
Geen verlangen naor, 

Vrogger kon ik verlangen naor de 

december maond, naor al die feestdagen.  

Samen genieten met familie en vrienden. 

Tegenwoordig denk ik vaak, was den 

maond maor weer veurbi’j. Ja, mensen 

deur al dat gedram oaver wel of geen 

zwarte piet. Ja mensen ik wet wel dat der 

no’w weer mensen zullen denken daor 

begint hi’j weer. Ik vindt ’t ook van de 

zotte hoe die blokkeer Friezen worden 

gestraft, en dan gooien ze op dat ze ’t 

oaverige verkeer in gevaor hebben 

gebracht. Laot ze toch gewoon zeggen, 

wi’j willen niet dat jullie protesteren veur 

onze traditie. Wi’j willen al onze tradities 

oaver boord gooien.  Maor dit kump um 

dat der no’w ook weer een groepering is 

op gestaon, welke de hele sinterklaos 

intocht wil verbieden. Waor zunt wi’j hier 

in ons land in hemelsnaam met bezig. 

Laoten wi’j ons een traditie, welke wi’j al 

jaoren vieren van ons afpakken. De 

meeste van die tegenstanders kennen ’t 

verhaal van Sint Nicolaas niet. Zwarte 

piet hef niks met racisme te maken.  Wi’j 

leaven in een democratie en ieder hef ’t 

recht um te demonstreren, maor volgens 

mien slaon wi’j allemaol deur. Worden 

wi’j slachtoffer van onze eigen goeiigheid 

um iedereen de kans te geven um in ons 

land te leaven. No’w staon die mensen op 

en zeggen wi’j jullie tradities zunt 

verkeerd, afgelopen der met. Een ander 

punt is dat op meerdere plaatsen de naam 

van de kerstmarkt weurdt veranderd in 

WINTERMARKT. De kerstmarkt is volgens 

sommigen aanstoot gevend. Ik bun bang 

dat den politicus met dat geblondeerde 

heur geliek krig. Ons land is niet meer van 

ons. ’t Steet al in ons volkslied, “de koning 

van his spanje en van Duitsen bloed. Ik 

heur niks oaver HOLLAND. Misschien mot 

ik toch maor met zwarte piet met naor 

Spanje. 

 

De groeten 

B u. E. 

 

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  12 December voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 18 December 2018. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                                 November 2018, jaargang 39 

                                         Nummer 373 
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        KERSTDINER  2018  
 
 
Woensdag 19 december 2018 in het Wijkrestaurant Etten – gebouw 
’t Stoom achter molen de Witten 
 
Aanvang  :  14,00 uur 
Kosten    : € 17,50 p.p. 
 
Aanmelden voor 14 december a.s. bij Mieke Thiele (329871) – Conny 
Smink (325082) of in het Wijkrestaurant 
 
Het Kerstdiner is als volgt samengesteld: 
 

Carpaccio van nagelhout met rucola en kaas 
 

Kippensoep 
 

Langzaam gegaarde sucade met madeirasaus 
 

Schorseneren – spinazie – rauwkost 
 

Krieltjes gebakken en gekookte in kruidenbouillon 
 

Hang op 
 

Koffie – thee met bonbon 
 



 

  

Met de Fluusterboot 
 
 
Stillekes vaart ’t fluusterbootjen 

Op ’t water van de Olde Strang 

I-j waant ow in ’n golden kootjen 

Het tochjen duurt nooit te lang 

 

De schipper voert de Iesselganger 

Vanaf de kade bi-j de Olde DRU 

Langs de hoge piep, de blikvanger 

Veur ‘n tocht van ‘n uurken vanaf nu 

 

Langzaam glooit ’t land veurbi-j 

Zichboor van een onbekende kant 

Veur de fluusterganger toch nog ni-j 

Zo verassend dichbi-j in eigen land 

 

De unieke Achterhoekse velden 

Met zien coulissen en wijdse blik 

Snaterende ganzen die zich melden 

Dat alles, wat dan zo’n indruk mik 

 

De brug die op tied mooi opengeet 

Zomaor deur ’n onzichbore hand 

Keersrech dan bi-j ’t passeren steet 

Dan zie’j ‘m ok ‘s van de onderkant 

 

An de einder de skyline van Etten 

De möl, ’t klooster en twee kerken 

Een plaatjen, um weg te zetten 

Door wi-j wonen, door wi-j werken 

 

In de schaduw van hoge populieren 

In ’t woeste water, de sluzen op De Pol 

Mooi um te zien hoe kanalen en rivieren 

Deur ‘t ‘Schap’ gestuurd wodden in hun rol 

 

Wat an ’t ende van de vaart dan blif hangen 

Is de intense stilte um ow hen, op ’t water 

De rust woor ’n mens naor kan velangen 

Margen, of aovermargen, wellich nog later 

 
Joop Keurentjes. Ettens dialek 



 

 

 

 



 

 

DE EERSTE WERELDOORLOG  (1914- 1918) 

 

Deze maand (om precies te zijn op 11 November) is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereld- 

oorlog werd beëindigd, want toen werd in spoorwagon in de Franse plaats Compiègne de militaire 

overgave van Duitsland aan de toenmalige Geallieerden ondertekend. 

Omdat we geen van allen die oorlog hebben beleefd, is er alle reden voor om daar nu wat aandacht 

aan te geven. 

VOORGESCHIEDENIS: het is natuurlijk ’n bizar verschijnsel dat onze naaste grote buur in nog geen 75 

jaar er in ‘geslaagd’ is om 3 oorlogen met zijn buurlanden te ontketenen!  Want behalve de twee 

wereldoorlogen had er in 1871 ook al ’n krachtmeting (lees: oorlog) plaatsgevonden tussen de twee 

grootmachten Duitsland en Frankrijk (die in Frankrijk werd uitgevochten). 

Het pas door rijkskanselier Bismarck eengeworden Duitsland zag buurland Frankrijk (dat al veel 

eerder eengeworden was) als een ‘bedreigende grootmacht’ en dat moest ‘dus’ uitgevochten 

worden! 

Duitsland won die oorlog, maar bezette niet geheel Frankrijk. Het ‘nam genoegen’ met de annexatie 

van het aangrenzende Elzas-Lotharingen en trok zich toen terug; het ging er om wie de sterkste was 

en om Frankrijk een ‘waarschuwing’ te geven!  (na WO 1 ging het geannexeerde gebied weer terug 

naar Frankrijk. De officiéle taal is er weer het Frans, maar er wordt nog steeds veel Duits gesproken). 

Die eenwording van Duitsland betekende dat er in het toenmalige Europa in vrij korte tijd een 

nieuwe grootmacht was bijgekomen: met name op economisch en politiek, maar vooral op militair 

gebied!  Nu ging Duitsland (evenals andere Europese grootmachten) ook koloniën veroveren; zoals in 

1884 Kameroen, en wat later Zuidwestafrika (nu Namibië). De expansiezucht van Duitsland gold dus 

niet alleen voor dichtbij, maar sinds kort ook voor veraf; en het was toen alleen nog de vraag wat 

Duitsland nog meer van plan was, en …… hoelang dat allemaal nog goed zou gaan! 

Bismarck overleed in 1898, en sindsdien werd keizer Wilhelm II de nieuwe sterke man in Duitsland. 

Hij begon vrijwel meteen met het economisch isoleren van rivaal Frankrijk. Dat ging zo door totdat 

Frankrijk ’n verbond sloot met Rusland, waardoor de argwaan van Wilhelm II nog groter werd! En 

sindsdien was volgens hem ’n nieuwe oorlog met ‘erfvijand’ Frankrijk  ‘onvermijdelijk’!     >>>>>> 

                                                                                                                               Bernard Bosman. 

 

Vraag: “Hoeveel mensen werken er bij jullie?” 

Personeelschef: “Ongeveer de helft”. 

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

Beginnende rechter: “Ik veroordeel je tot levenslang, en als je het daar niet mee eens bent dan  

krijg je er nog ’n paar jaar bij!” 

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

Aalmoezenier tot veroordeelde: “ Hebt u nog ’n laatste wens alvorens u op de electrische stoel 

plaatsneemt? “ 

Veroordeelde: “Jawel eerwaarde, wilt u mij bijstaan door tijdens de voltrekking mijn hand 

vast te houden?” 



 

 

 

De december-doosjesactie van Shoebox4Ro komt er weer aan….u kunt nog 
meedoen. 

Shoebox4Ro is een kleine particuliere Ettense hulpgoederenorganisatie voor Roemenië. Wij 
reizen op eigen kosten naar Roemenië en hebben persoonlijk contact met de mensen die de 
spullen ontvangen. Zo zijn wij er zeker van de alles op de juiste plek terecht komt. De 
transporten worden kosteloos verzorgd door de firma Hoftijzer uit Lochem. 

Ook dit jaar gaan wij in december weer naar Roemenië toe en hopen daar veel kinderen uit 
arme gezinnen blij te kunnen maken met een cadeau.  

Om er voor te zorgen dat alle kinderen het zelfde krijgen, hebben wij besloten dat de doosjes 
dit jaar gevuld gaan worden met de volgende spullen: 

 
2 schriften 
1 kleurboek 
1 velletje stickers 
1 pakje kleurpotloden 
1 puntenslijper/gum 
1 tube tandpasta 
2 twix, mars o.i.d. 
2 kleine zakjes snoep 
1 tandenborstel 

Doet u ook mee? Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

Hoe kunt u meedoen? 

U kunt op 2 manieren meedoen. Of u doneert ons € 5 per doosje of u stelt er zelf een samen 
in een door ons geleverd doosje (zoals boven aangegeven).  

Als u meedoet dient u uw bijdrage of doosje vóór 1 december te brengen naar 
Klompendijk 2 of Rondweg 5 in Etten. Eventueel kunnen we het ook bij komen ophalen. 

Wij hopen dat veel van onze dorpsgenoten onze actie een warm hart toedragen. 

Voor eventuele vragen kunt u ons ook bellen of appen 06-44272202 of 06-22175474 of 
mailen naar shoebox4roemenie2017@gmail.com 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website www.shoebox4ro.com of 
www.facebook.com/Shoebox4Ro/ 

Met hartelijke groeten, 

Namens het Shoebox4Ro-team 

André Nibbelink, Jos Klaassen en Caroline Schaeffer 

http://www.hoftijzerlochem.nl/


 

 

SPANNENDE THRILLER 

DE MOORDMOLEN 
 Toon Helmes heeft, na 4 stripboeken en 3 openluchtspelen, een spannende thriller geschreven met als 
titel:  

Karel Frederik van Etten.  
De Moordmolen.  

 
Het verhaal speelt zich af op en rond de eeuwenoude standerdmolen in ´t Loo in Etten die in 1932  is 
gesloopt.  
In 2009 gestart met schrijven en met grote tussenpozes dan nu, na bijna 10 jaar, in de boekwinkel.  
Inspiratie was een artikel in De Gelderlander van 15 januari 1983. Amateur historicus Wim Winands 
schreef  over een pasgeboren baby wat te vondeling was gelegd in Etten, in de nacht van 24 op 25 juni 
1815. 
Het terugtrekkende leger van Napoleon met marketentsers, wat in Etten was ingekwartierd, had de 
baby in een schuur achtergelaten van boer Johannes Idink. Het kind werd in de burgelijke stand 
ingeschreven onder de naam Karel Fredrik van Etten.  Daarnaast het gegeven dat boven in de oude 
kerktoren de naam van Lodewijk Bonaparte is uitgesneden in een balk bij de kerkklokken. 
Tot zover de feiten. Hiermee ging hij aan de slag en kon zijn fantasie er helemaal in kwijt. Het kind 
komt terecht op de standerdmolen in Etten van het kinderloze molenaarsechtpaar Maris. De echte 
ouders van Karel Frederik van Etten zijn net als Napoleon zelf, lid van een geheim genootschap. Van 
dat genootschap is een zeer belangrijk kleinood achtergebleven bij de pasgeboren baby in Etten.  
Karel Fredrik van Etten groeit op en is de beoogde opvolger op de molen van Maris tot het noodlot 
toeslaat. Daarna stapelen zich dramatische ontwikkelingen in hoog tempo op, in en rond de molen. 
 
Toon heeft het boek “aangekleed” met een zestiental kleuren illustraties. Het boek wordt gedrukt in 
een beperkte oplage van 200 stuks. Gewoon een lekker boek zoals een boek eruit moet zien volgens 
Toon. Elk boek is genummerd en gesigneerd door de auteur. Het is een hardcover boek, genaaid 
gebonden. Een mooi geschenk om iemand mee te verrassen, nu met de feestdagen voor de deur. 
 
Toon Helmes 
Palmlaan 3 
7075 AJ Etten 
0315-327996 
tomahelmes@planet.nl  

 

VANAF ZATERDAG 17 

NOVEMBER IN DE WINKEL 

 

 
Het boek is te koop bij Toon, bij Drogisterij Westerhof en bij Lijstenmakerij Gal,  
voor de prijs van € 24,00. 
 

mailto:tomahelmes@planet.nl


 

 

 

Het 25-jarig jubileumconcert in Amphion komt steeds dichterbij.  
Het wordt een muzikale reis door de tijd, met eigen nummers en 

uniek bewerkte arrangementen door dirigente Sandra Vriese van o.a.  
Queen, BLØF, en The Scene.  

Wij willen we er samen een spetterend feest van maken. 
Dit alles onder muzikale begeleiding van de ‘Perfect Showband’ 

Het concert is op zondagmiddag 14 april 2019 om 14.00 uur. 
 

Ben je op zoek naar een leuk cadeau, 
Tip voor de Sint of onder de boom. 

Een kaartje voor deze show, 
is voor ieder een droom 

Kaarten zijn te koop via de site van Schouwburg Amphion. 
Entree is € 15,00 inclusief (pauze)drankje en garderobe. 

 
We zien jullie graag op 14 april in de Amphion. 

Let’s Party! 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

Winter concert Harmonie Onderling Genoegen 
 

De winter is bij uitstek het seizoen om je op te warmen in de behaaglijke 
entourage van het kleine Ettense kerkje. Op 16 december kun je genieten van 
hartverwarmende winterse muziek met een vleugje kerst.  
 
Om 15.00 uur openen we de deuren van onze concertlocatie en om 15.30 uur 
start het concert. Laat je verrassen met de heerlijke muziek uit Disney’s 
klassieker “Frozen” of het welbekende “Winter Wonderland”.  Herkenbare 
muziek voor zowel jeugd als de oudere bezoeker. 
 
Concerten in de kerstperiode brengen altijd een speciaal gevoel met zich mee. 
Hier praten we graag over verder na het concert. Wij zorgen voor de inwendige 
mens met een gezellige afsluiting met vuurkorven waar glühwein en warme 
chocolademelk niet mogen ontbreken. 
 
Je leest het, een mooi moment om je klaar te stomen voor de kerstdagen. Een 
concert voor jong en oud. Kaarten kosten €5,- voor volwassenen, maar ook de 
jeugd van de basisschool is van harte welkom. Zij betalen €2.50 om kennis te 
maken met ons orkest.  
 
Ben je “Vriendje voor een tientje” van onze vereniging dan heb je gratis 
toegang voor dit concert en kun je je melden bij de kassa. 
 
Kom je ook? 
 



 

 

 



Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

 

De dag die voorbij is 

Komt nooit meer terug. 

 

Wat ogen zeggen moet je onthouden 

Want als ze stralen 

Heb je iemand gelukkig gemaakt. 

 

Wie zon brengt in het leven van anderen 

Houdt hem niet voor zichzelf. 

 

Grijze hemels zijn alleen maar,wolken die voorbij drijven. 

 

Je leeft in mijn hooft 

Je leeft in mijn hart 

Het mooiste bewaar ik 

In een vakje apart. 

 

Wat is geluk toch eenvoudig en simpel 

Een glas wijn,een gepofte kastanje,een klein oud grilletje, 

Het geluid van de zee…….. 

Alles wat nodig is om te voelen dat het geluk hier en nu 

Te vinden is,is een eenvoudig en simpel hart. 

 

Tot de volgende keer. Groetjes B.S. 



 

 

OPROEP: Walking Football 

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de 
basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op 
hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn.  

Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten 

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in 
wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een 
partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet 
boven heuphoogte komen. 

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 raken bij jouw vereniging “VV ETTEN” 

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

Tijdens de afgelopen Ettense kermis zijn er ideëen ontstaan om ook in Etten te starten met 
“Walking Football / Wandel Voetbal” voor spelers, oud-spelers, niet voetballers, die nog 
graag gezellig een doordeweekse ochtend op ons voetbalveld een uur een balletje willen 
trappen en in beweging willen blijven. 

 Harry Jansen sr. (Kampstraat) heeft hierover gesproken met oud international André van der 
Ley en speler van het Nederlands nationale team Walking Football. André van der Ley is 
tegenwoordig inwoner van Etten en wil ons, in overleg, gaan begeleiden. 

Bij een aantal buurtverenigingen (Spcl. Varsseveld, VV Westendorp, DVC Didam, De 
Graafschap)  wordt er al geruime tijd met succes en voldoende deelname Walking Football 
gespeeld. 

Nu zoeken wij, Harry Jansen sr. en Hans van Weelden voldoende 
mensen (minimaal 10 a 12 personen), die ook interesse hebben om 
met ons dit projekt te doen slagen. 

Onderstaand vind u onze gegevens, waar u zich kunt aanmelden. 

Deze nieuwe voetbalvorm is bij diverse verenigingen van de grond gekomen. Zie jij het zitten 
om met generatiegenoten nog lekker sportief bezig te zijn?  

Meld je dan nu aan bij / via: 
Harry Jansen sr.     Hans van Weelden 
Kampstraat 17, 7075 AA  ETTEN/GLD  Tamboerpad 10, 7071 XA  ULFT 
Tel.0315-328764     Tel. 0315-686445 of 0620259399 
Email: harryjansen43@hotmail.com  Email: j.weelden7@upcmail.nl  
 
 

mailto:harryjansen43@hotmail.com
mailto:j.weelden7@upcmail.nl
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Bron:Delpher-Graafschap-Bode.       Groeten van aover den Iessel. 



 

 

 



 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  

Donderdag 13 december 2018. 19:00 uur  
Kerstviering met een broodmaaltijd. Tussendoor zingt er een koortje. 
Dames graag afmelden als je niet op de kerstavond kunt komen,dit i.v.m  
met de kosten. 

 



 

 

 

 

 

Oliebollenactie Harmonie Onderling Genoegen komt eraan! 
 
Over een maand is het al weer oud & nieuw. En hoe maak je deze 
feestdagen compleet? Met heerlijke oliebollen en/of appelbeignets van 
kwaliteitsbakker Ebbers uit Terborg. Natuurlijk worden deze net als 
voorgaande jaren bij je thuis bezorgd door Harmonie Onderling 
Genoegen 
 
De prijzen blijven hetzelfde als vorig jaar: 
6 oliebollen voor €5,- 
5 (kleine) appelbeignets voor €5,- 
 
Vanaf 6 december gaan onze muzikanten weer langs de deuren om de 
oliebollen en appelbeignets te verkopen.  
 
Het steunen van Harmonie Onderling Genoegen was nog nooit zo lekker!  
 
 

 



 

 

 
 
Warm Winter Concert op vrijdag 14 december in de Pancratiuskerk 

in ‘s-Heerenberg 
 
Het is al weer 5 jaar geleden dat het Ettens Mannenkoor in ‘s-Heerenberg is geweest 
voor een concert. Vrijdag 14 december om 20.00 uur willen wij U weer verassen met 
een geweldig concert in de Pancratiuskerk. We zingen altijd graag in deze mooie 
kerk met goede akoestiek in het oude centrum van het dorp, vlak bij het kasteel. 
Reden te meer om in het jubileumjaar van het Ettens Mannenkoor weer neer te 
strijken in ‘s-Heerenberg. 

 

Bron: Wikipedia 

Energiek, eigentijds en enerverend, zo kan men de optredens van het Ettens 
Mannenkoor omschrijven. Onder leiding van het artistiek team Nick Moritz en 
Armanda ten Brink verzorgt dit imposante mannenkoor concerten op een hoog 
niveau. Jarenlang hard werken aan zangkwaliteit, repertoireopbouw en uitstraling 
werpt zijn vruchten af. Het publiek reageert enthousiast, recensies en juryrapporten 
zijn juichend en ook de jonge aanwas bewijst dat het koor succes heeft met de weg 
die het bewandelt. Dat goede mannenkoorzang een brede doelgroep aanspreekt 
wordt bewezen door dit koor uit het dorpje Etten in de Achterhoek.  
 



 

 

Het kerstconcert zal voornamelijk in het teken van sfeer en variatie staan. De 
gebronsde en robuuste klanken van het koor, maar ook het intieme geluid van de 
mannen, smelten samen in de prachtige akoestiek van de Pancratiuskerk.  
Al met al zal deze mix van het mannenkoor, met eigen solisten overweldigende 
indruk op u maken. U zult de bekendere kerstliederen horen, waaronder een paar 
prachtige “oldies”, maar zeker ook werken die in première gebracht zullen gaan 
worden. Tevens zult u werken horen die niet zozeer kerstliederen zijn, maar zeker zo 
goed in het, zorgvuldig samengestelde, programma van Nick Moritz passen.  
Kaarten kosten €10,- per stuk (inclusief koffie/thee in de pauze) en zijn verkrijgbaar in  
‘s-Heerenberg bij Slijterij Bosch, Sociëteit de Vriendschap en via 
www.ettensmannenkoor.nl 
 
Tien jubilarissen gehuldigd op jaarlijkse contactmiddag EMK! 
 
Tijdens een meer officieel deel van de gezellige contactmiddag zijn dit jaar maar liefst 
tien jubilarissen van het Ettens Mannenkoor gehuldigd, leden die 25 tot 50 jaar lid 
zijn, bij elkaar 355 jaar! Eerst werden ze één voor één toegesproken door de 
voorzitter en bedankt voor hun inzet voor het koor en daarna volgde een serenade 
door het hele koor, waarbij de jubilarissen het tweede couplet zongen. 
 

 
Eerste rij: Igno Helmes (50 jaar lid), Henk Ruessink, Ben Tiggelovend en Titus Aaldering (alle 25 jaar), 
tweede rij Wim Hijink (50 jaar), Theo ten Brink (40 jaar), Theo Hansen (50 jaar), Gerard Poodt (40 
jaar), Fred Niesink en Henny Ketelaar (beide 25 jaar lid). 
 



 

 

 
Jubel in Emmerichs Wohnzimmer: Stadttheater feierte 50. 
Geburtstag mit Ettens Mannenkoor und Musikvereinigung 
Concordia Eefde 
 

Am Samstag, dem 20. Oktober 2018 fand ein 
großes Jubiläumskonzert anläßlich des 50- 
jährigen Bestehens des Stadttheaters Emmerich 
statt. 
Unter dem Motto: stimmgewaltig und klangstark 
präsentierten sich Ettens Mannenkoor und die 
Musikvereinigung Concordia Eefde. 
 

Der Kulturchef begrüßte die Gäste und sprach zugleich von einem imposanten Bild auf 
der Bühne. Immerhin 150 Sänger und Musiker sorgten für eine volle Bühne und für ein 
mitreißendes Programm, das schon mal für „Tüttefell“ im Theatersaal bei Filmmelodien 
wie etwa Ennio Morricones „Once Upon a Time in the West“ (Solistin: Armanda ten 
Brink) sorgte. Aber auch Johann Strauß`Radetzki Marsch mit perfekter Klatscheinlage 
des Publikums durfte natürlich nicht fehlen. Beide Formationen sorgten für ein 
abwechslungsreiches zweistündiges Programm, das mit Conquest of Paradise und 
einer Zugabe endete. 
Der Dirigent des Ettens Mannenkoor Nick Moritz kündigte routiniert die Musikwerke an 
und erläutere diese. 
 
Ein tolles Programm, mit einem zufriedenen Kulturchef und Bürgermeister und 
natürlich einem begeisterten Publikum ging zu Ende. Man hatte ein gutes Gefühl: 50 
Jahre Emmericher Stadttheater, 105 Jahre Ettens Mannenkoor, 105 Jahre 
Musikvereinigung Concordia Eefde! 
 
Ewald Hessbrüggen 
 
Agenda, zie ook www. ettensmannenkoor.nl 
- 14 december 2018 20.00 uur Warm Winter Concert Pancratiuskerk, ’s-Heerenberg 
- 22 december 2018 20.00 uur Jubileum (Kerst)concert voor leden van de 

veertigjarige Club van Honderd St. Martinuskerk, Etten 
- 16 februari 2019 19.30 uur Concert met Harmonie Concordia Eefde Hanzehof, 

Zutphen 
- 16 maart 2019 20.00 uur Concert met Harmonie Concordia Eefde Amphion, 

Doetinchem. Kaarten voor dit concert kunt u bestellen bij Amphion via 
www.amphion.nl/programma/ettens-mannenkoor-muziek-uit-film-en-games/16-03-
2019-20-00/ 

- 5-6-7 juni 2020 Van Bezetting tot Vrijheid Etten 
 

http://www.amphion.nl/programma/ettens-mannenkoor-muziek-uit-film-en-games/16-03-2019-20-00/
http://www.amphion.nl/programma/ettens-mannenkoor-muziek-uit-film-en-games/16-03-2019-20-00/


 

 

Voetbalelftal van de maand november: 
Dames 1 VV Etten: 
  
 

 
Voorste rij vlnr: Marije Sloot, Janthe Schepers, Janneke Bus, Malu Pothof, Nienke Sloot, 
Sanne van Velzen en Charlotte Ko. 
Middelste rij vlnr: Edwin Lucassen (grensr.) Michelle Koster, Nicolle Ikink, Tessa Ketelaar, 
Didi Ketelaar, Julia Bouwman, Lynn Gerritsen en Fred Thuis (coach). 
 Achterste rij vlnr: Jeni van Aken, Sanne Tiedink, Rachel Theunissen, Eline van Uem en 
Maudy Kock. 
  
Afwezig: Hilde Gerritsen en Wim Gerritsen (coach) 
  
Dit Dameselftal voetbalt al jaren in de 5e klasse met veel plezier en passie. Ze worden 
getraind door 2 jonge trainers uit Gendringen, Mike en len. 
Het vorig seizoen hebben ze zich genesteld in de top van het klassement. In het seizoen 
2107/2018 zijn ze netjes op een 3e plaats geëindigd.  
Het lopende seizoen 2018/2019 zijn ze dan ook weer goed begonnen zodat de top van het 
klassement weer haalbaar moet zijn.  
De thuiswedstrijden zijn dan ook te bekijken op het voetbalveld om zondagmorgen om 
10.00uur (2e veld) 
Actueel nieuws over dit elftal kun je altijd volgen op de site van VV Etten en via Facebook 
  
 



 

Verkort verslag ledenvergadering V.V. Etten      25 oktober 
2018  
 
Thema “Groeien door het samen te doen” 
 
Voorzitter Rudi van Aken opent de Algemene Ledenvergadering in aanwezigheid van ruim 110 leden.  
 
Na het welkomstwoord en een minuut stilte ter nagedachtenis van Dhr. Toon Pothof wordt de 
vergadering vervolgd. 
 
Algemeen jaarverslag: 
 
Samenwerking met VVG’35: De Jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie 
gestoken in het samengaan van de jeugd elftallen met VVG’25. We zijn tevreden waar we nu staan 
en kijken er naar uit om deze samenwerking verder uit te bouwen. 
 
Communicatie: De website is vernieuwd, en Rudi wil iedereen oproepen om gebruik te maken van 
de site voor verslagen en social media voor andere uitingen. Download de VV Etten APP voor je 
tablet of telefoon. 
 
Kantine bezetting: Naar verwachting is Gonny langdurig ziek, gelukkig hebben we dit snel kunnen 
invullen met Rita en Frans van Zwaay. Zo hadden we al de koffiedames op de zondagmiddag, en met 
Tanja Bouwman, Stella Esmeijer, Sandra en Luuc Giesen en Chantal Hengeveld zijn de vrijdag en 
zaterdag ook ingevuld.  
 
Klussen: De Klusgroep heeft 2 nieuwe leden verwelkomd te weten Gerard Roosendaal en Bennie 
Centen. 
 
Activiteiten: Een nieuwe weg is geweest het in elkaar laten overlopen van het Beachvolleybal en de 
Kaderavond/Zomerfeest. Dit was een groot succes. 
 
Club van 50: Vorig jaar heeft de Club van 50 een bijdrage geleverd aan het monument, het terras 
meubilair, boiler en narrowcasting. Dit jaar wordt er bijgedragen aan het opknappen van de kantine. 
 
Tot slot: het afgelopen voetbaljaar hebben wij er samen voor gezorgd dat onze leden, bezoekers en 
alle anderen VV Etten als een fijne vereniging ervaren waarbij sport, plezier en respect centraal 
staan. Dat wij daarnaast financieel gezond zijn en een stabiel leden bestand hebben is een 
verdienste. We willen nu verder groeien door samen te werken binnen een open vereniging waar niet 
alleen maar ruimte is voor leden van voetbal maar waar we ook open staan voor de omgeving. 
Uiteindelijk kunnen we alleen groeien door het samen te doen! 
 
 
Secretarieel Verslag: 
We hebben op dit moment 355 leden.  
De dames hebben een knappe 3de plaats behaald aan het einde van het seizoen. Dit seizoen staat er 
bijna een geheel nieuwe 4de elftal en heeft Marne Ratering aangegeven leider te willen worden van dit 
elftal. Het 3de elftal deed het prima in de 5de klasse met een knappe 3de plaats. Het 2de elftal eindigde 
in de middenmoot. Het 1ste elftal werd 2de in de 5de klasse en strandde in de laatste minuut van de 
nacompetitie tegen KSH. Koen van Loon nam na 3 seizoenen afscheid als trainer en Ruud Pastoor 
heeft het stokje overgenomen. 
Voor de Jeugdcommissie was het weer hard werken om alle teams weer te voorzien van trainers en 
leiders. Alleen voor de zaterdagmiddag zijn wij nog op zoek naar een wedstrijdcoördinator.  



 

We hebben afgelopen jaar onder begeleiding van Eugenie Tiemessen een Kanjer Training 
georganiseerd voor onze jeugdtrainers. Dit kan handvatten bieden voor onze trainers om onze 
jeugdleden te helpen in de persoonlijke ontwikkeling naast de ontwikkeling als voetballer. 
Wij zijn zeer blij met ons huidige scheidsrechterskorps, maar kunnen op dit gebied nog versterking 
gebruiken. Het zou mooi zijn als wij deze groep kunnen uitbreiden. Dus als je zelf graag op de 
zaterdag of zondagochtend wedstrijden zou willen fluiten of iemand weet die dit wel zou willen dan 
horen wij dat graag. Je kan dit doorgeven aan Frans van Zwaay of aan het bestuur. 
 
Financieel Jaarverslag: 
Seizoen 2017-2018 was financieel gezien een goed resultaat mede veroorzaakt door inzet van de 
leden en vrijwilligers. Zo hebben de oud ijzer actie en het beachvolleybaltoernooi o.a. ervoor gezorgd 
dat we een positief resultaat kunnen laten zien.  
 
Jubilarissen: 
Na de pauze is het tijd om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. De jubilarissen van dit jaar waren: 
25 jaar lid: Chiel Westerhof, Dennis Meijer, Tom Lucassen, Nicky Liebrand. 
40 jaar lid: Gert Tempels, Marc Leijzer, Mark Ebbers, Harry Jansen (jr) Peter Elbers, Marc Leuverink. 
50 jaar lid: Wilfried Leijzer, Eric van Aken, René Leijzer, Guus Bus, John Willemsen. 
60 jaar lid: Jan Ruesink, Theo Jansen. 
70 jaar lid: Martin Eimers. 
 
Bestuursverkiezingen: 
Aftredend en herkiesbaar: 
Arjan te Grotenhuis – penningmeester. 
Met volledige instemming wordt Arjan opnieuw gekozen.  
 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Wouter Klunder – communicatie. 
Gijs Nijman wordt voorgedragen. Met goedkeuring van aanwezige leden wordt Gijs verwelkomt in het 
bestuur. 
 
Wouter wordt door Rudi namens de leden en bestuur bedankt voor zijn inzet. Wouter wordt 
beschreven als vernieuwend, afgewogen en soms scherp in de communicatie, maar wel altijd de 
verbinding zoeken. Bedankt Wouter, voor je inbreng de afgelopen 3 jaar! 
 
Vacature van Accommodatie blijft vacant. 
 
Belangrijke data om alvast in de agenda te noteren: 
Nieuwjaarsreceptie :                      zaterdag 5 januari 2019 
Kaderavond + beachvolleybal:      nog te bepalen 
Laatste trainingsavond :                nog te bepalen 
Algemene Ledenvergadering:       donderdag 31 oktober 2019 

 
Tot slot bedankt Rudi alle aanwezige leden voor de grote opkomst en sluit de vergadering. 
 
Opgemaakt door Thea Tiemessen 
Etten  30-10-2018. 
 
Het volledige verslag is terug te lezen op onze site www.vvetten.nl  of op papier aan te vragen bij 
bestuur. 
 
 
 

http://www.vvetten.nl/


 

Huldiging Jan Ruesink. 
  
Dit jaar tijdens de ledenvergadering van VV Etten zijn er vele jubilarissen gehuldigd. 
 
Wij willen 1 jubilaris nog extra naar voren te halen en dat is Jan Ruesink. Buiten het 60 jaar 
lidmaatschap is Jan al vele jaren nauw betrokken bij de vereniging. Jan, de stille kracht achter de 
Klusgroep, die ondanks zijn onopvallende aanwezigheid ontzettend veel werk verzet. Kenmerkend is 
zijn meedenken in oplossingen en professionaliteit in de uitvoering. Als je Jan wat gevraagd hebt dan 
weet je dat het goed komt en kun je het loslaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan bedankt voor alles wat je in al die jaren al voor ons hebt gedaan!  
 
Rudi van Aken 



 

 

In Memoriam: Bennie Steentjes 
 
Op 31 oktober jl. is op 70-jarige leeftijd Bennie Steentjes overleden. 
  
Met het overlijden van Bennie nemen wij als vereniging afscheid van een gewaardeerd lid 
van de Klusgroep en trouwe supporter van het 1e elftal.  
 
Bennie heeft vanaf de VUT deel uitgemaakt van onze Klusgroep, de technische ervaring 
opgedaan in zijn werkzame leven bracht hij daar ten uitvoer. Bennie was de technische man 
en zijn motto was: niet denken in problemen maar in oplossingen. En of het nu een pomp of 
een andere machine was, hij kreeg alles aan het lopen.  
Bennie was elke woensdag aanwezig en altijd enorm positief, tot het laatst aan toe en ook 
toen hij  niet meer actief kon meewerken, kwam hij rond 10.30 uur bij het koffiedrinken en 
bracht steevast koeken voor de klusploeg mee! 
Ook bij het jaarlijkse potstoten van de klusgroep zorgde hij altijd voor ruim voldoende “koek 
en zopie”. 
 
Bennie heeft zo lang zijn gezondheid het toeliet, trouw de wedstrijden van ons 1e elftal 
bezocht. Zo was hij jarenlang, rechts langs het veld met zijn vaste groep medesupporters, 
een vertrouwde aanblik voor onze spelers. 
 
We zijn Bennie dankbaar voor alles wat hij voor V.V. Etten en het bijzonder de Klusgroep 
heeft betekend. 
 
We wensen Nardy, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Rudi van Aken  
Namens Voetbal Vereniging Etten en de collega’s van de Klusgroep 
 

 
Collecte Brandwondenstichting 2018 
De collecte heeft dit jaar € 685,10 opgebracht. 
Alle gulle gevers en de collectanten: T.Cornielje, M.Ruessink, J.Figaroa, A.Harmsen, W. Freriks, A.ter 
Steeg, E.Ketelaar, H.Vriezen, J.ter Voert-Leijzer, W.Leijzer en H.Boesveld  
bedankt namens alle mensen met brandwonden. 
Voor 2019 zoeken we nog collectanten.  
Voor informatie: H.Braam tel.0639340104 

 
ALZHEIMER NEDERLAND 
Van 5 t/m 10 november 2018 zijn 11 collectanten op pad geweest voor Alzheimer Nederland. 
Er is een bedrag van € 684,94 opgehaald waarvoor Alzheimer Nederland de inwoners van Etten die 
een bijdrage in de collectebus gedaan hebben en de collectanten Hartelijk Dankt. 
Bent U niet in de gelegenheid geweest iets in de collectebus te doen dan kunt U toch bijdragen door 
het woord – alzheimer – te sms-en naar 4333 of iets in de digitale collectebus van Alzheimer 
Nederland te doen.  
Vriendelijke groet namens Alzheimer Nederland – Conny Smink. 
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