
Hallo allemaal, wat fijn 
 

Ja lu’j dit is het begin van een lied 

welke de laatste dagen vol werd 
gedraaid tijdens het 

carnavalsfeest. Een liedje van de 
televisieserie “de Luizenmoeder” 

ook deze is bi’j de meeste van ons 
wel bekend. Wat is het toch mooi, 

dat zo’n serie  weurdt 
uutgezonden. Wat i’j ook van wilt 

denken, in deze serie weurdt wel 
de samenleaving bloot gelegd. 

Hierin worden uutspraken gedaon, 
welke normaal niet meer mogen 

worden gedaon. Maor waor wi’j 
allemaol wel is naor verlangen, 

gewoon zeggen wat wi’j denken. 

Ons zelf een spiegel veur hollen, 
dat hebben wi’j jaoren niet meer 

gedaon. Sterker nog wi’j mochten 
dat helemaol niet meer, wi’j 

politiek correct zun, anders 
heurde i’j der niet meer bi’j. Maor 

als een politicus ons jaoren lang 
he veurgelogen oaver een 

ontmoeting wie der helemaol niet 
is gewes, dan mag den man 

blieven zitten. Ik mot zeggen wie 

motten wi’j dan nog geleuven. ’t 
Is toch van de gekke, dat mensen 

wie ons land motten besturen en 
een veurbeeld motten zun veur 

onze samenleving oaveral met 
weg kommen. Ik hoop dat zulke 

partijen worden afgerekend in de 
kommende gemeenteraod 

verkiezingen. Maor ja, no’w bun ik 
niet politiek correct bezig want de 

gemeente politiek kan der niks an 
doen dat de heren in Den Haag 

andere normen hebben. Volgens 
mien motten ze allemaol maor 

weer is naor juffrouw Ank, die wet 

precies hoe ze deze mennekes 
motten aanpakken. Stampen op 

de grond, handen in de zij en 
luusteren. 

 
De groeten 

BuE 

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  14 Maart voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 20 Maart 2018. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                            Februari 2018, jaargang 38 

                                         Nummer 366 

mailto:detreffer11@gmail.com


 

 

PAASDINER  2018 
 
Dinsdag 27 maart 2018 in het 
Wijkrestaurant Etten – gebouw ’t Stoom 
achter molen de Witten 
 
Aanvang  :  14,00 uur 
 
Kosten    : € 17,50 p.p. 
 
Aanmelden voor 22 maart a.s. bij Mieke Thiele (329871) – Conny 
Smink (325082) of in het Wijkrestaurant 
 
Het Paasdiner is als volgt samengesteld: 
 
Ardenner ham met meloen 
 
Aspergesoep 
 
Biefstukpuntjes - stroganoffsaus 
 
Schorseneren – spruitjes - appelmoes 
 
Aardappelgratin – Pommes Duchesse 
 
IJs met fruitcocktail 
 
Koffie – thee met 
paaseitje. 
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Eieractie Klimpaal: 

Vrijdag 23 maart vanaf 17.00uur komen de kinderen van basisschool De Klimpaal weer 

langs de deuren voor onze jaarlijkse eieractie. 

Al sinds een aantal jaren bellen zij, vlak voor de paasdagen, bij de inwoners van Etten aan 

om de heerlijkste eieren te verkopen. De opbrengst is ook dit jaar weer voor de kinderen van 

onze basisschool. Zij willen graag nieuw buitenspelmateriaal aanschaffen. 

Helpt u mee? 

Een doosje van 10 eieren kosten € 2,50 

 

Helaas is het niet meer haalbaar om de kinderen ook het buitengebied van Etten te laten 

bezoeken. Toch willen wij ook dit jaar die inwoners niet passeren. 

Via de mail kunt u een bestelling doen. Wij zorgen dan dat de eieren voor de paasdagen bij u 

thuis afgeleverd worden. 

Bedankt namens de kinderen van De Klimpaal 

En de oudervereniging 

Mailadres: ovdeklimpaal@hotmail.com 

 

 

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers 

Van 29 januari tot 3 februari 2018 vond in Etten de 

Hersenstichingcollecte plaats. Veel collectanten zijn op 

pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een 

hersenaandoening geld in te zamelen. Deze 

enthousiaste inzet heeft € 927,81 opgeleverd. Deze 

mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk 

onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te 

leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. 

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.  

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 

0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag. 

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl 

 

Marian Helmes 

Organisator Etten 

mailto:ovdeklimpaal@hotmail.com
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HET AARDOLIETIJDPERK. 

 

 

Ondanks de mogelijkheden die ’t stoomtijdperk te bieden had met de uitvinding van de 

stoommachine en de stoomturbine, was er nog steeds niets bruikbaars voor ’t vervoer over de weg 

en voor de veldwerkzaamheden in de land- en tuinbouw. We hebben het nu over de periode van zo 

rond 1840-1860.  

Weliswaar was er ’n verkleinde uitgave van de stoomlocomotief, de eerder beschreven stoom- 

locomobiel, maar dit was geen echte optie. Er waren te weinig toepassingen, en men liep steeds 

weer aan tegen de nadelen van ’n onvoldoende rendement, moeilijk te manoeuvreren, ’n te groot 

gewicht, en vooral ’n veel te lange opstartprocedure van ruim 2 uur! 

ONDERZOEK:  op meerdere plaatsen in de industrielanden waren verscheidene uitvinders (meestal 

onafhankelijk van elkaar) naarstig op zoek naar ’n betere oplossing dan stoomtractie. Hoewel er 

verschillende theorieën over bestonden, hadden alle uitvinders één ding gemeen n.l. dat de 

opwekking van kracht  IN de motor moest plaatsvinden: in ’n zgn. motor met inwendige verbranding 

(dit in tegenstelling tot de stoommachine, zoals bekend).  En ook wist men dat men dan af moest van 

het gebruik van vaste brandstoffen, want deze zijn niet geschikt voor automatische invoer in ’n 

dergelijke motor en te volumineus. 

Men wist toen al wel dat, volgens ’n bekende natuurkundige wet, ALLEEN GASSEN MAAR KUNNEN 

BRANDEN  (ook al lijkt dat vaak niet zo, zoals bv. bij brandend hout). ’n Gas zou daarom de beste 

optie zijn, maar …… was in die vorm te volumineus om op ’n rijdend voertuig mee te nemen. Want 

het vloeibaar maken van gassen om daarmee ’t volume drastisch te verkleinen (zoals nu bij LPG) 

kende men toen nog niet.  Het enige alternatief was dus om ’n vloeibare brandstof te ontdekken, 

want die kon door z’n kleine volume makkelijk in ’n eenvoudige brandstoftank worden meegenomen. 

En ’n carburateur (die nog uitgevonden moest worden!) zou dan tijdens ’t rijden die vloeibare 

brandstof gasvormig moeten maken. 

Maar …… de aardolie was nog niet ontdekt.  Wel probeerde men alvast geschikte motoren te 

ontwerpen en uit te proberen. Dat kon omdat er al ’n gas beschikbaar was, n.l. het zgn. stadsgas (zie 

Internet). En ’n carburateur was aldus niet nodig. 

Het stadsgas werd verkregen door destillatie van steenkool en was bedoeld voor huishoudelijk 

gebruik en straatverlichting (’t werd o.a. gemaakt in Terborg, net over de brug rechts, in ’n gasfabriek 

en opgeslagen in ’n grote gashouder; hij is inmiddels, vanwege de komst van ’t aardgas, allang 

verdwenen, maar bij velen nog bekend). Vanwege bovengenoemde bestemming was dit gas dus 

maar beperkt beschikbaar voor motoren. En omdat gas, zoals boven beschreven, niet geschikt is om 

op ’n rijdend voertuig mee te nemen, was alleen maar stationeer gebruik rechtstreeks op ’t gasnet 

mogelijk. 

Het wegvervoer en de veldwerkzaamheden in de land- en tuinbouw moesten ’t dus nog steeds 

stellen zonder mechanische tractie! Paardentractie zou daar nog lang nodig blijven.<<<< 

                                                                                                                                    Bernard Bosman. 

Hij: “Met wie stond je daar ’n half uur in de deuropening te praten?” 

Zij:  “Met buurvrouw Jansen ….. ze had geen tijd om binnen te komen.” 

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

Minister-president: “ Vijf jaar geleden bevond ons land zich nog aan de rand van  

de afgrond. Gelukkig hebben we daarna een flinke stap vooruit gezet”. 

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

Nieuwskop in de krant:  Buschauffeur rijdt dronken kinderen rond. 



 

  

 
 

 

30e   straat schiettoernooi  
Op de schietbanen van schietvereniging Diana. 
Deze zijn gelegen op sportpark de Treffer aan de Molenstraat in Etten 
Organisatie hiervan wordt gedaan door de Gezamenlijke Buurtverg. Etten. 
Alle inwoners van Etten van 16 jaar en ouder kunnen hieraan meedoen. 
Kosten €3,00 per persoon te voldoen bij opgave. 
 

Opgave kan t/m Vrijdag 16 MAART  
Voorrondes: 

 Dinsdag 3 April – Woensdag 4 April en Donderdag5 April. 
Tussen 19.00 uur en 22.00 uur kan er geschoten worden 

Finale: 

 Donderdag 12 April 
Tussen 20.00 uur en 22.00 uur wordt de finale geschoten.   
 

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

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

punten worden niet geteld. 
 Op deze manier kunnen straten meer mensen laten meedoen aan dit toernooi. 

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

Om mee te kunnen doen moet je op 3  April minimaal 12 jaar zijn. 

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

strijden om de wisselbeker. 
 
 Groep 2  van 14 t/m 15 schieten ook tegen elkaar. 

Ook hier gaan de hoogste 5 door naar de finale. En strijden voor de wisselbeker. 
 

 De beide jeugdgroepen schieten in de voorrondes en in de finale tussen 18.30 uur en 19.30 uur  
 Kosten voor de jeugd € 1.00 per persoon te voldoen bij opgave. 
Opgave bij: 
Bert Steentjes     Kampstraat 7      tel 0315-329455            mail: bert.steentjes@gmail.com  
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Goedendag lieve mensen, 

 

Nationale Vereniging de Zonnebloem is de landelijke vrijwilligersorganisatie die zich  

inzet voor het welzijn van mensen met een lichamelijke beperking door leeftijd,  

ziekte of handicap. Door huisbezoek en het organiseren van aangepaste activiteiten en  

vakanties wil de Zonnebloem het sociaal isolement van mensen voorkomen en  

bijdragen aan de kwaliteit van het leven.  

Met ruim 40.000 vrijwilligers is de Zonnebloem een van de grootste vrijwilligers- 

organisaties van Nederland. Voor de afdeling Etten, houd ik me bezig met de functie van  

sponsorwerver. 

  

Wat willen we als afdeling Etten doen?  

We willen graag een bootreis gaan organiseren voor onze leden met een leuk  

arrangement. Een leuke activiteit, inclusief heen en terugreis. De planning op de  

jaarkalender van de Zonnebloem Etten voor deze activiteit is: 

vrijdag 11 mei 2018. Aangezien een aantal van onze leden rolstoelafhankelijk zijn  

en we aanpassingen voor vervoer nodig hebben, is een busreis, (bus met lift) voor  

onze afdeling Etten, haast niet mogelijk.  

Door middel van de sponsoractie van de Zonnebloem, proberen we de  

busreis gesponsord te krijgen, zodat we dit wel kunnen  realiseren.  

Echter hebben we uw hulp daarbij nodig.   

U kunt ons steunen door €50,00 over te maken op ibannummer : 

NL 83 RABO 03591 77 824 t.n.v. de Zonnebloem Etten ten behoeve van  

sponsoractie voor de bootreis 2018.  

Ook is een vrijwillige gift voor de Zonnebloem een warm gebaar! 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun en belangstelling, namens alle  

vrijwilligers en leden van de Zonnebloem afdeling Etten. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marie-José van Aken-Köster,  

Sponsorwerver voor de Zonnebloem, afdeling Etten GLD 

   

 

 

 

 

 

 

DE ZONNEBLOEM , AFDELING ETTEN 

KvK 002650435 | De Zonnebloem Nederland | actie 2018  
  



 

  

Mien koolmeesjes 

 

Vlak veur mien kamerraam, op ’t terras 

He’k ’n holten mezenköwken hangen 

Het is een drukbezochte plek, first klas 

Uut de wind en deur de zon gevangen 

 

An de kromme tak van een plataan 

Hink een bölleken vet an ’n töwken 

En een pötjen pindakaes vlak onderaan 

Op een schepken naost het köwken 

 

Met vebazing zie’k ze ieverig bouwen 

Aan hun nestje zo vlak veur mien raam 

Zie ze met sprietjes en pluuskes sjouwen 

Een lust veur ’t oog zo vleitig en bekwaam 

 

Der wödt vaak gesteggeld, wie kump derin? 

Zun net mensen, soms vrolek, soms heel vreg 

Ze loeren, vangen ondertussen nog ’n spin 

En vejagen de conqurentie zonder aoverleg 

 

Hoevol meeskes zun der uutgevlaogen? 

Ik wet ’t niet, want heb ze  nooit geteld 

Dat zun dan zo van die vage vraogen 

Die’k mien eiges vaak dan heb gesteld 

 

Het vroleke gefladder op en neer 

Köwke in, köwke uut, dag nao  dag 

Vanaf  ‘s margens vrog, wel honderd keer 

Is wat ik, vanuut mien raam, dan altied zag 

 

Ze wonen hier al net zolang as ik 

Bi-jnao veertig joor zo bedenk ik mien 

Wi-j heuren bi-jmeka deur dun en dik 

Jammer volgend joor zunt ze gezien 

 

Ik zal ze missen op mien ni-je plek 

Ze heurden der onweerlegboor bi-j 

Mischien gaon ze met naor de ni-je stek 

Dat zol mooi zun, bu’w allebei weer bli-j 

 

   Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 

 



 

 

 

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.                                                  

Mailadres : h.tiemessen9@upcmail.nl 

STICHTING SPORTBELANGEN ETTEN. 
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OPROEP: 
De Treffer heeft een heel trouwe INLEGPLOEG, BEZORGERS EN COLLECTANTEN. 

De INLEGPLOEG heeft momenteel nog genoeg mensen maar bij de 

BEZORGERS/COLLECTANTEN dreigt een tekort te ontstaan ook doordat wij een paar 

bezorgers willen ontlasten omdat zij erg veel Treffers rond moeten brengen. 

 

WIE WIL ONS EEN HANDJE HELPEN? 

 

We zoeken een paar (jonge) mensen die 1x per maand van september t/m juni de Treffer rond 

willen brengen en ook in de maand februari willen collecteren. 

 

Zou je dat willen doen. Mail dan naar detreffer11@gmail.com    

Of bel naar één van de redactieleden: 

 

Addy Rexwinkel:  0315-323465 

Esmiralda Ketelaar:  0315-325141 

Benny Meijer:  06-51746572 
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NL-doet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland  
 

  
 

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, 
weer NL-doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL-doet zet vrijwilligerswerk in de 
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.  

Harmonie Onderling Genoegen is een van de weinige verenigingen in Etten met een eigen 
verenigingsgebouw (De Wielder, een belangrijk gebouw voor het dorp). Jaarlijks houden wij een 
onderhoudsdag waarbij leden en vrijwilligers allerlei klussen klaren. Te denken valt hierbij aan muren 
sauzen, kast verwijderen, rolgordijnen ophangen, deuren bijwerken, materialen afvoeren, stoelen 
repareren en nog meer van dit soort klussen.  

Dus wil je een dagje de handen uit de 
mouwen steken voor onze vereniging dan ben 
je van harte uitgenodigd op zaterdag 10 
maart 2018 tussen 9.00 tot 14.00 uur. Je 
maakt kennis met vrijwilligerswerk en helpt 
een vereniging een klus te klaren. En het is 
nog gezellig ook! Aanmelden kan via een van 
de leden of via Mirjam Blok Tel: 06-20715000. 

Jouw hulp wordt zeer op prijs gesteld! 

 
Vriendje voor een tientje 
 
Harmonie Onderling Genoegen is al ruim 90 jaar een begrip in Etten en omstreken. Het is een actieve 
en dynamische vereniging die betrokken is bij veel maatschappelijke evenementen, van Koningsdag 
tot herdenken van de bevrijding en van avondvierdaagse tot kermis. Harmonie Onderling Genoegen 
staat midden in de Ettense gemeenschap. Het in stand houden en handhaven van het muzikaal 
niveau is behoorlijk kostbaar. Daarom introduceren wij:  
 
 



 

 

 
 

                      Vriendje voor een Tientje 
 
 
Deze actie komt in plaats van de donateursactie. Voor 10 euro per jaar ondersteund u de Harmonie. 
Daarmee blijft het voor ons mogelijk om instrumenten te onderhouden en aan te schaffen. Ook 
kunnen wij ons dan muzikaal regelmatig laten horen. 
 
Door onze speciale kaart in te vullen bent u een vriend van onze vereniging en ondersteund u ons 
met 10 euro per jaar. Deze machtiging is door u zelf weer opzegbaar. 
 
De leden van Harmonie Onderling Genoegen, 
zullen voor zover dat nog niet is gedaan 
binnenkort een keer bij u aankomen voor deze 
actie. Mocht u graag onze vereniging willen 
steunen en nog niet zijn benaderd door een 
van onze leden dan kunt u contact opnemen 
met het bestuur. Zie NL-Doet voor het 
telefoonnummer van onze voorzitter of stuur 
een mail naar bestuurhog@gmail.com 
 
 
 
Hebt u zelf altijd de wens gehad om muziek te maken, dat kan natuurlijk altijd. Meldt u aan en start 
met muzieklessen om daarna deel te kunnen nemen in het (B)-orkest. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom, ook als u nog nooit muziek hebt gemaakt of nog geen noot kunt lezen. U bent nooit te oud 
om te leren. Voor meer informatie kunt U bellen met Mirjam Blok 0315 - 685687 
 
 

Noteer ook alvast in uw agenda: 

 10 maart Onderhoudsdag aanvang 9.00 uur 

 8 april voorjaarsconcert bij zaal Köster in Etten  
 
 
   



 

 

 

Van Bakker Jan tot Bakker Piet 
Aan alle inwoners van Etten 

 

Beste Ettenaren, 

 

De Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG) organiseert met 

enige regelmaat dia-lezingen, powerpointpresentaties of exposities. Deze activiteiten 

hebben steeds een historische insteek. Het kan gaan over personen, verenigingen, 

een  boerderij of een bedrijf, maar ook over een dorp. De belangstelling voor deze 

activiteiten wordt elk jaar groter. Zo heeft de OVGG het voornemen om op 13 maart 

a.s.  een dia-presentatie te houden over ‘Het Dorp Etten’. Het is een tijdsbeeld van 

het dorp over de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw. Aan de hand van 240 foto’s 

 laten wij zien hoe het dorp er toen uitzag. Voornamelijk de toen nog florende 

middenstand en en het kleinbedrijf en het veerenigingsleven worden in beeld 

gebracht. Wij laten ook zien hoe het dorp veranderd is en hoe het er nu uitziet. 

Uiteraard ontbreken ook de foto’s met de inwoners van toen niet. Aangevuld met 

prachtige verhalen. De avond wordt gehouden in Zaal Köster. In verband met een 

beperkt aantal plaatsen wordt gekozen voor het ‘gratis toegangskaartjes-systeem’. Er 

zijn 200 kaarten beschikbaar. Om iedereen van een zitplaats te voorzien kunnen 

belangstellenden maximaal 4 gratis toegangsbewijzen per persoon afhalen vanaf 8 

maart bij Café Köster in Etten. Om de kosten die gemaakt zijn door de vereniging te 

kunnen dekken wordt er na afloop een vrije gift gevraagd. Ook kunnen er dvd’s 

worden gekocht. Wij hopen op 13 maart heel veel Ettenaren te kunnen begroeten 

 

Tot ziens. Joop Keurentjes 

 
Aktiviteit: Diapresentatie: ‘Het Dorp Etten’. 

Waar: Zaal Köster 

Wanneer: 13 maart. 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur 

Toegang: Gratis. Kaarten gratis af te halen bij Café Köster vanaf 8 maart 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

Donderdag 15 maart  2018.  20:00 uur  
Bloemschikken: we gaan iets maken voor Pasen.  
 
Meebrengen schaal of vaas,   takjes om een vlechtwerk van te maken bovenop de schaal of vaas. 

Kwarteleitjes tangetje.  Voor de bloemen zorgt het bestuur. 

Afmelden voor 1 Maart.  



 

 

Nieuws van de Club van 50 

 
 
 
 
 
 

 
De Club van 50 heeft op 3 februari jl. een geslaagd uitje gehad.  
Met 42 man (waaronder 3 vrouwen) werd in eerste instantie afgereisd naar Arcen (Limburg). 
Onderweg werd o.l.v. de vicepresident van Borussia Mönchengladbach - Gustaf von Aachen - een 
bier- en voetbalquiz gehouden. Na een zenuwslopende telling van de punten ging de hoofdprijs naar 
Niek Rauwers, dé bier- en voetbalkenner van Etten en omstreken. De 2e tot en met 5e plek werden 
behaald door Gerard Roosendaal, Rob van Eck, Harry Jansen sr en Martijn Köster. Ook zij vielen in de 
prijzen. De poedelprijs ging naar Wilfried van Aken; hij wist alleen zijn naam goed te schrijven.  
In Arcen volgde een leerzame rondleiding door de kleinschalige brouwerij van Hertog Jan. Uiteraard 
werd er ook een aantal biertjes geproefd in het bijbehorende sfeervolle café.  

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Het gezelschap reisde vervolgens af naar Mönchengladbach voor de wedstrijd: Borussia 
Mönchengladbach - RasenballSport Leipzig. De sfeer rondom en in het prachtige stadion was 
fantastisch. De eerste helft van de wedstrijd was echter teleurstellend. Bennie te Grotenhuis 
en Leo Krabbenborg besloten er zelf dan maar een feestje van te maken door in de rust een 
broodje worst te halen. Helaas waren de heren de oriëntatie kwijt waardoor het even 
duurde voor ze hun plekken weer innamen.  

 

 
In de 2e helft kwam de wedstrijd wat meer op gang. Uiteindelijk wist de “Angreifer” van RB 
Leipzig net voor tijd de der winnende Tor te maken waardoor de 3 punten naar Leipzig 
gingen.  
Tegen 23 uur was het gezelschap weer op sportpark De Treffer na een gezellige en geslaagde 
dag. Iedereen bedankt voor de deelname en graag tot een volgende keer! 
Sjoerd Jansen 
Secretaris Club van 50 
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