
VIJFTIG TINTEN GROEN.

Het is nog een beetje nevelig en het zonnetje
doet zijn best door te breken.
Heerlijk om buiten te zijn. De handschoenen

verdwijnen al snel in de jaszak.  We lopen met
een groepje Nordic walkers over de Eltenberg.
Nordic walkers?  Ja, ze bestaan nog. Ten
opzichte van een paar jaar geleden lijkt het
aantal beoefenaars van deze sport wat
afgenomen. En dat is vreemd. Volgens artsen
en gezondheidsadviseurs is de sport goed voor
lijf en leden. Behalve de beenspieren
versterkt Nordic walking ook  de rug- en
armspieren. De lichaamshouding, -schouders
naar achteren en rechte rug- is gunstig voor
een goede doorademing.  Met de juiste
stokken en een goede techniek verbetert de
conditie en het uithoudingsvermogen.  Wie wil
dat nou niet? Nou wij wel. Daarom trekken we
er iedere week op uit, poles in de handen.
Vandaag dus voor een rondje Eltenberg. Het is
genieten. Sneeuwklokjes bloeien volop,  katjes
wiegen aan de bomen en van veel struiken
staan de knoppen op barsten. De natuur
ontwaakt uit de winterslaap,  het bruin en grijs
worden verdrongen door fris groen in talloze
tinten.  Vogels zijn druk in de weer. Het
koolmeesje twittert.  De eerste kersverse
paartjes vormen zich en ze bekommeren zich
om de architectuur van hun nestjes. Deze
vragen om een goede plek én eerste klas
bouwstoffen.  Niks geen rubberen bandjes of
ijzeren kettinkjes. Hooguit wat hondenhaar.
Ze werken uitsluitend met natuurlijke
materialen.

Terwijl de vogels onverstoorbaar doorgaan
met het betuigen van hun genegenheid en
met de bouw van hun liefdesnestjes, lopen wij
verder. Ons tempo ligt hoog en de grond is
hier en daar glibberig. En ja hoor, je kon er
bijna op wachten:  ik glijd uit. Och kon ik toch
maar vliegen…  Maar, lange leve de poles: ze
behoeden mij ervoor dat ik languit in de
modder terecht kom. Snel loop ik weer fier
overeind. Op naar de koffie! Vanaf een terras
bekijken we even later de drukte in de
struiken.  Een merel schiet voorbij, een takje
in zijn bek. De zon verwarmt nog wat
voorzichtig ons gezicht. Heerlijk jongens, de
lente komt eraan!

Diny ten Brink-Schrijvers
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VAN DE REDACTIE

Keuzes.

Het is zover: ik ben met pensioen. Ik heb er lang naar uitgekeken, ruim 65 jaar om precies te zijn,
maar het ‘wachten’ is beloond.
Allerlei ideeën om de ontstane vrije tijd in te vullen, spoken er door mijn hoofd.  Maar ik weet nog
niet precies op welke leuke en/of zinvolle bezigheden ik mij wil storten. Voorlopig eerst maar eens
even helemaal niets, in ieder geval geen verplichtingen. Pas op de plaats, onthaasten en afkicken.
Daarna is er wellicht weer ruimte voor iets nieuws.
Dat betekent dus ook afscheid van de redactie van De Treffer. Ik heb het redactiewerk met veel
plezier gedaan. Dit komt mede door de vrijheid en het vertrouwen die ik kreeg van de overige
redactieleden. Hiervoor hartelijk dank.
Ook heel veel dank aan al die personen die ik heb mogen interviewen. Door de openheid en de
spontaniteit waarmee de verhalen werden verteld, kwam er een goed eindproduct. Het was voor mij
erg leerzaam; het leerde mij Etten beter kennen.
Iedereen het allerbeste gewenst!

Bennie, Addy, Koen en Marc bedankt voor de prettige samenwerking. Veel succes bij jullie
redactionele werk. Ik ben ervan overtuigd dat jullie op korte termijn versterking krijgen. Het schrijven
is tenslotte een leuke vrijetijdsbesteding. De verschillende vaste rubrieken in De Treffer zijn hiervan
een voorbeeld. Maar er schuilt beslist nog veel meer (jong)schrijftalent onder de bevolking van ons
mooie dorp. Jongens en meisjes, kom tevoorschijn en laat van je horen.

Diny.

Wij zijn op zoek naar creatieve en enthousiaste Ettenaren die het
leuk vinden om een bijdrage te leveren aan de Treffer

Ben jij creatief? Vind jij het leuk om teksten of een column te schrijven? Wil jij de inwoners van Etten
op een leuke manier bereiken?
Wat je talent ook is, wij komen graag met jou in contact om samen te bekijken op welke manier jij
een bijdrage kan leveren aan ons dorpsblad.

Neem voor meer informatie of interesse contact op met 1 van de redactieleden;
Benny Meijer: 06 51 74 65 72
Koen Helmes: 06 41 77 52 40
Addy Rexwinkel: 06 22 38 55 10
Marc Zweers: 06 28 17 13 46
Of via detreffer11@gmail.com

Ook ben je van harte welkom om eens vrijblijvend aan te sluiten bij een van onze gezellige
redactievergaderingen (eens per 2 maanden).



NK Libre 1e klas bij Recreatiecentrum
Slootermeer

Aan biljartvereniging Köster is door de KNBB de organisatie van het NK Libre 1e klas 2015
toegewezen welke gehouden wordt in het weekend van 20,21 en 22 maart a.s.
Omdat men hiervoor moet beschikken over een accommodatie met 2 biljarttafels wijkt biljartver.
Köster hiervoor uit naar Recreatiecentrum Slootermeer. De vereniging heeft hier in de loop der jaren
al meerdere District-en Gewestelijke Finales georganiseerd maar nog nooit
een Nationaal Kampioensschap. Men is dan ook zeer vereerd met deze toewijzing en doet er alles
aan om het tot een succes te maken. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Om deel te nemen aan dit NK hebben de spelers achtereenvolgens districtsvoorwedstrijden,
districtsfinales en gewestelijke finales gespeeld. De winnaars van de 8 gewestelijke finales spelen
uiteindelijk om het Nederlands kampioensschap. De moyennegrens voor de
Libre 1e klas loopt van 4.00 tot 7.00, het aantal te maken caramboles op het NK is 120.
Tijdens het toernooi spelen alle spelers éénmaal tegen elkaar waarbij voor de speler die uiteindelijk
de meeste wedstrijdpunten heeft behaald op zondagmiddag het Wilhelmus zal klinken. Indien
meerdere spelers een gelijk aantal wedstrijdpunten hebben is het moyenne doorslaggevend. De
wedstrijdleiding is in handen van Biljartver. Köster, het district Doetinchem & Omstreken levert per
wedstrijddag 4 arbiters.
Na ontvangst op de vrijdagmidddag van spelers, arbiters, genodigden en overig publiek
zal de voorzitter van Biljartver. Köster het openingswoord houden waarna om 15.00 uur de eerste
partijen zullen beginnen. Vrijdags en zondags worden 2 volledige
ronden gespeeld, op zaterdag 3. Aanvangstijden zaterdag en zondag zijn 11.00 uur.

Biljartvereniging Köster bestaat al ruim 60 jaar en speelt haar thuiswedstrijden in Café-
Zaal Köster. Momenteel telt de vereniging 18 leden en neemt men met 4 teams in diverse klassen
deel aan de librecompetitie van het district Doetinchem & omstreken. Daarnaast
wordt met wisselend succes jaarlijks door een groot aantal leden deelgenomen aan diverse PK
wedstrijden en doen alle leden mee aan het clubkampioenschap. Ook is de vereniging één van
de initiatiefnemers van het DKS toernooi wat jaarlijks na afloop van de districtscompetitie
wordt gehouden. Hieraan doen naast eigen teams ook teams mee van Café Tiemessen, Camping
Scholtenhof en Camping Slootermeer.
Biljartvereniging Köster hoopt tijdens het NK veel publiek te mogen begroeten. Geïnteres-
seerden zijn ook van harte welkom op één van de competitie avonden. Deze zijn doorgaans
dinsdags, donderdags en vrijdags. De mogelijkheid bestaat om alleen verenigingslid te worden
waarbij men dan geen districtscompetitie- en PK-wedstrijden speelt maar wel mee kan doen aan het
clubkampioenschap en het DKS toernooi.
Kom eens kijken, mogelijk dat de biljartsport jou ook kan inspireren.



Beste dorpsgenoten,

De werkgroep Etten2025 zit nog steeds niet stil. Graag willen we jullie op de hoogte houden van de
activiteiten die op de achtergrond spelen.

 Extra gesprekken met belangstellenden
Een aantal dorpsgenoten was verhinderd bij de startbijeenkomst en/of heeft aangegeven
graag alsnog met ons in gesprek te willen. Dit gesprek was gepland, maar door vervelende
familieomstandigheden is deze geannuleerd. De betrokkenen zijn verzocht om hun
gedachten op papier te zetten.

 Achterhoek2020
Op 28 januari is een delegatie van de werkgroep Etten2025 naar de bijeenkomst van
Achterhoek2020 geweest. Hierover koppelen we 24 maart terug..

 Gesprek locatieraad RK-kerk
Op 2 februari hebben we een goed en constructief gesprek gehad met de locatieraad van de
Sint Martinuskerk en zij hebben ons bijgepraat over de visie van het kerkgebouw. Deze visie
zullen wij tijdens de volgende bijeenkomst ook delen. Verder wordt binnenkort een zelfde
gesprek gepland met de Stichting Oude Gelderse Kerken.

 Gesprek andere belangenverenigingen
Helaas heeft dit gesprek nog geen doorgang gevonden. Nieuwe afspraak wordt gepland.

 Denktankbijeenkomst.
Op 3 maart staat de eerste bijeenkomst gepland en een afvaardiging van Etten2025 zal hier
aan deelnemen.

 Overige gesprekken
In een gesprek met Sandra Giesen en John Freriks hebben zij aangegeven wat het
toekomstperspectief van onze basisschool is. Zij hebben aangegeven dit te willen delen met
de dorpsgenoten.
Tijdens de eerste bijeenkomst is aangegeven dat de toekomst van de kermis veel besproken
is. Schutterij gaf aan zelf een visie te ontwikkelen en wij hebben gevraagd of ze deze visie
met ons willen delen.
Tot slot ligt er een verzoek bij de Gezamenlijke buurtvereniging om van gedachten te
wisselen. Betrokkenheid en samenwerking was een veel besproken punt.

Op dinsdag 24 maart is er een bijeenkomst op de basisschool, waar we de gemaakte stappen willen
toelichten en daar waar nodig jullie bijdrage vragen op de verschillende onderwerpen. Dit betekent
dat de beoogde avond van 3 maart vervalt. Deze avond ben je van harte uitgenodigd. We starten om
19.30 uur. In verband met het klaarzetten van de stoelen graag vooraf een aanmelding via
onderstaand mailadres of meld je bij Rudy, Maurice, Sjoerd, Barry, Theo of Niels.

Werkgroep Etten2025
Voor meer info of vragen, mail dan naar: etten2025@gmail.com





Agenda De Zonnebloem afdeling Etten.

Op woensdag 25 Maart :    Ontspanningsmiddag in De Pol te Aalten. Aanvang 14.00 uur. Einde
voorstelling 16.45 uur. Kosten 12,50 euro per persoon.Kaarten verkrijgbaar bij de vrijwilligers.

Theatershow :  Diner voor twee: , een culinaire musical.
Zoals de titel al verklapt, gaat het over een dinertje voor twee personen.
Dit vindt plaats in een intiem restaurant waar plaats is voor twee gasten.
Helaas komt er nog een stel binnen die ook geboekt hebben.

U begrijpt het al, een middag vol verwikkelingen.
De artiesten  deze middag zijn Ron Brandsteder—Petra Berger—Arwin Kluft—Rolf Koster-- Joke de
Kruijf—Guus Boswinkel en Tamara Juinen.
Voor de allerlaatste keer  is deze Theater tournee want De Zonnebloem stopt met deze
voorstellingen .
Clubkas actie van de Rabobank. U kunt twee stemmen  uitbrengen voor De Zonnebloem Etten van 5
maart t/m 19 maart a.s. Hoe meer stemmen des te meer geld voor onze afdeling.
Op zaterdag 11 April:      Gezellige middag in zaal Koster  met medewerking van Boerenkoor KREK uit
Gaanderen en een verloting.
Aanvang 14.00 uur. Einde 17.00 uur. Kosten 5.00 euro per persoon. Kaartjes verkrijgbaar bij de
vrijwilligers.
Tijdens deze middag nemen we afscheid van Marietje van Loon, en maken we kennis met Marissa
Wolsink.
Vanaf 15 April tot September zijn er weer de Zonnebloemloten. Hopelijk steunt u ons ook nu weer,
zodat we leuke dingen kunnen organiseren.
Afgelopen jaar waren we genomineerd, omdat we al vele jaren stabiele  lotenverkopers zijn.
Helaas niet de hoofdprijs gewonnen. Wel hebben alle lotenverkopers een attentie gehad.
Op zondag 13 September:  Nationale ziekendag.
We beginnen deze dag met een Eucharistieviering in de Heilige Martinus kerk.

Aansluitend gaan we naar zaal Koster voor een uitgebreide lunch.

Kosten 7,50 euro per persoon. Einde middag om 14.00 uur.

Zieken thuis krijgen een attentie.

In September is er weer de rondvaartboot Amsterdam. Datum nog niet bekend.

Tussen 8.00 uur en 8.30 uur rijden we per bus naar Amsterdam. Aangekomen de vaart door de
grachten met koffie en cake, een lunch en tot slot een drankje.

Terug tussen 16.30 en 17.00 uur.

Dit jaar is er geen bootdagtocht.

Tussen Sint en kerst zullen er weer attenties naar onze gasten worden gebracht.

Vrijwilligers afdeling Etten!!.



Paasdiner 2015

Dinsdag 31  maart 2015  in het
Wijkrestaurant  Etten in gebouw ’t Stoom
achter molen de Witten.

Aanvang : 14.00 uur
Kosten    : € 17,50 p.p.

Aanmelden vóór 24 maart a.s. bij
Mieke Thiele (329871) of Conny Smink (325082) of in het
Wijkrestaurant

Het Paasdiner is als volgt samengesteld:

Kip – Meloensalade.

Kippensoep met Chinese kool.

Champignons op toast.

Kalfs Cordon Bleu met diverse groenten – rauwkostsalades – gebakken
krieltjes en in kruidenbouillon gekookte krieltjes.

Tiramisu.

Koffie met paaseitje.

De moeite waard!!!!!!!



Werk en Dagactiviteiten Het laer zoekt vrijwilligers!
*Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om samen met cliënten
met een verstandelijke beperking activiteiten te ondernemen b.v.
creatief, wandelen of spelletjes.

Wanneer:  voor de dinsdagmiddag, donderdagmiddag van 13.00u tot 15.30u of vrijdagmorgen 1x per
14 dagen van 10.00u tot 12.00u.

Waar: op de seniorengroep.

*Advies of een helpende hand voor Henk!
Henk is een rustige man die graag met hout werkt en waarvan hij b.v. vogelhuisjes maakt, letters,
dieren en bloemen enz.
Henk maakt graag een praatje, heeft veel humor en maakt voortdurend grapjes. Met zijn werk is hij
echter wel serieus bezig en heeft daarbij soms advies of hulp nodig. Ook af en toe samen naar de
Gamma voor een plankje of een blik verf.

Wij zoeken iemand om Henk hierbij te helpen en gezellig met Henk een kopje thee wil drinken.

Wanneer: 1x per 14 dagen op een maandag of dinsdag ( tijden in overleg)

Waar: op de seniorengroep.

*Vrijwilligers voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking:
De dagbesteding voor deze doelgroep staat in het teken van ‘belevingsgerichte activiteiten’ zoals:
wandelen, muziek, koken(ervaren van geuren en proeven van smaken), lichaamsgerichte activiteiten
o.a. handmassage, voeten badje.
Deze activiteiten worden in een rustige en prettige sfeer op de groep aangeboden.

Wij zoeken iemand die openstaat voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking en graag in
samenwerking met de begeleiding een of meerdere van deze activiteiten zou willen ondersteunen.

Wanneer: Op maandag of woensdagochtend van 10.00u tot 12.00u of s’middags van 13.00u tot
15.00u.

Een vrijwilliger die op vrijdag morgen het leuk vindt om met cliënten de treffer rond te brengen.

Waar: Op de belevingsgroep.

Voor meer informatie: Het Laer, tel.nr. 0315-323416,
Vragen naar Inge of Desiree.



Wind op kop
Der was ’s ‘n old mensken, Hanne
Vroom en streng gereformeerd
Ging altied lopes naor de kerk
Want dat had ze vrogger zo geleerd

Niet da’j tegen al ‘t ongemak
De auto nooit gebruken mag
Dat ma’j alle dagen van de waek
Maor niet op den ene dag

En op disse dag des Heren
Had ze heel völ domme pech
Der ston ’n sterke tegenwind
En de kerk was heel wiedweg

‘Och Lieve Heer, mot dat now
Kö’j de wind niet laoten draejen?’
Maor dat was wat vol gevraog,
Door hielp bi-j god gin baejen

Völs te laat kwam ze in de kerk
Um de Heer te loven en te eren
Toch was ‘t halverwaege de praek
Dat zo inens de wind ging keren

Kennelek had Onze Lieve Heer
Eur baejen wat laat geheurd
Maor hoe ’t ok zij, hi-j het ‘t
Wis en waarachtig wel verheurd

Dat baejen soms zo gek niet is
Is hiermet wel aangetoond
Woormet nog niet gezeg wil zun
Dat ’t altied domweg wödt beloond

Dat was ok wat Hanne onderdanig dach:
‘Niet altied kump de hulp van hogerop’
Want onderweg van kerk naor huus
Had ze wederum de wind op kop

Joop Keurentjes. Ettens dialek



28e straat schiettoernooi
Organisatie hiervan wordt gedaan door de Gezamenlijke Buurtverg. Etten.
Alle inwoners van Etten van 16 jaar en ouder kunnen hieraan meedoen.
Kosten €2.50 per persoon te voldoen bij opgave.

Opgave kan t/m Zaterdag 28 maart
Voorrondes:
 Woensdag 15 April – Donderdag 16 April en Vrijdag 17 April.

Tussen 19.00 uur en 22.00 uur kan er geschoten worden
Finale:
 Donderdag 30 april

Tussen 20.00 uur en 22.00 uur wordt de finale geschoten.

 Team voorwaarden volwassenen:
 Team bestaat uit 4 personen met maximaal 1 actieve schutter
 Team bestaat uit 5 personen met maximaal 2 actieve schutters
 De hoogste 4 uit dit team worden geteld, met uitzondering van de 2e actieve schutter deze

punten worden niet geteld.
 Op deze manier kunnen straten meer mensen laten meedoen aan dit toernooi.

Voor de jeugd van 12 t/m 15 is er een speciale jeugd klasse.
Om mee te kunnen doen moet je op 15 April minimaal 12 jaar zijn.

 Groep 1 van 12 en 13 jaar schieten tegen elkaar. De hoogste 5 gaan door naar de finale. En
strijden om de wisselbeker.

 Groep 2 van 14 t/m 15 schieten ook tegen elkaar.
Ook hier gaan de hoogste 5 door naar de finale. En strijden voor de wisselbeker.

 De beide jeugd groepen schieten in de voorrondes en in de finale tussen 18.30 uur en 19.30 uur
 Kosten voor de jeugd € 1.00 per persoon te voldoen bij opgave.
Opgave bij:
Bert Steentjes Kampstraat 7 tel 0315-329455 mail: bertsteentjes@gmail.com



SPEK STICHTING DORPSBLAD DE TREFFER

Rabobank Graafschap-Zuid draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen.
In 2015 gaat de campagne van start.
Ook DORPSBLAD DE TREFFER doet mee aan de Rabobank Clubklas Campagne !

Stemmen

Van 5 maart en met 19 maart 2015 mogen de leden van Rabobank Graafschap-zuid vijf stemmen
uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag
Te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. DORPSBLAD DE TREFFER ontvangt het aantal op ons
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is .

Oproep aan alle DORPSGENOTEN

Het is voor DORPSBLAD DE TREFFER belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om
Zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden
Stemmen geven aan DORPSBLAD DE TREFFER tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank
Graafschap-Zuid . Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op
www.rabobank.nl/graafschap-zuid

LEDEN VAN RABOBANK GRAAFSCHAP-ZUID KRIJGEN EEN STEMKAART IN DE BUS
EN KUNNEN DAARMEE DIGITAAL STEMMEN
OF ALS DAT NIET LUKT KINDEREN/BUREN ETC. VRAGEN.

Bedankt voor jouw steun!

REDACTIE DORPSBLAD DE TREFFER



Paasvuur 2015Op 5 april is er weer het jaarlijkse paasvuur in Etten.En daar hoort natuurlijk een groot vuur bij!Op Zaterdag 4 april is er de mogelijkheid om schoon snoeihout te brengen. Brengenonder voorbehoud, alleen voor particulieren, geen boomstronken en bedrijfsmatigecontainers.Het hout kan gebracht worden vanaf 9:00 uur tot 15:00 uur bij het paasvuur terreinachter de Esso via de Zeddamseweg.Voorafgaande aan de ontsteking van het paasvuur is er een lampionnen optocht. Vertrekvan de lampionnen optocht om 20:30 uur vanaf het feestterrein. De lampionnen verkoopzal plaats vinden bij de jassen containers op het evenmententerrein.Breng allemaal jullie snoeihout en laten we zorgen voor een mooie avond en een grootvuur!



IN DE SCHIJNWERPERS

SENSIRE
Het hart van de thuiszorg: de medewerksters

In de directe omgeving van Etten is een aantal
instellingen op het gebied van thuiszorg actief zoals
Azora, Buurtzorg en Sensire.
‘Met thuiszorg krijg je pas te maken als je ziek en/of
oud bent’ dacht ik tot voor kort. Onlangs kwam ik
erachter dat die veronderstelling niet klopt. Uit een
oppervlakkige schaafwond na een struikelpartij
ontstond bij mijn man een grote en hardnekkige
wond. Voor de verzorging ervan was professionele

Kantoor van Thuiszorginstelling Sensire in Terborg hulp geboden. Dagelijkse ritten naar het ziekenhuis
werden hem bespaard.  Hij werd doorverwezen naar

de thuiszorg. Het was allemaal snel geregeld. Van de ene dag op de ander kreeg hij de verzorging die
nodig was op een tijdstip dat hem het beste paste. Ik was erg verbaasd over de snelheid en het
gemak waarmee de bezoeken geregeld werden. Geen eindeloze vragenlijsten geen wachttijden.
Adequate hulp op het moment dat het nodig is. Ik vroeg me af hoe dat in zo’n grote organisatie zo
efficiënt geregeld wordt. Uit een gesprek met Cindy, Antoinette en Anke, enkele medewerksters van
Sensire, wordt het een en ander duidelijk.

Sensire is meer dan 60 jaar in de thuiszorg werkzaam en staat voor gezondheid, zorg en welzijn.
Hun werkterrein beslaat het grootste deel van de Achterhoek. De cliënten melden zich op advies van
een arts uit het ziekenhuis, de huisarts, of de wijkverpleegkundige.  Samen met de klant wordt het
behandelplan opgesteld, zo nodig in overleg met collega’s en instanties.
Bij thuiszorg valt te denken aan hulp bij het opstaan en naar bed gaan en aan medische zaken als
medicijngebruik, wondverzorging, het verwisselen van een katheter en het geven van injecties.
Verder verleent Sensire gespecialiseerde zorg zoals het aanleggen van een infuus en de controle  op
een stoma. Ook op het gebied van oncologie en diabetes wordt deskundige zorg geboden. De nauwe
samenwerking met artsen en hoofdverpleegkundigen uit het ziekenhuis vormt een brug tussen het
ziekenhuis en de mensen thuis.
Sensire beschikt over een aantal verzorgingstehuizen:  ‘Den Ooiman’ en ‘Het Weerdje’ in
Doetinchem,   ‘Sydehem’ in Zeddam,  ‘St. Jozef’ in Gaanderen’ en het Appartementencomplex
‘Waterrijk’ in Dichteren. Op deze locaties wordt ook palliatieve zorg verstrekt.
Zoals wellicht bekend, is de thuiszorgwinkel vlakbij het ziekenhuis in Doetinchem ook van Sensire.

Het belangrijkste voor iedere vorm van verzorging is volgens de dames de aandacht voor de cliënt:
“Het is niet alleen een kwestie van kousen aan doen. Maar er hoort ook een kort gesprek bij. Wij
vinden het belangrijk dat we een luisterend oor bieden. Wij zijn soms de enige mensen die een cliënt
op een dag ziet.” Als een mantra klinkt het door ons gesprek: persoonlijke aandacht!
Ook de thuissituatie wordt in ogenschouw genomen. Indien nodig en voor zover mogelijk worden er
aanpassingen gedaan om het de cliënt en zijn verzorgers/verpleegkundigen zo veilig en comfortabel
mogelijk te maken. En -last but not least- is er aandacht voor de mantelzorgers. Kunnen de mensen
uit de directe omgeving van de cliënt het aan? Hebben zij ondersteuning of  adviezen nodig?

Cindy merkt op: “Soms is het improviseren, moet je het doen met de dingen die je hebt. Je hebt te
maken met de normen en waarden maar ook de gewoontes van de mensen.



IN DE SCHIJNWERPERS

Het is onze taak deze te respecteren. We zijn tenslotte te gast in andermans huis.” Al met al een
scala van omstandigheden en aandachtspunten die het werken in de zorg zo menselijk en
aantrekkelijk  maken.
Dit vraagt om een nauwkeurige organisatie.  Het speerpunt is en
blijft de persoonlijke aandacht. Om feeling met de klant te
kunnen houden zijn de lijntjes binnen de stichting kort.
Sensire-Terborg is opgedeeld in drie teams. Deze hebben ieder
hun eigen wijk en zijn zelfsturend; ze maken hun eigen planning
en rooster. De teams worden zo klein mogelijk gehouden. Voor
de cliënt blijft daardoor de wisseling van verzorgers of verpleeg-
kundigen beperkt.
Eén van deze teams is voornamelijk werkzaam in Etten. Het
bestaat uit 13 medewerkers: een wijkverpleegkundige,
verpleegkundigen en verzorgenden. Voor veel mensen in Etten
vormen deze dames een bekend gezicht. “Mensen herkennen je strakke organisatie, korte lijntjes
gezicht en je auto en ze weten wanneer je komt. Bovendien
bepaalt de cliënt zoveel mogelijk het tijdstip van de verzorging. ” aldus Anke. Ook telefoontjes van de
klanten gaan rechtstreeks naar het team en niet via het hoofdkantoor.  Deze directe contacten
hebben een meerwaarde; ze optimaliseren de samenwerking tussen de cliënt en de verzorgers.

Sensire is een gedegen ‘oude’ organisatie met heel veel kennis en ervaring en gaat uiteraard met
haar tijd mee. Aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen, worden iPads verstrekt. Indien nodig
kan de klant met één druk op de knop ‘beeldbellen’ met het team.  Zo kunnen mensen met een
wond via hun tablet tonen hoe het genezingsproces verloopt.  Het biedt ook ondersteuning bij

mensen die (voor het eerst) zelfstandig spuiten. De verpleegkundige
kan dan op afstand toezien dat de spuit op de juiste plek gezet
wordt. Op haar beurt kan de thuiszorg contact opnemen met haar
klant om bijvoorbeeld te checken of de medicatie tijdig is ingenomen
of om te bepalen hoe zijn huidige toestand is. Er zijn tal van situaties
denkbaar waarin deze nieuwe ontwikkeling voordeel biedt. Door een
eenvoudige handeling ontstaat een direct visueel contact tussen de
klant en zijn of haar verzorger. Zorg op afstand zonder inlevering van
persoonlijke aandacht.

iPad: eigentijds communicatiemiddel,
met behoud van persoonlijke aandacht

Mijn gesprekspartners zijn blij met deze nieuwe ontwikkelingen. Een andere positief fenomeen is het
ontstaan van wijkteams. Deze bestaan onder andere uit afgevaardigden van de gemeente,
woningbouwvereniging, politie en thuiszorgorganisaties. Zij coördineren de vraag naar hulp in geval
van problematische woonsituaties of bij ziekte. Na overleg bepaalt de wijkverpleegkundige
uiteindelijk welke zorg er nodig is.  Er zijn immers geen standaard gevallen.
Toch vragen de dames zich af hoe het in de toekomst verder zal gaan. De actuele veranderingen
binnen de thuiszorg brengen veel onrust en onzekerheid met zich mee. Net als bij andere
zorgverleners zal ook binnen Sensire het een en ander gewijzigd moeten worden. Maar wat of hoe?
Niemand die het plaatje nu al compleet heeft. Het zijn  onzekere tijden. Vooral vervelend voor de
mensen die van de zorg afhankelijk zijn.



IN DE SCHIJNWERPERS

Bovendien zal in de komende jaren het aantal zorgbehoevenden stijgen. Allereerst door de
toenemende vergrijzing. Verder worden de ligtijden in de ziekenhuizen verkort, mensen mogen vaak
met infuus naar huis. Hierdoor ontstaat er meer vraag naar complexe en intensieve zorg.
De verwachting is ook dat de palliatieve zorg zal toenemen.  Door middel van cursussen worden de
hulpverleners erop voorbereid de mensen in hun laatste levensfase zo professioneel mogelijk te
begeleiden.  Het team probeert de zorg zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige te laten
bieden.  Antoinette: “Je bent dan veel met je gevoel bezig. Je bent er niet alleen voor de cliënt, maar
ook voor de familie en mantelzorgers. Heel intensief. “ Cindy vult aan met "Als je dit werk niet met je
hart doet, kun je het niet doen.”

Wat de resultaten van alle onderhandelingen ook mogen zijn, één ding verandert er volgens de
dames absoluut niet: de inzet van de zorgverleners. De verpleegkundigen en de verzorgers houden
hun kennis en vaardigheden up to date en werken er hard aan om hetgeen ze met zoveel liefde en
plezier doen, te continueren: werken in de thuiszorg.

Diny ten Brink-Schrijvers



Nieuws uit de Geloofsgemeenschap

H. Martinus - Etten
redactieadres: secretariaat - Dorpsstraat 19 - 7075 AC Etten - tel. 342498

Stichting Restauratiefonds van de H. Martinuskerk te Etten
De afronding van de restauratiewerkzaamheden van het kerkdak was het eerste deel van de
restauratie van de kerk. Voor het tweede deel, de restauratie van de glas in lood ramen, reparatie
van het gevelmetsel- en voegwerk en de vloeren van de toren met de nodige veiligheidsvoorziening,
moest er opnieuw actie worden ondernomen.

Door de locatieraad is in overleg met het parochiebestuur in 2014 een nieuwe subsidie aanvraag
voor deze werkzaamheden bij het Rijk ingediend. Dit in samenwerking met Architectenbureau
Boerman-Kreek.
Hierbij werd er door de architect reeds op gewezen dat het moeilijk zou worden, aangezien de
aanvraag vele malen groter was, dan het beschikbare bedrag.
Helaas werd onze aanvraag dan ook afgewezen.

Zoals bekend heeft de Stichting van de belastingdienst de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) ontvangen.
Dit houdt in dat donaties aan deze Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
Door verscherpte maatregelen van de Belastingdienst diende een Stichting die de ANBI status wil
prolongeren, aan verscherpte regels voldoen.
Ons Bestuur heeft, in samenwerking met onze webmaster Marcel Jansen, de site van de Stichting
opgesteld volgens de voorwaarden van de Belastingdienst, waardoor de ANBI status is gehandhaafd.

Deze website is op internet te zien via: www.martinusetten.nl
Als u onder blad “restauratie” op de link ANBI klikt, ziet u:

- waar de Stichting voor staat,
- wie er in het bestuur zitten,
- hoe de gelden zijn ontvangen en
- wat er bij de Stichting aan gelden beschikbaar is.

Voor 2015 moet opnieuw een aanvraag voor de subsidie van de uit te voeren werkzaamheden
worden ingediend.
Ook nu geldt nog de regeling van 2013. Het maximaal te investeren bedrag per 6 jaar is 3% van de
herbouwwaarde, waarvan dan 50% wordt gesubsidieerd.
Voor onze kerk komt dit neer op 3% van € 7.630.200 = € 228.906 waarvan dan 50% wordt
gesubsidieerd. Dit is niet voldoende om alles in één keer uit te voeren.
Zoals bekend heeft het kerkbestuur ook niet voldoende financiële ruimte om alles te betalen.

Daarom doen wij wederom een beroep op u om samen met de Stichting de benodigde gelden bij
elkaar te kunnen krijgen. Mogen wij op uw steun rekenen?
Ons rekeningnummer is NL65RABO 0125531532.
Bij voorbaat dank voor uw steun!

Het bestuur van de Stichting Restauratiefonds H. Martinuskerk Etten
Ben ter Horst
Harrie Janssen
Jan Wenting



CANADA  (slotartikel)

CANADA  (slotartikel)

Canada (Indiaans voor ‘nederzetting’) heeft pas sinds 1931 een eigen
regering, en is dus onafhankelijk. Maar het behoort ‘vanwege
historische banden met ’t moederland Groot-
Brittannië’ nog wel tot het Britse Gemenebest. Dat was ook de reden
dat Canada deelnam aan de tweede wereldoorlog; en niet zozeer
vanwege de goede betrekkingen met ’t buurland de USA.
Wel leverde Canada toen veel grondstoffen aan de USA, vooral ijzererts en aardolie. De USA op zijn
beurt zorgde toen vooral voor veel wapens voor ’t Canadese leger, alsmede voor legervoertuigen.
Zoals bekend werd Etten in ’t voorjaar van 1945 bevrijd door het zgn. South-Saskatchewan Regiment,
’n belangrijk infanterieonderdeel van het Canadese leger. Het bestond uit soldaten die voor het
merendeel afkomstig waren uit de provincie Saskatchewan; ’n kleiner gedeelte was afkomstig uit de
beide buurprovincies Alberta en Manitoba. Het regiment kreeg z’n opleiding grotendeels in
Saskatchewan. Maar ’t laatste gedeelte van hun training vond plaats in Engeland, speciaal voor de
landingstechnieken op de invasiestranden van Normandië en Italië. Het waren goedgetrainde
soldaten met veel gevechtservaring.  Het is niet helemaal duidelijk welke taken ’t regiment in ons
land nog meer kreeg toegewezen door de Canadese legerleiding. Wel is bekend dat ’n eenheid van
het regiment (12 dagen na de bevrijding van Etten) heeft deelgenomen aan de bevrijding en
ontruiming van kamp Westerbork in Drente. Vooral hun goeduitgeruste Rode Kruisafdeling heeft
toen goede diensten kunnen bewijzen aan de overlevende gevangenen van het kamp.
(opm: het South-Saskatchewan Regiment dateert al vanaf 1905; dat was in hetzelfde jaar dat
Saskatchewan een zelfstandige provincie werd).
Saskatchewan (met de hoofdstad Regina) is ruim 19 x zo groot als Nederland (nog groter dus dan
Frankrijk). De naam Saskatchewan is ontleend aan de gelijknamige rivier in de provincie, waarlangs
de Cree-indianen van oudsher woonden, en die vooral van de visvangst leefden. In hun taal heet de
rivier Kisiskatchewani (de naamsverwantschap is duidelijk). Het betekent ‘snelstromende rivier’ ; en
het meeste water van deze visrijke rivier is afkomstig van de gletschers van de westelijk gelegen
Rocky Mountains.   De bevolkingsdichtheid van Saskatchewan is erg laag: slechts 2 inwoners per
vierkante km (in ons land 480!)  In totaal kwamen er slechts 1 miljoen nieuwe bewoners naar deze
provincie, die aanvankelijk hoofdzakelijk leefden van akkerbouw en houtwinning. Maar na 1960
kwam er veel mijnbouw met de daarbij behorende industrieën en de nodige vakmensen. Van de vele
delfstoffen zijn aardolie, aardgas en edelmetalen de belangrijkste; veel industrieën zijn er op
gebaseerd. In Uranium-City is de grootste voorraad uranium ter wereld aangetroffen. En nog steeds
is er veel zoetwatervisserij in de vele rivieren en meren.
Ondanks dat Saskatchewan ’n oppervlakte aan meren en moerassen heeft van 3x Nederland, en zo’n
35 % van de provincie uit bossen en prairies bestaat, is er nog voldoende ruimte over voor cultuur-
grond: vooral voor de teelt van granen.



CANADA  (slotartikel)

Tarwe is ’t voornaamste gewas, en levert bijna de helft van de totale Canadese tarwe-oogst.
Tezamen met de beide buurprovincies Alberta en Manitoba vormen deze 3 provincies de
‘graanschuur’ van Canada en kan er veel geëxporteerd worden. Manitoba-tarwe heeft ’n zeer hoge
bakwaarde en is ’n bekend begrip in de bakkerswereld.

EN …… wilt u op vakantiereis naar Saskatchewan?  Dan zijn er volop mogelijkheden in deze provincie
met z’n overweldigende natuur, vooral als u van ongerept natuurlandschap houdt. En bent u tevens
’n zonaanbidder, dan is het goed om te weten dat het zuiden van de provincie de meeste zonne-
uren van heel Canada telt.  Of toch maar liever naar de Rocky Mountains met z’n vele diersoorten en
z’n  “eeuwige sneeuw” op de bergtoppen?
Vergeet niet om op de terugweg nog even die indrukwekkende 50 m hoge Niagara-watervallen te
bewonderen.   Bekijk de vakantiefolders maar vast!

Bernard Bosman.





KLEUREN VOOR VOLWASSENEN





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 14 maart. Het is
inmiddels alweer het tiende jaar dat we deze actie houden.

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 14 maart brengen wij de potgrond tot uw tuin! Ook sponsort u vrouwenkoor
Con Brio met de aanschaf van de potgrond.

De zakken potgrond van 50 liter kosten € 3,75 per stuk. Koopt u 3 zakken betaalt u €10,- en voor 5
zakken tegelijk dan betaalt u hiervoor maar € 15,-

Vanaf half 10 trekken we rond. Denkt u dat u 14 maart niet thuis bent of bent u bang ons net te
missen en zo de potgrond aan uw neus voorbij te zien gaan? Geef dan uw bestelling alvast door via
onze website www.herenpromotieteam.nl. Dan zorgen wij ervoor dat de potgrond bij u bezorgd
wordt! Ook kunt u dit jaar op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart potgrond afhalen aan de Dorpsstraat
31 te Etten.

Binnenkort valt ook onze flyer weer bij u op de mat en kunt u deze ook bij onze inleveradressen
afgeven.

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 repetitiemap. Daarna volgden nog diverse giften, zoals een nieuw kopieermachine en
diverse accessoires voor de kleding. Onlangs ontving vrouwenkoor Con Brio nog een gift van €2000,-.
Vrouwenkoor Con Brio heeft ambitieuze plannen voor volgend jaar, 31 mei, bij Kasteel Wisch. De
plannen voor het kasteelconcert ‘a piece of cake’ worden steeds concreter en mooier.

Stichting Heren Promotie Team van Vrouwenkoor Con Brio



1945-2015: Herdenking van zeventig jaar bevrijding
Op dinsdag 31 maart is het zeventig jaar geleden dat Etten werd bevrijd. Het Ettens Mannenkoor
levert een bijdrage aan de herdenking die op die dag wordt georganiseerd.

Monument aan de Dorpsstraat, onthuld tijdens de herdenking van 60 jaar bevrijding in 2005

Op 12 april doen enkele honderden zangers en muzikanten mee aan een muzikale opmars naar
Arnhem, dat op 12 en 13 april 1945 is bevrijd. Tussen 12.00 en 13.00 laat Arriva een speciale trein
rijden van Aalten naar Arnhem. Op de tussenliggende stations stappen koren en muzikanten in en
worden perronconcerten gegeven. Het Ettens Mannekoor stapt zeer waarschijnlijk op in Doetinchem
en geeft voorafgaand aan het vertrek een mini-concert. In Arnhem worden er op diverse plekken in
de stad mini-concerten gegeven. Vanaf 16.00 uur geven de deelnemers een concert in de
Eusebiuskerk.

Korenfestival in Dronten op 7 maart
Op 7 maart neemt het EMK met zes andere koren deel aan een korenfestival in Dronten, onder
auspiciën van KNZV-Vereniging Midden Nederland, waarvan het EMK lid is. Beoordelaar is de
bekende dirigent Hennie Ramaekers uit Maastricht.



Concert Ettens Mannenkoor en Berdien Stenberg.
In 2015 zijn zowel dirigent Nick Moritz als de vocal-coach, pianiste en soliste van het koor Armanda
ten Brink 25 jaar verbonden aan het Ettens Mannenkoor. Een mijlpaal die uitgebreid gevierd wordt
door het koor. In 2016 wordt dit groots gevierd met een uitvoering van de Carmina Burana.

Vijfentwintig jaar verbonden aan het koor én dus aan Etten. Reden te meer om dit jubileum ook te
vieren in de thuishaven van het koor, de Sint Martinuskerk op zaterdagavond 13 juni in een Club van
100 concert met ook vrije verkoop. In 1998 was Berdien Stenberg bij een kerstconcert gast in Etten.
In 2006 trad het koor op verzoek van Berdien op in het befaamde concertgebouw in Amsterdam met
verschillende beroemdheden, waaronder Jan Vayne. In 2008 stond wederom een concert met
Berdien gepland in Etten, maar toen kon dit niet doorgaan vanwege ziekte.

Op de vraag met wie de dirigenten een warme band hadden en zou aansluiten op het thema
vriendschap riepen beiden: "Berdien". Met deze opdracht is de concertcommissie van het koor aan
het werk gegaan en contact was snel gelegd. De reactie van Berdien: “Wat leuk om te horen dat
sommige concerten zo'n fijne herinnering achterlaten. Zo bewaar ik op mijn beurt heel goeie
herinneringen aan het optreden dat ik ooit deed met het Ettens Mannenkoor en was daarvan zo
onder de indruk dat ik het koor toen heb uitgenodigd voor dat geweldig mooie kerstconcert in het
concertgebouw. Graag zal ik opnieuw optreden met het koor. En een warme groet aan Nick en
Armanda”.

Met het wereldberoemde Rondo Russo maakte Berdien
Stenberg een spectaculaire entree in de wereld van de licht-
klassieke muziek. Op haar geheel eigen wijze, die later zo
typerend bleek in haar carrière, wist zij met haar
sprankelende fluitspel een brug te slaan tussen het klassieke
en het populaire genre. Rondo Russo stond in no time
nummer één in de Nederlandse hitlijsten. Ze presteerde het
zelfs om Michael Jackson van de nummer 1 positie te stoten.
Dat was het begin van de carrière van een van de meest
succesvolle fluitisten.

Het koor is erg trots op de samenwerking met Berdien, want
na een korte maar heftige periode van ziekte maakt Berdien
haar rentree in de muzikale wereld en in Etten. Hoe het

programma er exact uit komt te zien houden we nog geheim, maar wie de concerten van het Ettens
Mannenkoor wel eens bezoekt weet dat het bol staat van sfeer, passie, goede solisten en een
prachtige koorklank.

Foto: Christelle Verstraete



Uitstapje Club van 50 naar Schalke‘04

Op zaterdag 31 januari jl. verzamelden 41 leden en ‘aanhang’ van de Club van 50 zich in alle vroegte
op de parkeerplaats bij onze voetbalvereniging. Vandaag stond het uitje gepland naar Gelsenkirchen
voor de wedstrijd Schalke’04 – Hannover’96.
Aangezien het de avond ervoor flink gesneeuwd en geijzeld had, liep de hartslag bij de organisatie
behoorlijk op. De chauffeur voerde die spanning nog iets op door net voor vertrek mede te delen dat
hij ‘wat later kwam’ vanwege een Siberisch ritje die nacht ervoor vanuit Winterberg naar Etten.
Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht en net na tienen vertrok het gezelschap richting onze
oosterburen. Zoals het een goed schoolreisje betaamt, werd er onderweg voor een versnapering
gezorgd. Een aantal behulpzame dames wist samen met ondergetekende de bus van een vers kopje
koffie of thee te voorzien. Rond 11:15 uur arriveerde de bus bij de Fan-Kneipe van Schalke’04. Het
bier vloeide al rijkelijk in de Kneipe en menigeen deed zich te goed aan een consumptie (zie foto).

Onze gids haalde ons vervolgens af voor een frisse wandeling in de buitenlucht. Nadat we het stadion
gepasseerd waren, kwamen we op een godverlaten station uit om vanuit daar richting het oude
stadion te gaan. Daar werden we rondgeleid door het oude stadion van Schalke’04 dat tot 1973 in
het gebruik was geweest. In hoogtijdagen zaten de supporters op de lat en moest de grensrechter
een meter in het veld staan aangezien de supporters de zijlijn bezet hadden. Nadat de groepsfoto
gemaakt was (op dit moment zijn we nog in afwachting van eindresultaat) werd het tijd om de
volkswijk nader te verkennen. Via een achterdoortje werden we naar een binnenplaats geleid alwaar
een blauwwit geverfde garagebox was omgebouwd tot een heus braadworstverkooppunt. Het idee
werd dan ook al gauw opgevat om de garagebox van Wim Beernink groen-wit te verven en aldaar
ook een verkooppunt te beginnen voor aanvang van de wedstrijden van Etten….
Via een achterdeur belandden we algauw in de bijbehorende kroeg. Eén groot gekkenhuis en
menigeen kwam bij het nummer ‘Sweet Caroline’ al in de kermisstemming. Tegen 2-en werd het tijd
om per tram richting het stadion af te reizen. En dat ging niet zonder slag of stoot (zie foto)….

In stampvolle trammetjes werden de supporters richting de Veltins Arena gebracht. Het veetransport
van Jansen uut Azum was er niks bij. Met vereende krachten lukte het eenieder om tijdig het stadion
te bereiken. Het ritje richting het stadion was het echter meer dan waard; een blauwwitte zee van
fanatieke (en dorstige) supporters viel ons ten deel.



Daar we één kaartje over hadden voor de wedstrijd troffen we onze chauffeur ook weer in het
stadion. De sfeer zat er al goed in tijdens het opkomstlied. 42 enthousiaste voetballiefhebbers bij
elkaar; dat moest toch een spectaculaire en zinderende wedstrijd worden? Helaas dachten de 22
spelers op het veld daar anders over. In een matte wedstrijd wist Schalke uiteindelijk met 1-0 te
winnen. Hoogtepunt (of eerder dieptepunt) was de rode kaart voor Klaas-Jan Huntelaar voor een
charge van achteren. Blijkbaar kon onze mede-Achterhoeker niet met de druk van onze
aanwezigheid omgaan….

Na de wedstrijd genoten we nog van een broodje worst waarna we al zingend tussen de Schalke-
supporters naar de bus liepen. De één arriveerde wat later dan de ander – om welke reden dan ook -,
maar uiteindelijk konden we met een complete groep weer richting Etten vertrekken.
Ondergetekende kneep hem nog wel even toen de bus maar moeilijk weg kon komen in de druktes
aangezien hij – en een groot deel van de medepassagiers – die avond nog een feest had bij Köster.
Toch bleek het loos alarm en arriveerde de bus tijdig in ons dorpje Etten en kunnen we met z’n allen
terugkijken op een gezellig uitstapje van de Club van 50!

Groeten Sjoerd Jansen
Secretaris Club van 50



Koen van Loon, volgend seizoen
de nieuwe hoofdtrainer van

V.V. Etten!

Ettenaar, Koen van Loon keert terug op het oude nest,
maar nu als trainer. Met deze aanstelling wordt een
trainer aangesteld die de club goed kent, betrokken is
bij onze vereniging en beschikt over een voetbalvisie
die aansluit op de visie van de club.
Als voetballer kwam hij, vanuit de jeugdopleiding, al
op z’n 16e bij het 1e elftal van v.v. Etten. In totaal heeft
hij 20 jaar gevoetbald in een eerste elftal, waarvan
zo’n 15 jaar bij onze vereniging. Als voetballer
beschikte hij over een goede techniek, voetbalinzicht
en een winnaarsmentaliteit. Kwaliteiten die ook als
trainer goed van pas komen.
De afgelopen 7 jaar heeft Koen als trainer ervaring opgedaan bij andere verenigingen. In het seizoen
2008/2009 is hij begonnen als hoofdtrainer bij N.V.C. in Netterden. Na 2 seizoenen besloot hij de
cursus TC II te gaan volgen om zich verder te ontwikkelen als trainer. Tijdens dit seizoen heeft Koen
als assistent trainer gefungeerd bij Silvolde, destijds uitkomend in de 2e klasse. Na het succesvol
afronden van de TC II cursus is hij aan de slag gegaan als hoofdtrainer bij ’t Peeske in Beek. In de
daarop volgende seizoenen heeft hij ervaring opgedaan als assistent trainer bij Gendringen, trainer
van V.V. Viod 2 en in het nog lopende seizoen is hij hoofdtrainer van Viod A1.
Al met al heeft Koen bij verschillende clubs in de keuken gekeken en het nodige meegemaakt en
geleerd als trainer. Naast zijn kennis van het spelletje, neemt hij deze inzichten en ervaringen mee
naar onze club.
Wij zijn dan ook blij met de aanstelling van Koen als hoofdtrainer en hopen op een succesvolle
samenwerking.
Reactie Koen: “Ik ben blij en trots met de geboden functie binnen “mijn cluppie” en zal er ook alles
aan doen om het een succes te laten worden. Met de huidige groep en de jeugd welke er aan zit te
komen zijn mijn inzien er voldoende mogelijkheden om de club op een goed niveau te houden.
Vooralsnog ben ik ervan overtuigd dat zowel V.V. Etten als ikzelf bij me huidige club het seizoen met
veel plezier en goede resultaten kan afsluiten.  Ondanks dat ik besef dat het niet vanzelf zal gaan,
wens ik  iedereen daar ook veel succes bij.
Tot slot kijk ik al met veel plezier vooruit om volgende seizoen aan de slag te gaan op sportpark De
Treffer”



Gymvereniging ZSV Unitas
U steunt ons toch ook?

Rabo Clubkas Campagne. Help je club om samen doelen te bereiken.

Gymvereniging ZSV Unitas Etten doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne
van Rabobank-Zuid. Leden van Rabobank Graafschap-Zuid kunnen van donderdag 5 maart
t/m donderdag 19 maart 2015 vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan
maximaal twee op dezelfde club. Dit jaar stelt de Rabobank een bedrag van € 50.000,--
beschikbaar. Na afloop van de stemperiode wordt dit bedrag gedeeld door het totaal aantal
uitgebrachte stemmen. Hoe meer stemmen een vereniging heeft gekregen, hoe hoger de
bijdrage. U steunt ons toch ook?
Hoe kunt u stemmen?

Het is voor Gymvereniging ZSV Unitas belangrijk om zoveel mogelijk stemmen
te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor aanschaf van spelmaterialen! Het
zou fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden helpen bij het realiseren van dit doel, door
op ons te stemmen tijdens de Rabo Clubkas Campagne.
Dit kan alleen als u lid bent van Rabobank Graafschap-Zuid of dit vóór 15 februari wordt.
Maar let op: niet iedereen met een Rabo-rekening is automatisch lid van de bank. Via Rabo
Internetbankieren kan onder het tabblad “Mijn gegevens” worden opgezocht of men al lid is.
Het lidmaatschap is kosteloos.
Leden van de Rabobank ontvangen via de post een stemkaart met mail hun stemcode en de
link naar de stemsite.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap en de Rabo Clubkas Campagne op
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/graafschap-
zuid/rabo_clubkas_campagne/
Help je club! Beslis mee van 5 t/m 19 maart 2015 en help onze club.

Alvast bedankt voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gymvereniging ZSV Unitas, Etten
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