
 

Stil zun en vochtig worden. 

 

Hallo lu’j, mei is veur mien de maond dat ik 

vaak stil wordt, over alles wat er 

tegenwoordig gebeurd en vrogger gebeurd is. 

Ik kan mien ontzettend opwinden van mensen 

die geen respect tonen veur die twee minuten 

stilte welke wi’j maor één keer per jaor hollen 

veur die genen wie hun leaven hebben 

gelaoten veur onze vri’jheid. Als ik wel es op 

een militaire begraafplaats kom, zoals in 

Margraten of in Groesbeek en loop dan tussen 

die graven deur dan worden mien ogen toch 

wel heel vochtig. As ik alleen al naor de 

leaftieden van die jongens lees dan kan ik 

alleen maor heel volle respect opbrengen, 

veur al die genen die zo ver van hun eigen 

vaderland zunt gevallen veur onze vri’jheid. 

De meeste net twintig jaor, nog een hele 

toekomst veur zich en dan wordt i’j op pad 

gestuurd um een naor een land te gaon waor 

i’j niks met heb. I’j mot daor de vijand 

verjagen en de mensen hun vri’jheid weer 

terug geven. Hi’j liet zien leaven veur onze 

vr’jheid en dat gedenken wi’’j maor één keer 

per jaor op 4 mei um 20.00 uur. Wi’j zunt dan 

twee minuten, 120 seconden stil. En weer 

worden dan mien ogen  vochtig,  as ik al die 

veteranen dan nog zie, wie dan hun 

kameraoden herdenken wie ze hebben 

verloren. De meeste van die veteranen 

kunnen niet meer zelfstandig staon of lopen, 

maor uut respect veur de gevallenen doen ze 

hun uiterste best um dat te doen. As ik hun 

gezichten zien dan wil ik hun gedachten wel es 

kunnen leazen. Wat heb ik een respect veur 

die mensen. As ik dan enkele mensen heur 

wie deze twee minuten willen verstoren, dan 

worden mien ogen weer vochtig maor dit keer 

van razernij. Dan wil ik deze personen 

eigenhandig tut de orde roepen. A’j ergens 

niet mee een bun oké, maor [protesteer op 

een andere manier daor win i’j meer met dan 

hoe ze ’t no’w gedaon hebben. Heb respect 

veur elkaar.  

 

De groeten 

BuE 

    

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  20 Juni voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 26 Juni 2018. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                            Mei 2018, jaargang 38 

                                         Nummer 369 

mailto:detreffer11@gmail.com


Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

  



 

 

Op zondag 10 juni a.s. is het weer zover: de 4e editie van ons dorpsontbijt. Na 3 succesvolle 

edities hebben de vrijwilligers van Stichting Dorpsplein Etten besloten opnieuw een groot 

dorpsontbijt te organiseren. Niemand minder dan onze plaatselijke Harmonie Onderling 

Genoegen zal zorgen voor de muzikale ondersteuning met een zomers repertoire.  

 

Komt daarom met buren, vrienden, familie en bekenden allemaal weer ontbijten op ons 

dorpsplein op zondag 10 juni a.s. om 10 uur. Uiteraard wordt er weer voor vertier voor de 

allerkleinsten gezorgd. Na het ontbijt kan er nog een lekker drankje genuttigd worden, dus 

blijf gerust nog even hangen! 

Opgave:

Je kunt je opgeven door een mail met je opgave te sturen naar: 

sjoerdjansen90@hotmail.com. Ook kun je je opgave afgeven bij Sjoerd Jansen (Oldenhove 

10), Barry Kock (Oudekerkstraat 4) of bij Annelies Bijsterbosch (Emmastraat 20a).  

 

De kosten? Slechts 6 euro p.p. (volwassenen) en 3 euro p.p. voor kinderen t/m 12 jaar die 

mee-eten. Het geld kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL 38 RABO 0172 0828 

03 tnv Stichting Dorpsplein Etten of in een envelop afgegeven worden bij één van 

bovenstaande adressen. Graag bij opgave betalen.  

Wij hebben er weer zin in: graag tot dan! 

 

Vrijwilligers Stichting Dorpsplein Etten 

      

                                            

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP4sSk4bHaAhULa1AKHW5yDrUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ontbijt.nl/frans-ontbijt/&psig=AOvVaw0YpnSSRUHgZLKTDmesaXSf&ust=1523520165410541


 

  

Vehuzen 

 

Een olde boom mo’j nooit vepaoten  

Ok al bläöjt e nog zo sierlek energiek 

Baeter kö’j ‘m op zien pleksken laoten 

Want alles is altied anders as ’t liek 

 

Ik ging vehuzen naor een ni-je plek 

En waande mien ok zo’n olde boom 

Ik dach nog; “i-j bunt knettergek” 

Want ’t vuulde as een boze droom 

 

As een emigrant den emigreren geet 

Naor een ver land met vremde kusten 

Met een ruig klimaat zo kold, of te heet  

Dat honden der gin brood van lusten 

 

Toch he’k alle dozen netjes ingepak 

Met behulp van völle lieve handen 

Op de inrit ston een hele grote bak 

Woor de rest met pien in belandde 

 

Het was een wikken en waegen vaak 

Den grote kast geet naor de kringloop 

Maor oma’s kasjen, met de hand gemaak 

Lang geleien, den is veur gin geld te koop 

 

De grote aoverstaek viel op de dag 

Dat wi-j de doden herdenken in Etten 

Een dag van weemoed en had gelach 

Een dag die ik heb gewetten 

 

Now vuul ik mien alweer een betjen thuus 

En heb alles een pleksken können gaeven 

’t vuult nog niet helemaol as ‘t olde huus 

Mao zo vetöchlek kan’k der wel met laeven 

 

Want de plek is old met vol historie 

En oogt naor buten toe nogal sjiek 

Veur de kenner allemaol olde glorie 

Want alles is altied anders as ’t liek 

 

   Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 

 



 

 

Vrijwilligersavond in zomerse sferen 

Op vrijdagavond 20 april vond de traditionele vrijwilligersavond van geloofsgemeenschap H. 

Martinus bij zaal Köster plaats. De avond zou in eerste instantie op 3 maart gehouden worden, maar 

helaas waren veel mensen toen verhinderd. Achteraf paste de avond van 20 april perfect in het 

plaatje. Het thema was dit keer namelijk “Hawaii” en de buitentemperatuur lag op die dag tegen de 

30 graden. Kortom: ideale weersomstandigheden voor een zomerse en zonnige party. 

Traditioneel werd de avond ingeluid met een Eucharistieviering in onze kerk. De voorgangers waren 
pastoor Marcel Smits en diaken Cor Peters. Vele vrijwilligers kwamen getooid in kleurrijke kleding 
naar de kerk waardoor het wel een viering in Rio de Janeiro leek. De voorgangers prezen de 
vrijwilligers voor het goede werk dat ze voor de gemeenschap verrichten en ook werd benadrukt hoe 
belangrijk het is om de club bij elkaar te houden..  
Na de viering toog het gezelschap naar de overkant van de straat waar zaal Köster was omgedoopt 
tot een waar Copacabana. De zaal was namelijk aangekleed met strandtentjes, opblaas krokodillen 
en flamingo’s, luchtbedden, regenboogvlaggetjes en nog veel meer. Bij binnenkomst werden de ruim 
80 gasten getrakteerd op een shotglaasje Limoncello, Pisang Ambong of Aperol. “Köppig grei” maar 
eenieder kwam op die manier al wel vast in de stemming. 

 

De vrijwilligers werden ontvangen onder de muzikale klanken van bijpassende Latijns-Amerikaanse 
muziek. Speciaal voor deze avond waren een tweetal lokale DJ’s ingevlogen – Bram Verheij en Aron 
Ruesink – ook wel bekend onder de artiestennaam “De Jongens”. Deze twee Ettense talenten 
ontwikkelen zich inmiddels tot ware artiesten en zorgen ervoor dat uw feest – groot of klein – een 
daverend muzikaal succes wordt. De Jongens draaien namelijk niet alleen feestmuziek, maar zorgen 
ook voor entertainment door zelf nummers uit volle borst mee te zingen zodat de zaal algauw in 
beweging komt (zie advertentie onderaan deze tekst). 
 
Na de koffie met wat lekkers (geserveerd door obers in zwembroek) was er een kort 
openingswoordje door Ans Jansen en de voorzitter van de locatieraad, Harrie Janssen. Uiteraard 
werden allen vrijwilligers bedankt voor hun inzet. De vrijwilligers die stoppen en aanwezig waren 
kregen een penning, een oorkonde en een bos bloemen uitgereikt door pastor Smits; Simone Jansen 
werd bedankt voor haar inzet voor de doop- en communiewerkgroep. Harriët Löverink werd 
eveneens bedankt voor haar inzet voor de communiewerkgroep. 

 



 

 

Nu het officiële gedeelte was afgerond, konden de voetjes van de vloer en nadat het echtpaar 

Vredegoor – Banning de dansvloer had ingewijd, volgden er meer. Plots werd de muziek 

onderbroken en kondigde Sjoerd Jansen niemand minder dan de komst van Tom Cruise aan. De 

aanwezigen waren verrast toen vervolgens inderdaad Tom Cruise – alias Niels Berendsen – de zaal 

binnenkwam als ware toerist. In een treffende en passende buut passeerde een aantal rake moppen 

de revue waardoor Niels de lachers algauw op zijn hand kreeg. Na dit intermezzo werd de avond 

vervolgd met Duitstalige en Nederlandstalige muziek waardoor de sfeer er goed inzat. Algauw werd 

dan ook de polonaise ingezet en uiteraard mocht ook de “woonboot” niet ontbreken.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

De organisatie had nog een laatste troef in handen: een hindernisbaan waarbij twee teams in 

Hawaiikleding een parcours moesten afleggen. Aangezien emancipatie binnen de kerk niet altijd even 

hoog in het vaandel staat werd het klassieke spel “de jongens”  tegen “de meisjes” gespeeld. De 

jongens bestonden uit Robert Verheij, Michel de Leeuw, Jos Helmes en Luc Löverink en de meisjes uit 

Mientje Jansen, Simone Jansen, Harriët Löverink en Sylvia Verheij. De mannen mochten eerst en 

zetten – al limbodansend – een scherpe tijd neer van 4 minuten en 40 seconden. De dames leken 

hier ruim onder te komen, maar enig gestuntel met het Hawaiirokje zorgde voor vertraging. 

Uiteindelijk eindigden de dames met een tijd van 4 minuten en 14 seconden en mochten zij de 

medailles in ontvangst nemen.  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De avond werd in stijl afgesloten met het nummer “Highway to hell” waarna eenieder zich nog te 

goed kon doen aan een broodje frikandel of kroket met koffie. De organisatie werd door de 

aanwezigen bedankt als ware een bruidspaar dat net in het huwelijksbootje was getreden waarna 

iedereen voldaan huiswaarts keerde. 

We mogen terugkijken op een zomerse en feestelijke avond en getuige de reacties hebben de 

aanwezigen zich ook prima vermaakt. Speciale dank gaat uit naar de familie Köster, het 

Herenpromotieteam, Niels Berendsen , de DJ’s Bram Verheij en Aron Ruesink en de fotografen 

Esmiralda Ketelaar en Jeroen van Aken. Over 2 jaar staat de volgende vrijwilligersavond gepland met 

als thema “………”…. U bent er toch ook weer bij?? 

Ans Jansen 
Sjoerd Jansen 
 

 

ADVERTENTIE: 

 

 

Bram Verheij: 06-25451633 

Aron Ruesink: 06-30668079 



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  

 

 

Bron:Delpher-Graafschap-Bode               Groeten van aover den Iessel. B.S. 



waor blif de tied 

 

 



 

 

Kivada 2018  
Ook dit jaar gaan we weer voor een geslaagde Kivada. Dit jaar met het 
thema “Western”. 

De Kivada is dit jaar van dinsdag 21 aug. t/m vrijdag 24 aug. 

Voorafgaand aan de Kivada zijn er 2 data nl. do 7 juni en vrij. 8 juni 
(van 17.15 u tot 18.15u bij de Klimpaal) waarop u kunt inschrijven en 

betalen. 

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

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

kind. Ook de 4 en 5 jarigen mogen deelnemen aan de Kivada. Zij mogen 

deelnemen onder begeleiding van een ouder.  

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

schooljaar).  

Ook tijdens de Kivada kunnen we nog vrijwilligers gebruiken (opbouwen, 

afbreken, groepjes begeleiden etc..). Geef je op bij de teamleden. 

Tijdens de Kivada mag iedereen komen kijken en gezellig een kopje 

koffie/thee drinken! De kinderen kunnen dan vol trots laten zien waar ze 

mee bezig zijn. 

Ted van Aalst is geen teamlid meer van de Kivada. Ted bedankt voor jouw 

inzet! Mayke Wieskamp komt het team versterken, top! 

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

Kivada! Op naar een mooie, zonnige week. 

De teamleden, 

Marco Bannink, Gerard Braam, Laurens Jansen,  

Mayke Wieskamp en Pascal Centen (06-12885110). 

 

 



HET AARDOLIETIJDPERK   (vervolg). 

 

 

Terug nu naar het zwarte goedje: de nieuw ontdekte delfstof petroleum. De gevonden delfstof was in 

de aangetroffen toestand niet als zodanig bruikbaar, want deze was te dik en te stroperig. 

Maar toen kwamen de chemici in hun laboratorium in actie. Want in ’t verleden was al vaker 

gebleken dat VERHITTING van ’n grondstof een chemisch of een natuurkundig proces op gang kon 

brengen, kon bespoedigen en tot ’n gewenst eindresultaat kon leiden.  Voorbeelden: kalkmergel 

wordt, na gebrand te zijn, cement. En klei wordt na bakken baksteen. En niet te vergeten …… in 

Schiedam wordt jenever gestookt! 

Na veel experimenteren met de juiste temperaturen verkreeg men van de nieuwe grondstof ’n 

drietal nogal verschillende en onzuivere stoffen (of fracties) : 

1. ’n Dunne kerosine-achtige vloeistof, geschikt om als lampolie te dienen. Dit was niet geheel zonder 

gevaar, want er zaten ook vluchtige bestanddelen in, die bij gebruik in ’n lamp konden exploderen! 

Langdurig verhitten bij de fabricage en de overbodige gassen goed affakkelen (= verbranden bovenin 

de schoorsteen) was dus geboden. (alles over affakkelen: zie internet).  Opm: het lukte voorlopig niet 

om de vloeistof geschikt te maken als brandstof voor verbrandingsmotoren; dat kon pas vanaf 1865. 

2. ’n Wat dikkere taaivloeibare olieachtige vloeistof, die in opgewarmde toestand redelijk vloeibaar 

was en als zgn. stookolie in aangepaste kachels en in stoommachines (vooral in de scheepvaart) 

goed voldeed. 

3. Tenslotte bleef er ’n zeer taaivloeibaar restant over, dat in koude toestand zelfs vast werd, en dat 

veel leek op het reeds langer bekende bitumen; en ook die naam kreeg.  In gestolde toestand was 

het geschikt voor allerlei afdichtingen en voor mastiek op platte daken. Maar vooral (en ’t meest) om 

in de wegenbouw het in warme toestand te vermengen met zand en grind voor de aanleg van asfalt- 

wegen in het enorme rijk. 

De Amerikaanse overheid was enthousiast!  En ze werkte ook mee door de 3 produkten de eerste 

decennia niet met accijnzen te belasten. Een goede start dus! 

Ook de heren Bissell en Drake waren tevreden (voorlopig althans) want hun eerste opzet was 

geslaagd, nl. het op economische wijze opsporen, winnen en exploiteren van een belangrijke fossiele 

delfstof, die (zo bleek later) een grote toekomst zou hebben: de wereld werd erdoor veranderd. 

In Pennsylvania wordt de vinddag van de eerste aardolie door Drake (op 29 Aug. 1859) nog steeds 

herdacht. En over de hele wereld wordt deze eerste vondst als het begin van het aardolietijdperk 

beschouwd.    In Pennsylvania werd later nog veel meer aardolie aangetroffen, alsmede veel ijzererts, 

hoogwaardige antraciet voor industrieële produkten, en veel later aardgas.   De aardolie is er extra 

vettig, en dus vooral ook geschikt voor allerlei smeerolieën, o.a. de bekende Pennzoil motorolie (het 

merk bestaat nog steeds). 

MEER VINDPLAATSEN:  na de eerste vondst barstte het speurwerk naar meer aardolie pas goed los! 

Eerst in de USA zelf, vooral in Texas (Texaco-oil). En later ’n oliemaatschappij in Californië.  Een latere 

fusie tussen die twee leverde logischerwijs de fusienaam Caltex op. Maar in ons land is het nu weer 

Texaco. 

Toen men na de eerste vondst in Pennsylvania meer te weten kwam over het ontstaan van aardolie 

in ’n ver verleden, kwamen er wereldwijd veel vindplaatsen bij in landen als Canada, Indonesië, 

Venezuela, Algerije, Libië, Mexico,Rusland, Roemenië;  en natuurlijk de Golfstaten in het Midden- 

Oosten met de grootste reserves ter wereld. Na WO 2 ook in Groot-Brittannië, Noorwegen en  

zelfs in Nederland.   >>>>>>> 

                                                                                                                          Bernard Bosman. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met verdriet ontvingen we het droevige 

bericht dat is overleden ons lid 

 

                 Dinie Slutter 

Dinie was jarenlang bestuurslid 

 en trouw aan haar “clubje”  

 

 

We wensen 

Jan, kinderen en kleinkinderen 

sterkte bij dit verlies 

 

 

Bestuur en leden 

Dames schietvereniging Diana  

  

19 april 2018                     



waor blif de tied 

 

  

Man: “Ik heb al 2 weken ’n knoop in m’n zakdoek, maar ik weet niet meer waarvoor”. 

Bijdehante vrouw: “Kan ’t zijn omdat je dat vieze ding in de was wilde doen?”. 

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

Piet: “De mensen in de straat vertellen steeds meer leugens over je!”. 

Klaas: “Kan me niet schelen, zolang ze de waarheid maar niet vertellen”. 

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

Gronings gezegde:  Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan …..  

Bernard Bosman. 



 

 

 
 

Steenovenconcert Ettens Mannenkoor op maandagavond 2 juli  
Het jaarlijkse Steenovenconcert (Oude IJsselweg 28 in Etten) als afsluiting van het 
zangseizoen zal het Ettens Mannenkoor onder leiding van Nick Moritz dit jaar geven 
op maandag 2 juli vanaf 20.00 uur. Armanda ten Brink zal optreden als solist en 
pianist. Het concert wordt gegeven samen met Harmonie Onderling Genoegen uit 
Etten. Noteert u alvast de datum? 
De vakantie wordt ingeluid met een concert zoals men dat van het koor gewend is. 
Een luchtig, gezellig en avondvullend programma van oude klassiekers en nieuw 
repertoire. Het bijzondere aan dit concert is de ongedwongen sfeer en de unieke 
locatie waar het gegeven wordt. Voor het 20e jaar wordt de loods van de voormalige 
steenfabriek “De IJssel” omgetoverd tot een bijzondere concertlocatie. Tussen twee 
campings en met een zomers repertoire heeft dit concert alle nodige ingrediënten in 
zich om volop in vakantiestemming te komen. 
Het belooft net als vorige jaren weer een spetterend concert te worden met een grote 
opkomst. Vorig jaar waren er ongeveer 900 bezoekers.  
 
De toegang is gratis, een vrije gift ter bestrijding van de kosten wordt aan het eind 
erg op prijs gesteld. Deze vrije giften helpen mee om dit concert in stand te houden. 
 

Het steenovenconcert in 2015 



 

 

 

Uitslag Rabobank Clubkascampagne 2018 
In de Treffer van maart hebben we u gevraagd om bij het stemmen bij de Rabobank 
Clubkascampagne ook aan het Ettens Mannenkoor te denken. U hebt dat op een 
overweldigende manier gedaan! Dit jaar heeft dit voor het EMK €688,82 opgeleverd 
(vorig jaar €656,97) en we staan daarmee nog op het "eerste blaadje" van 12 van de 
lijst van 551 deelnemende verenigingen, op de 24e plaats (vorig jaar 35e van 521 
verenigingen). Er zijn 43.995 stemmen uitgebracht. Omdat er €150.000 beschikbaar 
was is elke stem €3.40 waard. Op het koor zijn dan 202 stemmen uitgebracht (vorig 
jaar 183 stemmen). Dit is een heel mooi resultaat waar we heel blij mee zijn. Niet 
alleen vanwege het geld (wat we gaan gebruiken voor het op de vorige bladzij 
genoemde gratis toegankelijke Steenovenconcert op 2 juli), maar vooral ook omdat 
hieruit blijkt dat de mannenkoorzang van het Ettens Mannenkoor nog steeds leeft in 
Etten en omgeving! 
 
Alle stemmers op het Ettens Mannenkoor heel erg bedankt! 

 
Op de site van de Rabobank kunt u de volledige uitslag van de Clubkascampagne 
bekijken: 
https://www.rabobank.nl/images/Aanlevertabel%20Rabobank%20Clubkas%20Camp
agne%20Uitslag_29959786.pdf? 
 
Ettens Mannenkoor naar Scheveningen Muziekfestival op 16 juni 
Op 16 juni reist het koor naar Scheveningen voor deelname aan het Muziekfestival. 
Er worden dan door verschillende dans, koor- en muziekgroepen optredens verzorgd 
op de boulevard en voor het Kurhaus (bij slecht weer binnen).  
 

 

https://www.rabobank.nl/images/Aanlevertabel%20Rabobank%20Clubkas%20Campagne%20Uitslag_29959786.pdf
https://www.rabobank.nl/images/Aanlevertabel%20Rabobank%20Clubkas%20Campagne%20Uitslag_29959786.pdf


 

  

 



DE ZONNEBLOEM ETTEN 

 

Boottocht 11 mei 
Op een heerlijke zonnige vrijdag in mei heeft de Zonnebloem Etten met haar gasten en 

vrijwilligers een boottocht mogen maken. Tijdens deze boottocht werden de gasten voorzien 

van een drankje en later een lopend buffet. Ook konden de gasten nog heerlijk van de 

natuur genieten op het dek. Al met al was het een hele geslaagde dag. Dank aan de 

sponsoren (hieronder genoemd) en de anonieme sponsoren voor het mede mogelijk maken 

van deze dag! Het was een dag om niet te vergeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOREN BOOTTOCHT  

Jansen Blokhuizen Etten    SKG Diakonie protestante gemeenten 

Arendsen Plaatwerken Ulft    De heer H.  Teeuwsen Etten 

Timmerfabriek Ebbers Etten    De heer R. Wolters Etten 

Bouwman Import b.v. Etten    Mevrouw E. Jansen Etten 

Maatschap van Aken Etten    De heer T. Slutter Etten 

Aannemingsbedrijf  Jan van Dulmen Etten  De heer P. Ebbers Etten 

T.W.M. Bus       J. Eefting (Grietje en Jan) 

Mevrouw N. Sloot-Kaak    J.W.M. Willemsen 

Dhr/mw Holtus     Jan en Elly Arendsen 

Schuurman-Rijnholt     G.J. van Olst 

 

ACTIE CLUBKAS CAMPAGNE  

Afgelopen periode kon er op de Zonnebloem Etten gestemd worden bij de Clubkas 

Campagne van de Rabobank. Tijdens deze actie hebben wij ook stemmen mogen 

ontvangen! De Zonnebloem Etten mocht het mooie bedrag van €317,13 in ontvangst 

nemen. Hier zijn wij als organisatie erg blij mee en wij kunnen dit goed gebruiken! 

Onze grote dank hiervoor.  

 
De Zonnebloem Etten 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3v93amZzbAhVMyKQKHRanDtYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zonnebloem.nl/&psig=AOvVaw0CvFy8k_lceFZ59V_zGl7q&ust=1527177507239550


JAARPROGRAMMA 2018 
23 Juni:  Wandeltocht door het buitengebied van Etten. 

 Deelname 5,- euro 

 Starttijd: 14.00 uur vanaf zaal Köster 

 Opgeven kan tot 1 juni. 

 We willen dit voor iedereen mogelijk maken! 

 Ook graag opgeven als je gebruik wil maken van een handrolstoel 

en deze niet bezit, dan kan de Zonnebloem ervoor zorgen dat deze 

er is. 

 Wil je graag lopen, op de scootmobiel of driewielfiets, dat is 

allemaal mogelijk. De route zal rond de 5 km zijn. 

 Na afloop gaan we bij Café Tiemessen iets drinken. 

 Telefonische opgave bij Ria Wiekamp of Claudia Helmink. 

Ria: 0315-328673                      Claudia:0315-324775 

16 September: Ziekendag met aansluitend een samenzijn bij Köster. 

20 Oktober:             Adventskrans maken 

 Voor wie het leuk lijkt, willen we met behulp van iemand met 

“groene vingers” een adventskrans gaan maken. 

 Van 14.00-17.00 uur. 

 Glazeren Kast in Etten 

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

ZONNEBLOEMLOTEN  
Vanaf 12 april kunt u onze vrijwilligers weer aan de deur verwachten voor de verkoop van de 

Zonnebloemloten. Er wordt €2,- per lot gevraagd. Wist u dat € 0.80 hiervan naar de Zonnebloem 

Etten gaat? 

 

VRIJWILLIGERS 
Wij zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen met het verkopen van de Zonnebloemloten. Dit is 

met name voor het buiten gebied van Etten! Heeft u nog wat tijd over? Dan bent u van harte 

welkom! 

We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die ons een handje willen helpen met het duwen van de 

handrolstoelen tijdens de wandeltocht. Als u het leuk vindt en tijd over hebt dan kunt u dit melden 

bij Ria Wieskamp en Claudia Helmink. 

Ria: 0315-328673        Claudia:0315-324775 

 

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

maken op onderstaand rekeningnummer. Donaties zijn zeer welkom!  

  
NL83RABO 0359 1778 24  

T.N.V. De Zonnebloem Etten 

De Zonnebloem Etten 
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