
Bun ik no’w gek of zijn zij gek. 

 

Ja lu’j dat is een uutspraak van ons 

aller Louis van Gaal. En ik vraog 

mien dat onderhand ook steeds 

vaker af. In welke wereld leaven wi’j 

tegenwoordig. Kinderfeestjes in de 

stijl van cowboys en indianen 

(mogen) niet meer worden gegeven, 

want dat is aanstootgevend. Wie van 

ons is er niet groot met geworden, 

spollen as een cowboy of as een 

indiaan. Niemand wie der wat van 

zei, zo was ’t in de geschiedenis ook 

gegaon. En die geschiedenis kunnen 

wi’j niet her schrieven. Laot de 

kinder, kinder zunt laot ze spollen in 

een wereld waorin zi’j willen leaven. 

Volgens mien is den wereld stukken 

beter dan de wereld waorin 

sommigen ze willen plaatsen. 

Waoraan ik mien ook alderbastend 

hebt gestoord is dat sommigen 

denken um spullen te vernielen 

waoraan anderen plezier kunnen 

hebben. Hoevol ijsbanen hebben ze 

niet moed willend kapot gemaakt en 

dan ’t voetbalveld van sportclub 

Silvolde. ’t Is toch van de gekke dat 

dat allemaol maor zo kan gebeuren. 

Volgens mien hadden die lu’j beter 

een cowboy of een indiaan kunnen 

zun en dan mekaar kunnen nao 

zitten. Ik vraog mien dan weer 

telkens af, wat motten wi’j met die 

lu’j doen. ’t Zol o’w kind maor zun, 

heb i’j dan wat verkeerd gedaon of 

heb i’j ze te vol verwend. Vroeger 

kon i’j der nog wat van zeggen, maor 

tegenwoordig mo’j echt oppassen 

wat i’j zegt. Misschien waren zi’j 

vrogger geen zonnetje, of maantje of 

geen sterretje. Wi’j zullen dat effe an 

juffrouw Ank motten vraogen.  

 

De groeten 

BuE 

    

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  18 April voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 24 April 2018. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                            Maart 2018, jaargang 38 

                                         Nummer 367 
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN 

 

Om een leefomgeving te ontwikkelen en te behouden waarin elke 

inwoner van Etten zich thuis voelt, zijn wij niet alleen aanspreekpunt 

bij de gemeente, bedrijven en sociaal maatschappelijke instanties 

maar ook een volwaardige gesprekspartner op het moment dat deze 

instanties diverse plannen of initiatieven willen uitvoeren. 

Hoe meer mensen lid zijn van onze vereniging, met des te meer kracht 

kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van ons mooie dorp.  

Inschrijven kan door het formulier te downloaden op 

http://www.etten-gld.nl/dorpsbelangen/lidmaatschap-dorpsbelangen-

etten/ 

 

 

BESTUURSWISSELING 

Eind vorig jaar heeft Annette Smits de rol van secretaris binnen 

Dorpsbelangen overgenomen van Annelies Bijsterbosch. 

Annelies was sinds 2000 lid van het bestuur. 

Wij bedanken haar voor haar inzet! 

 

 

LEDENVERGADERING 

Op dinsdagavond 17 april is onze leden vergadering. Meer info volgt! 

 

 

RABOBANK CLUBACTIE 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Clubactie van de Rabobank. 

Van 5 t/m 19 april kan er weer gestemd worden! 

  

 

GEBIEDSMAKELAAR SONJA VINK WERKT IN ETTEN 

Sonja Vink, onze Gebiedsmakelaar namens de Gemeente Oude IJsselstreek is 2 

maal per maand aanwezig op basisschool De Klimpaal. 

Sonja is het eerste aanspreekpunt voor bewoners, bedrijven en instanties en het 

gezicht van de Gemeente in Etten. Dat wil zeggen dat Sonja de schakel is tussen de 

bewoners van Etten en de verschillende afdelingen in het gemeentehuis. 

Kom je ergens niet uit met de Gemeente of heb je een vraag? Bijvoorbeeld over een 

loszittende stoeptegel, onveilige situatie, burenconflict? Je kunt elke 1e en 3e 

woensdag van de maand tussen 8.00 en 10.00 uur binnenlopen bij De Klimpaal voor 

je vragen! 



 

 

 

BENT U LID VAN DE RABOBANK? STEM DAN TUSSEN 5 APRIL EN 19 APRIL 

OP UW FAVORIETE VERENIGING IN ETTEN!!  

   DAAR HOORT  
     DORPSBLAD DE TREFFER  
       NATUURLIJK OOK BIJ!!  

  

 

 

 

  

 



 

 

 

STICHTING SPORTBELANGEN  ETTEN. 

 
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. 

 

Iedereen die lid is van Rabobank Graafschap mag in april 2018 stemmen op een vereniging of 

stichting waarvoor de Rabobank Graafschap een sponsorbedrag beschikbaar stelt. 

Via Rabobank Graafschap ontvangt ieder lid een stemkaart met stemcode. Elk lid krijgt 5 

stemmen en mag maximaal 2 stemmen per stichting/vereniging geven. 

St. Sportbelangen Etten heeft zich bij de Rabobank Graafschap aangemeld voor de actie en is 

toegelaten. 

Hoe meer stemmen er op een stichting/vereniging zijn uitgebracht – hoe meer geld men krijgt. 

 

WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN AAN ST. SPORTBELANGEN  ETTEN UW STEM TE 

GEVEN?  

 

 

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. 

 

 

 
STICHTING WIJKRESTAURANT ETTEN. 
 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. 

 

Iedereen die lid is van Rabobank Graafschap mag in april 2018 stemmen op een vereniging of 

stichting waarvoor de Rabobank Graafschap een sponsorbedrag beschikbaar stelt. 

Via Rabobank Graafschap ontvangt ieder lid een stemkaart met stemcode. Elk lid krijgt 5 

stemmen en mag maximaal 2 stemmen per stichting/vereniging geven. 

St. Wijkrestaurant Etten heeft zich bij de Rabobank Graafschap aangemeld voor de actie en is 

toegelaten. 

Hoe meer stemmen er op een stichting/vereniging zijn uitgebracht – hoe meer geld men krijgt. 

 

DE VRIJWILLIGERS VAN ST.WIJKRESTAURANT ETTEN VRAGEN U VRIENDELIJK 

UW STEM OP ONS WIJKRESTAURANT UIT TE BRENGEN. 
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Op ’t nachkasje 

 

A’k naor bed toegao leg ik door 

Op dat kasjen naos mien bed 

Weer van alles kant en kloor 

Zoda’k mien margen ok weer red 

 

Zodoende dus belanden 

In een beksken steradent 

Door al mien hagelwitte tanden 

Woo’k mien ooit met heb vewend 

 

Het is da’k bes wel zonder wil 

Maor ’t mag niet anders waezen 

Naost de tanden ligt een bril 

Um margenvrog de krant te laezen 

 

Wil ik alles goed vestaon 

Dan he’k een döpken in mien oor 

Ok dat he’k inmiddels uutgedaon 

Leg ’t weer veur margen kloor 

 

Op mien kop, glad as een aal 

Prijkt een geëigend toupetjen 

Maor ’s nachs lig ik helemaol kaal 

Te snurken in mien warme bedjen 

 

Tegen ’t kasjen steet te wachten 

Een stok um te steunen bi-j ’t gaon 

Ik kan niet meer op eigen krachten 

Lang op mien benen blieven staon 

 

Naost ’t kasjen steet ’t bed 

Doorin ligt de bekaaide rest 

Wa’k niet op ’t kasjen heb gezet 

Maor vuult zich door op zien best 

 

Want helder nog is de geest 

Da’s niet te vervangen 

Altied al zo gewaes 

En meer ma’j niet velangen. 

 

 

Joop Keurentjes. Uit de bundel: Zo plat as een cent 



 

 

 

HET AARDOLIETIJDPERK  (vervolg). 

 

Zoals reeds in ’t vorige artikel opgemerkt:  het wachten was op ’n makkelijk hanteerbare brandstof, 

die liefst vloeibaar was vanwege het meenemen in ’n eenvoudige brandstoftank, die door dunne 

leidingen kon stromen en ….. die gemakkelijk te vergassen zou zijn. 

In de 19e eeuw was men in de ontwikkelde landen zo langzamerhand de mening toegedaan dat bijna 

alles wat de mensheid nodig had, wel in de grond zou kunnen zitten, dus ….. wie weet wat er nog 

meer te vinden zou zijn!  Sinds mensenheugenis had men immers al van alles ontdekt en gedolven, 

o.a. marmer,kalksteen, diamanten, allerlei zouten, metaalertsen, drinkwater, en niet te vergeten: 

steenkool!  Niet voor niets noemde men dus die delfstoffen:  grondstoffen.  Men kon er letterlijk van 

alles en nog wat van maken voor de welvaart van de mensen. 

 In het Amerika van die tijd bemoeide de toenmalige regering zich nauwelijks met het bedrijfsleven: 

men was te druk met de orde in ’t jonge rijk en ’n vreedzame indeling van de vele jonge staten tot 

wat nu de USA is. Het opkomende bedrijfsleven werd (behoudens enig toezicht) volledig overgelaten 

aan het particulier initiatief. Het was veelal in handen van zgn. baronnen. 

Het begrip baron wordt meestal omschreven als: ‘economisch machtig heerschap, die door veel 

ondernemingsgeest en veel geld, allerlei bronnen (letterlijk of figuurlijk) weet aan te boren’. 

Zo waren er b.v. haven-, staal-, katoen-, en geldbaronnen. En tegenwoordig zelfs drugsbaronnen!  

Een machtige baron was ondermeer mr. G. Bissell uit New-Haven in de staat Connecticut. Hij was ’n 

redelijk goede baron, want hij hield niet alle winsten voor zichzelf, maar hij investeerde veel kapitaal 

weer in nieuwe projecten die in het algemeen belang waren.  Hij stond bekend als de oliebaron, 

maar ……. van lampolie.  De olielamp (zie Internet) was in die tijd (toen er nog geen electriciteit was) 

het voornaamste verlichtingsmiddel. De lampolie werd gemaakt uit ’n mengsel van plantaardige en 

dierlijke oliën en vetten, o.a. uit sojaolie en walvistraan.  Maar veel oliën en vetten waren ook nodig 

voor menselijke consumptie. Want de Amerikaanse bevolking groeide in snel tempo (vooral door 

immigratie) en ook de welvaart nam toe.Er ontstond daardoor ’n schaarste aan lampolie. >>>>> 

                                                                                                                                         Bernard Bosman. 

 

  

 

Jan: “Ik stel mijn hersenen na mijn dood ter beschikking van de wetenschap”. 

Piet: “Goed idee van je; alle beetjes helpen”. 

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

Vraag: Waarom kan ’n studente in minirok nooit slagen voor ’n examen? 

Antwoord: Omdat ze de stof niet onder de knie heeft. 

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

Brokkenmaker tot rechter: “Toen ik op de rem wilde trappen was die er niet”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adem je gezond en fit 
 

 
Adem je gezond en fit is een cursus van 7 avonden. We gaan praktisch aan de slag met 
ademhalingsoefeningen en tijdens deze avonden geven wij ook uitleg over de invloed die de 
ademhaling heeft op je lichaam en de gevolgen daarvan. 
 
Het is geen ingewikkelde techniek, je krijgt oefeningen om rustig te ademen en hier ga je 3 x 
per dag 3 minuten mee aan de slag.  Het hele proces heeft direct invloed op jouw 
zenuwstelsel zodat er ook lichamelijke veranderingen plaatsvinden. Deze verandering in de 
ademhaling maakt je fitter en je wordt meer bewust waardoor vermoeidheid of een emotie 
ontstaat. Je krijgt een sleutel in handen om met situaties van alle dag om te gaan. Je leert 
kiezen wat voor jouw de beste weg is. 
 
Een praktische cursus die vooral draait om ademhaling en bewustwording. De tijd die jij 
ervoor nodig hebt is 7 avonden en iedere dag 3 x 3 minuten. Het levert jouw inzicht in 
processen en het is een snelle manier om hier zelf verandering in aan te brengen zodat er 
rust in je lichaam en het denken ontstaat. 
 
Wil jij gezonder en fitter worden en heb je die tijd ervoor over, geef je dan op en ga ermee 
aan de slag.  
 
Dinsdagavond van 19.15 tot 20.45 uur 
  17 – 24 april,  

8 – 15 – 22 - 29 mei en 5 juni 2018 
Plaats:  Wielder, Dorpsstraat 3 in Etten 
Kosten: € 165,00 
Aanmelden: info@natuurgeneeskunde-etten.nl  
  06-20715000 
 
Jacqueline Teerink en Mirjam Blok 
 

 

mailto:info@natuurgeneeskunde-etten.nl
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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  

vrijwilligersorganisaties van Nederland. Voor de afdeling Etten,  

houd ik me bezig met de functie van sponsorwerver. 

  

Activiteit vanuit Zonnebloem afdeling Etten: 

Vrijdag 11 mei 2018, gaan we een dagtocht met een bootreis maken over  

de waal met een geweldig pannenkoek en toetjes arrangement.  

We vertrekken om 9:15 uur vanaf Zalencentrum Köster, Dorpsstraat 26  

te Etten. We zullen ongeveer 16:00 uur weer in Etten terugkeren. 

 

OPROEP: 

Bent u geïnteresseerd? Doe mij een berichtje via de mail of telefonisch. 

We hebben 50 plekken beschikbaar. Onze vrijwilligers zullen beschikbaar  

zijn tijdens deze dag om hulp te bieden, daar waar nodig is. 

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 30 maart 2018. 

 

Er hebben zich voor deze activiteit voldoende sponsoren beschikbaar  

gesteld die we tijdens en na de bootreis, nogmaals hartelijk zullen bedanken. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 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 

mjvanaken@planet.nl, 06-83250850 

   

 

 

Naam geadresseerde 

KvK 002650435 | De Zonnebloem Nederland | actie 2018 
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OP ZOEK NAAR EEN NIEUW REDACTIELID 

 
Na ruim 15 jaar redactielid van de Treffer heeft Addy Rexwinkel aangegeven te willen 

stoppen aan het eind van dit seizoen. 

 

Daarom zijn wij op zoek naar 1 of 2 mensen die mee willen werken in de redactie omdat we 

graag willen dat de Treffer blijft voortbestaan. 

 

We zijn op zoek naar een enthousiast persoon die creatief is, misschien nieuwe ideeën heeft, 

en er een paar uren tijd per maand in wil steken.  

 

DUS BESTE ETTENAREN LAAT VAN JE HOREN!! 
 

Nieuwsgierig, dan graag reacties naar detreffer11@gmail.com.  

 

Of neem telefonisch contact op met: 

Benny Meijer:  0315-330362 

Esmiralda Ketelaar:  0315-325141 

Addy Rexwinkel: 0315-323465 

 

 

 

 
 

 

 
 

Allen bedankt voor de  
 
Opbrengst collecte 2018 voor dorpsblad De Treffer 
 
€ 1819,44    
 
Gr. Dorpsblad de Treffer  
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NIEUWS VAN WERKGROEP ETTEN 2025  
Werkgroep Etten2025 heeft op 6 maart jl. gesproken met onderzoeksbureau M3V. M3V is 
een onafhankelijk onderzoeksbureau dat namens de werkgroep Etten2025 – in nauwe 
samenwerking met de gemeente – opdracht heeft gekregen om een 
haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van een BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) 
voor de concentratie van voorzieningen in ons dorp uit te voeren. 
 
Op 6 december 2017 heeft werkgroep Etten2025 kennis gemaakt met M3V waarna zij 
voortvarend van start zijn gegaan met het in beeld brengen van het maatschappelijk 
vastgoed in ons dorp (basisschool De Klimpaal, gymzaal De Sprong, sportpark De Treffer, het 
schuttersgebouw, de Wielder, café-zaal Köster, de Glazeren Kast, het Stoom en dagcentrum 
’t Laer). Ons voorbereidend werk van de afgelopen jaren heeft hiervoor een goede basis 
gevormd.  
 
Op 6 maart 2018 heeft M3V de resultaten van de enquêtes en interviews die zij in de 
afgelopen maanden hebben gehouden met alle stakeholders (verenigingen, stichtingen, 
horeca) teruggekoppeld. Uit deze resultaten is een aantal toekomstscenario’s besproken 
voor een BMV in Etten. Interessante uitkomsten met perspectief! 
 

 
 
Hoe nu verder? 
- dinsdag 13 maart zijn de resultaten besproken met wethouder Kuster en een aantal 
ambtenaren; 
- vervolgens zullen de resultaten op korte termijn besproken worden met alle stakeholders 
(geïnterviewden); 
- daarna zullen alle inwoners van Etten en geïnteresseerden geïnformeerd worden tijdens 
een plenaire bijeenkomst. 
 
Dus houd de berichten in de gaten! 
Werkgroep Etten2025 
Niels Berendsen 
Barry Kock 
Maurice Scholten 
Rudy Wieskamp 

Sjoerd Jansen 



 

 

Toneelvereniging Etten bestaat honderd jaar! 
Dat moeten we vieren! 

 

De voorbereidingen voor het eeuwfeest van 
Toneel Vereniging Etten (TVE) zijn in volle 
gang.   
Het hoogtepunt van het jubeljaar wordt de 
opvoering van 'Wormen en Gaten'. Dit is een 
toneelstuk dat op verzoek van het bestuur 
speciaal geschreven werd door Theo Soontiëns. Het bijzondere aan 
dit stuk is dat het uit twee delen bestaan.  
 
TVE wilde iets bijzonders, maar geen spektakelstuk, zoals de 
openluchtspelen waar het in het verleden aan meewerkte. Nu 
presenteert TVE iets, want nog nooit in het land is vertoond. Twee 
toneelstukken die op twee locaties tegelijkertijd worden gespeeld, in 
verschillende tijdzones. Twee verschillende stukken waarbij het 
verhaal van het ene stuk 
past bij het andere 
toneelstuk.  
 
Publiek en acteurs 
wisselen van locatie in de 
pauze. De twee 
toneelstukken zijn prima 
apart van elkaar te 
bekijken, maar omdat ze 
zoveel nieuwsgierigheid 
opwekken, wil je ze ongetwijfeld beiden bekijken. 
 
We spelen een unieke (tijd)reis met één geschiedenis. Twee 
toneelstukken die naadloos op elkaar aansluiten waarbij de kijker 
letterlijk wordt meegenomen op een prachtige reis! Twee locaties, 
twee gebeurtenissen die als oneindig in elkaar doorlopen (Infinity). 
 



 

 

Het ene stuk”(Wormen) speelt zich af in de jaren vijftig en is een 
“krimi. Wormen start bij Zaal Köster. Gaten is een “dorpskroniek” en 
speelt zich af in de jaren tachtig. Gaten start in de NH. Kerk. In de 
pauze wisselen publiek en acteurs van locatie. 
 
Onze toneelvereniging, ons dorp en onze gemeenschap staan hierin 
centraal. Dit alles geprojecteerd in het dorp “Oldenbrugge” en haar 
inwoners. Spanning, sensatie, een lach en wellicht ook een traan; 
alles kunt u verwachten tijdens dit epische schouwspel! Maar let wel; 
om de volledige ervaring te beleven is één avond en dus één deel van 
het verhaal niet genoeg. 
 
Wormen en Gaten' wordt op 25, 26 en 27 mei en op 1,2 en 3 juni 
2018 gespeeld.  Aanvang 20.00 uur. Elk stuk duurt zo'n anderhalf uur. 
In de pauze wisselen spelers en publiek dus van locatie. De 
kaartverkoop start op 1 maart via www.toneelverenigingetten.nl. De 
kaarten kosten €15,- per stuk, maar wil je beide stukken bezoeken 
kost een combi-ticket €25,- 
 
In verband met de complexiteit van de kaartverkoop is er alleen 
online kaartverkoop. Kijk hiervoor op www.toneelverenigingetten.nl  
 
We begrijpen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om online 
kaarten te kopen, vraag dan een buur of familielid om te helpen. We 
hebben alles overwogen, maar het kan echt niet anders dan online. 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.toneelverenigingetten.nl/


 

 

 



 

  

 

 



 

 

BEVRIJDINGSHERDENKING PAASZATERDAG 

 31 MAART 
 

Zaterdag 31 maart (Paaszaterdag) organiseert de Ettense Molenstichting samen met Stichting 

Dorpsbelangen de jaarlijke bevrijdingsherdenking.  

Na de massaal bezochte herdenking van vorig jaar waarbij het nieuwe herdenkingsmonument 

werd onthuld aan de Tappenweg, nu weer de traditionele herdenking bij het monument in het 

dorp. Het monument aan de Tappenweg wordt veel bezocht en dat is precies waarvoor het is 

bedoeld, namelijk; nooit vergeten dat de bemanning van de Stirling Bommenwerper het hoogst 

denkbare offer heeft gebracht voor onze vrijheid. De 20 nabestaanden uit Australië en Engeland, 

die aanwezig waren bij de onthulling, zijn ons eeuwig dankbaar voor het feit dat wij hier in 

Nederland blijven herdenken wat op 26 maart 1942 is gebeurd. 

 

 

26 maart  2017. Anne Elliott, petekind van Ken Haynes (bemanningslid van de Stirling) legt 

bloemen bij het monument aan de Tappenweg.  

 
Tijdens de januari storm van dit jaar is de boom bij het herdenkingsmonument omgewaaid  en 

opgeruimd maar in overleg met de gemeente is besloten een nieuwe boom terug te plaatsen. 

Gekozen is voor de esdoorn. Het blad van de esdoorn, The Maple Leaf, is het symbool in de 

Canadese vlag. Zoals bekend is Etten bevrijd op 31maart 1945 door het Canadese South 

Saskatschewan Regiment. Ook toen was het Paaszaterdag.  5 soldaten kwamen bij de bevrijding 

om het leven. Via IJsselhunten rukten de Canadezen op richting Etten alwaar de bevolking zich 

verschanste in de kelders in afwachting van wat ging komen. Etten werd zwaar onder vuur 

genomen om de nog aanwezige Duitsers te verjagen. Een beproefde tactiek. Een hevige strijd 

volgde met man tegen man gevechten op de Klompendijk. De overmacht was te groot voor de 

Duitsers en Etten vierde massaal de bevrijding maar de feestvreugde bleek van korte duur. Etten 

werd vanuit Gaanderen-Doetinchem opnieuw onder vuur genomen door het zich terugtrekkende 



 

 

Duitse leger. Daarbij vielen burgerslachtoffers. In totaal 4 dorpsgenoten kwamen hierbij om het 

leven.  

 

 

31 maart 1945. Grote schade aan de NH Kerk en bij de fam. Bouwman in IJsselhunten  

 
In 1997 is de Molenstichting gestart met het jaarlijks herdenken van de bevrijding en het 

noemen van de namen van allen die zijn omgekomen tijdens de Ettense Oorlogsjaren. Dat zijn 

de 5 Canadese solaten, de 7 koppige bemanning van de Stirling Bommenwerper en de 9 

dorpsgenoten. De eerste herdenkingen werden gehouden bij de molen maar vanaf 2005 bij het 

opgerichte  monument bij de entree van het dorp. In het hele dorp hangen Canadese vlaggen en 

dat geeft een krachtig signaal en eerbetoon aan onze Canadese bevrijders. 

 

Zaterdag 31 maart is de herdenking om 19.00 uur bij het monument. Medewerking verlenen: 

Het Ettens Mannenkoor, Joop Keurentjes, Branch 005, enkele pipers van Pipes and Drums 

Apeldoorn, trompettist Egbert Koops en de scouting voor de erewacht en assistentie bij het 

leggen van de bloemstukken. Burgemeester Otwin van Dijk heeft te kennen gegeven aanwezig te 

zullen zijn en zal een toespraak houden. 

Blij zijn wij met de medewerking van onze dorpsdichter Joop Keurentje. Joop zal op zijn geheel 

eigen wijze, in dialect, vertellen over de Ettense Oorlogsjaren.    

Iedereen is van harte uitgenodigd, jong en oud, om de herdenking mee te maken opdat wij nooit 

zullen vergeten. 

 

CANADESE VLAGGEN IN TOP. 
 

Voor wie nog geen Canadese vlag heeft kan terecht bij Toon Helmes, Palmlaan 3 te 

Etten. Tel. 0315-327996. 

Kosten voor 1 vlag zijn € 10,00.  

 

    



 

 

Concert vrouwenkoor Con Brio 
 
Op zaterdag 7 april bent u van harte welkom bij  
zaal Köster voor een concert van vrouwenkoor Con Brio 
m.m.v. het bevriende Frauenchor Niedererbach.  
Aanvang van het concert is 19.30 u.  
 
Dit vriendschapsconcert onderstreept de lange relatie die beide koren met elkaar 
hebben. Het is een goede traditie om elkaar bij een lustrumjaar te bezoeken. De 
koren vinden elkaar in afwisselend repertoire, ook bij dit concert hoort u muziek uit 
verschillende tijdsperioden. Enkele nieuwe nummers in Zuid Amerikaanse sfeer 
geven alvast een voorproefje van het grote Jubileumconcert op 13 oktober 2018. 
De avond staat onder de muzikale leiding van dirigent Nick Moritz en het koor wordt 
begeleid door vaste pianist Miriam Versteegen en de band Restart.  
 
Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij zaal Köster en drogisterij Westerhof. Daarvoor 
krijgt u tevens een kopje koffie of thee. 
Er is een taartenbuffet met een grote keuze aan verschillende taarten voor bij de 
koffie of thee. In de pauze zal er een verloting plaatsvinden om u met mooie prijzen 
naar huis te laten gaan en de kosten van dit weekend enigszins te verlichten.  
 
We hopen u graag te zien op zaterdag 7 april.      
 
www.conbrio-etten.nl 
 
 

Loes Bus 40 jaar bij Con Brio 
 
Na afloop van de Jubileummis op  
28 januari t.g.v. het 60 jarig jubileum 
van vrouwenkoor Con Brio werden  
de jubilarissen gehuldigd.  
Naast Addy Rexwinkel, Carla Aaldering  
en Lucy Eskes die 12 ½ jaar lid zijn  
werd Loes Bus gehuldigd die maar  
liefst 40 jaar verbonden is met ons koor.  
Vandaar dat we Loes nu even in de  
schijnwerpers zetten. 
            van links naar rechts:  Addy, Carla, Lucy en Loes 
  
Loes kwam bij Con Brio doordat ze samen met 2 vriendinnen waarbij ze in de klas 
zat, Ellen Berndsen en Trace Leijzer, de stap waagde om te gaan zingen in het koor 
waar hun moeders al jaren zongen. Ellen was de dochter van Marietje Berndsen en 
Trace van Jannie Leijzer. In die tijd was het helemaal niet stoer om te vertellen aan 
vriendinnen dat je in een koor zong. Loes voelde dat ze zich echt moest verdedigen. 
Wat haar tot dan toe vooral tegenhield was de kleding; doorzichtige blousen en 
lange rokken. Niet echt wat voor jonge meiden van 16 lentes. 

http://www.conbrio-etten.nl/


 

 

Van huis uit had Loes al wel klassieke muziek meegekregen; haar moeder Bets 
Leijzer kwam ook al jong in aanraking met muziek doordat er bij verjaardagen en 
feestjes altijd veel werd gezongen met o.a. Harry Pierik.  
De afterparty’s na afloop van de concerten van het Ettens Mannenkoor of Con Brio 
waren altijd erg gezellig. Naast een drankje werd er ook iets te eten besteld. De 
gevolgen bleven niet uit, dus was er een periode een clubje dames dat na de 
repetitie op de weegschaal ging. De weegschaal ging gewoon mee naar de repetitie.  
 
Loes is haar zangcarriëre begonnen bij de 2e sopranen, naast Anneke Bolder meteen 
vooraan op de eerste rij. Na enkele jaren haakten haar vriendinnen Ellen en Trace af, 
maar Loes was een blijvertje. Inmiddels had ze al een heel gezellig clubje om zich 
heen waar ze zich prima bij voelde. Later verhuisde Loes naar de alten, even wennen 
maar geen probleem. “Con Brio is heel belangrijk voor mij; de repetities zijn een 
uitje, dat is écht mijn avond, die is heilig”. Voornamelijk komt dat door de 
gezelligheid en saamhorigheid in het koor maar ook de gevarieerde muziekkeuze 
spreekt haar aan. 
De gedragen nummers liggen haar het meest; Loes is gek op Laudate pueri, Laudate 
dominum, Kur tu biji maar ook een nummer als Angst vor’m Schwimmunterricht (uit 
de oude doos…) kan ze erg waarderen.  
 
De uitwisseling met het Frauenchor Niedererbach is echt haar ding, Loes heeft de 
organisatie van het onderbrengen van de gasten overgenomen van haar moeder. 
Dus is ze nu al weer bezig met het weekend van 7 en 8 april als de Duitse vrouwen 
hier komen om samen met ons te zingen en het 60 jarig jubileum te vieren. 
Een hele hechte band heeft ze opgebouwd met Liane en Bettina, het vaste 
verblijfsadres van Loes in Niedererbach. 
De meerdaagse koorreizen van Con Brio zijn haar ook dierbaar, “nu de kinderen 
groter zijn is het gemakkelijker om mee te gaan”.  
 
Kledingkeuze blijft een heikel punt, zoveel vrouwen, zoveel meningen. De roze-rode 
tinten zijn wel haar favoriet. 
“Heel fijn dat we nu thematisch werken, zoals bij Piece of cake. Daarin 
onderscheiden we ons van het koor zoals het 10 jaar geleden was, we zijn een 
goede weg ingeslagen”. Loes ziet ook dat aanwas van jonge leden lastig blijft, het is 
ook niet meer zo van nu om heel lang bij één vereniging te blijven, net zoals in de 
werksituatie tegenwoordig. 
 
 

Loes voelt zich na al die jaren  
nog steeds heel erg fijn bij  
het koor. 
“Con Brio is één grote familie,  
leuk om te zien dat iedereen er 
op zijn plek is”. 
 

 
 



 

 

                                    

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRn9n1vOzZAhWJesAKHRDMAFcQjRwIBg&url=http://www.plzen.cz/studentka-zcu-klara-vytiskova-se-stala-tymovou-mistryni-sveta-v-sudoku/&psig=AOvVaw0h3BXx2lmm_n6Sgt1g1wmd&ust=1521139616106639
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Zonnebloem Etten 

Jaarprogramma 2018 
 

11 Mei :                    Boottocht 

 Rondvaart gaat over de Waal 

 Vertrek met de bus om 9.15 uur vanaf zaal Köster 

 Rondvaart op de pannenkoekboot 11.30-13.30 

 Tijdens de tocht kun je onbeperkt genieten van pannenkoeken 

en als afsluiting een toetje. 

 We verwachten rond 16.00 uur weer terug te zijn in Etten. 

 Kosten per persoon tussen 25 en 30 euro. 

         

23 Juni:                    Wandeltocht door het buitengebied van Etten. 

 We willen dit voor iedereen mogelijk maken! 

16 September:        Ziekendag met aansluitend een samen zijn bij Köster. 

Oktober:              Workshop bloemschikken 

December:          Extraatje voor de gasten vanaf 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 



 

 

In memoriam Piet Willemsen 
 

Nadat het koor door de oorlog enkele jaren niet had kunnen functioneren is Piet 

direct na de oorlog in 1945 lid geworden. Piet was een zeer trouw lid, hij was er altijd 

op maandagavond. Tot op hoge leeftijd zong hij mee tijdens concerten. Toen dat niet 

meer ging bleef hij de repetities bezoeken. De laatste tijd werd er een stoel met 

kussen en leuningen voor hem neergezet, hij ging er glimlachend op zitten. 

Op 15 november 2015 werd Piet samen met zijn broer Harrie gehuldigd voor hun 70 

jarig lidmaatschap, een haast onvoorstelbaar lange periode. Het koor zong de 

jubilarissen dan ook terecht als volgt toe:  
 

“Zeventig jaar een leven lang 

En dat met mannenkoorgezang 

Harrie en Piet buitengewoon 

Vol respect: dit spant de kroon!” 
 

 

Dat het koor belangrijk was in het leven van Piet blijkt ook uit een deel van de tekst 

van het bidprentje dat na de uitvaardienst op 2 maart 2018 in de kerk werd 

uitgedeeld:  
 

“Buiten zijn werk genoot pa van het zingen bij het Ettens Mannenkoor waarvan hij 

trouw alle repetities bezocht en al meer dan 70 jaar (ere)lid was. Hij hield van de 

sociale contacten die daar bij hoorden zoals serenades, concerten, contactmiddagen 

en koorreizen, maar vooral van het biertje in de pauzes aan de tafel met Huub 

Reijers en Toon Tangelder. Pa heeft zelfs in juli 2017 nog het Steenovenconcert 

bezocht.” 
 

Op 2 maart heeft een grote groep koorleden veel liederen gezongen tijdens de dienst 

in de kerk, het was een miniconcert voor Piet zei een van leden. Armanda zong het 

Benedictus. Het was een waardig afscheid van het koor voor Piet.  



 

 

Het EMK en de Rabobank Clubkas Campagne 
Het Ettens Mannenkoor wil net als de afgelopen jaren 

mee doen aan de Rabo Clubkas Campagne van 

Rabobank Graafschap. Via deze campagne verdeelt 

de Rabobank Graafschap sinds 2014 geld via 

stemmen van de leden over de deelnemende 

verenigingen. Deze campagne vervangt de kleinere 

sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen. 

Dit jaar is er net als vorig jaar €150.000 beschikbaar. 

Vorig jaar heeft de clubkascampagne €656,97 opgeleverd voor het EMK. Er werden 

183 stemmen op het koor uitgebracht en we stonden daarmee op de 35e plaats van 

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

de 521 deelnemende verenigingen kunnen we zeggen dat de Rabobank 

clubkascampagne 2017 voor het Ettens Mannenkoor zeer succesvol is verlopen! 

Leden van Rabobank Graafschap kunnen van donderdag 5 tot en met donderdag 19 

april vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op 

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

totaal aantal uitgebrachte stemmen. Hoe meer stemmen een vereniging heeft 

gekregen, hoe hoger de bijdrage.  

 

Het Ettens Mannenkoor organiseert elk jaar een gratis concert voor alle 

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

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

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

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

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

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

Steenovenconcert op 2 juli 2018. 

Het zou fantastisch zijn als jij, je familie en vrienden helpen bij het realiseren van dit 

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

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

je beide lid en kan je beide stemmen! Maar let op: niet iedereen met een Rabo-

rekening is automatisch lid van de bank, maar kan dat wel worden via 

www.rabobank.nl/graafschap (vóór 1 maart om mee te kunnen doen). Via Rabo 

Internetbankieren kan je onder het tabblad 'Mijn gegevens' opzoeken of je al lid bent. 

Leden van de Rabobank ontvangen begin april via de post een stemkaart, hun 

stemcode en de link naar de stemsite. 

 

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

vergaren voor het koor tijdens de stemweken van 5 tot en met 19 april!  

Alvast heel erg bedankt! 

 

Het bestuur van het Ettens Mannenkoor 

http://www.rabobank.nl/graafschap


 

 

 

Con Brio gaat de bloemetjes buiten zetten!! 

 

 

 

 

Op 13 mei a.s. is het Moederdag, de dag waarop moeders verwend worden. 

 

Vrouwenkoor Con Brio gaat er voor zorgen dat niemand het vergeet om moeder in de 

bloemetjes te zetten. 

 

Op zaterdag 12 mei komt Vrouwenkoor Con Brio huis aan huis in Etten om geraniums te 

verkopen. U hoort nog van ons! 

Sponsorcommissie Vrouwenkoor Con Brio, 

Carla Hermsen, Fredy te Boekhorst, Wilma Rademaker en Marijke Leijzer 

 

 



 

 

 
  

 
 

 

 
Voorjaarsconcert Harmonie Onderling Genoegen in oude kerk Etten 
Op zondag 8 april a.s. geeft Harmonie Onderling Genoegen een voorjaarsconcert in de oude 
kerk in Etten. Aanvang concert 14.00 uur – einde ca 16.00 uur. Het orkest staat onder leiding 
van Gerjo Seesink en zal die middag een gevarieerd repertoire laten horen van mooie 
ingetogen nummers tot vlotte hedendaagse pop- en musical muziek. Onder de muzikanten 
bevinden zich 3 jubilarissen. Theo Ketelaar 
en Wendy Wensink zijn 25 jaar lid, en last 
but not least: Marie van Loon 60 jaar 
lidmaatschap! Zij zullen die middag op 
passende wijze in het zonnetje worden 
gezet. 

 
 
Kaarten à € 6,00 zijn 
verkrijgbaar aan de 
kassa, reserveren kan 
via info@hog-etten.nl. 
 
 
 
 
 
Naast muziek kunt u 

tevens genieten van zang. De Saloonboyz zullen deze middag een gastoptreden verzorgen. 
Dit 13 koppige mannenkoor heeft als passie: gezellig samen zingen! Het repertoire is divers: 
evergreens en pop-ballads. Het koor staat onder leiding van Nick Moritz. 
 
Activiteiten- agenda: 
27 april  Rondgang Etten i.v.m. Koningsdag  
10 juni   Medewerking aan dorpsontbijt Etten  
23 juni   Ophalen spullen rommelmarkt buiten de bebouwde kom 
28 juni  Ophalen spullen rommelmarkt binnen de bebouwde kom 
02 juli  Rommelmarkt Etten 



 

 

 

Rabobank Graafschap Clubkas Campagne 2018 gaat weer van start! 

Ook dit jaar heeft “The Voices” zich weer opgegeven voor deelname aan de Rabobank 

Clubkas Campagne 2018. We hopen zo wat extra financiële middelen voor onze vereniging 

te krijgen.  

Draagt u ons een warm hart toe stem dan op ons! 

 “The Voices Etten” 

Van 5 april t/m 19 april 2018 kunt u via een stemsite uw stem uitbrengen 
waarvan maximaal twee stemmen op ons mogen worden uitgebracht. 
Alvast bedankt voor Uw steun! 

 

 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

Donderdag 12 april 2018.   20:00 uur 

Bingo voor de nodige in- en ontspanning.  
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