
Goeie dag lu’j. 

 

Hoe geet ’t der met, met mien geet ’t aardig goed. Ik mag niet klagen en dat doe ik ook niet. 

Ik heb een paar mooie weaken achter de rug. Allereerst bun ik bli’j dat de weers voorspellers 

alderbarstend kunnen liegen. Wat zol ’t kold worden eind januari en begin februari, no’w lu’j 

zo kold was ’t gelukkig neet, ik heb ’t verrekte warm gehad. Eerst ’t holt bi’j huus halen, dat 

was al zweiten, toen ’t holt kleuven, dat was weer zweiten en toen extra stôken. Wat was dat 

toch warm. Gelukkig maor, want wi’j zitten hier niet te wachten op een strenge winter met al 

die sneeuw en vorst. Wi’j zunt dit jaor is veur ’t eerst naor de middg van de zonnebloem 

gewes. Lu’j wat hebben wi’j genoten, wat hebben wi’j toch vol talent bi’j ons in de 

heerlijckheid. Ja zo heette ’t lied waor deze middag werd gesloten. “Bi’j ons in de 

Heerlijckheid. Dansmariekes, buutredners, zangers en alles was der bi’j. Ja lu’j en een heel 

bli’je prinses. Jao, dit jaor hebben wi’j een prinses wie de boel in ’t gareel mot zien te hollen. 

Zo dat ik heb kunnen vernemmen,  

 

kan ze dat achter goed. Ze is niet op heur mondje gevallen, ze kan aardig praoten. ’t Is toch 

mooi dat dat kan, wat dat betreft doet wi’j toch aardig aan de gelijkheid van de seksen. Ik had 

den middag nog wel een dansje willen maken, maor dat zat er jammer genog niet in, de tied 

was der niet veur. As i’j sommige van onze leeftied niet elke weak meer zie, dan heb i’j vol te 

vertellen, as i’j bi’j mekaar bunt. Ik denk dat der genog waren, wie ’s aovonds pien in de 

mond hadden van ’t lachen en ’t praoten. Ik kiek al weer uut naor ’t volgende evenement, daor 

blief wi’j jong bi’j. 

 

Lu’j de groeten 

Bertus. 

 

 

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  20 Maart voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 26 Maart 2019. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                                 Februari 2019, jaargang 39 

                                         Nummer 376 
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Door het huren van een kraam, geef je meer bekendheid aan je naam. 
 
 
Zondag 7 juli 2019 organiseert Harmonie Onderling Genoegen voor de 43e keer haar 
jaarlijkse rommelmarkt op het Dorpsplein in Etten. Een bijzonder gezellige markt die 
al jaren mensen uit de regio trekt. Dit jaar willen we de markt uitbreiden en kleine 
ondernemers uit Etten en omliggende dorpen de kans bieden zichzelf te promoten. 
 
Wij bieden de mogelijkheid een kraam te huren waarin je je bedrijf onder de 
aandacht kunt brengen.  
 
De kosten voor het huren van een kraam zijn: 
- halve kraam     € 30 
- hele kraam       € 50 
 
Voor aanmelden of vragen kun je contact opnemen met Harmonie Onderling 
Genoegen. 
Stuur hiervoor een mail naar voorzitter@hog-etten.nl t.n.v Mirjam Blok. 
 
Vanwege de organisatie graag vóór 1 mei 2019 doorgeven of je interesse hebt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur 
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Walking Football VV ETTEN 
Jaja, inderdaad je leest het goed, het Walking Football in Etten gaat van start. Je kunt de 
voetbalschoenen weer uit het vet halen. De donderdagochtend wordt de trainingsochtend. 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze EERSTE DEMO-TRAINING WALKING FOOTBALL VV ETTEN 
op Sportpark De Treffer onder leiding van André van der Ley op donderdagochtend 28 februari 
2019, aanvang 09.30 uur. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Melden / aanwezig zijn in de kantine VV Etten 28-02-2019 / aanvang 09.30 uur (info en uitleg 
Walking Football door Andre van de Ley, daarna gezamenlijk omkleden en veld inrichten/uitzetten)) 

Aanvang demo-training 10.30 uur 

Einde training ca. 11.30 uur 

Daarna opruimen en gelegenheid tot douchen en een (korte) nazit en evaluatie in de kantine. 

Zijn er nog geïnteresseerde vrienden of kennissen (mannen of vrouwen), trek ze over de streep en 
laat ze zich bij Harry Jansen, Leo Krabbenborg of Hans van Weelden aanmelden of dat ze tzt toch 
een keertje op een donderdagochtend komen kijken of zelfs een keertje meedoen. 

60-plussers (M/V) meld je nu aan om nog sportief een ochtend zo’n anderhalf uur sportief bezig te zijn. 

Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen 
dat je je voetbalstreken nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om 
betrokken te blijven of te raken bij jouw vereniging  “VV ETTEN” 

Dankzij Walking Football kun je ook 'op leeftijd' van het spel genieten.  

Onderstaand vind je onze gegevens om je aan te melden. 

Meld je dan nu aan bij / via: 
Harry Jansen sr.    Leo Krabbenborg   Hans van Weelden 
Kampstraat 17, 7075 AA  ETTEN  Emmastraat 6, 7075 AN ETTEN Tamboerpad 10, 7071 XA  ULFT 
Tel. 0315-328764    Tel. 0315-324554 of 0651680954 Tel. 0315-686445 of 0620259399 
Email: harryjansen43@hotmail.com Email: fam.krabbenborg@live.nl Email: j.weelden7@upcmail.nl 
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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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Ni-je spiekerboks 

 

Ik heb een spiekerboks in mien häövelige handen 

Op de plekken woor zich normaal ’n kni-j bevindt 

Zitten gaten met drellerige witte raofelranden 

Kiek der vetederd naor,  is van mien eigen kleinkind 

 

Ze steet glimmend glanzend veur mien te stralen 

Opa kiek, van eigen geld gekoch wat vi’j dervan? 

’t Was een aanbieding; twee halen één betalen 

Hoe dan kö’j zo’n mooie boks niet kopen dan? 

  

En Lieneke, mien vriendinneke, het der ok al één 

Mao den van mien is ni-jer en völle sjieker 

Met ‘n gat op de juuste plek op beide been 

En van dat mooie olderwetse veschaoten spieker 

 

’t was de letste boks nog met mien maot in ’t rek 

En de vekoopster zei dat e mien geweldig stond 

Geluk gehad, nog net op tied, zegt de lachebek 

En, op maot gemaak veur mien eigen dikke kont 

 

Den andere boks kreg ik der zo mao bi-j 

En is veur van de zommer, met kötte piepen 

Wet i-j opa, da’s ’n koopje en ik bun zo bli-j 

Dat ik en Lieneke door zomaor binnenliepen 

 

Ze draejt ’n rundje en danst gesmeerd de horrepiep 

Margen geet ’t gebeuren, want opa, in mien klasje 

Was ik de letste den in zo’n olderwetse boks nog liep 

Popelend van plezier mik ze nog fluks ’n dribbelpasje 

 

Ik staek mien beide dumen opgetaogen in de luch 

Mooi toch deerntjen, door kö’j ow met laoten zien 

En veberg mien naïve onneuzelheid met ’n diepe zuch 

Wat betref de wereld van ’n maedjen van zeuventien 

 

Nog niet zo lang geleien begonnen as ’n ludieke trend 

Is het een golfbewaeging den ons toevallig aoverkump 

In de oneindige grootsheid van ons aller firmament 

Net as computerdates, Erdogan  en ene zekere Trump  

 

   Joop keurentjes. Ettens Dialek 



 

  

 

Hallo ouders en verzorgers,  

Er komt weer iets leuks in Etten. 

In navolging van Terborg heeft Schutterij de Eendracht bedacht dat het leuk is om 

ook in een Etten een KINDER-disco te organiseren. 

Voor wie?   Voor alle basisschoolkinderen vanaf groep 3 

Waar?   In het schuttersgebouw 

aan de Dorpstraat 3A in Etten 

Wanneer?   Op vrijdag 1 maart van 

18.30 tot 20.30uur 

Omdat het dat weekend Carnaval is, 

vragen wij de kinderen verkleed te komen.  

De entree is €3,- en daar zitten gelijk 2 

consumptiebonnen bij.  

Daarvoor kunnen de kinderen wat te drinken of wat lekkers halen bij de bar. 

Extra consumptiebonnen kosten €0,50 per stuk 

Nog even wat spelregels: 

De kinderen melden zich bij binnenkomst zodat hun naam en het telefoonnummer 

van de ouder/begeleider opgeschreven kan worden. 

Het de bedoeling dat ouders de zaal verlaten zodat de kinderen zich even heerlijk 

kunnen uitleven op vrolijke muziek. 

Natuurlijk zal er begeleiding aanwezig zijn en de kinderen mogen het gebouw pas 

verlaten als de ouder/ begeleider er is om hun op te halen. 

Wij hopen op een grote opkomst!  

Met vriendelijke groeten, 

Namens Schutterij de Eendracht 

 

 

Miriam Verheij 

Sebastiaan Jansen 06-53706034 

Mike Bultink 06-21550881 

 



 

 

Wat stond daar in een Ettense voortuin? 
 

De fiets- en autosnelheid ging behoorlijk naar beneden in de Dorpstraat van Etten. Menig 

voorbijganger keek met enige nieuwsgierigheid naar het niet alledaagse object in de voortuin van 

Jules Tiemessen. Een hottub op wielen, hoe kom je er op?! Op hout gestookt, warm in +/- 90 

minuten en dat gewoon te huur.  

 

Al badderend met een biertje tijdens een weekendje weg met familie ontstond het idee. En jawel, na 

wat denkwerk kon het klussen beginnen. Naar eigen ontwerp en met inzet van creativiteit en 

handigheid is dit het fraaie resultaat geworden. Eerst de aanschaf van een aanhangwagen en een 

hottub met houtkachel, daarna het installeren en afwerken met mooie houten details. Naast de al 

te huren toiletwagen op wielen is het assortiment van Tiemessen Verhuur nu dus uitgebreid met een 

mobiele hottub.  

 

Deze hottub is net even wat groter dan een standaard model. Ruim genoeg om met 7 tot 8 

volwassenen lekker te ontspannen of een feestje te vieren. Maar ook als speciale verrassing voor 

een romantisch weekend of als cadeau voor vrienden of familie. Voor €140,- per weekend is dit al 

mogelijk. Langer huren? Geen enkel probleem!  

Tiemessen Verhuur komt de hottub plaatsen op locatie en kan indien gewenst haardhout leveren 

om het bad goed warm te stoken. Bikini-babes zijn optioneel, een verhoogd zitje voor de kleine 

badderaar is wel standaard aanwezig. 

 

Binnenkort zijn zowel de toiletwagen als de hottub online te reserveren via 

www.tiemessenverhuur.nl. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de opbouw van de website en 

aan het zelf testen van de hottub.  

 

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden. 

Jules Tiemessen 

Tiemessen Verhuur 

info@tiemessenverhuur.nl 

06 – 151 72 862 

http://www.tiemessenverhuur.nl/


 

 

     DE EERSTE WERELDOORLOG  (vervolg) 

De strijd in Frankrijk:  toen de Duitsers via het in 1871 geannexeerde Elzas-Lotharingen  Frankrijk 
binnenvielen, stuitten ze voor Verdun op de sterke Franse verdedigingswerken; en hier ontstond één 
van de zwaarste en langdurige strijdtonelen van heel de oorlog. De slag duurde ruim 4 maanden en 
kostte in totaal aan 700.000 soldaten het leven!  Door de hevigheid en lange duur werden in totaal 
zo’n  60 miljoen granaten afgevuurd en ’n nog veel groter aantal kogels (dat betekende zo’n 60 
projectielen per vierkante meter). De strijd golfde maandenlang heen en weer zonder terreinwinst. 
En elke morgen werden van weerskanten grote aantallen verse soldaten ingezet die (schrik niet) aan 
het front ’n levensduur hadden van niet meer dan 2 á 3 dagen! 
Het dorpje Fleury oostelijk van Verdun werd volkomen van de aardbodem weggevaagd (en is nooit 
meer herbouwd).  Tenslotte wisten de Fransen o.l.v. maarschalk Petain het Duitse offensief te 
beheersen en kwam de nadruk te liggen op de slag aan de rivier de Marne.  Want na het forceren van 
de Maaslinie in België wisten de Duitsers snel op te rukken richting Parijs om de stad van weers- 
kanten met 2 legers te omsingelen. Door de grote omtrekkende beweging die ze hierbij moesten 
maken verloren ze echter ’t contact met elkaar en met het achterhoedeleger, terwijl door de snelle 
opmars de aanvoer eveneens haperde. Zodoende konden de Fransen ’n krachtige tegenstoot vanuit 
de Marne lanceren en werden de Duitsers tot aan het riviertje de Aisne teruggeworpen. Het front 
stabiliseerde zich ook hier tot ’n loopgraven- en stellingenoorlog, die vooral in ’t vruchtbare akker- 
bouwgebied van Noord-Frankrijk plaatsvond (de ‘graanschuur’ van Frankrijk). 
De loopgravenoorlog in Frankrijk en België besloeg in totaal ’n lengte van zo’n 700 km, waarbij 
vrijwel niets gespaard bleef! 
Wilhelm II had zich inmiddels met zijn hoofdkwartier in het Belgische Spa gevestigd om de oorlog 
‘beter te kunnen leiden’; maar ’n echte strateeg was hij niet (net zo min als Hitler). 
De Duitsers streden de grootste slag van heel de oorlog aan de rivier de Somme, die werd ingezet 
met ’n enorm offensief van de Britten en de Fransen met de bedoeling om ’t Franse leger bij Verdun 
en ’t Belgisch-Britse leger aan de IJzerlinie te ontlasten. Ook de slag aan de Somme was van 
ongekende omvang en hevigheid en kostte aan 1 miljoen soldaten en burgers het leven, maar bracht 
geen beslissing. 
Op 1 Februari 1917 begon Duitsland de onbeperkte duikbootoorlog tegen de geallieerde landen 
omdat ze op ’t land de strijd niet konden beslissen. Die duikbootoorlog betrok echter ook Amerika in 
de oorlog, want ook hun koopvaardijschepen werden getorpedeerd!  Dit was wel de stomste streek 
van heel de oorlog en wel om 2 redenen: ten eerste werd toen ook het machtige Amerika hun tegen- 
stander; en ten tweede werd toen ook de in- en uitvoer van ’t eigen land geblokkeerd, waardoor het 
inmiddels verhongerende Duitsland nog meer verstoken raakte van graan, olie en nog vele andere 
grondstoffen!  De Duitse bevolking kreeg aan vrijwel alles gebrek, en daardoor nam de haat tegen 
Wilhelm II nog meer toe, zodat hij toen al niet meer in zijn eigen land durfde te verschijnen en dus 
tot het einde van de oorlog in zijn hoofdkwartier te Spa in België bleef! Ook na de oorlog is de 
dictator nooit meer in Duitsland geweest, bang dat hij was om gelyncht te worden!   >>>>>> 
                                                                                                                                  Bernard Bosman. 
 

 
Vraag: “Waarom kocht u die rol prikkeldraad?” 
Fakir: “Daar ga ik ’n trui van breien”. 
--------------------------------------------------------------- 
Verslag wedstrijd Terborg – Etten : Het veld was onbespeelbaar. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Juf: “Wat is liefde? “ 
Antwoord uit de klas: “Dan moet je van iemand houden”. 



 

 

   

'DE MOORDMOLEN'  GENOMINEERD 
 

Het spannende boek "De Moordmolen"van Toon Helmes ( Uitgever Fagus IJzerloo) is 

genomineerd voor Beste Boek  Achterhoek en Liemers 2018.  

Deze prijs wordt jaarlijks uigereikt door het Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers (ECAL), 

Vrienden van de Streektaal Lochem en Dialectkring Achterhook en Liemers.  

"De Moordmolen"zit bij de vijf genomineerden die geselecteerd zijn uit 85 boeken die in 

2018 zijn verschenen.  

 

De andere titels zijn: 

Maria van Gelre, 1380-1429, Sporen in het landschap. Auteur Johan Oosterman. 

 

Geworteld in de Achterhoek. Auteur Eddy Geurtsen 

 

Woordenboek voor Achterhoekse en Liemerse dialecten. Samenstellers Lex Schaars en Henk 

Lieftink. 

 

The Wild East, een roadtrip door d'n Achterhoek. Auteur Robin Steentjes. 

 

Op zondag 3 maart wordt de winnaar van het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2018 

bekend gemaakt tijdens de aftrap van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book. De 

uitreiking vindt plaats bij Erve Kots in Lievelde van 11.00 tot 13.00 uur.    

Tijdens de bekendmaking Beste Boek op 3 maart wordt Flonkergood gepresenteerd, een 

bundel verhalen in de streektaal met dit jaar als thema 'Gruwelen en Griezelen'. Bij aankoop 

van een streekboek gedurende deze Waeke ontvangt men Flonkergood gratis.   

 

Tevens lezen tijdens het programma op 3 maart enkele auteurs van Flonkergood hun bijdrage 

voor.  De auteurs lichten hun als Beste Boek Achterhoek en Liemers 2018 genomineerde 

boek toe. Daarnaast treden o.a. weerman Gerrit Vossers en de Gelderlandercolumnist Bert 

Scheuter op en wordt De Opstaeker uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft 

gemaakt voor de streektaal.   

 

De Moordmolen, Karel Frederik van Etten. Een gelimiteerde oplage van 200 stuks, 

genummerd en gesigneerd door auteur en illustrator Toon Helmes. Een spannend verhaal en 

prachtige tekeningen over mysterieuze bloedstollende gebeurtenissen, spelend vanaf de tijd 

van Napoleon, waardoor de molen in Etten de bijnaam 'moordmolen' krijgt. Het kruis dat bij 

een pasgeboren jongetjes in de eeuwenoude standerdmolen van Etten wordt achtergelaten, 

blijkt een kostbaar religieus voorwerp met onbegrensde krachten te zijn. Meerdere personen 

maken jacht op dit kruis. Wat moet die Franstalige ruiter telkens in Etten?  

 

Het boek is te koop bij:  

Jos Westerhof in Etten, Boekhandel Raadgeep & Berrevoets Doetinchem, Boekwinkel 

Primera in Ulft, Erfgoedcentrum Doetinchem, Boekhandel Kramer in Winterswijk, 

Boekhandel Rutgers in Varsseveld, Boekhandel Bruna in Groenlo en Boekhandel 

Meneer Kees in Aalten.   



 

 

 



Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

 

Echte vrienden mogen alles van je weten 

Juist daarom houden zij van jouw. 

 

Draden van geluk 

Vlochten mijn leven naar tevredenheid. 

 

Gelukkig is diegene die met trots achterom kijkt 

En vol hoop vooruit kijkt 

 

Je leeft in mijn hoofd 

En je leeft in mijn hart 

Het mooiste bewaar ik  

In een vakje apart. 

 

Een handdruk die gaat van hand tot hand 

Van mens tot mens 

Een handdruk hoe goed die te voelen 

Een handdruk die helpt je niet te laten struikelen 

Een hand die wonderen doet. 

 

Tot de volgende keer.Groeten B.S.  



Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

GUV, een vertrouwd idee! 
0800 - 08 09 | www.guv.nl

GUV Uitvaartzorg

Bij het afscheid van een leven wil men 
iemand gedenken zoals hij of zij was. 
Een uitvaart passend bij diegene waarvan 
men afscheid neemt.

Goede begeleiding is dan belangrijk. 
GUV zorgt voor uitvaartzorg zonder 
winstoogmerk. Dus tijd en aandacht voor 
u en toch de laagste tarieven!

GUV mag u ook bellen als u ergens anders 
verzekerd bent. GUV zorgt er ook dan 
voor dat, zonder meerkosten, alles perfect 
geregeld wordt!



 

 

     

Zonnebloem Etten 

 Jaarprogramma 2019 

   

13 April:    Paasstukje maken in de Glazeren Kast met behulp van Nelleke van

    Aken van Bloemsensatie uit Zelhem. 

Tijd: 14.00-17.00 uur. 

24 April 2019:                Naar de DRU: Voor mannen en vrouwen smeden en emailleren. 

22 Juni 2019: Wandeltocht. 

+/- Juni – augustus  De lotenverkoop van de Zonnebloem. 

15 September 2019: Nationale Ziekendag. Aansluitend gezellig samenzijn met een 

heerlijke brunch bij Zaal Köster. 

9 November 2019:   Gezellige muziekmiddag in Zaal Köster o.l.v. Senioren Entertainer 

Hans Vesterink. Tussendoor is er een bingo.    

Tijd: 14.00-17.00 uur.                                                   

December 2019:  Extraatje voor de zieken en gasten vanaf 80.  

8 Februari 2019:                           Carnavalsmiddag met verloting bij zaal Köster. 

                                                  

 

VRIJWILLIGERS  

Wij zoeken dringend vrijwilligers die ons willen helpen met het verkopen van de 

Zonnebloemloten voor dit jaar en de komende jaren. Heb je nog wat tijd over? Dan ben je 

van harte welkom! Neem dan contact op via: 0315-324775 (Claudia Helmink). 

 

DONATIES  

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 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidkOuuvordAhXO6aQKHZm5BXoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.welzorg.nl/opdrachtgever/uwv/logo-staand/&psig=AOvVaw3jJAzqrRNL6NbEGFEaDzKO&ust=1535364960359533


 

 

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers 

 

Van 28 januari tot 2 februari 2019 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 € 971,85 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 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

Donderdag 21 maart  2019.  20:00 uur  

 

Vanavond komt Marijke te Hennepe ons vertellen over beter slapen.  

 

 

http://www.hersenstichting.nl/
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Bron:Delpher-Graafschap-Bode. Groeten van oaver den Iessel 

  



 

 

 

 



 

 

 

POTGRONDACTIE HEREN PROMOTIE TEAM VOOR CON BRIO 

 

Het is weer een nieuw jaar en de lente zit er weer aan te 

komen. Tijd dus om weer eens te denken aan uw tuin! Zodat 

u, als het straks echt mooi weer is, lekker kunt genieten van 

uw goed verzorgde planten en bloemen. Zoals altijd wil het 

Heren Promotie Team van Vrouwenkoor Con Brio u weer mee 

op weg helpen! De Jaarlijkse potgrond actie vindt dit jaar 

plaats op zaterdag 9 maart. 

Zoals gebruikelijk komen wij deze dag bij u langs om de (vooraf) bestelde 

potgrond bij u te bezorgen.  

Dat is zowel voor u als voor ons heel voordelig. Zo hoeft u niet 

naar de bouwmarkt of het tuincentrum om zakken 

potgrond te halen. Geen gedoe bij het in en uitladen en 

sjouwen van die altijd zware zakken.  Op 9 maart brengen 

wij de potgrond tot uw tuin! Ook sponsort u vrouwenkoor 

Con Brio met de aanschaf van de potgrond.  

Vanaf half 10 trekken we rond. U kunt uw bestelling doorgeven via de mail. 

Stuur een mail aan potgrond@herenpromotieteam.nl. Dan zorgen wij ervoor dat 

de potgrond bij u bezorgd wordt!  Ook kunt u dit jaar weer op vrijdag 8 en 

zaterdag 9 maart potgrond afhalen aan de Dorpsstraat 31 te Etten. 

Het Heren Promotie Team is in 2005 opgericht om Vrouwenkoor Con Brio te 

kunnen ondersteunen. De eerste gift werd bekostigd door de opbrengst van de 

eerste potgrondactie en kregen alle dames een nieuwe repetitietas. Daarna 

volgden nog diverse giften, zoals een nieuw kopieermachine en diverse 

accessoires voor de kleding. Vorig jaar hebben we de dames in het kader van 

hun jubileum voorzien van nieuwe concertkleding. 

 

Stichting Heren Promotie Team van Vrouwenkoor Con Brio 



 

 

 



 

  

 

Van Drollenvanger tot Spiekerboks 
Joop Keurentjes 

 

 

at ’n paar joor geleien begon as ’n simpele trend is now 

uutgegruujd töt ’n soort epidemie: de gescheurde en 

raofelige spiekerboks. As ’n soort vliegenplaog zun dat 

soort spiekerboksen op kommen dagen en hemmen doormet ok in ons eigen 

dagelekse bestaon ’n plek opgeeist. En net as met haatmails en Trump liekt ’t iets te 

zun woor wi-j veurlopig nog niet vanaf zun. Al is ’t alleen maor umdat de gemiddelde 

man zien spiekerboks ongeveer zestig joor drig. ’t Geheim van ’t dragen van zo’n fletse 

spiekerboks met drellen zit ‘m in wie hem an zien kont het hangen. Een jungsken van 

zeuventien den toevallig in ’n vriendenbandjen spölt of op zaoterdagaovend bi-j Ter 

Voert in Megchelen an de bar steet kan ’t nog wel hemmen. Mao ’n jongeheer van zo 

rond de veertig met ’n kantoorbaantjen bi-j de veurmalige Boerenleenbank misteet dat 

as ’n vlag op ’n varken. De ergste uutvoering is misschien wel zo’n zwatte spiekerboks 

zonder kni-jen. Wödt vaak gedragen in combinatie met ’n zwat huudjen, gries T-shirt 

met ’n völs te grote ronde hals samen met ’n paar ‘sneakers’ in veschrikkeleke foute 

kleuren en dat gespiekerd an ’n zelfbeeld woo’j ow petjen veur af mot nemmen. Een 

gescheurde spiekerboks kopen is niet ’t zelfde as ’n betjen punk toevoegen an ow 

karakter. Wie now zo’n drellenboks kuch probeert veural zien doodsaaie 

boerenbestaon ’n raofelrendje te geven deur ’n graantjen met te pikken van de 

uutstraoling van de punkers die ooit met gescheurde boksen liepen. 

  

’t Wödt onderhand dan ok de hoogste tied um de golden joren van de boks met raofels 

helemaol dich te naejen. Wat mien betref rennen wi-j met z’n allen naor de dichsbi-

jzunde Action um ’n naold en ’n klusken gaarn te kopen. De gaten motten wodden 

gestop! ’t Geld wa’j door met uutspoort kö’j mooi investeren in ’n prachtige dames- of 

heren pantalon; een Vero Moda veur de dames en ’n Tommy Hilfiger veur de mannen 

bi-j Only for Men! Nem now van mien mao an; de dames en meiden vinnen ’n man 

met ’n goeie boks an de kont antrekkeleker dan ’n man woorvan zien kruus bi-jnao uut 

de boks vilt. Een gewone boks klinkt misschien wat saai, mao ’t is altied nog baeter um 

der vezörgd uut te zien dan met de massa met te lopen. Dat was in mien jeugd toch 

anders geregeld.  

 

 

W 



 

  

 

De eerste keer da’k met mos nao de winkel veur ’t kopen van ’n boks was bi-j 

gelegenheid van mien ‘Groot Annemmen’. Ik was ’n jungsken van 12 joor en ging met 

mien moeder naor Vasseveld, naor de ‘Duth’, zoas wi-j altied zeien. Op de fiets, dat 

hele end van ons huus hen en weer trug twintig kilometer! Ik wet ’t nog precies, op de 

trugweg kreggen wi-j ’n buj raegen op onze pokkel van hier töt ow door. As twee  

vezaopen katten kwammen wi-j weer thuus. Met ’n ni-je boks, jao dat wel. En wat 

veur een boks? Een pofboks, de sjieke benaming veur zo’n boks was een ‘plusfour’, 

wi-j zeien altied ’n drollenvanger. Het is ‘n sportieve boks uut de eerste helft van de 

twintigste eeuw met rume piepen die een end onder de kni-j um het been sluten. 

Onder de boks wedden kousen gedragen, zodat de benen geheel bedek wazzen. Bi-j 

de boks heuren ok nog ’n passend jasje wat ’t geheel ’n feestelek anzien gaf en dat 

was ok juus de bedoeling veur den dag. An de kassa kreggen wi-j nog ’n tientjen 

kötting. Dat was altied gebrukelek bi-j de Duth. Deurum ging iedereen in mien jeugd 

ok altied naor de Duth kleren kopen, veural boksen door ston e um bekend. Vlak nao 

de oorlog harren de mensen ’t nog wel ’s aover ’t Tientjen van Lieftinck – de minister 

van financiën den in 1945 bi-j de geldsanering alle mensen in Nederland ’n tientjen 

cadeau gaf – mao wi-j in de Achterhoek harren ’t ‘Tientjen van Duthler’. Ik was in de 

zeuvende hemel met zo’n mooi peksken, alleen ik was niet de enig met ‘n pofboks’. 

Alle jonges harren ’n drollenvanger an met ’n jesken. En allemaol harren ze dat bi-j de 

Duth gekoch en allemaol ’n tientjen bi-j de kassa. Jao ok wi-j liepen toen al met de 

massa met. 

                     



 

 

 

HARMONIE ONDERLING GENOEGEN IN CONCERT 
 
Shaken not stirred, een ronkende Aston Martin en prachtige vrouwen. U herkent het 
waarschijnlijk al, we schrijven over de filmlegende James Bond. 
 
Maar ook de veel te jong overleden Britse zangeres, die maar liefst 5 (!) Grammy Awards 
won komt weer tot leven in een prachtig muziekstuk. We hebben het natuurlijk over Amy 
Winehouse. 
 
Ierland, het land van de Guinness en Ierse Whisky. Maar ook van prachtige muziek, zoals het 
welbekende Lord Tullamore van Carl Wittrock. 
 
De rode draad tussen Amy Winehouse, Ierland en James Bond is natuurlijk één van de 
geneugtes van het leven, namelijk “drank”.  
 
Harmonie Onderling Genoegen brengt op zondagochtend 24 maart om 11.00 uur een 
gezellig concert bij zaal Köster waarbij Dionysos “God van de Wijn” het thema heeft bepaald.  
 
De entree is €5,- en basisschoolkinderen hebben gratis toegang.  
 

 
 



 

 

Onderhoudsdag aan verenigingsgebouw “de Wielder” 
 
Harmonie Onderling Genoegen doet mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op 
zaterdag 16 maart is de jaarlijkse onderhoudsdag van Harmonie Onderling Genoegen.  

 
“de Wielder” is al jaren eigendom van de vereniging. Om dit pand in de goede staat te behouden 
gaan we met elkaar weer aan de slag van 9.00 tot 14.00 uur.  
 
We hebben klussen voor binnen en buiten, bv tuinonderhoud, schoonmaken, kleine klussen in en om 
het gebouw. Heb je tijd over en wil je meewerken aan het behoud van dit mooie karakteristieke pand 
op 16 maart laat het ons dan weten.  
Misschien lijkt het je ook leuk om, naast deze onderhoudsdag, te helpen met  
klein onderhoud van ons gebouw. Dan verwelkomen we je graag, want jouw hulp is van harte 
welkom. Neem gerust contact op met Mirjam Blok (tel. 06-20715000) 

 
 

Vrouwenkoor Con Brio 
 
Zingen met plezier en samen streven naar kwaliteit, dat is 
vrouwenkoor Con Brio. Het koor zingt al sinds de oprichting 
in 1958 met passie en vuur. De laatste 20 jaar onder leiding 
van dirigent Nick Moritz.  
De afwisselende repertoirekeuze is niet alleen aantrekkelijk 
en verrassend voor het publiek, maar maakt ook het zingen 
bij Con Brio boeiend.  
Stemtraining en thuis oefenen horen daar ook bij.  
 
Het koor heeft in het verleden deelgenomen aan grotere koorprojecten zoals de 
Carmina Burana.  Maar ook met mooie projecten uit eigen hoed zet Con Brio zichzelf 
voortdurend op de kaart, zoals in 2015, met Piece of Cake in de tuinen van kasteel 
Wisch.  
In oktober 2018 vierden we ons 60-jarig jubileum met Fiësta Con Brio. Een volle kerk 
genoot van een Zuid-Amerikaans feestje met als hoogtepunt de Misa Criolla.  
 
Op woensdag 17 april nemen we deel aan het door popkoor Some Sing More 
georganiseerde Korenfestival in de muziekschool Oost-Gelderland in 
Doetinchem.  Samen met het Vordens Mannenkoor, Hartgelach uit Varsseveld en het 
organiserende koor. De toegang is voor iedereen, geïnteresseerden kunnen t.z.t. 
kaartjes kopen via Con Brio voor €7,50 dit is inclusief koffie/thee. 
Nieuwsgierig geworden? Con Brio repeteert op woensdagavond van 19.45 u. tot 22.00 
u. in zalencentrum Köster te Etten. U bent van harte welkom. 
www.conbrio-etten.nl  
 

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


 

 

 
 

Het Ettens Mannenkoor in Games 2 the Movies, muziek uit films en 

games op 16 maart 2019 om 20.00 uur in Amphion Doetinchem 
 

Zaterdagavond 16 februari gaf het Ettens Mannenkoor samen met het Harmonieorkest 

van Concordia Eefde een grandioos en uitverkocht concert in de Hanzehof in Zutphen. 

In deze mooie oude en sfeervolle zaal met een prachtige akoestiek werkten de 

dirigenten Nick Moritz en Stefan Blaak perfect samen tijdens dit tweede concert van 

de drie theatertour van het Ettens Mannenkoor en Concordia Eefde. Het laatste 

concert is op 16 maart in Schouwburg Amphion in Doetinchem. 
 

 
 

De concerten hebben de titel 'Games 2 the Movies' meegekregen. In ongeveer 20 

muziekstukken wordt een verhaal verteld van liefde, strijd, uitbuiting en avontuur. De 

muziek komt uit films als Star Wars, Highlander, Band of Brothers, Titanic, Exodus en 

Amistad. In de film Amistad gaat het om de strijd tegen uitbuiting van de slaven. Met 

nummers als 'Homeless', 'Sifuni Mungu' en 'Dry your tears Africa' wordt dit thema 

onderstreept. Liefde voor het leven en voor elkaar komt tot uiting in nummers als 'My 

heart will go on' en 'Can you feel the love tonight', maar ook met bijvoorbeeld 'Here's 

to the Heroes' en 'Hymn to the fallen' waarin de liefde voor elkaar tot uiting komt in de 

dankbaarheid voor hen die hun leven voor anderen hebben gegeven. Het geheel wordt 

begeleid door prachtige filmbeelden 



 

 

Kaarten voor 16 maart 2019 om 20.00 uur in Doetinchem zijn verkrijgbaar via 

Amphion.nl. U kunt via internet zelf uw stoel uitkiezen op Amphion.nl. 

In memoriam Theo Pastoor 
 

Op 31 januari is ons erelid Theo Pastoor overleden. Sinds 1954, zong hij bij de baritons 

en is dus 65 jaar lid van het Ettens Mannenkoor geweest; hij was het laatste (ere)lid 

dat nog in de jaren vijftig lid is geworden van het koor. Theo bezocht altijd trouw de 

repetities bij Köster op de maandagavond. De laatste jaren kon hij door ziekte niet 

meer meezingen. Vanaf de jaren vijftig heeft hij alle concertreizen van het koor naar 

Oostenrijk, Duitsland, Canada, Engeland, Spanje en Italië meegemaakt. De koorreis 

naar Wenen en München in 2014 was de eerste waar hij niet bij kon zijn. Op zijn 80e 

verjaardag hebben we Theo op de terugweg naar Nederland vanaf een parkeerplaats 

in Duitsland toegezongen: zoon Ronald hield zijn telefoon omhoog zodat hij het in Etten 

goed kon horen. Hij vond dit prachtig! 

 

 
“Theo wilde vooruit kijken en toosten op het leven” 

 

Tijdens de avondwake op 5 februari in de St. Martinuskerk vulden ruim tachtig mannen 

van het Ettens Mannenkoor de laatste drie banken aan weerszijden van het 

middenpad. Onder leiding van Nick Moritz hebben we uiterst geconcentreerd 

gezongen tijdens een indrukwekkende afscheidsdienst voor Theo. Als afsluiting 

zongen we Dobra noc met als laatste zinnen:  

 

“Ruhe sanft in stiller nacht, 

ruh in Frieden, 

gute Nacht.” 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

Het was een gezellige avond bowlen en gourmetten met de scheidsrechters 

en hun partners van VV Etten 

“‘Club van 50’” 

Hartelijk dank. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrienden van de Berkel 

neemt deel aan Waterschapsverkiezingen in 2019 

De Waterschapspartij Vrienden van de Berkel (VvdB) met lijsttrekker Joke Pot doet in maart 

2019 een gooi naar zetels in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. 

De Vrienden van de Berkel hebben de afgelopen jaren een eigen geluid laten horen in het 

algemeen bestuur. Een geluid vanuit de burgers zelf. Niet vanuit een politieke achtergrond of 

invloed maar grote betrokkenheid vanuit het gebied . 

Zij wil de kenmerkende inbreng van de afgelopen jaren voortzetten en versterken.  

VvdB benadrukt de belangrijke positie die het waterschap in Achterhoek en Liemers inneemt. 

Water raakt ons allemaal. 

VvdB is een regionale kieslijst die uitsluitend deelneemt in het stroomgebied van Waterschap 

Rijn en IJssel. De partij wil zich richten op de regionale taken die van belang zijn voor de 

burgers die daar wonen en de ondernemers die daar actief zijn. 

Water raakt uw portemonnee: Bovenaan staat, dat de lasten laag en uitgaven verantwoord 

moeten blijven. De uitgaven moeten worden gebaseerd op inkomsten. 

Water raakt uw gezondheid en veiligheid: WRIJ moet zorgen voor schoon water en een 

verantwoorde zuivering van afvalwater. Gevolgen van droogte en wateroverlast moeten 

zoveel mogelijk worden voorkomen en prioriteit moet worden gegeven aan de 

waterveiligheid. Aan die opdracht wil VvdB adequaat inhoud geven. 

Water raakt uw omgeving: VvdB wil zorgen dat iedereen kan genieten van water en natuur. 

Ook in de steden en dorpen. Samen met de inwoners van het gebied de woon- en 

leefomgeving inrichten. 

 



 

 

 
Water raakt de regionale economie: VvdB wil de regionale werkgelegenheid bevorderen 
door opodrachten bij bedrijven in de omgeving onder te brengen. Boeren en agrarische 
natuurverenigingen betrekken bij uitvoering van waterschapstaken in landelijke gebieden. 
Want een sterke regionale economie kan zich een ambitieus waterschap veroorloven. 
 
Water raakt ons allemaal: VvdB wil zorgen voor een betere waterbewustwording bij jong en 
oud en hen direct betrekken bij besluitvorming en uitvoering van de waterschapstaken.  
 

Tot lijsttrekker is Joke Pot-Klumper gekozen. Zij heeft in de periode van 2008 tot 2014 deel 

uitgemaakt van het waterschapsbestuur voor VvdB, maar is hiermee gestopt toen ze 

wethouder van de gemeente Berkelland werd. Nu zij haar functie als wethouder heeft 

neergelegd, is ze blij zich straks weer voor Waterschap Rijn en IJssel te kunnen inzetten. 

Naast haar staan nog 18 kandidaten op de kieslijst, verspreid over het werkgebied van 

Waterschap Rijn en IJssel. Joke Pot komt uit Borculo, gevolgd door Jan Tiggeloven uit 

Winterswijk Meddo, Gerard Tiemessen uit Lochem, Henk Bos uit Rekken en Kees Schieven 

uit Winterswijk Ratum en niet te vergeten de overige 14 kandidaten, met elk een eigen 

aandachtsveld.  

Henk Tiemessen, Etten.  Lijst 5 nummer 9 

Aandachtsveld: Stroomgebied van de  ‘Oude IJssel‘ 

Waterveiligheid voor mensen, bedrijven en natuur door een optimaal en betaalbaar beheer 

en onderhoud. 

Gebruik maken van de kennis en ervaringen van de “Vrienden van de Berkel”  en die 

inzetten voor het waterschap Rijn en IJssel en in het bijzonder voor het stroomgebied van de 

‘Oude IJssel’. 

Bij beleidskeuzes is gedragenheid van (direct) belanghebbende particulieren, bedrijven en 

belangenorganisaties van het grootste belang. 

 

Bent u geïnteresseerd in de doelstellingen van VvdB of denkt u hieraan een bijdrage te 

kunnen leveren neem dan contact op met 

Joke Pot (tel. 06-13736562) of Marja Schulenberg (tel. 06-20448885) of kijk op 

www.vriendenvandeberkel.nl. 

 

 

VvdB      Lijst 5 

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 

 

http://www.vriendenvandeberkel.nl/
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