
  Hallo lu’j, 

Als jullie dit leazen, dan is ’t jaor al 
weer bi’j nao ten einde. In deze tied 

gaon onze gedachten weer terug 
naor de verschillende momenten 

welke wi’j hebben beleafd. ’t ene 
moment was fantastisch en ’t andere 
had i’j nooit met willen maken. Maor 

mensen zo is ’t leaven no’w eenmaol. 
Soms um arm i’j ’t en niet vol later 

wil i’j ’t wel schuppen. Wat hebben 
ze (wi’j) in ons dorp niet gevochten 

tegen die verrekte 
hoogspanningsmasten, no’w ze der 
eenmaol staon ebt de strijd 

langzaam weg. Hadden wi’j den strijd 
kunnen winnen?, ik denk ’t niet. 

Deze zol en mos nog deur de lucht, 
no’w hebben ze wat gevonden um de 
leidingen toch deur de grond hen te 

leggen. In deze strijd werden wi’j 
veurop gegaon deur een heel stel 

vri’jwilligers en daor wol ik ’t effe 
oaver hebben, die vri’jwilligers. Jao 

mensen de tegenwoordige 
maatschappij kan niet meer zonder 

die vri’jwilligers. Ze zeggen wel es 
als al die mensen stoppen met hun 
onbetaalde werkzaamheden vilt heel 

ons land in elkaar. Waor wi’j ook 
kommen of wat wi’j ook doen, bi’j 

alles is een vri’jwilliger heel 
belangrijk. Ze doen Alde barstend 
hun best um ons van alle gemakken 

te kunnen veur zien. Um ons naor 
een vereniging te laoten gaon, um 

ons een gezellige middag of aovend 
te bezeurgen. Laoten wi’j dan in ’t 
ni’je jaor is an die mensen denken. 

Jao mensen ook deze Treffer weurdt 
geheel deur vri’jwilligers 

samengesteld en bi’j jullie in den 
brievenbus gestopt. Lu’j bedankt. Zo 

en no’w wens ik jullie allemaol wat 
jullie mien ook wensen veur ’t ni’je 
jaor. Hol o’w kregel. 

 
De groeten 

De bruur van. 

  

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  17 Januari voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 23 Januari 2018. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                            December 2017, jaargang 37 

                                         Nummer 364 
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WIJKRESTAURANT ETTEN valt in de prijzen ! 

UNIVÉ OOST FONDS 
 
Op dinsdag 21 november j.l. werden in het Hatrans Plaza van de Grosch Veste  
in Enschede prijzen uitgereikt door het Univé Oost Fonds. 
Elk jaar heeft Univé Oost een thema en dit jaar was dat: Zorg en Welzijn. 
Het bestuur van het Wijkrestaurant Etten heeft hiervoor ingeschreven en  
we waren zeer aangenaam verrast dat we in de prijzen zijn gevallen. 
Er waren ruim 140 aanvragen ingediend waarvan er uiteindelijk slechts 14 werden geselecteerd ! 
De gewonnen prijs is een cheque t.w.v. € 2.500 en deze 
zal worden besteed aan interieurverbetering. 

 

 

RABOBANK “HELDEN OM DE HOEK” 

Ook dit jaar hebben we hiervoor ingeschreven en daarbij extra toegevoegd  
een kort filmpje van ons restaurant en de gasten gemaakt door Mieke Thiele. 
Op donderdag 23 november was er in de DRU een bijeenkomst  
georganiseerd waarbij veel vrijwilligers waren uitgenodigd. 
Ook hier werden we aangenaam verrast met een gewonnen cheque 
t.w.v. € 300 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 14 oktober hebben wij ons 50-jarig huwelijk gevierd. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die dit jubileum, op welke wijze dan ook, tot een 
onvergetelijke dag heeft gemaakt. 
 
Jan en Gerrie Ruesink 
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Van den Sliepsteen  

  

                          Et Feestkleed    

Van den Sliepsteen                                                                                                                                                              

De mooie jurk hing onder ‘n hoes in eur kast. Niemand wet dat ze em al weaken gelei-jen hef gekoch. 
Afgepriesd, dat wel,  maor toch nog ‘n rib uut eur lief. Eur nie-je hooggehakte schoenen passen der 
precies bi-j en de mooie ketting van veureg jaor ok. En helemaol eur kleur, matblauw. 

Et is december en de donkere dagen veur Kerst zun maor al te waor. D’n straffen noordwestenwind 
hilt hups an, dree-jt de loch bonkereg en blond.                                                                                                         
Bi-jnao stormachtig is et met fikse reagenbuu-jen en natte sneeuw. Een witte Kerst liek in et 
verschiet te liggen, sowieso wöt der in elke winkel en ok in de straoten gedreumd van ‘n White 
Christmas. Toch klinkt et gemuudelek dich  zi-j,  en at 's aoves oaveral  in en buuten de huuzen de 
lichtjes brannen, gif dat ‘n feestelek gevuul.       

Allee, ze löp der nog effen uut veur ‘n paar boodschappen, iets um te leazen en iets um te snaei-jen. 
Buuten tref ze de nie-je buurvrouw, die bezig is um onwillege lempkes in een kerstbeumken te 
hangen. Zi-j woont daor nog maor net in hun straot en völ verder as moin en ajuus bunt ze nog niet 
gekommen. Et kerstbeumken waei-jt alle kanten op, vult eegals um, de lempkes flikkeren an en uut. 

“Kom, ik help ow wel effen” zeg ze en samen sjorren ze net zo lang töt de boom stevig steet en alle 
lempkes un plek hemmen gevonden. 
“Maor laot ik mien eerst es effen veurstellen, ik heit Anneke en woon daor.” Ze wiest naor et grote 
riante huus op de hoek van de straot. “Lieske” zegt de nie-je buurvrouw wat verleagen.”Wat fijn da-j 
mien effen wol helpen.” De grote bruune ogen staon vermuu-jd in et meepse gezicht. 

Dan zut Anneke opens twee stralende snuutjes achter et raam. Twee kleine jonges zwaait naor eur. 
Ze zwaait terug. ”Wat een dröpkes” zeg ze. Lieske knikt. Jao, twee drukke maor leeve keareltjes, 
mien grootste bezit. 
Naodat ze mekaar fijne feestdagen hemmen gewenst, geet Anneke op huus an. ‘n Hötjen later, 
allenig in et grote huus, kömp de eenzaamheid op eur af. Allenig, maor wel kinder en kleinkinder. 
Maor veural zo alleen zonder Jan, den al jaoren gelei-jen van eur weggenommen wier. Ok aan het 
end van et jaor. Plotseling gaf zien hart, dat grote warme hart, et op en mos ze alleen wieter. Ze hef 
et un plek gegeaven, maor toch…et heimwee blif. Toch hef ze ok now een mooi kleed gekocht zoals 
ze elk jaor dei-j toen Jan nog leafde. Ok de kinderen kreagen altied nie-je kleren. De dagen wazzen 
druk en gezellig. 

Now  wacht ze. Tjao, waorop? Een telefoontje van de kinder die eur vraogen de Kerst bi-j één van 
hun deur te brengen. Tot now toe hef ze nog niks geheurd. “Ze laoten et op mekaar ankommen” dich 
ze in een sombere buu-j. Ach, ze zun allemaol zo druk met d’n arbei-jt,  feestjes, kammereut, relaties, 
sporten en dan is er weineg tied veur een olde mooder. Ok de kleinkinder zöt ze weinig. Ok al druk, 
druk met van alles en nog wat. Zelfs de kleinsten hemmen al ‘n hele agenda met afspraken en 
verplichtingen. 

De volgende margen liek alles een stuk lichter. Et is dreug. Ze ruumt wat opgeweei-jd blad weg en 
hink vetbollen veur de mezen in et voederhuusken. Een driewielertje kump al piepend oaver de 
stoep eur kant op. “Hoi, wat doe jij ?” zegt et kleine kearltje vrolek. “Ik geef de veugeltjes eaten” zegt 
ze. “Bun i-j een Oma” vrög e ? Jao heur. Hoe heit i-j ? “Ik bun Tim en mien bruurken heit Luuk, maor 
den is nog klein. Ik bun al drie. Dan heurt ze roepen. “Tim, niet te ver gaon heur, op et stoepken 
blieven.. 

“Mamma” zeg e bli-j en rent op eur af, et fietsken smit e van zich af. Met den kleinen aap op den arm 



Van den Sliepsteen  

  

kömp Lieske eur kant op. Ze maken een preutje oaver et weer en dan vrög ze aan Anneke of ze zin 
hef in un köpken koffie. As ze gemuudelek  an de ronde taofel zitten en de kleintjes spöllen ,          
vrög Anneke: “Vertel es iets oaver owzelf. Bu-j alleen? Dan heurt ze et zovölste trieste verhaal oaver 
‘n scheiding, die heur leaven zo op de kop hef gezet.  

Oaver de vader van de beide kleine jonges, den onder den droad hen hef gevreaten en die ze niet 
meer wil zien en den schienbaor gelukkig is met ’n nie-je vriendin en eur kinderen. Maor ok ’n 
prewwel  den zien plichten op finansjieel gebied niet naokömp, zodat ze met völ moeite in hun 
levensonderholt kan veurzien. Gelukkeg springen eur ex-schoonolders wat bi-j, maor dat zuuver ter 
wille van de kinder, hun kleinkinder. Lieskes olders zun overlee-jen, ze was enig kind. Werk is der 
haost niet te vinnen en wat mot ze dan met de kinder? 

Anneke zöt hoe treunen langzaam over heur wangen gli-jen. Meteen steet Tim naost eur. “Niet 
liepen Mamma”, niet liepen. Der klinkt paniek in et kleine stemmeken. “Mamma huult niet schat, 
mamma is ‘n bitjen verkeld. Gerustgesteld geet et kind terug naor zien autootjes en noffelt met ze 
hen en weer in de hoek. Weer thuus löt Anneke dit verhaal niet los. En dan opens wet ze wat ze geet 
doen. 

As later op de dag de telefoon geet en ze de stem van eur oldsten zoon heurt, is ze toch bli-j. Maor 
hij hef meteen al ‘n excuus. De plannen rond de Kerst zun gewiezigd. Ze hemmen toch nog een chalet 
in de Schweiz kunnen boeken en daor gaot ze met vrienden naor toe. Ze hemmen net geen pleksken 
oaver, anders had ze mooi met gekund. Leuk voor de kinderen. Tja, um op te passen, dich ze cynisch 
bi-j zich eigen, veurige vakanties indachtig. 

's Aoves laat, as ze net naor bed wil gaon, belt eur dochter. As Mamma et niet erg vindt, ze willen dit 
jaor met de Kerst naor de zon, dus ze harren een reisje geboekt naor Bonaire. Stel ow toch es veur 
Mam, Kerst op het strand in et witte zand met ’n cockteel in de hand. Kon zi-j Tante Jans niet 
uitneudigen, dan was ze niet zo alleen”. Toch fijn dat ze metdacht, maor tante Jans, nee, ze wier al 
mûu bi-j de gedachte alleen. 

In bed kon ze niet slaopen. Dat ze allenig was met de kerst was niet slim, ze is jao meestal alleen. 
Maar ze had et zich zo anders veurgesteld vrogger. Zo’n hecht gezin en now? Veuruut, niet piepen, et 
leaven lup altied anders a-j denkt en vaak hoapt. Dus ze hölt de bene d’r onder en de gang d’r in. 

Drie dagen veur Kerst löp ze bi-j Lieske langs. De kinder kent eur al precies en roepen bli-j:            
”Oma Anneke”. Tegenoaver Lieske gezeaten vrög ze: ”Wat dacht i-j d’r van, zollen wi-j niet samen 
fijne gemuudeleke Kerstdagen können hemmen?”                                                                                                      
Maor wel op één veurwaarde.. I-j  en de jonges kommen helemaol in et nie-j, dat heurt met Kerst.       
Ik heb ok een nieuwe jurk, een feestkleed. Samen maken wi-j der ’n paar mooie dagen van. 

Ze legt de enveloppe, veurzien van een mooi rood strikje op taofel. Hier is alvast jullie kerstcadeau. 
Eur hart is licht en bli-j as ze in et donker  op huus an geet…                                                                                                                                                                                     

     Hol um in de rie-j  



 

 

 DOEL EN VISIE 

Op een positieve manier 
kinderen enthousiast maken 
en hun eigen talent 
ontwikkelen. De visie volgens 
Steiner en Freinet staan voor, 
talentontwikkeling en 
zelfstandigheid, met de nodige 
tijd, liefde, ruimte en aandacht. 

 VAARDIGHEDEN  

Zorgzaam 
Sociaal en gastvrij aangelegd 
Muzikaal en culinair onderlegd 
Pedagogisch opgeleid 
Natuur/dierliefhebber 
Oplossingsgericht aangelegd 
 

 
Gastouder:   Marie-José van Aken 

 

Openingstijden: 
Maandag - vrijdag:  
07:00-18:00 uur 
 
Flexibele tijden in overleg. 
 
GastOuderOpvang de Maat 
Oude IJsselweg 18 
7075 DL Etten 
Tel: 06-83250850/0315-329376 
 
Facebook: 
gastouderopvangdemaatetten 

 
Kortom wilt u informatie?       
bel of mail me. 

 
GASTOUDEROPVANG DE MAAT, GASTOUDER, MARIE-JOSÉ VAN AKEN-KÖSTER  

Doordat ik gastvrij ben aangelegd en graag mijn passies, zoals muziek, dans en 
theater wil combineren met mijn pedagogische opleiding, werkervaring, het 
opvoeden van kinderen en het creatief bezig zijn, ben ik tot dit weloverwogen 
besluit gekomen om een gastouderopvang te starten. Ronald en ik zijn ervan 
overtuigd dat we een zeer geschikte locatie hebben om kinderen op een 
onbezorgde en liefdevolle manier op te vangen. We hebben genoeg ruimte en 
daarbij een extra kwaliteit, doordat we ook nog eens naar de schapen, 
lammeren of naar onze eigen groentetuin kunnen gaan met de kinderen. Wij 
hebben er enorm veel zin in en zetten in op veilige hechting en de 
talentontwikkeling van uw kind. Wij gaan samenwerken met ViaViela, 
gastouderbureau nummer 1 van Nederland.   

 

Waarom uw kind naar onze opvang? 
Op weg naar “het kind staat centraal” zetten wij in, op de visie van Steiner en Freinet. 
Door te werken met natuurlijke materialen, gezonde voeding te gebruiken en uw kind 
te stimuleren naar zelfstandigheid. Wij willen graag de verantwoording oppakken door 
zorg te dragen voor uw kostbaarste bezit, namelijk uw kind, zodat u ongecompliceerd 
naar uw werk kunt gaan.  Uw kind moet zich bij ons veilig en geborgen voelen. 
Vandaar dat wij verantwoorde zorg aanbieden op een locatie waar voldoende ruimte 
is en waar de kinderen zich fijn en onbezorgd kunnen ontwikkelen. 
 

  
Hoe gaan we te werk? 
Deze periode zijn we bezig met het opknappen en verbouwen van onze woning, om 
de ruimtes aangenaam en kindvriendelijk te maken.  De procedures zijn allemaal 
opgestart en wij gaan ervan uit dat deze februari 2018 zijn behaald.  
Per 1 maart 2018 starten we en staan we geregistreerd in het LRKP met 
GastOuderOpvang De Maat voor kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar.  

 

GASTOUDEROPVANG 

DE MAAT 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GOODEMAATETTEN/ 



 

 

DE LIEMERS  (vervolg). 
NAAMGEVING:  over de herkomst van de naam Liemers bestaat nog wel eens wat onduidelijkheid, 

want het is ’t is ’n zeer oude historische naam die in het verleden nog wel eens aan veranderingen 

onderhevig is geweest. Maar de meest voor de hand liggende afleiding van ’t woord ‘limes’  

(= noordgrens van het Romeinse Rijk) wordt tegenwoordig door de geschiedkundigen als ‘algemeen 

aanvaard’ beschouwd. 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS:  de Liemers is grotendeels ontstaan als ’n stroomgebied van de Rijn, met 

veel afzettingen van rivierklei. Dat was ook al het geval in ’n zeer ver verleden, nl. vóór de voorlaatste 

ijstijd, toen de Rijn in noordelijke richting stroomde. Maar ’t landijs van de voorlaatste ijstijd maakte 

daar abrupt ’n einde aan, vermorzelde ’t hele toenmalige landschap en schoof veel materiaal als ’n 

enorme stuwwal op tussen de later ontstane plaatsen Kilder, Zeddam, ’s Heerenberg, Stokkum, Beek, 

Elten, Emmerich en zo verder via Kleef tot en met Nijmegen en Groesbeek.  Daardoor kon ’t water 

van de Rijn geen kant meer op en moest zijwaarts afstromen. Maar door z’n enorme kracht bij 

hoogwater doorbrak de Rijn toch na de ijstijd (tussen Elten en Kleef) de stuwwal en stroomde toen 

ten zuiden van het later ontstane Emmerich verder, maar …… nu in westelijke richting dwars door 

ons land. Het moge duidelijk zijn dat dit vele jaren later pas kon gebeuren, toen de stuwwal ontdooid 

was.  De rivier zette daarbij opnieuw veel zgn. jonge rivierklei af over de restanten van de oude 

kleilaag van vóór de ijstijd.  

Die oude klei wordt ook wel ‘leem’ genoemd, en is erg dicht van structuur. Ze is daarom erg geschikt 

voor ’t maken van dakpannen (waterdicht). Waar die oude leemlagen wat dikker zijn, liggen ze bijna 

aan de oppervlakte en zijn dus makkelijk bereikbaar voor afgraving. Dat was in Etten ’t geval in Ziek 

waar toen, aan de Zeddamseweg, de voormalige “Gelderse Steen- en Pannenfabriek” van 

Th. Jaartsveld ontstond (thans hoveniersbedrijf Emaus). 

En in de hele Liemers (ook rondom Etten, maar nu verdwenen) verrezen veel steenfabrieken. Deze 

gebruiken zowel jonge als oude rivierklei, wat ’t beste uitkomt. 

 WERKGELEGENHEID:  de baksteen- en dakpannenindustrie was vroeger lange tijd (naast de ijzer- 

industrie) de grootste werkgever voor de industriewerknemers in Etten en omliggende plaatsen.  

De baksteenindustrie had vroeger echter ’t grote nadeel dat er ’s winters, vanwege de vorst, niet 

gewerkt kon  worden, omdat de aangevoerde klei en ook de ‘grune’ (= ongebakken) stenen anders 

zouden bevriezen!  Het was dan armoede in vele gezinnen, want sociale voorzieningen waren er 

immers nog niet.  Men probeerde dan op allerlei manieren wat bij te verdienen, maar dat viel vaak 

tegen.  Woonde men in het buitengebied dan kon men het vorstverlet iets makkelijker overleven 

door ’t bezit van ’n lapje grond, ’n melkkoe, ’n varken en ’n stuk of wat kippen. 

Pas veel later slaagde men er in om met behulp van de restwarmte van de steenoven de klei en de 

ongebakken stenen en dakpannen vorstvrij te houden, zodat er ook tijdens vorstperioden volop 

werkgelegenheid was.  En door loonstijgingen en de komst van sociale voorzieningen werd het 

werken in deze industrie ’n aanvaardbaar beroep.   >>>>               Bernard Bosman. 

Culinaire fantasie:  Waarom zou je braadkip vullen als hij van nature al gevuld is ? 

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

Moeilijke vraag:  Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd ? 

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

Paniekerige man belt 112:  “Help, er tikt ’n tijdbom in mijn tuin!!” 

Advies van mijnopruimingsdienst: “Geen paniek, zolang hij tikt is er niets aan de hand ……” 



 

 

 
Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

 

 
Vieringen rond Kerstmis en Oud & Nieuw: 
Zondag 24 december 17.00 uur (Kerstavond): Eucharistie-/gezinsviering voorgegaan door 
pastoor Smits m.m.v. popkoor The Voices.    
 
Maandag 25 december 10.30 uur (1e Kerstdag): Communieviering voorgegaan door pastor 
J. van Heugten m.m.v. het kerkkoor. 
 
Zondag 31 december 19.00 uur (Oudejaarsdag): Communieviering voorgegaan door 
diaken C. Peters m.m.v. het kerkkoor. 
 
Zaterdag 6 januari 19.00 uur (Driekoningen): Eucharistieviering voorgegaan door pastoor 
Smits m.m.v. het kerkkoor. 
 
Op dinsdag 26 december en dinsdag 2 januari zijn er geen vieringen in de Mariakapel. 

 
De geloofsgemeenschap H. Martinus Etten wenst u allen een zalig kerstfeest en een 

gelukkig en gezond 2018! 
 

 
 
Aankondiging vrijwilligersavond 
Op zaterdag 3 maart 2018 zal de volgende vrijwilligersavond gehouden worden. Het wordt 
weer een avond vol gezelligheid, muziek  en vermaak. We willen nog niet te veel verklappen, 
maar het belooft weer een leuke avond te worden. Alle vrijwilligers ontvangen te zijner tijd 
een persoonlijke uitnodiging met meer informatie, maar noteert u deze datum alvast in uw 
agenda. Wij hebben er weer zin in! 
Ans Jansen en Sjoerd Jansen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Hallo Ettenaren, 

 
De kerstgezinsviering staat dit jaar in het 

teken van ‘feest van het licht’ en zal 
gehouden worden op 24 december om 
17.00 in de St. Martinuskerk in Etten. 
Voorganger van deze dienst is Marcel 

Smits. Het koor ‘The Voices’ zal de viering 
muzikaal omlijsten. 

 
Werkgroep Gezinsvieringen 
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De dochter van de kastelein   

 

 Weer is der iemand dood gegaon 

Die ’t dorp kleurde in al zien voegen 

Altied ferm en fier, trots eur werk gedaon 

Weinigen die eur op hun handen droegen 

 

As de dochter van een dorpskastelein 

Wist ze al vrog van de hoed en de rand 

Kroeg en kökken was ’n dageleks refrein        

En niemand , niemand nam eur bi-j de hand 

 

Ze baande  eur eigen weg, ’n laeven lang 

Niet gehinderd deur enig zelfkritiek 

Eerlek en veur de duvel nog niet bang 

Dat miek eur niet altied aeven sympathiek 

 

Ik herinner mien nog eur glorietied 

Dat ze met de kermis in de danszaal stond 

Tien cent veur een dansje wa’j toen kwiet 

Dan kwam Marietje met ‘n bodjen rond 

 

Met ’t klimmen van al die toegewijde joren 

Wed ’t stiller um eur hen en was der völ verdriet 

Aover al die lieve mensen die ze had veloren 

Een troostende hand um eur scholder was derniet 

 

Eén beeld steet op mien netvlies nog gebrand 

Hoe ze fietste deur ’t dorp naor de plek die telde 

Met heur hundje veur an ‘t stuur in de mand 

Den as ’n trouwe mascotte eur altied vergezelde 

 

 In de wieje umtrek kwam ik Marietje tegen 

Op de fiets in Warm en op de Klompendiek 

Nooit was ze um een präötjen verlegen 

En gin blad veur de mond heel authentiek 

 

En dan opens is Marietje der niet meer 

An dat beeld mot ‘t dorp nog wennen 

Gin rundje met ’t hundje, ok bi-j slech weer 

Dat toch is het  beeld zoas wi-j dat kennen 

 

    Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 

 



 

 

    

ALLAAF ALLAAF ALLAAF 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari barst het carnavals 

gebeuren 2018 in Etten weer los. Kaarten voor dit gezellige 

gebeuren zijn te verkrijgen bij onze recidentie zaal Koster. 

Kosten 10 euro per kaartje en een kopje koffie of thee is 

inclusief. Ook ons voortreffelijke huisorkest de deurbloazers 

zullen zeker weer aanwezig zijn, en uiteraard ook Free Line 

voor de after party. Wie o wie zal prins Robin op gaan volgen, 

de wildste verhalen doen al de rondte. Is het die of die of toch weer een ander! Feit blijft 

echter gewoon dat het weer 2 ontzettend leuke lachwekkende  avonden worden. De 

Deurzetters hebben weer een geweldig programma in elkaar gezet voor beide avonden. 

Kom gezellig met je familie of buurtjes, reserveer een tafel en je hebt gewoon een bere 

gezellige avond met een hapje, drankje en een dansje tot besluit. Op vrijdag zal de nieuwe 

prins en zijn adjudanten gepresenteerd worden, en op de zarterdag is er iets heel bijzonders 

te zien en te horen.  Hier zal nadien nog lang over nagepraat worden, mis het niet!  

 

  

 

WIJKRESTAURANT  ETTEN 

Tijdens het vrijwilligersevenement van de Rabobank Graafschap - Helden om de Hoek -   is aan onze 

Stichting een cheque van € 300,00. uitgereikt.  

De vrijwilligers van Stichting Wijkrestaurant Etten zijn hier heel erg blij mee. 

Dank dank! 

 

 

SPORTZAAL “ de Sprong” 

Samen sporten is gezond en leuk. 

Er zijn uren beschikbaar in de sportzaal van Etten – zowel overdag – ’s avonds als in het weekeind - 

voor het spelen van bijvoorbeeld  badminton -volleybal – korfbal of het doen van gymnastiek. 

Voor informatie over de vrije uren en de prijs kunt U zich wenden tot Henk Tiemessen – Ulftsestraat 

21B – Etten. Telf. 330108. 

STICHTING SPORTBELANGEN ETTEN. 

 



 

 

 
 
Huiswerkbegeleiding Op Koers geeft begeleiding aan alle kinderen, 
die een steuntje in de rug nodig hebben. Of het nu gaat om kinderen 
met ass (autisme), ad(h)d, dyslexie  of om kinderen die extra hulp 
kunnen gebruiken bij het leren plannen van hun huiswerk.  
 
Herken je deze huiswerkproblemen? 
Doet jouw kind echt zijn best maar lukt het niet om goede resultaten te behalen? Raakt jouw   
kind hierdoor het plezier kwijt om naar school te gaan? Heeft je kind moeite om zich te motiveren 
voor school? Zit jouw kind ook uren op zijn kamer te leren, maar is het huiswerk maar niet af? 
Veel liever zie je je kind met zelfvertrouwen en succes naar school gaan. Hoe fijn zou het zijn als jouw 
kind: 

 Meer grip krijgt op zijn huiswerk door een betere planning en organisatie 

 Inzicht te krijgen in zijn manier van leren 

 Technieken aangereikt krijgt om sneller en effectiever te leren, waardoor de motivatie  
toeneemt. 

De training Snel leren=leuk leren biedt uitkomst. De cursus is voor leerlingen van groep 7/8, 
scholieren (VMBO t/m VWO, studenten MBO en HBO. Ook voor leerlingen met een dyslexie, ad(h)d 
en hoogbegaafdheid is deze cursus geschikt.  
 
Op mijn website http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/ staan ook (individuele)trainingen voor 
o.a. beelddenkers. Ik leer de kinderen met deze training  ‘Ik leer anders’ hoe ze informatie kunnen 
vertalen naar beelden. De kinderen leren vaardigheden om te kunnen leren. 
 
En zoek je een oplossing voor je ‘volle hoofd’? Emoties zoals boosheid en stress werken 
belemmerend. Met behulp van de Matrixcoaching leer ik de kinderen hoe ze hun hoofd kunnen 
‘opruimen.’ Het opruimen van je hoofd geeft rust, overzicht en ruimte om de nieuwe informatie 
(leren voor de toetsweek) makkelijker te onthouden. 
 
Neem  eens vrijblijvend contact met mij om te kijken wat ik voor jouw kind kan betekenen m.b.t. 
bijlessen. 
 
Inge Centen 
 0643151468 
 info@huiswerkbegeleidingopkoers.nl 
 http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/ 
 

    
 

http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/
mailto:info@huiswerkbegeleidingopkoers.nl
http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/
http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/
http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/basisonderwijs.html
http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/voortgezet-onderwijs.html
http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/beelddenkers.html
http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/matrixcoaching.html


 

 

BELEEF DE BARRE WINTER VAN 2017 
 OP 

27-28 EN 29 DECEMBER  
 

Barre winters herleven op het dorpsplein op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 

december a.s. De wat oudere Ettenaar weet het zich nog goed te herinneren. Pakken sneeuw 

op het schoolplein (nu dorpsplein) met meterslange glijbanen waarna je over de stangen 

buitelde. Het vroor dat het kraakte en met je tong aan de bevroren stangen likken was ronduit 

levensgevaarlijk want je kwam er niet meer van los. Schaatsen kon je altijd wel ergens op een 

ondergelopen stuk weiland of zelfs op de Oude IJssel.  

 

In 1963 werd er nog niet gepraat over de opwarming van de aarde. Hier zien wij Toon 

Lucassen en Maria Lucassen-Burgers op de Warmseweg waar fietsen niet meer mogelijk was 

door de geselende jachtsneeuw. Het was de meest tot de verbeelding sprekende winter van de 

vorige eeuw met de zwaarste elfstedentocht ooit.                                                                            

Foto: Harrie Onstein 

 

Maar zowel de ondergelopen weilanden als de strenge vorst komen bijna niet meer voor en 

daarom het initiatief van Stichting Dorpsplein Etten om een kunst-schaatsbaan te bouwen op 

het dorpsplein zodat jong en oud weer eens de schaatsen kan onderbinden. De baan is 10 bij 

12 meter. Schaatsen meenemen hoeft niet want daarvoor wordt gezorgd en uiteraard zal de 

koek- en zopiekraam niet ontbreken. Het plein wordt omgetoverd in kerstsfeer met sfeervolle 

muziek, kraampjes, lampjes en kerstbomen. 

  

Woensdag 27 december wordt om 14.00 uur de baan geopend. Om 14.30 uur krijgen de 

kinderen gratis schaatsles tot plm. 16.00 uur.  

Daarna is de baan vrij voor eenieder tot 20.00 uur. 



 

 

s' Avonds om 19.30 uur een optreden van Harmonie Onderling Genoegen.  

 

Donderdag  28 december. Van 10.00 tot 14.00 uur schaatsen voor kinderen t/m 12 jaar.  

Van 14.00 tot 20.00 uur schaatsen voor eenieder . Zowel overdag als 's avonds een 

optreden van de midwinterhoornblazers de “Hutten-Piepen” uit Ulft. 's Avonds een 

muzikaal optreden van The Voices en het Ettens Mannenkoor van 19.30 tot 21.00 uur. 

Daarna tot 22.00 uur gezellig na kletsen met een hapje en een drankje.  

 

Vrijdag 29 december. Van 10.00 tot 14.00 uur schaatsen voor kinderen t/m 12 jaar. 

Van 14.00 tot 17.00 uur schaatsen voor eenieder en afsluiting. 

   

Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd door vrijwilligers van het Senioren Restaurant 

en Stichting Dorpsplein. Bedrijven uit Etten en de regio hebben zich middels sponsoring 

achter dit initiatief geschaard waardoor het allemaal mogelijk is.                 

 

De huur van de schaatsen bedraagt € 2,00 en daarvoor kan men dan 1 uur schaatsen. EHBO is 

aanwezig en de organisatie zal toezicht houden dat alles ordentelijk gaat verlopen. 

 

 

 

 

Stichting Dorsplein Etten hoopt met deze winteractiviteit op het dorpsplein  weer velen een 

plezier te doen. Willen wij met z'n allen dat ons dorp leuk blijft om te wonen dan is het 

organiseren van activeiten van levensbelang. En waar kun je dat beter doen dan op het 

dorpsplein. Wij helpen u graag daarbij.  

 

Heel veel schaatsplezier toegewenst en alle goeds voor 

2018. 



 

 

 

 



 

 

 
Hallo Ettenaren, 
 
Dit jaar is er weer de mogelijkheid om op het paasvuur terrein carbid te schieten. 
 
Je kunt je aanmelden op woensdag 20 december van 20:30 uur tot 21:00 in het schuttersgebouw bij 
Sebastiaan Jansen. 
 

 

 

Schutterij de eendracht kan terug zien op een geweldig mooi schuttersjaar. 

Het jaar willen we dan ook afsluiten door een dankwoord te richten aan: 

*De  sponsoren voor hun bijdrage op welke manier u dit ook heeft gedaan. We zijn blij dat er vele 

sponsoren onze schutterij een warm hart toedragen en hier graag wat in willen betekenen. Dank je 

wel hiervoor! 

*De vrijwilligers: zonder vrijwilligers zou een vereniging niet kunnen bestaan. De vrijwilligers die dit 

jaar op welke manier dan ook iets voor de schutterij hebben betekent. Dank je wel hiervoor! 

*Leden van de schutterij: dit jaar zijn er diverse evenementen geweest waarin jullie lieten zien waar 

een schutterij voor staat. Dank je wel hiervoor! 

Nieuwe beheerder Schuttersgebouw: 

Jan Sessink stopt m.i.v. 01-01-2018 als beheerder schuttersgebouw. Jan heeft met veel passie het 

gebouw beheert samen met zijn echtgenote Annie. Als bestuur en leden zijn we Jan hier zeer 

erkentelijk voor.  Wijnand Jansen gaat zijn taak als beheerder overnemen. We hopen dat Wijnand 

deze taak ook met veel passie mag gaan doen en wensen hem veel succes. 

Tot slot willen we alle sponsoren, vrijwilligers, leden schutterij en iedereen die zich verbonden voelt 

met de schutterij, gezellige sfeervolle feestdagen en een gezond en gelukkig 2018 toewensen. 

 



Buutkampioenschappen 2017  

 

          

Buutkampioenschappen 2017 een groot tranendal!! 

Ik zeg Allaaf, volle bak zie ik 2600 man en dan zit ik er niet eentje langs, zeker geen kloten 

op tv vanavond!  Welkom, speciaal voor de hoogheden, laagheden en natuurlijk de 

minderheden. Mooi daj der bunt allemoal. Zo opende residentie president Guus de avond. 

Buiten had iedereen al de geweldige entree poort gezien gemaakt door onze eigen prins met 

zijn adjudanten, klasse luuj. Als moderne vereniging hebt wij geprobeerd um ook veur de 

genderneutrale medemens een toilet veurziening te creeren, helaas was de bouwverguning 

niet op tied rond, um disse mensen toch van dienst te kunnen zun is er incontinensie 

materiaal verkriegbaar bij de munten bar!! Wij kunt now ook officieel spraeken van een lange 

traditie achterhoekse buut kampioenschappen want het is al de tweede keer. Ja en bij een 

serieus kampioenschap hei een vakkundige jury neudig en die was der. Ze hadden allemoal 

een papierken van goed gedrag in motten leveren en das was grondig gesjekt.  Elke 

deelnemer had een eigen jury lid meegenomen het waren, Bennie Centen,  Freek Toebes,  

Betsy Schadron,  Marien Derksen,  Antoine Booms,  Roger Scholten,  Leo Vreeman en 

Dewy Krijgsman. Zeer bekende namen uut de achterhoekse sjowbis, vooral Bennie 

natuurlijk. 

Voeg als secretaris Sjoerd Jansen en als voorzitter de man die nooit in een kinder box het 

gezeten maar als baby gelijk in een ton is gezet iemand met 40 joar ervaring in het 

buutgebeuren uut Ulft Jan Fischer erbij dan kun je spreken van een vakkundige en geheel 

onafhankelijke Jury.  

 Ons huusorkest de deurbloazers o.l.v. Raymond Wieskamp.  Was natuurlijk ook weer van 

de partij, zonder muziek geen carnaval. Ze verrasten ons met enkele nieuwe nummers en 

zoutjes. 

Enkel weken van te voren was er een dubbele blinde trekking van volgorde wie er eerst 

opmot en dat was spannend want niemand wil graag de spits afbieten umdat dan de zaal 

nog z.g. kolt is. Doar snap ik now geen zak van want Max Verstappen jig zig hoast te barsten 

met de training um op pole position te stoan!!!!!!!!!!! Het was te kort dag um der als 

organisatie nog wat aan te veranderen moar veur volgend joar is ut opgelost, wij hebt dan 

gin nummer 1 moar beginnen met nr. 2 en dan tot 9! 

Als eerste mocht onze eigen Niels Berendsen als een broabantse darter. Hij kreeg de zaal al 

gelijk in lachstemming  want het was ontzettend leuk vooral het feit dat hij twee geitjes had 

dankzij zijn huisarts.  2e buut was Willem de 

Weul (Rouwhorst uut Zuuwnt) hij vertelde over zijn grootste hobby de zwarte cross, met 

brommers kieken en al, het mooist vond hij dat de prijzen nog nooit verhoogd waren in 30 

jaar, een biertje koste nog steeds 1 muntje. Een prachtige buut. 

3e buut Dr. Bennie Knapper uut Azum, (Marcel Braam) Hij had een op de plaatslijke 

hoogeschool gestudeerd en was er zelfs geslaagd. Als gedragswetenschapper bestudeerde 

hij nu kandidaten die in aanmerking komen voor Prins Carnaval dus u komt hem vast nog 

tegen. 

 



Buutkampioenschappen 2017  

 

 

4e buut was Danny in het Groen (Lambert-Jan Koops uit Zeddam). Hij werkt bij de 

groenvoorzienig via een of andere werkvoorziening want hij ging altijd met het busje naar het 

werk. Ik dacht eerst die keerl is niet goed wies een echte daozel, moar hij zat al in de rol. 

Prachtige gort droge humor die hem de 2e plaats van de vakjury en een 1e plaats van de 

publieks jury opleverde.  

5e Buut was Vincent Nijhof uut S’Heernbarg. Nu was hij een uitvaartondernemer Leen van de 

Veen, hij stopt uw geliefde in een potje of onder een steen. Met cake uit eigen keuken. 

Vincent won de eerste prijs van de vakjury en mag volgend jaar proberen om de wisselbeker 

voorgoed te houden. 

6e Buut  Bremske Perkamentus (Remco van Aken uut Silvold) Hij goochelde van alles door 

elkaar, maar viel dit keer niet in de prijzen. 

7e Buut tafel 11. Tom Gregoor en Ruben Berendsen uut Silvold en Gaandren, zij vertelden 

iets over de avonturen in de postbestel wereld, ook een geweldige beleving de timing tussen 

beiden was zeer goed. 

8e en laatste was Daniel Schmitz ook uut s’Heernbarg, als Theo van de Wedeo. En bij zijn 

buut werden de allerlaatste lach traantjes er uitgeperst. Wat wel heel zielig was dat Theo na 

een ziekte zijn schoffel was vergeten en hij toen de hele dag op de bezem had moeten 

leunen. Hij werd uiteindelijk 3e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik was blij dat ik niet in de jury zat, en met mij waren veel mensen die er net zo over dachten. 

Het was gewoon geweldig leuk en iedereen had erg genoten, in de uren en dagen erna werd 

er nog veel over gepraat en kwamen de leuke proatjes weer boaven. Nagenieten kan ook 

heel leuk zijn. Als je in de gelegenheid bent om een van deze artiesten een keer te zien 

optreden zeker doen zou ik zeggen. Er was een grandioze verloting, een woord van dank 

voor de prijzenschenkers, Welkoop Silvolde, Fred Brouwer Braamt, Bakker Ebbers Terborg, 

vleesboerderij Dieker Etten, Brethouwer tweewielers Gaanderen, Henk Vredegoor Etten, van 

Veen Bloemen Etten.  



Buutkampioenschappen 2017  

 

 

 

Ook de after party met Free Line was weer helemaal toppie. Met gastoptredens van Maaike 

en Miranda en uiteraard Prins Robin. 

 De pendel bussen naar de parkeerplaatsen buiten het centrum vertrokken vanaf 2:15 en 

moe en voldaan en met een goed gevoel kunnen de Deurzetters weer apetrots terugkieken 

op een machtig mooie avond, en opmaken veur het grote carnavals spektakel van het 

weekend van 20 en 21 januari 2018.  

Tot slot wil ik iedereen bedanken, vooral de artiesten van die avond en verder een ieder die 

deze avond tot een geweldig succes heeft gemaakt. Allaaf!  

De Deurzetters wensen u allen fijne en gezellige feestdagen en voor 2018 veel geluk en 

gezondheid en uiteraard weer een geweldige carnaval . 

                 Afd.p.r. de Deurzetters Guus van Aken  

 

  

 

 

 

 



“The Voices” 

 

 

 

“The Voices” 

  

 
  

 

De tijd vliegt voorbij.  
Een jaar waar we hele leuke optredens hebben gehad.  

Maar december is nog in volle gang.  

Naast de optredens die we nu achter de rug hebben, zingen wij koopzondag  
17 december in Winterwonderstad Doetinchem.  

De binnenstad staat volledig in teken van de kerst en wij gaan dit muzikaal 
begeleiden. 

Kerstavond zijn wij ook te horen; tijdens de Kerstviering om 17.00 in de RK Kerk 
in Etten. 

2018 zullen jullie ons niet veel zien en horen. 

We zijn namelijk aan het oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 

Waarom? 

In 2019 bestaan we 25 jaar en houden een SPETTEREND CONCERT! 

Hou onze informatie in de Treffer dus goed in de gaten. 

  

Lijkt het jou leuk om mee te zingen met ons concert, dan is dit nu je kans! 
Donderdag 18 januari 2018 van 20:00 uur t/m 21:45 uur  

hebben we een open repetitie avond (Basisschool de Klimpaal) 

(We zijn op zoek naar alle stemgroepen.) 



“The Voices” 

 

 

 

En heren….. durven jullie het óók aan? We zijn benieuwd 

Voor informatie en aanmeldingen mail dan naar thevoices@live.nl 

Kijk ook op onze website: thevoices.nl 

  

We wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een goed 2018! 
Groeten van alle leden van The Voices. 

 

 

  

mailto:thevoices@live.nl


 

 

Zonnebloem Etten 

Jaarprogramma 2018 

 

17 februari:  Een gezellige middag met de vrouwen van de Slachtvisite uit Noordijk. 

Ze komen op een humoristische wijze vertellen over de huisslachting 

van vroeger. De dames gaan ook rond met een eigen gemaakt warm 

hapje. Noteer de datum alvast in uw agenda! Tijdens deze middag zal 

een er weer een verloting plaatsvinden. 

Hoe laat:   14.00-17.00 uur    
 Waar:   Zaal Köster 

 

 

Ten tijde dat er nog volop huisslachting plaats vond, was het 

gebruikelijk dat de naobers (buren) op 

slachtvisite kwamen, het zogenaamde 

‘vetpriezen’. Het geslachte varken dat op 

de ladder hing, werd dan door de buren 

geprezen: Nôh, nôh, wat een bes varken 

heb ieleu daor hang’n.” Het spek moest 

“steentjesdik” zijn. Hoo vetter, hoo 

better. Daarop werd dan een borrel 

gedronken met iets van het geslachte erbij. Als welkomsthapje 

wordt de bezoeker op “schraömkes” ( kaantjes), baklever en 

bakbloedworst getrakteerd. Nostalgie viert hoogtij. 

Mei :                    Boottocht 

Juni:                    Wandeltocht door het buitengebied van Etten 

September:        Ziekendag 

Oktober:              Workshop bloemschikken 

December:          Extraatje voor de gasten van 80 en de zieken. 

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

maken op onderstaand rekening nummer. Donaties zijn zeer welkom! 

NL83 RABO 0359 177824 

T.N.V. De Zonnebloem Etten 

 De Zonnebloem Etten 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9n4XmwoLYAhXEzaQKHUbvB4gQjRwIBw&url=https://www.puurtwenterand.nl/Agenda/07-11-2017/?&psig=AOvVaw1O8GrWfrV1Jv1esuDV4NvA&ust=1513101046664913


 

 

 



 

 

  

 Met verslagenheid ontvingen wij het droevige 

bericht van het overlijden van  

 

 Herman Roelofs 
 

 Herman was 58 jaar trouw lid van onze 

schietvereniging. 

 

 Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en 

kleinkinderen heel veel sterkte bij dit verlies. 

 

 Bestuur en leden schietvereniging Diana 

 

 17 november 2017 

 

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

 

 Schietvereniging Diana wenst iedereen   

gezellige feestdagen en veel  gezondheid toe in 2018  
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Huldigingen bij schietvereniging Diana 

 

 
 

De jubilarissen met hun echtgenotes die in de bloemetjes werden gezet. 

 

Tijdens de jaarlijkse feestavond op 

zaterdag 18 november in zaal Köster, 

werden bij schietvereniging Diana enkele 

leden gehuldigd.  

Jan Vredegoor was 50 jaar lid, Barry Kock 

was 40 jaar lid en Willy Zweers was ook 

40 jaar lid. 

Frank Bergevoet (ook 40 jaar lid) was 

wegens omstandigheden niet op deze avond 

aanwezig. Hij is thuis bezocht en door de 

voorzitter gehuldigd. 

Ook werden de jubilarissen extra gehuldigd 

door het bestuur van Schietbond Oost 

Gelderland, waarvan zij een bijbehorende 

jubileumspeld werd opgespeld.  

 

De voorzitter had voor iedereen een 

hartelijk woord en benadrukte dat Diana, die 

dit jaar haar 70-jarig bestaan vierde, net als 

zoveel andere verenigingen, vergrijsd.  

Diana doet er alles aan om jeugd te werven 

en kan zich gelukkig prijzen dat we op dit 

moment 9 jeugdschutters bij de vereniging 

hebben die onder deskundige begeleiding 

elke vrijdag luchtgeweer schieten van half 

acht tot kwart over acht. 

Diana heeft inclusief de jeugd- en ereleden  

totaal 75 leden. 

 

Dit jaar is van 9 t/m 13 oktober een 

geslaagd jubileumconcours gehouden waar 

door 161 schutters uit Oost Gelderland aan 

werd deelgenomen. 

De worstenbaan in de kantine was een 

enorm succes. 

De prijsuitreiking was op vrijdag 17 

november. 

 

De feestavond werd weer muzikaal 

verzorgd door het bekend orkest FreeLine.

 
 

  



 

 

 

 

Kledingruilpunt 't KleedGoed in Etten  

 
Sinds 2 jaar is kledingruilpunt 't KleedGoed gevestigd binnen Werk & Dagactiviteiten 't 

Laer in  Etten. Ongeveer 150 bezoekers komen met regelmaat naar 't KleedGoed om 

hun garderobe te vernieuwen. Ongeveer tien cliënten van Zozijn helpen mee met het 

innemen, opvouwen, ophangen en uitgeven van de kleding en daar zijn ze maar wat 

trots op! 

 
Van rompertjes tot shirts, van broeken tot vesten en van blouses tot colberts; overal waar je 

kijkt in de winkelruimte van dagcentrum ‘t Laer hangt en ligt kleding. In rekken, in stellingen 

en kasten. Aan de wand hangt zelfs een trouwjurk.  

 

De kleding wordt allemaal ingebracht door de leden van ’t KleedGoed of door particulieren uit 

de omgeving. De leden schrijven zich steeds voor een jaar in. Dat kost 10 euro. Bij de start 

van je lidmaatschap krijg je 10 punten cadeau. Voor elk punt kun je een kledingstuk 

uitzoeken. Alleen kleding die schoon is, niet kapot is en in goede staat is, worden 

geaccepteerd. Als je geen lid wil worden, maar wel kleding wil komen brengen, ben je ook 

van harte welkom.Tevens zamelen we klein speelgoed in die niet stuk of beschadigd is en 

verkopen we klein speelgoed, voor 'n klein prijsje! 

 

Voel je welkom om een kijkje te komen nemen in “t KleedGoed!  

Onze cliënten en vrijwilligers helpen u graag met het innemen en uitzoeken van kleding of 

schoenen. 

Ulftsestraat 30 in Etten. 

Tel. 088-5751400. 

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 13.00-15.00 uur en op de 

woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. 

Tot ziens! 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

 

Donderdag 4 januari 2018.  20:00 uur  

Een optometrist van oogkliniek Zonnestraal geeft uitleg over de ogen en de mogelijkheden 

van de verschillende behandelingen. 

 

  



 

 

                        

Glasvezel dichtbij, ook voor buitengebied Etten ! 
 

 

Het is nu of nooit voor de inwoners van het buitengebied van de gemeenten Doesburg, Doetinchem, 
Montferland, Oude IJsselstreek en een deel van Zevenaar. Vóór 19 februari moet minimaal de helft 
van de inwoners een abonnement hebben afgesloten bij een dienstaanbieder. Dan krijgt de aanleg 
van glasvezel namelijk een GO! Kiest u op een later moment alsnog voor glasvezel, dan betaalt u de 
werkelijke aansluitkosten van           minimaal € 995,00 extra. 
 
Onlangs zijn er 4 informatieavonden gehouden waar veel informatie kon worden gedeeld over de 
aanleg, kosten en mogelijkheden van glasvezel in het buitengebied. Alle inwoners van het 
buitengebied van Achterhoek Zuid krijgen hetzelfde aanbod: keuze uit vier dienstaanbieders voor 
een passend glasvezelabonnement én een vastrechtvergoeding van €1600,00 bij eenmalige afkoop of 
een maandelijkse vergoeding van €12,50. Projectleider Daisy Meekes licht toe: “We willen graag 
keuze bieden, dus zijn er 4 verschillende dienstaanbieders die een abonnement voor televisie, 
telefonie en/of internet verkopen. Voor ieder wat wils dus.”  
 
We horen vaak dat mensen denken dat ze duurder uit zijn met glasvezel. Dit blijkt in de praktijk niet 
altijd zo te zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak niet weten wat ze nu betalen voor hun huidige 
abonnementen, voor de schotel, voor het bellen, etc. Als deze kosten inzichtelijk worden gemaakt, 
schrikken ze toch van het bedrag. Een vergelijking met de diensten via glasvezel wijst dan uit dat een 
glasvezelabonnement zeker niet altijd duurder is.  
Daarnaast blijkt uit ervaring uit eerdere campagnes dat mensen opzien tegen het overstappen. Wat 
men vaak niet weet, is dat het vaste telefoonnummer behouden kan worden en dat mailadressen 
makkelijk aan te passen zijn. Het advies is, om een mailadres te nemen dat niet aanbieder-afhankelijk 
is, bijvoorbeeld van Hotmail, Gmail of Outlook. Verder bieden verschillende dienstaanbieders hulp bij 
de overstap.  
 
Tot slot ziet nog niet iedereen het nut van glasvezel. “Ik red mij nu nog prima” is iets dat we vaak 
horen. Voor nu is dat waarschijnlijk ook zo. Maar met het oog op de toekomst, is het verstandig om 
toch over te gaan. De technologische ontwikkelingen staan niet stil, er komen steeds nieuwe 
diensten bij die vooral om een goede en snelle verbinding vragen. Zo faciliteert glasvezel diensten als 
zorg op afstand, onderwijs op maat en ondersteunt het de bedrijvigheid in het buitengebied. 
 
Op 19 februari weten we of de benodigde 50% deelname is behaald en er glasvezel wordt aangelegd 
in het buitengebied van Achterhoek Zuid. Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste 
glasvezelabonnement? De dienstaanbieders helpen u graag verder. Voor advies kunt u ook terecht 
bij lokale verkopers in de buurt. Op www.glasvezelbuitenaf.nl vindt u een overzicht van de 
verkooppunten in uw regio.  

 
Ongestoord televisiekijken, snel internetten en en voordelig bellen is ook voor u binnen 
handbereik. Laten we er samen voor gaan!             
 
                                           
 

Glasvezel buitenaf              www.glasvezelbuitenaf.nl                

  

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
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