, dus op naar ons thema van dit jaar “Hawaii”. 

De Kivada is dit jaar van dinsdag 15 aug. t/m vrijdag 18 aug. Voorafgaand 
aan de Kivada zijn er 2 data nl. do 8 juni en vrij. 9 juni (van 17.15 u tot 

18.15u bij de Klimpaal) waarop u het inschrijfformulier in kunt leveren en 
betalen (inschrijfformulier wordt binnenkort via de Klimpaal per mail verstuurd). 

Komt uw kind 4 dagen dan zijn de totale kosten €20,- per kind. Indien uw kind 

minder dan 4 dagen komt, bedragen de kosten €6,50 per dag per kind. Ook de 4 

en 5 jarigen mogen deelnemen aan de Kivada. Zij mogen deelnemen onder 

begeleiding van een ouder.  

Op donderdagavond zijn er leuke activiteiten voor groep 7 en 8 (van dit 

schooljaar).  

Ook tijdens de Kivada kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Wie wordt onze 

bouwhulp, knutselkoning of keukenprins(es)? Geef uw wensen aan op het 

inschrijfformulier of neem contact op met een teamlid van de Kivada. 

Tijdens de Kivada mag iedereen komen kijken en gezellig een kopje koffie/thee 

drinken! De kinderen kunnen dan vol trots laten zien waar ze mee bezig zijn. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de teamleden van de 

Kivada (kivada-etten@hotmail.com).  

Binnenkort zal de website aangepast worden en staat daar o.a. het programma 

op voor de Kivadadagen (www.kivada-etten.nl). 

Schrijf je in!! Op naar een geslaagde Kivada! 

De teamleden, 

Marco Bannink, Gerard Braam, Ted van Aalst, Laurens Jansen,           Judith 

Wellink en Pascal Centen (06-12885110). 
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Zomerfeest zaterdag 3 juni 

 

 



 

 

 
  

 
 

 

 
 
40-jaar Ettense Rommelmarkt! 

Op zondag 2 juli 2017 organiseert Harmonie Onderling Genoegen weer de jaarlijks 
terugkerende Ettense rommelmarkt. Vele jaren van hard werken heeft er toe geleid dat deze 
markt uitgegroeid is tot een dag vol gezelligheid. De rommelmarkt staat bekend om zijn 
gezellige sfeer en trekt altijd weer veel 
mensen naar Etten. De opbrengst wordt 
gebruikt voor aanschaf en onderhoud 
van de instrumenten en investeringen in 
opleidingen.  

Echter bestaat de rommelmarkt dit jaar 40 
jaar en dit willen we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Daarom laten we u nu al delen 
in een paar van onze ideeën. 
 
Nieuws Nieuws Nieuws… 
Naast het bekende rad van avontuur 
hebben we nu de Kop van Jut waarop 
geslagen kan worden. En last but not least 
aan we dit jaar van start met een kledingmarkt. Hiervoor mag u op de woensdagavond 
onbeschadigde en gewassen kleding (en spullen) bij ons aanbieden. Onder aan de trap neerzetten is 
al voldoende, wij zorgen voor de rest. Meegeven aan een van onze leden mag ook. Uiteraard halen 
we kleding ook op tijdens de nog te bepalen ophaalavonden. Mocht u niet kunnen wachten en heeft 
u al eerder bruikbare kleding en spullen waar u vanaf wilt, laat het ons dan weten. Wij halen het 
graag bij u op. Voor meer informatie en/of ophalen van goederen kunt u contact opnemen met Peter 
Ketelaar tel: 06-53229515. In de volgende Treffer leest u meer over onze Ettense Rommelmarkt. 
 
 
 
 

 

 

 

   



 

  

 
Zondag 11 juni: 3e editie dorpsontbijt 

 
Komt allen met buren, vrienden, familie op zondag 11 juni om 10.00 
uur naar het dorpsplein voor het 3e grote dorpsontbijt. Na het succes 
van de voorgaande edities wordt er dit jaar wederom een groot ontbijt 
georganiseerd. Niemand minder dan de Terborgher Muzikanten 
(bekend van het frühshoppen met de kermis) zullen zorgen voor een 
geweldige sfeer. Ook zal er voor de kinderen weer een aantal activiteiten 
zijn. 
 
De kosten bedragen slechts 6 euro p.p. voor volwassenen en 3 euro p.p. 
voor kinderen (t/m 12 jaar) die mee-eten. Na het ontbijt kan er nog een 
lekker drankje genuttigd worden, dus blijf gerust nog even hangen! 
 
Meld je aan via sjoerdjansen90@hotmail.com of door de opgave af te 
geven aan de Emmastraat 20a of Oldenhove10. Gelieve bij opgave te 
betalen door het geld in een envelop te doen of het geld over te maken 
op NL38RABO0172082803 tnv Stichting Dorpsplein Etten. Opgave kan 
t/m 4 juni as. 
 
Wees erop tijd bij, want vol = vol. Graag tot dan! 
 
Bestuur en vrijwilligers Stichting Dorpsplein Etten 
 

 

 



 

 

DE OUDE IJSSEL  (vervolg) 

 
HET PRODUKTIEPROCES:  het was vroeger noodzakelijk dat ’n ijzergieterij aan ’n rivier lag: niet alleen 
voor de aan- en afvoer van grondstoffen en produkten, maar vooral voor de aandrijving van de 
machines, de blaasbalgen en de transportbanden d.m.v. een watermolen (electrische of ander- 
soortige aandrijvingen waren er immers nog niet; en windkracht was te onbetrouwbaar). 
Behalve ’t ijzeroer was voor de verhitting ervan (zo’n 1450 à 1500 graden Celsius) veel houtskool 
nodig, dat in de wijde omtrek door de zgn. kolenbranders uit elzen- en berkenhout werd verkregen. 
(eiken en beuken waren nodig voor timmerhout, populieren voor klompen, dennen voor stuthout in 
de mijnen, en de takken van knotwilgen voor boerengeriefhout en brandhout).  Houtskool wordt, 
aangejaagd door ’n blaasbalg, veel heter dan hout, en bevat bijna geen verontreinigingen meer, die 
anders in ’t gietijzer terecht zouden komen (hetzelfde geldt voor cokes uit steenkool, dat in de 
hoogovens te IJmuiden gebruikt wordt).  Verder was er bij ’t proces veel kalk nodig, dat uit de 
Winterswijkse kalkgroeven werd aangevoerd. 
Na het ‘aftappen’ van ’t gesmolten ijzer bleef er ’n belangrijk restant over: de zgn. slakken.  Dit was 
prima materiaal voor wegverharding van de vele toenmalige zandwegen: het zette zich goed vast, en 
’t was veel goedkoper dan ’t dure grind. Er is dan ook geen dorp of buurtschap langs de Oude IJssel of 
er is wel ’n Slakweg naar vernoemd.  Later ontdekte men dat de slakken veel fosfor, magnesium, kalk 
en ’n tiental sporenelementen bevatten. Door de slakken fijn te malen verkreeg men de zeer gewaar- 
deerde kunstmest ‘slakkenmeel’. 
ARBEID:  ’t werken in de ijzerindustrie was vroeger geen pretje: het bestond vnl. uit zwaar en onaan- 
genaam handwerk. De werktijden waren veel langer dan nu en er waren geen sociale voorzieningen. 
Hetzelfde gold voor werken in ’n steenfabriek en in de land- en tuinbouw. Maar het gaf wel veel 
werkgelegenheid: werkloosheid was er nauwelijks in de regio. Er is ’n tijd geweest dat zo’n 70 % van 
de Ettense industriewerknemers in de ijzer-, baksteen- en dakpannenindustrie werkzaam was! 
DE TOESTAND NU:  toen zo rond 1900 ’t ijzeroer begon op te raken en de restanten ‘niet meer 
economisch winbaar’ waren, betrokken de ijzergieterijen langs de Oude IJssel hun grondstof (in de 
vorm van reeds uitgesmolten ruwijzer) rechtstreeks van de hoogovens in IJmuiden: eerst in de vorm 
van ‘broodjes’ en later als korrels. En de brandstof houtskool werd vervangen door de reeds 
genoemde cokes uit steenkool; want ook ’t hout was op.  De smederijen en (later) de constructie- 
bedrijven betrokken hun grondstof steeds meer rechtstreeks van de hoogovens in de vorm van zgn. 
‘veredelde halffabrikaten’ zoals: plaatstaal, profielstaal, balken, staven, buizen, draad enzovoort. En 
de hoefsmeden betrokken steeds meer voorgevormde hoefijzers, wat hen veel arbeidsbesparing- en 
verlichting opleverde. 
SAMENGEVAT: als men bedenkt dat de grondstoffen voor ijzer, bakstenen en dakpannen, alsmede 
veel landbouwgronden door rivierwater zijn aangevoerd en afgezet, dan mag men terecht stellen dat 
’n rivier ’n ware levensader voor de welvaart van de mensheid is! Dat geldt zeker voor de Oude IJssel! 
                                                                                                                                       Bernard Bosman.    >>> 
 

 
Hoofdzuster in ziekenhuis: “Waarom maak je in hemelsnaam die patiënt wakker?” 

Beginnende verpleegster:  “Hij is vergeten z’n slaappil in te nemen.” 

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

Carrièremaker: “Om snel vooruit te komen heb je meer aan ’n goede kruiwagen dan 

aan ’n snelle auto.” 

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

Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze wel geld. 

 
 



 

 

 

BACHKOOR DOETINCHEM 

Etten, 25 april 2017 

Aan de inwoners van Etten 

Ons koor geniet al ruim anderhalf jaar van de prachtige akoestiek van het oude kerkje in 
jullie dorp. De klankkwaliteit van ons koor is er echt op vooruit gegaan. Omdat we ons er zo 
welkom voelen, willen we jullie een koffieconcert aanbieden.  
 
De protestantse gemeente Etten-Terborg-Ulft houdt tot 12.00 uur haar koffie-uurtje in de 

Glazeren Kast. Aansluitend zal ons concert in de kerk plaatsvinden. 

Het thema van ons concert sluit aan bij het onderwerp dankbaarheid van de tentoonstelling 

die enkele weken in de kerk te bezichtigen en te beluisteren is. De volgende werken vormen 

de kern van wat we gaan zingen.  

Peteris Vasks: Pater Noster 
Thomas Tallis: If ye love me 
Eric Whitacre: Lux Aurumque 
Ola Gjeilo: Ubi Caritas 
Rheinberger: Abendlied 
 
Het concert begint rond 12.15 uur en duurt een kleine 40 minuten. 
We hopen dat u er bij kunt zijn. De toegang is natuurlijk vrij. 
 

 



 

 

 

Paasvuur 2017  geslaagd evenement. 

Op 16 april j.l. heeft weer het jaarlijkse paasvuur in Etten plaats gevonden.  

Dankzij velen hebben we wederom een fantastisch paasvuur gehad. Het grote paasvuur is met name 

te danken aan het enthousisme waarmee massaal snoeihout is gebracht. 

De mini stormbaan voor de kinderen was een enorm succes. Nadat de vlam vanaf de paaskaars uit de 

kerk is gehaald werd onder muzikale begeleiding van de schutterij samen met kinderen en ouders in 

lampionnen optocht na het paasvuur gelopen waar deze werd aangestoken. Daarna was er feest in 

de feesttent met de band Cabrio en DJ Roel. Zij hebben er samen met u voor gezorgd dat het weer 

een gezellige en sfeervolle avond was. 

Ook dit jaar werd het paasvuur weer mogelijk gemaakt door sponsoren die bereid waren om dit 

evenement te ondersteunen. Maar ook niet te vergeten de vele vrijwilligers die hun inzet hebben 

getoond tijdens de voorbereidingen, het opbouwen, hulp tijdens het paasvuur en het afbreken en 

opruimen van het evenement. 

Hierbij bedanken we eenieder die bij gedragen heeft op welke wijze dan ook, 
mede door de vele vrijwilligers en sponsoren is paasvuur 2017 weer een groot succes geweest. 

Noteer vast in uw agenda en dit is echt géén grap,   

Paasvuur Etten op 1 april 2018 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/media/C_IgcxmXsAMjffL.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/search?q%3D%23paasvuur&docid=5JgL9q4ySFEIDM&tbnid=PZLeQh_DXgajFM:&vet=10ahUKEwi_naSTr_fTAhXGLVAKHesZDdMQMwhWKCcwJw..i&w=560&h=370&bih=866&biw=1536&q=paasvuur etten 2017&ved=0ahUKEwi_naSTr_fTAhXGLVAKHesZDdMQMwhWKCcwJw&iact=mrc&uact=8


 

  

 

Op de kleuterschool 

 

Jantjen ging veur ’t eers naor school 

In zien lange, lange kleuterlaeven 

Hi-j wis niet wat ‘m te wachten ston 

Mao dat was Janten um ’t aeven 

 

Jantjen was der helemaol kloor veur 

En wis al van de hoed en de rand 

Had immers al een crèche deurlopen 

Was ’n vrolek ventjen, akelig bi-jdehand 

Hi-j heuren goed wat moeder zei 

Al was ’t niet altied an ‘m besteed 

’t Paste nimmer in zien sträötjen 

Of het interesseerde Janneman gin reet 

 

De eerste dagen op ’t schooltjen 

Wazzen leerzaam en spannend baovenal 

“Wi-j gaon onszelf en ’t lokaal versieren” 

Zei de juffrouw, want ’t was Carnaval 

 

In de dagen die doornao volgden 

Verhaalde Juffrouw aover Onze Lieve Heer 

Aover Paosen, Pinksteren en Hemelvaart 

Want de juffrouw was oprech nog in de leer 

 

Jantjen, van huus uut heel ni-jsgierig 

Luusterde andachtig met open mond 

En vormde zo zien eigen grote wereld 

Den niet stroken met wat de juffrouw vond 

 

De juffrouw vetelde oh zo beeldend 

Aover doodgaon en weer opstaon 

Een mooie hemel veur ons allemaol 

Woor wi-j graag naor binnen gaon 

 

Toen Jantjen ’s aoves slaopen ging 

Völs te vrog veur onze kleine man 

Vandoor de vraog nao lang getreuzel 

“Hoelaat is ’t now in de hemel dan?” 

 

  Joop Keurentjes. Ettens dialek 



 

 

 



 

 

 

 

 
Sinds 2014 ben ik met Gerdine van Kooten Uitvaartzorg 
gevestigd in Terborg en verzorg ik uitvaarten in de gehele 
Achterhoek, met de gemeente Oude IIsselstreek als 
vestigingsplaats.  
 
Op donderdag 22 juni 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur, heet ik 
u welkom in restaurant De Rode Leeuw in Terborg. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers, is er 
gelegenheid om nader kennis te maken. Graag stel ik mezelf en 
mijn uitvaartbedrijf voor aan u en vertel ik u over uiteenlopende 
onderwerpen en over de verschillende mogelijkheden die 
Gerdine van Kooten Uitvaartzorg te bieden heeft.  
 
 
Notaris mr. E.R. (Eline) Koers van notariskantoor Van Weeghel Doppenberg Kamps uit Doetinchem is 
deze avond ook aanwezig om informatie te verstrekken rondom het testament en erfrecht.  
En uiteraard is er deze avond ook ruimschoots gelegenheid voor vragen die u altijd al heeft willen  
stellen. 
 
Programma op donderdag 22 juni 2017 in restaurant De Rode Leeuw te Terborg: 
19.00 tot 19.15 uur inloop met koffie/thee 
19.15 tot 19.45 uur presentatie Gerdine van Kooten Uitvaartzorg 
19.45 tot 20.00 uur korte pauze met koffie/thee 
20.00 tot 21.00 uur notaris mr. E.R. (Eline) Koers van notariskantoor Van Weeghel Doppenberg 
Kamps 
 
 
In verband met reserveren, vinden we het fijn als u laat weten met hoeveel personen u komt. Dit kan 
door een email te sturen naar: info@vankootenuitvaartzorg.nl of door te bellen met: 0315-237792. 
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Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

 

 

Recordaantal bezoekers omgekeerd bezoekwerk 
Op vrijdag 12 mei werd voor de 7e keer de omgekeerd bezoekmiddag georganiseerd 
voor senioren in onze Mariakapel. De opkomst was nog nooit zo hoog, want er 
kwamen maar liefst 40 ouderen op de uitnodiging af. Een prachtig resultaat! 
 
Na een korte gebedsviering – voorgegaan door Pastoor Ambting – waarbij we samen 
Marialiederen hebben gezongen, was het woord aan onze speciale gast: 
burgemeester Otwin van Dijk. Hij ging met de aanwezigen in gesprek over het leven 
met beperkingen, de zorg in ons land, het belang van het ontmoeten en hij deelde 
zijn ervaringen als burgemeester van onze prachtige gemeente. 
 
Ondertussen werden de ouderen voorzien van een drankje en een warm hapje en 
werd er gezellig bij gekletst. De middag werd afgesloten met een prachtige zwart-wit 
film van Etten, waarbij diverse bezoekers zichzelf terugzagen. Kortom: een 
geslaagde middag. In oktober 2017 zal de volgende middag plaatsvinden. De datum 
wordt nog bekendgemaakt. 
 
Bezoekersgroep H. Martinuskerk 
 

 
 

Burgemeester Otwin van Dijk in gesprek met de aanwezigen 



 

 

 
 

 
 

 
  



 

 

 
 
Een update van vertrouwenscontactpersoon Eugenie Tiemessen 
 
Aan het eind van het voetbalseizoen 2015/2016 ben ik als vertrouwenscontactpersoon 
begonnen bij V.V. Etten. Dit seizoen ben ik gestart met het maken van een tevredenheids 
enquête voor de pupillen. En dan met name voor de pupillen in de basisschoolleeftijd. In 
deze enquete konden de kinderen aangeven hoe hun welbevinden is binnen de club. De 
kinderen hebben deze anoniem in kunnen vullen tijdens een training. 
 
Onze kids geven V.V. Etten een 9,6 
Uit deze enquête bleek dat de kinderen erg tevreden zijn over de vereniging. Deze scoort 
dan ook maar liefst een 9,6. In deze vragenlijst hebben ze o.a. cijfers gegeven aan hun eigen 
gedrag, het gedrag van hun teamgenoten en aan het gedrag van leiders en trainers. Ook op 
deze onderdelen kwam iedereen heel erg goed uit de bus: Heel fijn dat iedereen het zo naar 
de zin heeft.  
 
De resultaten van deze enquête heb ik tijdens de vergadering van de jeugdleiders en trainers 
besproken. En op een later moment met het bestuur. Verder heb ik wat gesprekjes gevoerd 
met de trainers en de leiders van de pupillen. Ook hier veel positieve geluiden. 
 
Seizoen 2017/2018 
Het komend seizoen ga ik dezelfde enquête weer afnemen bij de pupillen. En daarnaast met 
hulp van Pim van Marwijk en Janneke Bus een soortgelijke vragenlijst maken voor de jeugd 
onder de achttien. 
 
Kanjertraining 
Als vervolg op de stappen die we al hebben ingezet, ga ik nu samen met het bestuur 
onderzoeken op welke manier we een kanjertaining, gericht op sportverenigingen, aan 
kunnen bieden voor alle jeugdleiders en jeugdtrainers. Dit zou natuurlijk fantastisch zijn 
omdat de kinderen dit al kennen via de school en dit zal dan ook versterkend werken. 
 
De enquetes en de kanjertraining zijn bedoeld om de fijne sfeer binnen V.V. Etten te 
behouden. Mocht het toch zo zijn dat jij je door welke oorzaak dan ook je niet prettig/veilig 
voelt binnen de vereniging, dan kun je met mij contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Eugenie Tiemessen 
 
Tel: 06-27112831 
 
Mail: eugenie@deklimpaal.nl  
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Collecteweek 25 september t/m 1 oktober 2017 
Fonds verstandelijk gehandicapten vergroot de wereld van mensen met een verstandelijke 
beperking. 
 
Fonds verstandelijk gehandicapten vraagt eind september financiële steun en aandacht voor de 
positie van mensen met een verstandelijke beperking. Het Fonds financiert projecten die het leven 
van mensen met een verstandelijke beperking leefbaar maken en hun wereld vergroten. 
 
Dit maakt het fonds mogelijk. 
Zo helpt het Fonds met aangepaste materialen voor gemeenschappelijke woonruimten, maneges, 
zorgboerderijen en speeltuinen in de buurt, aangepaste speelmaterialen voor kinderen met een 
beperking of een aangepaste schoolreis. Ook gaat er geld naar groepsactiviteiten, zodat mensen 
kunnen zwemmen, fietsen, een computercursus volgen, hun theatertalenten ontwikkelen of een 
muziekfestival bezoeken. 
UW BIJDRAGE TELT! 
  
Het Fonds zoekt in Etten nog collectanten.  
Wilt u een kleine inspanning doen voor een goed doel, neem dan contact op met de plaatselijk 
coördinator Hans Fenneman, Warmseweg 16 Etten, telefoon 06 30887830 of mail  
naar: h-fenneman@hetnet.nl.  
Ook via de website www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/collecte  is aanmelding mogelijk en is 
tevens  nadere informatie te vinden. 

mailto:h-fenneman@hetnet.nl
http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/collecte


 

  

 

 



 

 

 
 
 
 

Zomerconcert Vrouwenkoor Con Brio 
 
 
Met het succes van het herfstconcert nog in gedachten wil Vrouwenkoor Con Brio haar publiek 
wederom verrassen met een gevarieerd muziekprogramma. Dat vindt plaats op zaterdag 17 juni 
20.00 uur bij zaal Köster.  
 
Dit keer een concert in zomerse sferen met als thema: Vlieg met me mee. We nemen u mee op de 
vleugels van sfeervolle, eigentijdse en klassieke muziek. Er is de laatste maanden intensief 
gerepeteerd zodat ook de nieuwe leden voldoende gelegenheid hebben zich het repertoire eigen te 
maken. Niet alleen het zingen van de juiste noten is van belang, ook schenkt Nick veel aandacht aan 
de teksten en de muziekbeleving. Wat willen we als koor overbrengen, welk gevoel roept de muziek 
op? Als onze vaste pianiste Miriam Versteegen aanwezig is bij de repetitie, heeft Nick zijn handen vrij 
om nog meer de puntjes op de i te zetten. We verheugen ons erg op dit zomerconcert, met twee 
nieuwe gastzangeressen, begeleid door een talentvolle pianist. We stellen ze even voor: 
 

Marieke Peters-Bouwmeister is 39 jaar en woont in Bemmel. Ze is 
getrouwd en moeder van 2 kinderen. Muziek speelt een grote rol in 
haar leven. Als dochter van Marjo Bouwmeister en kleindochter van 
Willy Köster is muziek haar met de paplepel ingegoten. Van jongs af 
aan heeft Marieke pianolessen gevolgd, in verschillende koren 
gezongen en zelfs 10 jaar lang dirigent geweest van een 
jongerenkoor. Momenteel is ze dirigent van gospelkoor Promises in 
Huissen. Als leerkracht aan een basisschool in Nijmegen probeert ze 
ook de liefde voor muziek over te brengen op haar leerlingen. 

In 2012 bracht ze haar eerste CD “Duizend zonnestralen” uit met zelfgeschreven liedjes. In het najaar 
van 2017 komt haar tweede CD “In de arena” uit met voornamelijk autobiografische nummers. 
Muziek werkt voor haar bevrijdend en verbindend, ze hoopt dit ook over te brengen tijdens haar 
optreden. Op het zomerconcert zal Marieke ook samen met haar nicht Marie José enkele nummers 
zingen. 
 
Marie José is getrouwd met Ronald van Aken en moeder van 3 kinderen.  
De meesten onder ons zullen haar kennen als Marie-José, van Köster 
(van de kloet) uit Etten. In de hele familie stond het luisteren naar  
vooral klassieke muziek, muziek maken en zingen centraal.      
Ze is al jong begonnen met zingen bij het kinderkoor De Vrolijke Nootjes.  
In haar tienerjaren had ze even een muzikale pauze, toen stond vooral  
de sport centraal. Na haar trouwen pakte ze het zingen weer op en zong  
ze in diverse koren. Ook bij Vrouwenkoor Con Brio, waar ze warme  
herinneringen aan heeft.  
Theaterervaring deed ze o.a. op bij Musical Producties Gaanderen,  
dat gaf een nieuwe dimensie in haar leven. 2016 was een inspirerend jaar 
voor  Marie José, ze ging meer tijd besteden aan muziek (jazz) en wat  
haar daarin inspireerde. Het resultaat hiervan was een eigen CD met het 
nummer “Op zoek naar levensgeluk”.  Het starten van een jazzbandje is 
haar muzikale ambitie voor 2018. Tijdens het zomerconcert zal Marie José  
ook een aantal jazznummers ten gehore brengen.  



 

 

 
 
 
 

Stefan Bos, 20 jaar oud, is geboren in Gaanderen en woont nu in 
Amsterdam. Begon al vroeg met pianoles en startte in 2008 op het 
Junior Jazz College op het Conservatorium van Amsterdam. Inmiddels 
is hij derdejaars bachelorstudent op hetzelfde conservatorium, waar 
hij o.a. les krijgt van Rob van Bavel, Karel Boehlee en Hans Vroomans. 
Stefan heeft o.a. opgetreden op het North Sea Jazz festival en in het 
Concertgebouw van Amsterdam. Ook is hij verschillende keren op tv 
geweest, waaronder bij het Nieuwjaarsconcert van het Nederlands 
Blazers Ensemble, de TV Show van Ivo Niehe en het 
Kinderprinsengrachtconcert. Stefan was daarnaast de vaste pianist 
van Karin Bloemen in het programma 100% TV. Stefan nam al jong 
deel aan verscheidene concoursen en won in 2010 de persprijs op het 
Prinses Christina Jazz Concours, uitgereikt door journalist Bert Vuijsje. 
In 2012 won hij met het kwartet Oosterdok 4 een eerste prijs op 
hetzelfde Prinses Christina Jazz Concours. Een van de prijzen was een 
optreden op het North Sea Jazz festival van 2013. In 2014 deed hij 
weer mee, ditmaal als duo met zangeres Lizzy Ossevoort, waarmee ze 
een tweede prijs wonnen. Tegenwoordig treedt Stefan op met 
verschillende formaties, waaronder solo, met Lizzy Ossevoort, het 
Asmundsson-Bos-Balda trio, het Dave Vreuls sextet en met het 
kwartet The Jazz Commotion.   

Hoe mooi is het dat deze gastzangeressen worden begeleid door meesterpianist Jazz, Stefan Bos. 
 
Wilt u zich ook in de sfeer van dit zomerconcert mee laten nemen kom dan op 17 juni naar 
zalencentrum Köster. De zaal is open vanaf 19.30 en in de pauze staat er een verleidelijk 
taartenbuffet klaar. Onder genot van koffie, thee en taart kunt u in de pauze uw ervaringen delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volg ons op Facebook of bekijk onze website conbrio-etten.nl 



 

 

 
 

 

Voorjaarsconcert op 8 april in Dieren: “Op weg 

naar Bevrijding” 
 

Op zaterdag 8 april gaven het Dierens en Ettens Mannenkoor een concert in de 

Ontmoetingskerk in Dieren. Het thema van de avond was “Op weg naar 

bevrijding”, omdat Dieren rond deze datum bevrijd werd door de geallieerden. De 

exacte datum van de Dierense bevrijding is 16 april. 

 

In overleg met beide dirigenten, concertcommissies 

en muziekadviescommissies werd een mooi 

programma samengesteld. Afgesproken werd dat 

er naast de door de beide koren afzonderlijk te 

zingen nummers, ook een aantal nummers 

gezamenlijk gezongen zouden worden. Voor dit 

doel hebben de koren enkele nummers 

uitgewisseld. Het EMK heeft er enkele prachtige 

nummers aan over gehouden.  

Maandagavond 3 april was onze eerste kennismaking 

en gezamenlijke repetitie. De mannen uit Dieren (en 

één vrouw) waren naar Etten gekomen. Die ene vrouw, 

pianiste Ingrid de Vries, maakte met haar pianospel ook 

al tijdens de repetitie indruk. Bij het concert zou die indruk alleen maar sterker 

worden. 

Het zingen onder een andere dirigent is altijd moeilijk en dan merk je hoe het EMK 

gewend is aan de duidelijke en expressieve dirigeerstijl van “onze” Nick Moritz. 

De zangers uit Dieren vonden het leuk en gezellig in Etten. De klik die er is tussen 

Nick en Armanda en “hun jongens”, werd herkend. 

De Ontmoetingskerk is halverwege de zestiger jaren gebouwd in een tijd dat 

stedenbouwers en architecten nog geloofden dat bijna iedereen geloofde. Ruim 

opgezet met verschillende zalen en een kerkruimte, waar het fijn zingen is. 

De gezamenlijke repetities voorafgaande aan het concert verliepen, zoals het hoort 

stroefjes met vermanende woorden van de “Dierense” dirigent Arjan van Hees. 

 

Het thema van het concert “Op weg naar de Bevrijding” betekende een afwisseling 

van liederen over strijd, en oorlog, heroïek, kameraadschap, (hoop op) bevrijding, 

maar ook liefde, zoals in het door Frank Geurtsen prachtig vertolkte “Can you feel the 

love tonight”: Een medley van bevrijdingsliederen, met successen van Vera Lynn, op 

20 maart 100 jaar geworden, sloot het concert af. 

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


 

 

Dank je wel concert voor de Club van 100 op 22 april 
 

Op 22 april heeft het Ettens 

mannenkoor een dankjewel concert 

gegeven voor onze vriendenkring de 

Club van 100 in een bomvolle en 

sfeervolle zaal Köster in Etten. 

De organisatie van het concert was 

uitstekend voorbereid door het bestuur 

van de club, onder leiding van 

voorzitter Niels Berendsen. 

Het koor zingt graag voor deze 

vertrouwde club “sponsors” en de sfeer 

is altijd ontspannen. De uitverkochte zaal helpt dan mee om er een spetterend 

concert van te maken, waarbij liederen uit verschillende genres en verschillende 

dynamiek elkaar afwisselen. Afwisseling wordt er ook gebracht door de verschillende 

solisten. 

Dirigent Nick Moritz wist het geheel weer op een geweldige manier aan elkaar te 

praten en nam de gasten mee op reis door het concert. Natuurlijk ontbrak Armanda 

ten Brink niet bij dit concert, als pianiste, soliste en dirigente zijn we enorm blij met 

haar bijdrage. 

 

De leden van de Club van Honderd helpen gezamenlijk mee het Ettens Mannenkoor 

financieel gezond te houden. Daar doet het koor graag iets voor terug! 

 

Weet u trouwens dat deze Club van 100 al 39 jaar bestaat? Er worden al volop 

plannen gesmeed om het 40-jarig jubileum in 2018 te vieren. Wilt u er bij zijn dan 

wordt u vriendelijk begroet en welkom geheten bij deze Club!  

 

Steenovenconcert op maandagavond 3 juli 
Het jaarlijkse Steenovenconcert (Oude IJsselweg 28 in Etten) als afsluiting van het 

zangseizoen zal het Ettens Mannenkoor onder leiding van Nick Moritz dit jaar geven 

op maandag 3 juli.  

De vakantie wordt ingeluid met een concert zoals men dat van het koor gewend is. 

Een luchtig, gezellig en avondvullend programma van oude klassiekers en nieuw 

repertoire. Het bijzondere aan dit concert is de ongedwongen sfeer en de unieke 

locatie waar het gegeven wordt. Voor het achttiende jaar wordt de loods van de 

voormalige steenfabriek “De IJssel” omgetoverd tot een unieke concertlocatie. 

Tussen twee campings en met een zomers repertoire heeft dit concert alle nodige 

ingrediënten in zich om volop in vakantiestemming te komen. 

Het belooft net als vorige jaren weer een spetterend concert te worden met een grote 

opkomst. Vorig jaar waren er ongeveer 900 bezoekers. 

De toegang is gratis, een vrije gift ter bestrijding van de kosten wordt aan het eind 

erg op prijs gesteld. Deze vrije giften helpen mee om dit concert in stand te houden. 



 

 

 

Nieuws van V.V. Etten 
 

Etten 3 ongeslagen kampioen! 
 
Na een 4-1 overwinning op SDOUC heeft Etten 3 met maar liefst 17 overwinningen en 1 gelijkspel het 
kampioenschap binnengesleept! Op een druk bezocht Sportpark de Treffer wist SDOUC, nadat Etten 
de score geopend had, lange tijd de 1-0 stand op het scorebord te houden. Uiteindelijk bezweek het 
ervaren elftal tegen het jeugdige talent van onze mannen en wist het 3e afgetekend het verdiende 
kampioenschap binnen te halen. 
 

 
 

Etten 3 kampioen in het seizoen dat…. 
 
23 april 2017: het moment suprême, de climax, de ontknoping. Vandaag stond de kampioenswedstrijd 
op het program tegen SDOUC 4, de runner-up en dus de directe belager van Etten 3. Bij winst zouden 
de mannen van het 3e de titel in ontvangst kunnen nemen. Indien er niet gewonnen zou worden, zou 
het verschil teruggebracht worden tot 4 punten (waarbij de mannen van het 3e wel een wedstrijd 
minder gespeeld hebben). Kortom: hét affiche voor een kraker op Sportpark De Treffer. 
 
In de aanloop naar de wedstrijd gebeurde er uiteraard weer van alles op lokaal en mondiaal niveau. 
Op maandag vertrok Tommy met de noorderzon naar de Portugese zon om alle festiviteiten te 
ontlopen, op dinsdag plaste een vrouw op een agent toen ze werd gefouilleerd bij een politiecontrole 
nadat ze slingerend over de weg reed (jouw natte droom, Tinus?) en op woensdag werd in Thailand 
een 25-jarige man opgepakt nadat hij met een koffer met ingevroren sperma de grens tussen Thailand 
en Laos probeerde over te steken (alvast vooruit gevlogen, Yannick?). 
 
Op donderdag bereikte Ajax de halve finale van de Europa League na een zinderende slotfase in 
Gelsenkirchen onder toeziend oog van Paul en Erik Leusink en op vrijdag werd een man die een 
pizzeria in Rotterdam overviel, tijdens zijn overval zelf overvallen door twee andere mannen. Dat is 
ongeveer hetzelfde als tijdens het vreemdgaan je partner betrappen op vreemdgaan. Op zaterdag had 
menig teamgenoot het hart in de hals zitten toen onze topscorer Boet – alias Pinokkio –  het 
kampioenschap op het spel zette door bovenop een grote bal in de kleuren van SDOUC te klimmen. 
Gelukkig kwam hij er zonder kleerscheuren van af.  Tot slot kwam zaterdag de wielrenner Scarponi 
(37) om het leven bij een ongeval. Het toeval wil dat zijn omschrijving hét ezelsbruggetje vormt naar 
onze warming-up. Hij was namelijk: “een speciale man die altijd bleef lachen”. En zo geschiedde het 
en knalde ons lijflied “Immer lacht” in alle vroegte weer uit de speakers tijdens onze warming-up. 
Een gezonde spanning was voelbaar op sportpark De Treffer en met gespannen snuutjes werden de 
spieren opgewarmd. Inmiddels stroomden boeren, burgers, buitenlui en Frank Liebrand binnen 
waardoor het aantal supporters vertienvoudigde vergeleken met onze reguliere thuiswedstrijden.  
 
 



 

 

 
Kortom alle ingrediënten waren aanwezig om eenieder een onvergetelijk schouwspel voor te 
schotelen.  In de wandelgangen werd vooraf hevig gespeculeerd over het feit dat SDOUC met een 
aantal jongens van het 2e elftal zou aantreden. Niets was echter minder waar en we troffen dan ook 
veel bekende gezichten in het veld. Wel was voor deze gelegenheid de welbekende spits Kay Lamers 
ingevlogen om een poging te doen ons kampioensfeestje te versjteren (fonetisch: verstieren). 
 
Nadat Petra v. A. onder de toepasselijke klanken van “dikke titten kartoffelsalat” (Petra houdt namelijk 
van aardappelsalade) richting het 2e veld toog, kwam ook Nico Roerdink de onzen afhalen om richting 
het 1e veld te trekken. Speciaal voor deze gelegenheid was er een stadionspeaker ingevlogen om de 
spelersnamen voor te lezen. Dit leidde echter wel tot enige vertraging op de lijn aangezien dit kind van 
de duivel ook op het veld werd verwacht om te vlaggen. Onderwijl hadden 2 voetbalvrouwen een 
spandoek achter onze goalie opgehangen. Kort samengevat stond erop dat de prestatie van leiders 
Niek en Marc wordt gewaardeerd, maar dat ze thuus weinig te vertellen hebben. Dat Marc ook in 
familieverband geen hoge ogen gooit, bleek wel uit het feit dat moeder Zweers zwaaide met een 
vlaggetje waarop enkel oudste zoon Tim was afgebeeld. 
 
De volgende 11 heerlijk ruikende mannen (een beetje van jezelf en een beetje van Angeline) stonden 
vandaag in de basis: Martijn, Yannick, Tim, Jozef, Niek R., Niek W., Rob P. Jürgen, Harry, Chiel W. en 
Boet. Jens, Bas en Coen begonnen op de bank en Pim balde de eerste helft bij het 4e mee. Na het 
beginsignaal trokken de mannen van het 3e direct ten strijde. SDOUC had zich echter goed 
gegroepeerd waardoor de linies gesloten bleven. Ondanks het veldoverwicht, creëerde Etten daarom 
in de eerste 20 minuten slechts spaarzame kansen. Het adagium “tandje erbij” werd uit de kast 
gehaald en met steun van onze 12e man werd het spel dreigender én gevaarlijker. De vrouwelijke 
sopraanstemmen van moeders en partners op de tribune zorgden voor een extra stimulans.  Van een 
foute inspeelbal in de achterhoede van SDOUC werd dankbaar geprofiteerd door de groen-witten 
waarna Boet beheerst afrondde: 1-0! SDOUC moest nu komen en daardoor kregen wij meer ruimte. 
Een afstandsschot van de mannen uit Ulft daalde net te laat, maar we waren gewaarschuwd. 
Ondertussen werd een afstandsschot van Boet door de keeper gepareerd en ging een vrije trap van 
Rob P. over de goal. Tim Z. was nog het dichtst bij de 2-0, maar zijn kopbal belandde met kunst en 
vliegwerk over de goal. 
 
De nummer 4 van SDOUC mocht vervolgens 10 minuten inrukken nadat hij rijkelijk te laat was in een 
duel, hoewel daarbij aangetekend moet worden dat Chiel hetzelfde lot had kunnen ondergaan na een 
schermutseling voor de tribune. Enfin, men wil spektakel, dan krijgt men dat ook. 
Zo gingen we met een 1-0 voorsprong de rust in. Het eerste gewin is kattengespin, dus was de strijd 
nog niet gestreden en moesten de degens opnieuw gekruist worden. Wel kon Ruud Tuijten 
zekerheidshalve zijn keel alvast gaan smeren met Vicks Vaporub aangezien we vernomen hadden dat 
hij slecht bij stem was. 
 
In de 2e helft barstte de hemel open waardoor er onder herfstachtige omstandigheden gevoetbald 
moest worden. Gelukkig belandden we niet van de regen in de drup, want in de 60ste minuut wisten we 
de score uit te breiden. Boet legde de bal breed waarna Chiel afrondde: 2-0! Het stadion geraakte in 
extase en ook Tinus kreeg weer praatjes. Doordat SDOUC noodgedwongen nog meer ruimte moest 
weggeven, werd de marge niet veel later 3, toen Rob op zijn beurt Chiel in stelling bracht die de 3-0 
op het scorebord wist te noteren. Inmiddels hadden Yannick en Niek R. hun plaatsen in het veld 
afgestaan aan respectievelijk Bas en Coen. 
 
SDOUC ging niet bij de pakken neerzitten en toonde zich strijdbaar. Een onhoudbaar schot belandde 
in het kruis en Martijn stond erbij en keek ernaar: 3-1. De mannen van het 3e begonnen onrustig te 
worden en dit leidde tot onnodig balverlies. Bas – die de volgende dag geen vrij had en het 
kampioenschap daarom het liefst uitstelde – werd enkele keren voorbij gelopen door iemand die bij 
Bertie in de klas had kunnen zitten. Dit leverde toch nog enkele penibele situaties op binnen de 16 van 
v.v. Etten. Ondertussen deed Jürgen niet aan leeftijdsdiscriminatie door een zojuist ingebrachte 
enthousiaste 50-er met een correcte sliding onder de groene zoden te leggen en bleef Harry weer 
even roerloos op de voor hem vertrouwde plek op het veld liggen. 
De Ulftse storm ging langzaam liggen en in één van de counters maakte Rob aan alle onzekerheid 
een einde door eenzaam op de goalie van SDOUC af te stormen: Etten 4, De hoge boorden 1. Marc 
beloonde Chiel vervolgens met een publiekswissel en een staande ovatie viel hem ten deel. Jens 
werd ingebracht en toen hij in één van zijn eerste duels (per ongeluk) een tik op zijn neus kreeg,  



 

 

 
besloot hij als een stervende zwaan door zijn hoeven te gaan. Du moment dat hij op de grond lag, 
vond Nico het welletjes en floot voor het eindsignaal. 
 
Ouders, verzorgers, partners en blagen snelden vervolgens in de richting van hun geliefden om ze 
welgemeend te feliciteren. De door Boet vervaardigde kampioensschaal werd dankbaar in ontvangst 
genomen onder klanken van “We are the champions”. Dat we écht een team zijn bleek wel uit het feit 
dat de grens, Bas en Martijn bij dit moment ontbraken. Het mocht de pret echter niet drukken en onder 
het genot van een goudgele rakker en champagne werd eenieder omhelst. Onder de klanken van 
“immer lacht” toog het gezelschap vervolgens richting de wagen van de gebr. Lubbers waar de nieuwe  
sporttassen stonden te popelen om uit te stappen. Bouwbedrijf Lubbers, bedankt! Onze mascotte 
Melle had vervolgens voor een iedereen een waar kunstwerk gemaakt hetwelk in dank werd 
aangenomen. 
 
Zo vloeide het bier na afloop rijkelijk in de kleedkamer en de feestelijk versierde kantine, voelde Harry 
R. zich even een verloren schaap, stond onze Harry met een mond vol tanden voor Angeline na zijn 
wildste fantasieën over de bevuilde was, werden alle spelers inclusief staf voorzien van eremetaal en 
een bijpassend shirt, waren de gesponsorde kannen bier niet aan te slepen (sponsoren en overige 
elftallen, bedankt!) en werd Tommy middels feesttime up-to-date gehouden. Tegen de klok van 5 
werden de mannen van het 3e, inclusief onze eregast Hans van Weelden, op de platte wagen 
rondgereden door Etten. Het was voordringen geblazen, daar de toeschouwers allemaal een glimp 
van onze helden wilden opvangen. Het feest werd voortgezet bij Theo en Miriam in het groen-wit 
aangeklede etablissement waar de schnitzel met patat gretig naar binnen werd gewerkt. De verrassing 
was groot toen Ruud Tuijten met een zevenkoppige band achter de coulissen vandaan kwam en een 
privé-optreden verzorgde. Tot in de late uurtjes ging het dak eraf en de confetti eruit waarna de helden 
moe en voldaan afdropen. De volgende ochtend werd in huize Jansen met zijn allen ontbeten waarbij 
kleine oogjes eerder regel dan uitzondering waren. Vervolgens werd op het zonovergoten terras bij 
Köster de barbecue ontstoken en werd menig buikje rond gegeten (voor zover deze dat nog niet was). 
Een aantal diehards van het 3e werd tot slot om 20 uur verblijd met een serenade door de “keerls uut 
Etten” waarna het feest teneinde was (het feest dat overigens voor de dertigers al eerder teneinde 
was gelopen). 
 
Iedereen die heeft bijgedragen aan dit – nu al – onvergetelijke seizoen en het geweldige 
kampioenfeest: nogmaals dank! Nu de mannen van het 4e nog…. 
 
De grens 
 

Degelijke overwinning Etten 3 op Doesburg 
 
Nadat de alcoholdampen voor de meesten van ons waren opgelost en voor anderen alweer waren 
opgestegen of überhaupt niet waren opgelost, mochten de mannen van het 3e aantreden tegen SC 
Doesburg 3 (niet te verwarren met het fonetisch gelijkklinkende Duitse Duisburg). De thuiswedstrijd 
werd met dubbele cijfers (10-0) gewonnen, dus de verwachtingen waren hooggespannen. Boet was 
vandaag verhuurd aan het 4e elftal om daar zijn kunsten te vertonen. 
 
In de week waarin Willy Abraham zag, passeerde weer een aantal opmerkelijkheden de revue. Op 
dinsdag werden nog wat verdwaalde filmpjes van het kampioenschap in de app geslingerd. Toch 
bijzonder aangezien we allemaal onze smartphones moesten inleveren. Men zou haast denken dat er 
een camera in de stofzuiger van Theo zat. Op woensdag keurde het Russische Hogerhuis een wet 
goed die bizarre babynamen in de ban doet. Coen Nibbeling mag zich dan ook gelukkig prijzen dat 
zijn zoon in Nederland is geboren. Op Koningsdag werd bekend dat een peuter uit Bangladesh, die 
geboren is met drie benen, in Australië is geopereerd waardoor hij weer in staat is te lopen en 
rennen. De driejarige Choity Khatun was geboren met een extra been en bij de geboorte kregen de 
ouders van het jongetje te horen dat hij niet heel oud zal worden met drie benen. Pure verspilling van 
geld: Tim Zweers loopt immers al ruim 30 jaar op 3 benen en hem hoor je ook niet klagen. Op 
vrijdagavond werd een 44-jarige man in Rotterdam betrapt op het stelen van een vlag van Feyenoord 
(ten tijde van het ter perse gaan van dit verslag nog steeds een gewild exemplaar) en op 
zaterdagavond wachtte de grens een tropische verrassing op een Hawaii-party. 
 



 

 

 
Blijkbaar was een aantal mannen in de veronderstelling dat de klok de laatste zaterdag van april 
verzet werd of had men tijd gemaakt voor een wilde ochtendcopulatie, want maar liefst 3 lieden 
kwamen te laat, waaronder de gezusters uit Ulft. Ook Jens viel in de prijzen waardoor de boetepot 
weer langzaam gevuld raakt en de penningmeester de vakantiebrochures weer voor de dag kan 
halen. 
 
Tegen de klok van 8:45 uur vertrok de Ettense karavaan vanuit de kantine richting de mosterdstad 
alwaar de Martinitoren met zijn 94 meter als hoogste kerktoren van Gelderland al van verre boven de 
stad zichtbaar was. Via een mediterrane zalmkleurige woonwijk bereikten we het in september jl. 
heropende sportpark Oranjesingel, hoewel de oranjes ver te zoeken waren. Het hernieuwde sportpark 
zag er gelikt uit, dus onze mannen trokken gretig richting de grasmat voor de warming-up. Onderwijl 
droegen Marc en Sjoerd bij aan het exploitatietekort doordat de koffie voor de leiding betaald moest 
worden. 
 
Aangezien Tommy nog met zijn ballen aan het Portugese strand lag, nam Marc nam vandaag weer 
alleen de leiding voor zijn rekening. Dat Marc zijn studie Religiewetenschappen niet helemaal heeft 
afgerond, werd vandaag pijnlijk duidelijk. Zo vroeg hij aan onze goalie Martijn of hij wellicht de afstand 
tot de “marinet” kon overbruggen met zijn uittrap. Daar er een moskee op een steenworpafstand 
stond, hadden we algauw in de smiezen dat hij doelde op een “minaret”, de welbekende benaming 
voor de toren van een moskee. Waarschijnlijk denkt Marc ook dat de jeugd in de islamgemeenschap 
met Mekkano speelt. 
Ondertussen bleef het ons niet ongemerkt dat onze tegenstander vrijwel roerloos rondom de 
picknickbanken bleef zitten en weinig aanstalten maakte om aan de warming-up te beginnen. Hoog 
tijd dus voor de leiding om eens poolshoogte te nemen. Algauw werd duidelijk dat de mannen uit 
Doesburg met een behoorlijk spelerstekort kampte. In goed overleg werd na handjeklap een 
praktische oplossing afgedongen waardoor onze mannen à contrecoeur de warming-up konden 
staken. Zo werd een eenvoudige 0-3 overwinning behaald en werd er nadien gevochten om de 
wastas, hoewel volgens de theorie van Harry alleen Angeline hem deze week niet zou willen 
hebben… 
 
Martijn en de grens besloten vervolgens bij het 2e elftal een helftje mee te pikken. Die wedstrijd werd 
op sportpark De Treffer afgewerkt alwaar voor de 2e zondag op rij een voetbalteam kampioen kon 
worden. Longa’30 mocht bij winst immers ook de kampioensschaal in ontvangst nemen. Hoewel de 
mannen van het 2e goed partij gaven en zeker niet de onderliggende partij waren, werden er achterin 
jammerlijk 2 goals weggegeven. Daardoor liepen de Lichtenvoordenaren eenvoudig uit naar een 
comfortabele 0-2 ruststand. Hierop besloten Martijn en de grens om de camera en het blocnote weer 
in te laden en richting Braamt af te reizen. Een delegatie van het rondreizend circus van het 3e was 
immers ook naar sportpark Gerrit Dieker in Broamp, bi-j Chiel in de achtertuin, afgereisd om het 4e én 
Boet aan te moedigen. Sterker nog, ook Jürgen en Niek hadden besloten om het 4e te versterken. 
Algauw bleek dat het trio in de 7e klasse toch makkelijker kan aarden, waardoor hun meerwaarde voor 
het 4e al snel bewezen werd. 2 goals en 2 assists van Boet én 1 goal van Jürgen later, werd er een 1-
5 eindstand op het ontbrekende scorebord genoteerd. Ondertussen had Marc met smacht een 
geduldige gehaktbal naar binnen gewerkt, mocht er in de eerste helft met flesjes bier langs de lijn 
gezeten worden, maar werden in de rust de reglementen aangepast door de 
hoofdstratenmaker/aanvoerder, werden er kratjes bier in de kantine verkocht voor slechts 28 “uro”, 
maakte de frituurpan overuren om de magen van de hongerige wolven van het 3e te vullen en moest 
de Arrivabus enkele malen vol in de ankers in verband met overstekende wedstrijdballen. 
 
Zo keerden de meeste mannen huiswaarts na een enerverende zondagochtend. De drie musketiers 
(Martijn, Yannick en de grens) besloten echter die middag in het clubhuis van de B&A-boys aan de 
Oldenhove te vertoeven. Nadat de dag kaartend bij Köster werd afgesloten, keerde Yannick na 13 uur 
met 0 speelminuten in de benen en enkele biertjes achter de kiezen richting huis om zomaar even een 
doorsneezondag van onze koffiejuf te beschrijven. Dat de grens een digibeet is en blijft, blijkt wel uit 
het feit dat hij twijfelde over de wijze waarop de wedstrijd van vandaag verwoord moest worden, 
omdat de tegenstander wellicht ook een website had. Daarbij vergat hij echter dat een 
internetverbinding ook al voldoende is om onze wedstrijdverslagen te lezen. Enfin, volgende week 
wacht ons de thuiswedstrijd tegen Concordia-Wehl en hopen we de ongeslagen reeks voort te zetten. 
 
De grens 
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