
Ni’je klere. 

 
Hallo Lu’j, ik had jullie verteld dat wi’j met de paosen ni’je klere an kregen 

maor dat is niet altied zo gewes heur. Ik zal jullie vertellen, bi’j ons thuus 
was niet altied zonneschien. Zeven kinder, 4 jongen, drie meiden, ons 

vader en moeder en dan nog een old oom in huus. Mien vader het dag en 
nacht krom motten liggen um de eindjes an mekaar te kriegen. Volgens 

mien had hi’j beter recht kunnen liggen, dan waren der ook geen zeven 
kinderen gekommen. Maor lu’j ’t was ook weer een fijne tied. Met tien 

man in een klein werkmans huuske. Zoals gezegd een old oom in huus, 

den had natuurlijk een eigen kamer. Mien vader en moeder hadden een 
eigen kamer, mien zusters sliepen met z’n drieën op enen kamer. En ik 

met mien drie bruurs hadden ook een eigen kamertje. Eén groot twee 
persoons bed doar lagen mien drie bruurs in en ik sliep in een klein bedje 

onder ’t raam. Dus ik kreeg altied als letste de klere van mien bruurs. As 
mien oldste bruur een ni’je broene boks kreeg, dan had ik op ’t end een 

kaki kleurige boks an.  Dat kwam den was al zo vaak gewassen dat de 
kleur de helemaol uut was. Ik had ook meestal blouse met korte mouwe 

aan. Umdat bi’j de elleboog de mouwen versletten waren, dus de 
onderstukken werden eraf geknipt. Met de schoenen ging ’t helemaol raar. 

As ik de schoenen van mien bruur kreeg, dan waren de neuzen 
alderbarstend versletten. Mien vader had daor wat op verzonnen, het sne’j 

de neuzen deraf. Zo leek ’t net dat ik sandalen had. Tegenwoordig 
noemen ze dat recycling. Volgens mien was dat ’t begin van de 

kringloopwinkels. 

 
Gegroet 

Bertus.  

 

 

 

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  19 Juni voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 25 Juni 2019. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                                 Mei 2019, jaargang 39 

                                         Nummer 379 
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Nieuwe redactieleden voor de Treffer gezocht!  
 

Helaas heeft onze oproep vorige maand tot op heden geen reacties gegeven. Daarom een 
herhaalde oproep.  

Om ons dorpsblad te laten starten aan haar 40ste seizoen zoeken wij per direct minimaal 2 
nieuwe redactieleden. 

De werkzaamheden betreffen:  
- het samenstelling van De Treffer (10x per jaar),  
- contacten onderhouden met de drukker; 
- huidige en nieuwe sponsoren onderhouden en benaderen; 
- facturatie en bankmutaties bijhouden.  

Helaas moeten wij u mededelen dat indien wij voor 10 juni a.s. géén gegadigden vinden 
om ons bestuur te versterken, volgende maand de laatste editie in het bestaan van De 
Treffer zal verschijnen.  

Omdat het vijf voor twaalf is, vragen wij u, indien u een paar uur in de maand tijd over heeft, 
deze wilt inzetten om bij te dragen aan het voortbestaan van De Treffer.  
 
Mail ons via detreffer11@gmail.com of neem telefonisch contact op met: 
Benny Meijer: 06 – 51 74 65 72   
Esmiralda Ketelaar: 0315 - 325141   
Marian van Olst: 0315 - 325425  

BESTE ETTENAREN, LAAT VAN JE HOREN! 
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Zien land niet meer 
 

Peinzend in gedachten verzonken 

Löp de olde boer aover zien land 

Veurbi-j de kolk woor koeien dronken 

Veurbi-j ’t busken op ’t Hoge Zand 

 

Weer trug deur ’t Broek en ’t Veld 

Um efkes later weer op ’t erf te staon 

Woor de laege stal ‘m vetelt 

Dat ’t met het boeren is gedaon 

 

At e vanuut de stal ’t veld inkik 

Zut e de contouren van de stad 

De grote stad den töt zien schrik 

Al zien mooie land zo neudig had 

 

Neudig had um te können gräöjen 

Te können bouwen op zien grond 

Door woor now nog bloemen bläöjen 

Ri-jen margen grote shovels rond 

 

De band met zien grrond was biezunder 

Van vader op zoon generaties deurgegeven 

Met liefde bewerkt bi-jnao dertig bunder 

Malse weiden, akkerland, stille dreven 

 

Geboren en getoge was e door 

Hi-j was der an verknocht 

Woonde hier al meer as zestig joor 

En now was al zien grond vekocht 

 

Nog één keer löp e aover zien erf 

Zet zich op ’t benkske onder de olde boom 

Afscheid nemen is asof i-j een betjen sterf 

Dicht e bi-j zichzelf as in een boze droom 

 

Mijmerend staart e naor de zon den onder geet 

Den wegzakt in zien land, veur de letste keer 

Want as de zon margen weer an de hemel steet 

Is dit zien eigen land niet meer 

 
   Joop Keurentjes. Ettens dialect 



 

 

 

PITTIGE DEËRNTJES MARKT 

 
Vorig jaar hebben wij onze eerste en enige 
echte Pittige Deërntjes markt georganiseerd. 
Het was een geweldig leuke dag, niet alleen 
voor ons maar ook voor onze bezoekers, als 
wij alle reacties mogen geloven. 
 
Daarom hebben wij besloten om ook dit jaar 
weer onze markt te houden. 
Een twintig tal sfeervolle kramen in een 
landelijke omgeving, gratis entree en parkeren 
en een gezellig terras om onder het genot van 
een kop koffie lekker bij te kletsen met oude 
bekenden. 
Gemuudelijkheid en een ongedwongen sfeer 
staan bij ons op de eerste plek. 
 
Dit alles vindt plaats op zaterdag 31 augustus 
van 11–17 uur, 
aan de Warmseweg 14 in Etten (Warm). 
Noteer het alvast in je agenda want dit mag je niet missen ! 
 
Voor informatie kun je één van de Ettense Pittige Deërntjes bereiken, 
 
Dorien Stapelbroek    06-20401477 
Silvia Mullink    06-12394941 
 



 

 

 

 

 
   
 

Nieuwe Website 

De nieuwe website van Kivada Etten is inmiddels live! Dit was ons niet 

gelukt zonder de hulp van KitCo Services. De komende periode wordt de website nog verder 

uitgebreid met onder andere het programmaoverzicht, logo’s van sponsoren en veel gestelde 

vragen. Dus voor alles wat je wilt weten over de Kivada kijk je op de website www.kivada-

etten.nl.  

Daarnaast kun je ons natuurlijk volgen op de socials zodat je altijd op de hoogte bent van de 

laatste nieuwtjes. 

 

Inschrijven vóór 30 juni 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om over te gaan op een digitaal inschrijfformulier. Dit 

heeft veel voordelen voor ons maar ook voor jullie: grootste voordeel is dat je je kinderen 

kunt inschrijven vanuit (de luie stoel vanuit) huis op het moment wanneer het jou uitkomt, 

maar wel graag vóór 30 juni. Na inschrijving vragen we je het deelnamebedrag z.s.m. naar 

ons over te maken. Pas na betaling is de inschrijving helemaal compleet. Je vindt het digitale 

inschrijfformulier op onze website www.kivada-etten.nl. 

Mocht je onverhoopt problemen ondervinden bij het aanmelden, laat het ons dan even weten.   

 

Vrijwilligers 

Als organisatie kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers. We kunnen altijd 

enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers gebruiken bijvoorbeeld om de kinderen te 

begeleiden bij het bouwen van hutten en bij de talloze andere activiteiten. Het liefst voor de 

hele week, maar vrijwilligers die één dag of enkele dagen kunnen helpen, zijn ook meer dan 

welkom. Ook voor het opbouwen en het afbreken/opruimen kunnen we altijd extra hulp 

gebruiken. Minimale leeftijd voor hulpvrijwilligers is 13 jaar. 

Kivada vrijwilliger worden? Laat ons dit dan weten door het inschrijfformulier op onze 

website in te vullen. Je kunt daarbij aangeven wanneer je beschikbaar bent en waar je ons mee 

zou willen helpen. 

 

Organisatie Kivada Etten: 

Pascal, Marco, Laurens, Mayke, Nicole, Joran & Jessica 

 

  Kivada Etten       www.kivada-etten.nl 

  kivada_etten      kivada-etten@outlook.com  

Kivada Etten 
27 t/m 30 augustus 2019 

http://www.kivada-etten.nl/
http://www.kivada-etten.nl/
http://www.kivada-etten.nl/
mailto:kivada-etten@outlook.com


 

  

KINDERDISCO 
14 juni 18.30-20.30uur 

 

 

Voor wie?   Voor alle kinderen vanaf  

                     groep 3 

Waar?  In het schuttersgebouw   

                    Dorpstraat 3A, Etten 

Wanneer?  Op vrijdag 14 juni van   

                     18.30 tot 20.30uur 

 

 

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 

Wij hopen op een grote opkomst! 

contactpersonen: 

Miriam Verheij 

Sebastiaan Jansen 06-53706034 

Mike Bultink 06-21550881 

 

 

 

 

GEZOCHT: 
 
Vriendelijke en betrouwbare tuinman/vrouw voor circa 4 uur per 

week  
die tegen vergoeding (€10 p/u) wil helpen een tuin in Etten te 

onderhouden.  
Bij interesse graag bellen naar 06-22978668.   

 

 



 

 

 

DORPSONTBIJT 2019 
 
Beste Ettenaren, 
 
Zoals aangekondigd, zal op zondag 2 juni a.s. om 10 uur voor de 5e keer het dorpsontbijt worden 
georganiseerd.  
 
Om dit lustrum te vieren, hebben we dit jaar speciaal voor de kinderen: 
- een springkussen; 
- een ponykar; 
- schminken; 
- en een DRAAIMOLEN (zie foto)! 
 
Kortom: het belooft weer een gezellige ochtend te worden voor jong en oud!! 
 
Meld je aan via sjoerdjansen90@hotmail.com of door je opgave af te geven aan de Oldenhove 10 
(kosten volwassenen 6 euro en voor kinderen t/m 12 jaar die mee-eten 3 euro). 
 
Vrijwilligers Stichting Dorpsplein Etten 
 
 



 

 

 

Zomerconcert met Con Brio 

Op woensdagavond 19 juni geven we samen 
met Con Brio een zomerconcert op het 
dorpsplein. We zullen deze avond 
verschillende stukken laten horen, waarvan 
ook een aantal samen met Con Brio. Het 
concert is gratis toegankelijk. 
 

 
Ettense rommelmarkt 
Op zaterdag 29 juni vanaf 9.00 uur zullen we buiten de bebouwde kom spullen inzamelen voor de 
rommelmarkt. Op donderdag 4 juli vanaf 18.00 uur gaan we rond om de spullen binnen de 
bebouwde kom van Etten op te halen. 
 
Bij het aanleveren van de spullen verzoeken wij u het volgende in acht te nemen. Vanwege de hoge 
stortkosten kunnen, willen en zullen wij niet alles aannemen.  
De volgende artikelen zullen niet worden ingezameld: 
- Televisie 
- Bankstellen 
- Computer / beeldschermen / toetsenbord / kopieerapparaten 
- Matrassen / bedden / dekens 
- Gefineerd spaanplaat: kasten, bureau etc 
- Schoenen 
- Beschadigde spullen 
- Losse kasten die men nog in elkaar moet zetten 
- Grote Elektrische / gasfornuizen (wel tafelmodel) 
- Grote kamer kachels 
 
Twijfelt u of iets wel of niet wordt meegenomen, kunt u contact opnemen met Peter Ketelaar op 
telefoonnummer 0315 - 32 72 80 (tussen 18.00 en 19.00 uur).  
 
U kunt ook spullen die we kunnen gebruiken, op woensdagavond rond 19.15 uur af geven bij ons 
verenigingsgebouw “de Wielder”. Verder verzoeken wij U vriendelijk om op andere dagen geen 
spullen in de gang te plaatsen. 
 
 

Komende activiteiten HOG 
Zomerconcert met Con Brio  woensdagavond 19 juni   Dorpsplein 
Inhalen Zonnebloem wandelaars zaterdagmiddag 22 juni   Dorpsplein 
Ophalen spullen rommelmarkt  zaterdag 29 juni v.a. 9.00 uur  Buiten de kern 
Ophalen spullen rommelmarkt  donderdag 4 juli v.a. 18.00 uur  Binnen de kern 
Ettense Rommelmarkt   zondag 7 juli v.a. 10.00 uur  Dorpsplein 
 
 
 



 

 

 

NIEUWE SERIE ZOMER CONCERTEN ROON STAAL  
 
Na de Winter- en Lente Tour concerten gaat woensdag 12 juni in Paaslo de Zomer Tour van 
zanger-pianist Roon Staal van start. De tour eindigt zondag 30 juni in Sellingen met een 
openluchtconcert. De hele tour telt 14 concerten op verschillende locaties in Nederland. 
 
Het concert te Etten in de Oude Kerk vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 en begint 
om 20.00 uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het concert geopend. 
 
Staal, die onlangs fraai gerecenseerd werd door Jacques d'Ancona en eerder al goede 
kritieken ontving van grote namen zoals Art Garfunkel en Gilbert O'Sullivan, heeft een 
authentieke en intrigerende performance en weet een steeds breder publiek te bereiken met 
zijn liederen en liedjes van grote namen en eigen werk.  
 
Ontdaan van glamour en show wisselt hij met behulp van zijn soepele tenor-stem 
zeggingskracht en inhoud af met tedere melodieën en dan weer royaal pianospel. In 2011 
nog genomineerd voor een musical award voor zijn rolvertolking van Peter Koot in de 
musical Petticoat en met eerder (2002) nog zijn hoofdrol in de rock-opera Tommy van rock-
group The Who in een productie van het Koninklijke Luchtmacht orkest, trad Staal ook op in 
het voorprogramma van de legendarische Art Garfunkel (Simon&Garfunkel).  
 
Songs die Staal speelt op zijn concerten zijn eigen werken zoals Promise, Als Je Mij Zoekt 
en Weet Waarom Je Leeft afgewisseld met bekende songs van o.a. The Beatles, Paul 
Simon, John Denver of van Nederlandse grond en het meer klassieke Pie Jesu 
gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber. Nieuw in het repertoire zijn o.a. The Sound Of 
Silence van Simon en Garfunkel en Across The Universe van John Lennon.  
 
Kaarten voor de Zomer Concerten zijn te bestellen via www.roonstaal.com of via tel.nr. 06-
30025992. De toegangsprijs is € 17,50. 
 

 

 

 

 

***** "Let the amazing vocal performance of Mr. Staal now 

carry you away" - Art Garfunkel - 

***** "It's his voice not least his songwriting ability that really 
shines throughout" - Gilbert 'O Sullivan - 

 

http://www.roonstaal.com/
http://tel.nr/
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Steenovenconcert Ettens Mannenkoor op maandagavond 8 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 8 juli vanaf 20.00 uur. Armanda ten Brink zal optreden als solist en 

pianist. Ook zal optreden het saxofoonorkest, waarover meer in het juni nummer van 

De Treffer. 

 

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 22e 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. 

 

 



 

 

 

 
 

* CONCERT CON BRIO & HARMONIE 

ONDERLING GENOEGEN 

* GERANIUMACTIE GESLAAGD 

Onze geraniumactie op zaterdag 11 mei 

was een groot succes! Wij willen iedereen 

die geraniums heeft gekocht van harte 

bedanken. Zoals u weet steunt u door 

deze actie vrouwenkoor Con Brio enorm. 

Gezien de enthousiaste reacties van de 

vele Ettenaren willen we van deze 

activiteit een traditie maken; dus noteer 

alvast in uw agenda de zaterdag (9 mei) 

vóór Moederdag 2020,  dan bent  u 

volgend jaar ook weer verzekerd van 

prachtig bloeiende kwaliteitsplanten! 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Op woensdag 19 juni vindt er een 

zomerconcert met Harmonie 

Onderling Genoegen en Con Brio  

plaats op het Dorpsplein in Etten. U kunt 

dan vanaf 19.30 uur buiten genieten van 

dit gezamenlijke optreden. Er zijn 

zitplaatsen en hangtafels aanwezig en 

onder genot van een drankje kunt u 

luisteren naar onder meer Summertime, 

Mas Que nada en A Concert Celebration 

en nog veel meer.  

Wilt u zeker zijn van een goede zitplaats 

neem dan uw eigen stoel mee. 

 

 
 

Mocht het weer deze dag niet meewerken 

dan wordt dit optreden verzet naar 

woensdag 26 juni. 

Hopelijk bent u in de gelegenheid om dit 

bijzondere optreden bij te wonen en zet u 

deze datum alvast in uw agenda. Graag 

tot tot ziens! 

Voor de actuele datum van het concert of 

overige informatie kijk op onze website 

www.conbrio.nl of volg ons op facebook 

 
 

http://www.conbrio.nl/


 

 

 

DE EERSTE WERELDOORLOG  (vervolg) 

 

 DE AFHANDELING:  na de capitulatie van Duitsland (op 11-11-1918) volgde pas ’n half jaar later (op 

28 Juni 1919) het zgn. Verdrag van Versailles tussen de Geallieerden en Duitsland. In die tussentijd 

werd door tot rupstrekkers omgebouwde FT-tanks (voorzien van ’n sneeuwschuif) in het loopgraven- 

gebied Frankrijk en België al het achtergebleven oorlogstuig bijeengeschoven en afgevoerd, waarna 

de loopgraven weer dichtgeschoven konden worden. Pas toen kon de schade goed vastgesteld 

worden!  Daarna werden de rupstrekkers (genaamd Renault GP, en geschikt gemaakt voor de 

landbouw) tegen zeer gunstige voorwaarden aan de zwaar gedupeerde akkerbouwers ter beschik- 

king gesteld. Want ze hadden immers in de oorlogsjaren niets verdiend, en alleen maar enorme 

schade gekend omdat hun akkers verwoest waren! 

Bovengenoemde vredesovereenkomst trad echter pas in werking op 10 Januari 1920. Dit had te 

maken met het feit dat de oorlogsschade van Frankrijk en België aanzienlijk groter was dan die van 

de andere geallieerde landen, dus was er veel overleg nodig.  Vooral op aandringen van Frankrijk 

waren de sancties tegen Duitsland zeer groot, mede vanwege de schade van de eerder genoemde 

oorlog van 1870-’71 toen Frankrijk het gebied Elzas- Lotharingen verloor! Dus moest het verslagen 

Duitsland (na 48 jaar) het destijds geannexeerde gebied weer aan Frankrijk teruggeven en werd de 

Rijn weer de grens. 

Verder moest Duitsland al zijn koloniën en de daarbij behorende koopvaardijvloot en spoorweg- 

materiaal afstaan.  Ook moest Duitsland zeer hoge herstelkosten betalen,vastgesteld op 132 miljard 

waardevaste goudmarken, naar evenredigheid te verdelen over de geallieerde landen. 

En om evt. weer opkomend militarisme in Duitsland ‘geen kans meer te geven’ mocht het geen leger 

meer hebben, en nog veel meer bepalingen dienaangaande. 

De schade in België was zo groot, dat Duitsland die voorlopig niet kon inlossen. Daarom werd 

besloten dit voor ’n gedeelte in natura te vergoeden door aan België ’n grondgebied te geven in het 

grensgebied met Duitsland (met daarin o.a. de steden Eupen, Malmedy en Sankt Vith; zie atlas). 

Behalve alle genoemde sancties waren er nog veel meer verplichtingen voor Duitsland. 

Om ’n evt. nieuwe wereldoorlog te voorkomen, richtte men in 1920 de zgn. Volkenbond op, waarvan 

de aangesloten landen beloofden elkaar nooit meer aan te vallen. Maar Hitler zou zich daar jaren 

later niets van aantrekken! Want de bovengenoemde sancties tegen Duitsland waren 15 jaar later 

voor hem de aanleiding tot nieuwe conflictstof en weer ’n nieuwe wereldoorlog met nog meer 

gruwelijkheden zoals rassenhaat, concentratiekampen, steden platgooien enz. (in 1946 hield de 

Volkenbond op te bestaan en kwam de VN er voor in de plaats). 

DE KAART VAN EUROPA:  nimmer tevoren is de kaart van Europa zo ingrijpend gewijzigd als na WO 1. 

Want behalve de beide bovengenoemde grenscorrecties in Frankrijk en België kwamen er vooral in 

het midden en oosten van Europa grote veranderingen. Zo kwam Polen, dat al bijna 150 jaar niet 

meer bestond omdat het was opgedeeld tussen Duitsland, Rusland en Oostenrijk, weer terug als zelf- 

standige staat.  En op de Balkan moest Oostenrijk de geannexeerde gebieden in Servië en Bosnië 

natuurlijk weer afstaan. Hetzelfde gold voor Hongarije:  het destijds veroverde grootste deel van 

Roemenië (Transsylvanië) ging weer terug naar Roemenië.   



 

 

 

Verder werd Turkije vrijwel geheel uit Europa verdreven; en Griekenland kreeg zijn oorspronkelijke 

grootte weer terug. 

Maar het meest frappant was wel het ontstaan van ’n geheel nieuwe staat! Want na bovengenoemd 

landverlies van Duitsland, Rusland, Oostenrijk-Hongarije en het weer opnieuw ontstane Polen bleef 

er tussen die landen ’n onverdeeld niemandsland over ter grootte van ongeveer 3,5 maal de opper- 

vlakte van ons land. Het ging hier om de historische landstreken Bohemen, Moravië en Slowakije. 

Hieruit werd de nieuwe staat Tsjechoslowakije gesticht! 

MONARCHIËEN:  na WO 1 was het voor ’n groot aantal landen gedaan met de monarchie en werden 

het, tot op de dag van vandaag, republieken. Het was voorgoed gedaan met die nergens op slaande 

erfopvolgingen in die rijke families van koningen en keizers, die nauwelijks weet hadden van wat er 

onder ‘hun onderdanen’ leefde, maar er wel ten koste van in grote rijkdom leefden! En die door 

allerlei oorlogen hen de dood injoegen en hun landen in het verderf stortten!  (’n republiek is ook 

niet altijd ideaal, maar de president wordt wel gekozen en kan vaak weer afgezet worden).  

In Duitsland, Rusland, Oosterijk, Hongarije en Turkije verdwenen de monarchieën; Italië werd pas in 

1947 ’n republiek. 

OORLOGSLEED:  het is moeilijk te zeggen hoeveel slachtoffers WO 1 telt. Volgens ramingen zijn er 

minstens 11 miljoen doden, en ruim 20 miljoen ernstig gewonden, getraumatiseerden en geestelijke 

en lichamelijke invaliden! Maar in werkelijkheid zijn dat er veel meer; om nog maar te zwijgen van de 

enorme vernielingen, armoede, hongersnood, ziekteverspreidingen etc.  Ook het invoeren van de 

dienstplicht had tot gevolg dat er grote aantallen onschuldigen de dood werden ingejaagd en dat in 

miljoenen gezinnen de kostwinners verdwenen! 

Die grootschaligheid als nimmer tevoren was, behalve het grote aantal betrokken landen, vooral ook 

het gevolg van de zgn. Industrieële Revolutie met een, voor die tijd, ongekende wapenwedloop met 

nieuwe wapens als machinegeweren, gifgas, tanks en vliegtuigen. Bovendien werden bestaande 

wapens sterk gemoderniseerd, waardoor hun vernietigende kracht veel groter werd. En alles kon 

fabriekmatig veel sneller en in grotere aantallen gefabriceerd en aangeleverd worden. Ook werd 

toen het prikkeldraad uitgevonden, dat veel  meer slachtoffers heeft gemaakt dan u misschien 

zult denken.  >>>>>>> 

                                                                                                       Bernard Bosman. 

 

 

Frits: “Had je veel schade aan je auto na die aanrijding met ’n dromedaris? 

Gerrit: “Nee ik niet, maar de dromedaris wel, die had ’n hele dikke bult”. 

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

De Telegraaf:  Lek zwembad Enschede boven water. 

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

Het ene schaap: “Waarom loop je zo mank?” 

Het andere schaap: “Ik ben vroeger lam geweest”. 



 

 

    Zonnebloem Etten 

 Jaarprogramma 2019/2020 

   

 

22 juni 2019: Wandeltocht. 

                                                         Tijd: 14.00- 17.00 uur 

 

11 april t/m 9 september: 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 2020:                           Carnavalsmiddag met verloting bij zaal Köster. 

 

Zonnebloem loten: 

Vanaf 11 april gaan de vrijwilligers weer rond met de loten van de Zonnebloem. De loten kosten 2 

euro per stuk. Wist u dat de Zonnebloem Breda besloten heeft dat € 1.50 rechtstreeks naar de 

Zonnebloem Etten gaat en de overige €0.50 cent naar Breda? Hier zijn we heel blij mee want met dit 

geld kunnen we leuke activiteiten gaan organiseren! 

                                                  

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 
fiets t.w.v. € 2.500,- 

 
De Zonnebloem Etten 
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Wandeltocht met de 

Zonnebloem Etten 
 

• Datum: 22-06-2019 

• Starttijd: 14.00 uur vanaf zaal Köster Etten  

• Deelname €8.50 per persoon. 

• De vrijwilliger/duwer betaalt ook  €8.50 omdat hij/zij ook drinken, lekkers 
en een broodje kroket aangeboden krijgt. 

• De wandeltocht gaat door het buitengebied van Etten. 

• We willen de wandeltocht voor iedereen mogelijk maken! 

• Wil je graag lopen, op de scootmobiel of driewielfiets, dat is allemaal 
mogelijk. We horen het graag! De route zal rond de 5 km zijn. 

• 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. 

• Bij de pauzeplek (halverwege de wandeling) is er gelegenheid om gebruik 
te maken van de wc.  

• Na afloop gaan we bij Zaal Köster in Etten iets eten en drinken. 

• Telefonische opgave bij Ria Wieskamp (0315-328673) of Claudia Helmink 
(0315-324775). 

 

Lijkt het je leuk om te helpen duwen tijdens de wandeltocht? Dan horen we 

dit graag! Voor 1 juni kun je je opgeven bij een van de bovenstaande dames 

of eventueel bij de vaste vrijwilliger die altijd bij u aankomt. 

Ook dit jaar gaan we er weer een gezellige wandeltocht van maken, 

misschien met nog wel meer deelnemers! 

 

De Zonnebloem Etten 

 

 



 

 

 



 

 

 
Uitnodiging: Informatieavond rivierduinen 
 
Op donderdagavond 6 juni wordt in Zaal Köster een informatieavond gehouden over 
rivierduinen. Stichting Leven met de Aarde, gevestigd in onze gemeente, organiseert dit 
i.v.m. de Geoweek. Dit is een nationale week waarin aandacht wordt gevraagd voor de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap en wat het landschap voor ons betekent. 
 
Zoals jullie weten is ook  de geschiedenis van Etten, de Warmseweg en Kemnade sterk 
verbonden aan de rivierduinen. Naast een lezing over het ontstaan van de duinen door Emile 
ten Broeke is er aandacht voor de vraag: Hoe willen we op de rivierduinen leven? Onderdeel 
daarvan is ook dat "poep moet leven".  Ook dat onderwerp wordt in een lezing uitgediept. U 
hoort van werkgroep "Red de Paasberg", en mensen uit Gaanderen vertellen over hun werk 
bij de Gaanderense bulten. 
 
Welkom bij zaal Köster: 6 november, zaal open 19.30 u, einde rond 22.00 u 
Lies Visscher-Endeveld  Secretaris St Leven met de aarde 
meer info, of zelf iets doen tijdens de festivalweek? Stuur een mail naar 
levenmetdeaarde@live.nl o.v.m. rivierduinfestival Etten/Terborg 
 

 

   

mailto:levenmetdeaarde@live.nl


Kamperen bie-j de boer.
Van den Sliepsteen

Het was ‘n röstige camping met één buktent, twee nylon iglo's, ‘n Alpenkreuzer en ‘n oalden
caravan van onszelf.
Moar doar kömp een jonk stel an met ‘n spiksplinterniejen melaats witten caravan, a-j biej de
veurroet stonnen mo-j met 'n vearrekieker de achterkante opzuuken; alles d'r op en d'r an, met ‘n
zelfriezende digitale antenne, ‘n magnetron, ‘n airco, ‘n stoetenbakmachine met 12 programma's,
en zon blauwlampigen vleegenvanger den iej heurt, as d'r ‘n vleeg vot geschruuid wöt.
Een duuren stroomvretter woar de nöaste kerncentrale extra atomen vuur mot verstoaken urn an
de vroag te können voldoon.
An de rechterkante stapten een soort Georgina Verbaan uut met ‘n balustrade, woarvan de inhold
zekers wel umgekeerd eavenrej-ig zol weazen met de harssens.
Ze harren het ni-jste spölgood met genommen: tegen de wielen zat ‘n motor met ‘n
vertragingskast, én met ‘n afstandsbediening ko-j den caravan alle kanten opstuuren. Alle
campinggäste hielen de oasem in. Niet da-j dat loat blieken, 't gong gewoon verder met earpels
schellen, siepels bakken, leazen, knooien met ‘n hengel, borduren, moar onderdoems ging d'r gin
mens wat mis.
De kearl de-i niks as röppen en joesteren an de halsstarrige koppeling tussen das auto en de
caravan en hee schreeuwden tegen Georgina dat-ze van dee afstandsbediening af mos blieven,
Donnerwetter dit en verdamt noch mal dàtte.'
't Was afgeloopen met borduren, de siepelen wieren zwat en et book le-i stil en d 'n hengel zat
nog aardeg in de war, en toen schoot d'n klauw dan toch nog van d'n trekhoak.
Dat motortje de-i dreks zin wark en doar schoaf d'n caravan in de richting van 'n graaf. En toen
mos-e nog ‘n keer weer noar veuren umdat 't spul te scheef ston: 'nicht also! Aber doch!' en weer
noar achteren. De keal zoch in d'n achterbak noar 'n dop op 'n trekhoaken.
En toen liet Georgina de wielen van d'n caravan net iets te ver oaver den bult hengoan, en
gebuurden dat wat alle urnstanders vuureg hoapten, al de-ien ze nog alverdan net of ze niet
begearig zatten te loeren:d 'n caravan kreeg méár vaart dan de vertragingskaste kon tegenhollen
en doar zoefden het gevaarte in de richting van de beek.
'Heinz!' schreeuwden Georgina. Het kwam rech oet 't balkon.
Heinz stooten zien kop tegen de achterklep, lanceerden termen woar gin woord Frans of
Germaans biej was en wol met ‘n sprong de handrem van d 'n caravan rechop zetten mear kon
d'n caravan niet mear biejhollen en den kwam met 't achterende in de bèkke terecht. Het water
stroesden leeflijk oaver het kenteken hèn.
Heinz kreeg 't sandwichspread veur de ogen, en gloepen doarnoa noar de noabers, dee zich
enorm discreet concentreerden op borduren, leazen, bakken, hengels ontwarren en wat niet al,
narges gin arg in.
De keal van den Alpenkreuzer kwam in de benen en ze-i : 'lch will wol helfen, aber ich habe
spaitig genog hernia an die Rücke. lch bin gans verrückt,' ze-i e doar nog dom achteran.
Den Duutser kek um weg en stiefelden noar de boerderieje en efkes later trok ‘n oalden petröllie-
trekker 't spul wier op 't vaste land.
Georgina begon slim noa te bekken en et gevolg was, dat Heinz met énen hoal d'n caravan weer
an d'n trekhoaken buurden as of 't een löagen emmer was en doar steigerden ze in d’n auto en
vot wazzen ze.
En toen was 't weer vreadig, de leu-j drök met borduren, leazen, vissen, bakken en broân. Maor
doar bleef nog ‘n hötjen iets van ‘n bepoalde spanning hangen um den stea hèer, töt de
aardstralen zich weer röstig neer le-ien, asof d'r niks gebuurd was.

Hol um in de rie-j
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