
IJSPRET

Kort na kerst loop ik met mijn kleindochter
langs de ijsbaan op het Simonsplein in
Doetinchem. Langs de rand liggen nog wat
restanten sneeuw in vastgelopen hoopjes.  Ik
til haar op zo’n sneeuwbergje zodat ze de
gebeurtenissen op het ijs beter kan volgen. Ze
ontdekt een klasgenootje dat met schaatsen
op mooie stevige, oranje, hoge schoenen
pogingen doet vooruit te komen.
Het herinnert me onmiddellijk aan mijn eigen
jeugd. Rond mijn twaalfde kreeg ik de eerste
schaatsen. Er zat ook een stukje oranje aan,
maar dat waren niet de schoenen. Het waren
slechts de linten  waarmee je ze onder je
schoenen of rubber laarzen vast kon knopen.
Op een bevroren ondergelopen weiland
probeerde ik ze uit. De ijzige noordoosten
wind had vrij spel over de vlakte die nergens
beschutting bood. Ik was niet alleen. Minstens
twee of drie jongere broertjes en zusjes waren
in mijn kielzog. Deze hielp ik dan eerst bij het
onderbinden van hun kleine schaatsen. Zodra
de ‘kleintjes’ samen voorzichtig over het ijs
gleden, kon ik mezelf met stijve vingers de
Friese doorlopers onderbinden.  Slechts een
paar meter kon ik me over het ijs bewegen.
Dan zaten de ijzers al dwars onder mijn voeten
of sleepten ernaast. Als het soms wél lukte
een paar slagen te maken, werd ik door een
huilend kind naar de kant teruggeroepen. Het
kwam er op neer dat ook hun schaatsen
opnieuw ondergebonden moesten worden.
De voeten van de kinderen  waren verkleumd
en hun handen ijskoud in wanten die stijf
stonden van bevroren tranen en snot.

Om erger te voorkomen aan mij de taak de
kinderen weer in beweging te krijgen. Bij
gebrek aan een keukenstoel, fungeerde ik als
meubelstuk waaraan ze enige steun hadden.
Ook deze pret duurde nooit lang. Na een paar
meter begon de ellende opnieuw: scheef-
zakkende schaatsen en voeten die pijn deden
van de kou of van de te strak aangetrokken
veters. Wat een narigheid...
“Oma kijk, de schaatsen van Cindy hebben
twee ijzers!  Die wil ik ook!”  Oei… “Wil jij nu
dan ook even schaatsen?” vraag ik. Ze glibbert
van de sneeuwhoop af en zegt gedecideerd:
“Nee nu niet! Later als ik nog ietsjes groter
ben”. Gelukkig. Hand in hand lopen we verder.
“Gezellig hè oma!” “Ja meisje, heel gezellig”
en ik geef een kneepje in haar warme knuistje
terwijl we samen een huppeltje maken.
Diny ten Brink-Schrijvers

Beste dorpsgenoten, na een periode van
ziekte, en ziekteherstel  willen we even laten
weten dat we weer open zijn als van te voren,
zie advertentie. We willen langs deze weg
iedereen bedanken voor alle medeleven en
hopen  u weer in onze winkel te mogen
ontmoeten, met vriendelijke groet,   Familie
van der Veen.

Datums ophalen oud papier
07 februari: Coen Nibbeling, Nico Krabbenborg,

Roy Hulsteijn
21 februari: Dion Leijzer, Elroy Huijink,

Patrick Beernink
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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



Beste dorpsgenoten,

Op de eerste plaats nog alle goeds gewenst voor 2015 en op naar 2025!

De werkgroep Etten2025 heeft – dankzij jullie inbreng – rond de jaarwisseling niet stilgezeten.
In eerste instantie was de vervolgbijeenkomst gepland op 3 februari. Op dit moment loopt er echter
een flink aantal zaken waarbij we veel informatie hopen in te winnen. Daarom komen we graag met
jullie bij elkaar op 3 maart in plaats van 3 februari. Meer info hierover volgt.
In het kort volgen hieronder de actuele ontwikkelingen:

 Brief dorpsbelangen
Per brief heeft het Comité Dorpsbelangen Etten te kennen gegeven graag met ons – en een
aantal andere stichtingen/werkgroepen – te willen samenwerken. De werkgroep Etten2025
staat hier positief tegenover. Uiteindelijk streven we er allemaal naar om ons dorp leefbaar
te houden. Ook is samenwerking belangrijk om te voorkomen dat we dubbel werk gaan doen
wanneer bijvoorbeeld initiatieven al door dorpsbelangen worden opgepakt.

 Schifting in korte en (middel)lange termijn
Met elkaar zijn we alle initiatieven nagelopen om te kijken welke initiatieven op dit moment
al door dorpsbelangen worden opgepakt. De bij dorpsbelangen lopende zaken zijn: betere
afstemming stoplichten, voetgangerspad (lokaal ommetje), nieuw wandelpad richting
Terborg (kant Gamma), alternatieve parkeerplaats vrachtwagens, verlichting dorpsplein,
openblijven St. Lidwinastraat (dit is gelukt), veiligheid fietsers parallelweg, 380 KV-lijn,
‘Maatje’ (BUUV), wijkrestaurant en een evenementenkalender. Voor vragen over deze
initiatieven kan men dan ook terecht bij Comité Dorpsbelangen.

 Extra gesprekken met belangstellenden
Een aantal dorpsgenoten was verhinderd bij de startbijeenkomst en/of heeft aangegeven
graag alsnog met ons in gesprek te willen. Deze gesprekken zijn inmiddels gepland.

 Achterhoek2020
Op 28 januari as. zal een delegatie van de werkgroep Etten2025 naar de bijeenkomst van
Achterhoek2020 gaan. Daarbij wordt o.a. gesproken over nieuwe projecten en is ruimte voor
het aandragen van nieuwe initiatieven. Wij hopen daar ervaringen te kunnen opdoen en
delen.

 Gesprek locatieraad RK-kerk
Op 2 februari gaan we in gesprek met de locatieraad om te praten over de toekomst van ons
kerkgebouw. De locatieraad heeft zelf ook een visie en graag wisselen we hierover met
elkaar van gedachten. Ook willen we in gesprek met de Stichting Oude Gelderse Kerken.

 Gesprek andere belangenverenigingen
Op 3 februari gaan we in gesprek met andere belangenverenigingen, te weten Varsselder,
Silvolde en Megchelen. Deze dorpen zijn ook bezig met een toekomstplan of hebben al een
toekomstplan opgesteld. Hopelijk doen we daar veel nuttige tips op en wie weet kunnen we
bij sommige initiatieven samen optrekken.



 Denktankbijeenkomst.
We zijn benaderd om deel te nemen aan een tweetal denktankbijeenkomsten. Deze
bijeenkomsten worden gehouden op 11 februari en op 25 maart. Tijdens deze bijeenkomsten
wordt vanuit de gemeente discussie gevoerd over de vraag: hoe kunnen verenigingen hun
hoofd boven tafel houden en wat hebben zij daarvoor nodig?

 Overige gesprekken
Op korte termijn gaan we in gesprek met Sandra Giesen, directeur van basisschool De
Klimpaal. Graag horen wij wat het toekomstperspectief van onze basisschool is. Ook zullen
we daarbij de aangedragen initiatieven bespreken.
Ook gaan we op korte termijn in gesprek met De Schutterij. Als organisator van onze kermis
zijn we erg benieuwd naar hun visie op de kermis in 2025. Tot slot gaan we o.a. met de
gezamenlijke buurtverenigingen in gesprek. Wat is hun rol in 2025?

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

VROUWENVERENIGING ETTEN

Donderdag 19 Februari Jaarvergadering 19.30!!!!!!!.
Huldiging van Mevr. Nel Sloot en Mevr. Thea Wellink.
Na de vergadering komt Fris. v.d. Draod met sketches en liedjes voor een vrolijke noot.

Dank je wel namens het bestuur vrouwen vereniging. Joke Buiting

VAN 24 FEBRUARI T/M 1 MAART 2015

COLLECTE DE TREFFER



CANADA (vervolg)

Vergis u niet in de enorme oppervlakten en afstanden in vergelijking met ons kleine Nederland.Om ’n
indruk te geven: de afstand tussen de westkust en de oostkust van Canada is aanzienlijk groter dan
die tussen Canada’s oostkust en Nederland!  Vanwege die enorme afstanden bestaat ruim 10 % van
het Canadese  BNP uit de productie van vervoermiddelen met de daarbij behorende brandstoffen;
hoofdzakelijk voor het vrachtvervoer (over de weg, per trein, door de lucht en over ’t water) alsmede
voor autobussen en touringcars. ’n Uitzondering vormt de geringe fabricage van personenauto’s: de
meeste worden ingevoerd, vooral uit de USA.
Vanwege die enorme afstanden maakt men in Canada al gauw gebruik van het 80.000 km lange
spoorwegnet, of van de meer dan 100 binnenlandse luchtlijnen.  Voor tourisme kan men ’t beste
gebruik maken van zo’n grote luxe touringcar naar b.v. de bekende natuurreservaten en nationale
parken. Het maakt je reis ’n stuk gemakkelijker, je hebt dan tevens ’n goede reisgids tot je
beschikking en je kunt niet verdwalen. Ook is het veel veiliger vanwege de levensgevaarlijke grizzly-
en ijsberen. En bizons met kalveren zijn ook niet te vertrouwen. Het zgn. ‘kamperen in het wild’
wordt dan ook beslist afgeraden door de Canadian Tourism Commission. De meest complete
touristische folder is wel de Travel Planner Canada, die bij vrijwel elk reisbureau in ons land te
verkrijgen is.
In ’n groot land met zoveel onherbergzame streken komen nog plekken voor waar nog nooit ’n mens
is geweest. Maar wel zijn ze (vanuit de lucht) allemaal in kaart gebracht, zodat in atlassen en land-
kaarten geen zgn. ‘witte vlekken’ meer voorkomen. De vele meren in Canada zijn erg diep en zijn
door bodemerosie ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Ze bevatten samen de grootste voorraad zoet
water van alle landen op aarde! Het grootste meer is nog groter dan Nederland; en de tiende in
grootte (van de meer dan 100 meren) even groot als Gelderland.  Maar de grootste binnenlandse
wateroppervlakte is toch wel de bekende Hudsonbaai. Deze binnenzee is maar liefst 35 x groter dan
ons land! Doordat hij in open verbinding  staat met de Atlantische Oceaan, is dit de grootste
waterweg voor de export van granen uit de westelijk gelegen akkerbouwprovincies.Maar vanwege
de noordelijke ligging (zie atlas) is hij het grootste deel van het jaar niet ijsvrij. Iets beter is dat
gesteld in de zuidelijker gelegen St. Lawrence River, die de 5 Grote Meren (samen 7 x Ned.) met de
Atlantische Oceaan verbindt; en waar de USA ook gebruik van maakt.  Een zeehaven die wel ’t gehele
jaar ijsvrij is, is die van Vancouver aan de westkust van Canada in Brits Columbia; dit a.g.v. het milde
zeeklimaat van de Grote Oceaan.
HANDEL EN INDUSTRIE: 70 % van de Canadese handel is gericht op de USA: het is dichtbij en de twee
landen vullen elkaar goed aan. Vanwege de rijkdom aan metaalertsen is de metaalverwerkende
industrie qua omvang de grootste; maar in geld uitgedrukt de aardolieindustrie.



Van ’n drietal grondstoffen is Canada de grootste exporteur ter wereld, t.w. nikkel, uranium en
hout (incl. krantenpapier, houtpulp en rayon).
LANDBOUW: door de sterk doorgevoerde mechanisatie geeft deze aan slechts 3 % van de beroeps-
bevolking werk. Maar het economisch belang van de Canadese landbouw is erg groot. Door die
mechanisatie bestaat 80 % van alle akkerbouw uit bedrijven van 120 ha of meer, vooral in de drie
‘graanprovincies’ (daarover later meer). Het voornaamste produkt is tarwe. De veeteeltgebieden
liggen vooral in Ontario en Quebec, maar ze zijn niet intensief; melkveehouderij is er niet het
belangrijkste.
IMMIGRATIE: Canada is ’n echt immigratieland. De eerste 10 jaren na de tweede wereldoorlog was
de toestroom het grootst: uit ons land alleen al meer dan 10.000 personen per jaar!  Ook uit Etten
vertrokken door de jaren heen ’n aantal emigranten naar “het land met de onbegrensde mogelijk-
heden”.  De provincie Ontario is het meest in trek, omdat daar de meeste soorten beroepen te
vinden zijn.  De Ettenaren zijn in Canada over ’t algemeen goed terechtgekomen en hebben ’n goede
toekomst weten op te bouwen. Maar ….. het was wel heel erg wennen aan het andere klimaat (zie
eerder) met z’n langere en strengere winters en z’n hevige sneeuwstormen (blizzards) …….

(wordt vervolgd)   Bernard Bosman.



Hoge hakken

Klik klak, klik klak, klik
Hoge hakken deur de straot
Steels werp ik soms een blik
Woor de hakken henne gaot

Ze zuken deur de stille stad
Haostig, hun weg naor’t werk
Staeken aover op ’t zebrapad
Tegenaover de grote kerk

Ik heur de hakken stilaon
opgaon in de duusternis
De torenklok zeuven slaon
En wet allang hoe laat ‘t is

Een mooi geluud vin ik dat
A’k ’s marges wakker wodt
Ook al is ’t spekspiegelglad
Dan nog klinkt ‘t vliegensvlot

’t is nao ’n stille winternach
Da’k gin torenklok heb geheurd
Het vredig stil bleef en ik dach
Der is vas iets ergs gebeurd

Dralend kiek ik deur ’t raam
En zie ’n wereld, wit van sneeuw
Met op de grote kerk, lijdzaam,
Mistroostig ’n vedwaalde meeuw

Ik zie, hoe de hoge hakken
Een spoor getrokken hemmen
Zonder klikken, zonder klakken
In ’n wereld zonder stemmen

Een ongerept sereen gezicht
Zo’n maagdelek witte straot
Met in het nog prille ochtendlicht
Hoge hakken in de sneeuw gepaot

Joop Keurentjes. Ettens dialek





Cursus Reis langs de chakra’s

Ons fysieke lichaam wordt omgeven door subtiele energielichamen, hierin bevinden
zich de chakra’s. Zij voorzien het (fysieke) lichaam van vitale energie. Chakra’s zijn de
spiegels van de ziel. Draaiende wielen van energie die ons laten voelen hoe het echt
met ons gaat.  Ze zijn verbonden met al onze organen, zintuigen en endocriene
klieren en dus voor een groot deel bepalend voor hoe we ons voelen. Het is eigenlijk
merkwaardig dat het chakra-systeem zo weinig aandacht krijgt terwijl het
onlosmakelijk verbonden is met ons zijn als mens.
Door kennis over het functioneren van de chakra’s onderling en als systeem, krijg je
sleutels in handen om een completer en gelukkiger mens te worden.

Reis langs de chakra’s is een interessante cursus die als doel heeft je
emotioneel en spiritueel verder te laten ontwikkelen, zodat er meer bewuste
samenwerking kan ontstaan tussen lichaam en ziel. De 5 bijeenkomsten zullen
bestaan uit theorie, oefeningen en geleide chakra-meditaties. Ook is er ruimte om
ervaringen te delen. Het chakrasysteem is er om ons verder te helpen, alleen hebben
wij vaak afgeleerd om de signalen te voelen, te horen en te zien. We leven erg vanuit
ons hoofd en vertrouwen vaak meer op ons verstand. Maar vergeet niet dat ons
lichaam wijs is en nooit liegt!

Start: 16 maart, 30 maart, 13, 20 april en 11 mei.
Kosten: 70 euro
Waar: Yoga Studio Etten  Margrietstraat 23

Bel of mail voor aanmelding of meer informatie,
Sandra Harmsen
www.yogaetten.nl
info@yogaetten.nl
06-13350739

Yoga Studio Etten



Boerenwijsheid en Duurzaamheid

Dr. Ton Duffhues, directeur Atelier Waarden van het Land (www.waardenvanhetland.nl) komt naar
Etten om te vertellen over het boek “Boerenwijsheid. Inspiratie voor een duurzame samenleving”
geschreven door de Benedictijner monnik Anselm Grün. Ton Duffhues heeft een bijdrage geleverd
aan dit boek en de redactie verzorgd. Anselm Grün schetst zijn visie op de combinatie van landbouw,
zingeving en spiritualiteit. Hij ziet de boer als schepper van gezondheid, als bouwer en als herder. Ton
Duffhues toont ons het spanningsveld tussen het ideaal beeld van de boer en de werkelijkheid van
alle dag. Hij vertelt ons hoe de visie van Grün past in een moderne duurzame samenleving.

Medewerking geven Martijn Bongers (melkveehouder) en Tom Keuper (kringlooplandbouw). Ze
vertellen hoe ze duurzaamheid op hun bedrijf in praktijk brengen en welke dilemma’s zij
tegenkomen.

Bert Veld, lid van de diaconie in een naburige gemeente, geeft zijn visie op de relatie pachter-
landeigenaar; de kerk verpacht immers haar grond vanuit het principe van goed rentmeesterschap.

Na de pauze gaat Ton Duffhues met de aanwezigen in gesprek over wat zij zelf verstaan onder
“Boerenwijsheid” in relatie tot voedsel(keten), bodem, natuur en platteland. Iedereen wordt
uitgenodigd tot actieve inbreng.

Datum: 24 maart 2015
Aanvang 20.00 uur
Plaats: Glazeren Kast in Etten, (Oude Kerkstraat 2)
Kosten: vrije gift
Inlichtingen: Ben Eekma (06-48500380) en Lies Visscher (06-53464642)
Graag aanmelding vooraf op b.f.eekma@gmail.com

STICHTING WIJKRESTAURANT ETTEN.
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE.

Evenals in 2014 is er in 2015 een Rabobank Clubkas Campagne.
Iedereen die lid is van Rabobank Graafschap-Zuid mag in maart 2015 stemmen op een vereniging of
stichting waarvoor de Rabobank Graafschap-Zuid een sponsorbedrag beschikbaar stelt.
Via de Rabobank Graafschap-Zuid ontvangt ieder lid een stemkaart met stemcode.
Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per stichting/vereniging geven.
St.Wijkrestaurant Etten heeft zich bij de Rabobank Graafschap-Zuid aangemeld voor de actie en is
toegelaten.
Hoe meer stemmen er op een stichting/vereniging zijn uitgebracht – hoe meer geld men krijgt.

OM HET VOORTBESTAAN VAN HET WIJKRESTAURANT IN ETTEN TE WAARBORGEN  VERZOEKEN WIJ U
VRIENDELIJK OM UW STEM OP  STICHTING WIJKRESTAURANT ETTEN UIT TE BRENGEN.

Namens de vrijwilligsters van Stichting Wijkrestaurant Etten -HARTELIJK DANK!



De knikeenden kommen !!

Van den Sliepsteen

Et gebeurt jao niet zovöl meer, maor laats wier ik weer es uutgeneudegd veur zo ’n informele
bie-jeenkomst van luu-j uut mien en andere beroepsgroepen. Ik zal jao gaar niet zeggen dak mien
verveald heb, der wier nao ’n hötjen aardeg wat geschonken en umdat ik et principe anhang van:
“water döt de palen rotten, zi-j die et zoepen zun zotten” kwam de stemming der gaondeweg goed in.
Wie betaalt, die bepaalt, dus mos den parti-j zich in et begin wel effen laoten zien en dan vliegen ow al
gauw cijfers en aannames um de oren. Zo ook met et preutjen oaver et op een nao bekendste woord
-nao et weer-: krimp in de Achterhoek. Oh, oh wat ’n naregheid die krimp, de stress slöt ow zowat op
de darmen zoas ze daoroaver deurzaagt . En wat wi-j der allemaol an motten doen um den krimp veur
te zun. Foi,foi van naregheid jaag i-j der snel weer ’n paar in et kanaal. De luu-j die ow dat allemaol
vertellen knappen s-aoves met hun Audi  of BMW weer richting Utreg, want tsja hier gaon wonen, nee
das veur hun niet aan de orde. Preutjes verkopen, das hun vak.

Want wat mennige Achterhoeker al wet en gewoon veur zich hölt: met de krimp kump et wel goed. Dat
wier onlangs weer bevestigt deur et KNMI die nao et warmste jaor ooit, 2014, angif dat as et zo
deurgeet in 2040 de zeespiegel fors umhoog is gegaon en grote delen van de Randstad blank
kommen te staon. En waor willen al die luu-j dan naor toe: i-j raoi-jt et al, die knikeenden denken dat
wi-j hun met open armen staon op te wachten.  Now he-k wel wat directe familie daor zitten die van
mien wel terug mag kommen en gelukkig begriepen die nog steeds wa-k bedoel ak  ‘Moin’ zeg, maor
weas eerlek, wi-j  zitten toch niet op al die schreeuwers en betwetters te wachten. Want a-j ergens
volk tegenkomt en i-j zeg iemand goeiendag hol et dan es eegals bi-j “Moin”. I-j merkt dan meteen of
i-j met eigen volk te maken heb as ze ‘Moin’ terugzeggen of deurdat ze ow wazig an kiekt en gin
woord zeggen of allenig goedemiddag uut et strötjen kunnen kriegen en riep bunt veur ’n
inburgeringscursis in onze mooie nedersaksische taal. Dus krimp? Wat krimp? Makelaars in de regio
wrieft zich al in de handen met al die handel in et verschiet..

A-k zörgverzekering zeg, sloegen dan bi-j ow in december ok alle stoppen deur? Elk jaor ma-j kiezen
of ’n ander goedkoper of beater veur ow is en of i-j ow mot bie-jverzekeren veur den masseur of de
beul. De marktwerking hef good zien best gedaon: der bunt now 57 zörgverzekeraars in Nederland,
met 57 directies, 57 raod van commiezen en ik wet niet hoevöl x 57 lieswagens. Samen hemmen ze 8
miljat euro’s op de spaorrekening stoan en dat nimp elk jaor met weer wat miljarden toe. Ons geld zeg
i-j? Jaozeker, of bu-j de Nuon alweer vergeaten die etzelfde kunstjen met ons hef uutgehaald. As klap
op de vuurpiel struukelen et kabinet bi-jnao umdat enkele luu-j vonnen dat die verzekeraars toch wel
völ macht naor zich toetrokken deur de mensen veur te schrieven naor welken dokter ze wel en welke
ze niet mochten. I-j zult moar slim zeek zun en elke meugelekheid angriepen um beater te worren.
Soms verlang i-j gewoon naor vrogger terug: niet völ te kiezen hemmen, maor wel geholpen worren.

Mien bruur had letst ok ’n akkefietje met de plietsie. Et ston regelmaotig in de Gelderlander: der wöt op
et platteland oaveral hups ingebroaken. Toen e letst s’aoves naor buuten kek zag e dat ’n paar kearls
grei-j uut zien schuur an et jatten wazzen. Hi-j bellen 112 en vertellen wat der an de hand was. De
wout vroeg: “bunt ze ok in huus”? Mien bruur: nee. “Doet ow dan de deur goed op slot, dan kommen
wi-j as wi-j tied hemmen want wi-j bunt now erges anders bezig en hemmen gin wages beschikbaor”.
Mien bruur hing op en tellen töt honderd en bellen opni-j naor 112. Hi-j zei dat e net ok gebeld had en
dat e de gaperts in de schuur met de flint finaal oaverhoop had geschoaten en hing op. Binnen vief
minuten wazzen der drie plietsiewages en ’n ambulance. De inbreakers wieren al afgevoerd toen de
smeris tegen mien bruur zei: ik dacht da-j ze had neergeschoaten? Waorop mien bruur zei: ik dach
da-j gin tied en wages harren….

Hol um in de rie-j
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Sjoerd Jansen

Wanneer ik, als niet-Ettense, een afspraak voor een interview
heb, is het meestal een verrassing met wie ik te maken krijg. Deze
keer slaat alle vorige keren. Ik ga naar iemand die Sjoerd heet, dat
is duidelijk. Hij doet zelf open:  jonge kerel, peuterjasjes aan de
kapstok, een kinderbox in de woonkamer, waarin een slapende
baby. Mijn conclusie: hier woont een jong gezin met nog heel
kleine kinderen. Maar dan: een dame die er wel jeugdig uitziet,
maar absoluut enkele decennia geleden van Sjoerds leeftijd was,
wijst op de baby en zegt:  Sjoerds jongste broertje, een
nakomertje. Sjoerd lacht. Het duizelt me en het duurt dan ook
eventjes voordat ik snap hoe de situatie werkelijk is. Yvonne is de
vrouw des huizes, Sjoerd is haar nog inwonende zoon en de
slapende baby is Dex, het jongste  kind van haar dochter Femke
en dus een neefje van Sjoerd.  De eenjarige Quinn, de broer van
Dex, doet boven zijn middagslaapje.

De rest van ons onderhoud verloopt gelukkig minder verwarrend. Het is me al snel duidelijk waarom
Sjoerd nog niet zelfstandig woont. Waar moet hij de tijd vandaan halen om een huis schoon te
houden, boodschappen te doen,  voor zichzelf te koken etc.??
De meeste mensen in ons dorp kennen hem of hebben hem beslist wel eens ontmoet. Hij is de
postbode  die op zaterdag dienst doet.  Het laatste jaar zie je hem vooral in Ulft en Gendringen
bezorgen. Hij is ook de degeen die enkele jaren geleden tijdens de kermis met volle posttassen
rondfietste in een Lederhose en vlak voor de uitvoering van “Vaticaan op Stelten” in een oud PTT-
uniform compleet met pet en leren schoudertas. Op de tas een affiche van de spraakmakende
voorstelling.  Een vrolijke postbode die graag een praatje met je maakt en je op de hoogte houdt van
de dorpsnieuwtjes. Een aangeboden kopje koffie slaat hij meestal niet af. Niet omdat hij zo verzot is
op koffie, maar omdat het contact met de mensen voor hem erg belangrijk is. Zo, heb je hem in
beeld? Mooi, maar houd je daar niet te strak aan vast want dat kon wel eens net zo bedrieglijk zijn
als mijn eerste indruk. Sjoerd heeft meer noten op zijn zang dan de lolbroek spelen.

Aan de Radboud-Universiteit in Nijmegen is hij in juni 2013 afgestudeerd in de richting Staats- en
bestuursrecht.  Tijdens zijn studie loopt hij bij de gemeente Oude IJsselstreek stage op de afdeling
Juridische Zaken. Hij voelt zich hier helemaal op zijn plek en is heel blij als hij er ná zijn studie als
trainee wordt aangenomen. Hij heeft er leuke collega’s en weet ondertussen ‘hoe de hazen lopen’
binnen de organisatie. Verder werkt hij hard aan de beroepsopleiding gemeentejurist. Deze vergt
acht tot tien uur studie per week. Net voor kerst krijgt Sjoerd het verlossende bericht dat hij naar
aanleiding van zijn sollicitatie in vaste dienst is aangenomen als adviseur Juridische Zaken. Met de
fiets naar het werk; wat wil je nog meer?

Zoals bij zijn opa, vader en ooms gaat VV Etten ook hem aan het hart. Nee, hij trapt er voorlopig geen
balletjes meer. Door tijdgebrek kan hij niet aan de verplichte trainingsavonden deelnemen, maar hij
wil zich wel graag verdienstelijk maken. Als clubscheidsrechter fluit hij regelmatig de jeugd en de
seniorenelftallen. Ook vlagt hij de thuiswedstrijden van het tweede elftal en is hij bij de ‘derde helft’
graag van de partij.  Bij thuiswedstrijden van Etten-1 is Sjoerd de speaker. Zijn stem schalt dan over
het veld bij het voorlezen van de opstellingen enz. Van te voren, in stilte en onopvallend zorgt hij
ervoor dat het wedstrijdschema en de kleedkamerindelingen in de kantine up-to-date zijn.
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Daarnaast is hij sinds 2010 secretaris van de ‘Club van 50’. Deze club is opgericht om de
voetbalvereniging geldelijk te ondersteunen en telt nu 85 leden. Uit de gegenereerde opbrengsten
zijn onlangs trainingsjassen voor de leiders aangeschaft. Eerder werd er een nieuwe televisie in de
kantine gekocht,  werden er dug-outs geplaatst en kwam er een AED. Voor de saamhorigheid onder
de leden is er jaarlijks een uitstapje. Zo gaat de ‘Club van 50’ op 31 januari met een volle bus naar de
wedstrijd Schalke-Hannover. Uiteraard wél op eigen kosten.

In 1998 doet hij zijn eerste communie en wordt dan misdienaar in de St. Martinuskerk. Hij groeit
door naar acoliet en na totaal 15 jaar houdt hij het voor gezien. Het is tijd voor wat anders. Dit
betekent niet dat hij de kerk de rug toekeert. Integendeel.  De toog ruilt hij in voor het nette pak. Hij
bekwaamt zich mede als voorganger bij de avondwake. Samen met drie andere vrijwilligers
ondersteunt hij beurtelings de avondwake, voorafgaande aan de dag van de begrafenis of crematie.
“Dankbaar werk.” zegt hij enthousiast.  De bezoekjes aan de familie van de overledene zijn heel
persoonlijk  en ook erg inspirerend voor de viering.  “Het geeft veel voldoening”, aldus Sjoerd.

Voor de H. Martinuskerk is Sjoerd correspondent van de Bethlehembode. Hij zorgt ervoor dat er
maandelijks twee bladzijden in het parochieblad vol staan met nieuws vanuit de Ettense
geloofsgemeenschap zoals persoonlijke jubilea. De mensen die hiervoor in aanmerking komen,
bezoekt hij persoonlijk. De stukjes die hij schrijft probeert hij luchtig te houden met her en der een
kwinkslag. “Ik ben zelf niet zo van dat benauwde”, zegt hij.
Ook voor de Treffer verzorgt hij de aanlevering van de kopij namens de kerk.

Als medewerker van de ‘bezoekersgroep’ brengt hij regelmatig een bezoekje aan een zieke of oudere
binnen de geloofsgemeenschap. “Ik vind het mooi om  juist die mensen een luisterend oor te bieden
en met hen een praatje te maken. De mensen waarderen dat ook.”
Twee keer per jaar vindt er in de Mariakapel in Etten een middag voor ouderen plaats.
Sjoerd haalt hiervoor zelfs parochianen op uit Silvolde of Gendringen. Ook was hij tweemaal
medeorganisator van een gezellige vrijwilligersavond waar meer dan 100 man op af kwam. “Mooi om
te zien hoeveel mensen zich actief inzetten. Natuurlijk is er dan ook ook tijd voor een babbeltje en
wordt er gezorgd voor een hapje en drankje. Al met al vind ik het belangrijk om mij voor de
gemeenschap in te zetten. Ondanks het feit dat ik het niet altijd eens ben met de opvattingen van de
kerk”.

Het zal je duidelijk zijn: Sjoerd is een dorps- en verenigingsmens en zet zich volop in voor onze
woonplaats. Zo is hij penningmeester van de ‘Stichting Dorpsplein Etten’. Tijdens de opening van het
plein in 2013 praat hij het programma aan elkaar.  Het plein wordt ingewijd door de pastoor en de
dominee. “Alle verenigingen waren er samen. Dat was hartstikke mooi. Dan zie je ook weer eens de
kracht van ons dorp. Typisch Etten met naar goed gebruik een gezellige afsluiting !”,   glundert hij.
“Het is belangrijk dat er iets ondernomen wordt om Etten vitaal te houden”.

Zijn jongste kindje is het project “Etten 2025”.  Samen met een aantal enthousiaste dorpsgenoten is
het plan opgevat dit op te zetten. “Waarom? Hoe kom je daar zo bij?” is mijn vraag.  Zijn antwoord
luidt: “Kijkende naar de basisschool moet je vaststellen dat het leerlingenaantal terugloopt. Hoe
kunnen we er voor zorgen dat de school ook over tien jaar nog bestaat ? En dit geldt voor meer
zaken. Met name ook voor de vele verenigingen in ons dorp. De gemeente  draait de subsidiekraan
steeds verder dicht. Hoe kun je dan je vereniging nog draaiende houden? Hoe kun je dan nog jeugd
aantrekken? En de kerkgebouwen; hoe staan die er over tien jaar bij?  Kunnen we de kerk
herinrichten en er misschien een multiculturele ruimte van maken?” Zo noemt hij nog veel meer
projecten die nu aandacht verdienen.
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Hij praat enthousiast over het aantal deelnemers aan de voorlichtingsavond die onlangs is gegeven.
“Als we nu niks ondernemen, is het misschien straks te laat. Samenwerking daar gaat het om.
Samenwerking door jong en oud, verenigingen en ondernemers. Als je een hele groep bij elkaar hebt,
kom je tot verschillende goede ideeën waarmee iets gedaan kan worden. Tijdens zo’n avond merk je
dat de toekomst leeft en dat de mensen genegen zijn erover mee te denken.”

Voor zover zijn vrije tijd het toelaat werkt Sjoerd nog aan de stamboom van beide ouders en past hij
graag op de kinderen van zijn zus en zwager. Verder verzamelt hij allerlei gegevens en bescheiden
over de geschiedenis van Etten. “Geschiedenis heeft mij altijd getrokken. Maar ik verzamel ook
allerlei oude postspullen en heb ik sinds kort een Solex uit 1956. Geweldig om daarmee rond te
toeren,” lacht hij.  Ook bezoekt hij geregeld zijn oma in Silvolde om samen een spelletje te spelen of
‘gemoedelijk’ bij te kletsen. Hoewel veel van zijn activiteiten zich binnen afspelen, is hij toch een
buitenmens. Hij wandelt en fietst veel en heeft zelfs drie keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Het
is vooral de sfeer onderweg die hem erg aanspreekt.

Ik mis nog iets in dit verhaal. Als echte Ettenaar kijk je toch ook uit naar een jaarlijks
dorpsevenement? Ja, dat blijkt ook het geval voor Sjoerd: de kermis. Samen met de vriendengroep
wordt er vier dagen volop feest gevierd. Voor hem ook het feest dat jong en oud samenbrengt.
Sjoerd slaat  sowieso niet gauw feestje over. Zoals hij zelf aangeeft, leeft hij aan alle kanten.  “Ik krijg
uit heel veel dingen energie. Zodra het energie gaat kosten, stop ik ermee”.

Diny ten Brink-Schrijvers.



Oplossing kerstraadsel

Raadsel 1:
Het is wit en het vliegt omhoog. Wat is het?
Raadsel 2:
Waarom draagt de Kerstman een muts?
Raadsel 3:
Het is groen en het komt heel snel naar
beneden.
Raadsel 4:
Wat is in het begin van het jaar dik en aan het
eind van het jaar dun?
Raadsel 5:
Wat eet de sneeuwman op zijn brood?
Raadsel 6:
Wat kun je het beste in een kersttaart zetten?
Raadsel 7:
Hoe noem je iemand die met kerst in zijn
handen klapt?
Raadsel 8:
Wat zei de kleine kaars tegen de grote kaars?
Raadsel 9:
Wat eet een sneeuwman tussen de middag?
Raadsel 10:
Waar gaat een sneeuwman dansen?
Raadsel 11:
Hoe weet je dat er een sneeuwman in je bed
heeft gelegen?
Raadsel 12:
Wat heb je in december wat je niet hebt in
een andere maand?

Bedankt voor de inzendingen allemaal

Maar helaas zat er geen goede inzendingen
tussen .

Groetjes
Redactie De Treffer

Antwoord op Raadsel 1:
Een gek sneeuwvlokje.
Antwoord op Raadsel 2:
Omdat een muts geen Kerstman kan dragen.
Antwoord op Raadsel 3:
Een sla-wine.

Antwoord op Raadsel 4:
Een scheurkalender

Antwoord op Raadsel 5:
Sneeuwvlokken
Antwoord op Raadsel 6:
Je tanden
Antwoord op Raadsel 7:
Een Santapplaus

Antwoord op Raadsel 8:
Ik ga vanavond uit
Antwoord op Raadsel 9:
Een ijsburger
Antwoord op Raadsel 10:
Op een sneeuwbal
Antwoord op Raadsel 11:
Als je bed nat is

Antwoord op Raadsel 12:
De letter D





PERSBERICHT:
Toneelvereniging Etten speelt voor u de komische thriller “ingesneeuwd”

Etten, januari 2015

Toneelvereniging Etten speelt vroeg in het voorjaar “Ingesneeuwd” op zaterdag 7 en zondag 8
februari bij Zaal Köster in Etten.

Al voor de zomervakantie waren de spelers van Toneelvereniging Etten al druk in de weer met de
voorbereidingen voor de voorjaarsuitvoering van 2015. Na enkele kluchten en komedies vond men
het tijd worden voor een iets ander genre. “Om ons publiek te kunnen blijven boeien is het
belangrijk om voldoende variatie in de stukken te kiezen”, aldus Nijosca Wijnands, (bestuur
Toneelvereniging Etten). “Ingesneeuwd is precies wat we zochten. Een thriller met veel humor rond
een krachtige en spannende verhaallijn.” Het spel is geschreven door de bekende toneelauteur Carl
Slotboom, met als regisseur Gerard Westerhof.

Het verhaal
Toeristen zijn onderweg in de bergen als ze worden overvallen door een sneeuwstorm. Aan een
doodlopende weg vinden ze een armzalig hotel, dat beheerd wordt door een sinistere man,
bijgestaan door zijn hulp en haar vreemde broer. In de kelder doen de gasten een afschuwelijke
ontdekking,....................

Over Toneelvereniging Etten
Met een historie van bijna 100 jaar kan de Ettense Toneelvereniging vertrouwen op een ruime
ervaring met het opvoeren van toneelspelen in diverse genres. Met bijna 40 spelende leden behoren
ze ook tot een van de grotere amateurgezelschappen in de regio. Naast de goedbezochte
voorstellingen bij Zaal Köster is toneelvereniging Etten ook bekend van de succesvolle
openluchtvoorstellingen zoals “Vaticaan op Stelten”  in 2010.

Uitvoering op zaterdag 7 en zondag 8 februari om 19:30 uur bij Zaal Köster, Dorpsstraat  26 in
Etten. Zaal open vanaf 18:45 uur.

Kaarten kunt u reserveren via de website www.toneelverenigingetten.nl en zijn vanaf 19 januari in
de voorverkoop verkrijgbaar bij zaal Köster en drogisterij Westerhof in Etten.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Emiel Tiemessen
T. 06-30214696
E. emiel@tiemessen.org

Beeldmateriaal via onze website www.toneelverenigingetten.nl en facebook
www.facebook.com/toneelveretten





Harmonie Onderling Genoegen en Ettens Mannenkoor in groots kerstconcert

In de Treffer van december hebben we al kort terug gekeken naar de muzikale activiteiten van het
EMK in 2014. Van de drie kerstconcerten was toen alleen het concert in Winterswijk al geweest en
die in Etten op 20 december en Nieuw-Dijk op 22 december moesten nog komen.

Het concert op 20 december in Etten was het jubileumconcert van Harmonie Onderling Genoegen,
waar het EMK medewerking aan verleende. Deze twee Ettense muzikale verenigingen, samen 191
jaar oud, wilden “vlammen voor thuispubliek” was de kop boven een artikel in de Ulftse krant van 24
november.

Dit vlammen is gelukt. Tijdens een intensieve gezamenlijke repetitie op zondag 30 november en
tijdens de generale repetitie werden onder de vriendelijke, duidelijke en geestdriftige leiding van
dirigente Willeke de Laak de gezamenlijk uit te voeren nummers zoals Halleluja en We all stand
together gerepeteerd. En samen stonden we er! Het werd een prachtig en lang concert (van 20.00
tot 23.00 uur) waarin de harmonie de sterren van de hemel speelde en het koor prima wist te
begeleiden bij de gezamenlijke nummers.



Het samen optreden van een orkest en koor eist speciale aandacht: het orkest dreigt qua volume een
koor al snel te “overstemmen”. Dit eist speciale aandacht van de harmonie en van de dirigent. Het
resultaat mocht er zijn en de uitvoerenden werden na dit jubileumconcert beloont met een gul
applaus vanuit een volle kerk. Deze samenwerking is zeker voor herhaling vatbaar!

Carmina Burana op 13 februari 2016 in Amphion mogelijk.
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de uitvoering van de Carmina Burana in 2016 met volle
kracht door. Vrouwenkoor Con Brio uit Etten heeft toegezegd mee te zullen doen. Op 15 januari was
er overleg in Amphion over de grootte van het podium voor 200 zangers en 60 muzikanten. De
conclusie van dit overleg met directeur Charles Droste en hoofd techniek Paul Dekker was onder
andere dat het zou moeten passen. Extra aandacht vraagt nog de geluidsversterking van het koor.
Leden van het bestuur EMK gaan daarover met een aantal bedrijven overleggen.

Overleg in de foyer van Amphion. Van links naar rechts Ronald Pastoor (concertsecretaris EMK),
Charles Droste (directeur Amphion), Jan Grob en Martin Breman (podiumbouwers EMK), Sjon Slutter
(penningmeester EMK) en Frank Geurtsen (lid concertcommissie EMK).



Prijsuitslag

Hoofdprijzen

1e prijs € 100.000,- 3803624
2e prijs Volkswagen UP! 3647930

Overige prijzen

3e prijs
Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v.
€ 2.500,-
1101252

4e – 6e prijs Pharos Reizen waardebon t.w.v. € 1.250,-
0206401 0380916 0843726

7e – 9e prijs Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 750,-
0364852 0606393 2645515

10e –14e prijs Thermae 2OOO arrangement voor 2 personen
0074187 0639873 3349568 3875321 3883856

15e – 48e prijs
Safety Experience all-in slipcursus voor 2
personen
0000045 0330466 0355869 0367491 0442152 0600443
0612980 0626415 670406 0699975 0735112 0962287
1113156 2510988 2589675 2624011 2692000 2734900
2852904 2975990 3011093 3194853 3340408 3449623
3546747 3691794 3710306 3795568 3803572 3807322
3821086 3953287 4060997 4066017

49e – 78e prijs Fletcher Hotels all-in arrangement voor 2 personen
0187137 0458914 0630776 0652936 0722508 0780814
0829097 0888801 1018901 1022297 2607603 2834963
2855297 2935494 3010337 3017589 3197296 3237953
3290160 3350155 3374693 3396029 3448366 3550447
3645791 3764031 3776236 3822105 3866842 4016633

79e – 93e prijs
Horloge.com waardebon t.w.v. €
175,-
0116331 0121684 0150537 0813285 0850154 0936589
1088370 1120126 2521969 2727157 2998781 3009590
3403307 3739332 4071343

94e – 123e prijs
Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4
entreekaarten



Prijsuitslag
0072598 0087261 0094806 0241700 0275101 0522873
0531854 0612132 0726311 0828038 0990790 0995624
1009457 2507058 2562373 2700897 2714167 2756022
2890372 2977498 3020627 3043317 3155492 3226070
3331366 3578221 3597955 3828064 4038504 4059899

124e – 138e
prijs

Thermae 2OOO 2 duo entreekaarten

0120858 0453462 0642264 0727471 0776887 0832097
0952304 1031061 1046866 1120990 2514638 2774889
2785421 3739543 4070227

139e – 168e
prijs

Bobbejaanland 4 entreekaarten

0002994 0018673 0088734 0148421 0303704 0401528
0402447 0691907 0697932 0812807 2512122 2562676
2735851 2759827 3161431 3369920 3374101 3442633
3460299 3500067 3530293 3559130 3653239 3848925
3885516 3993408 4033004 4038528 4047643 4049398

169e – 188e
prijs

Veluwse Bron 4 entreekaarten

0073889 0304965 0312534 0378838 0666415 0683054
0794272 1040845 1099200 2514145 025371612583918
2661966 2739698 2977851 3295449 3683282 3755610
3803217 3986476

189e – 213e
prijs

Attractiepark Slagharen 4
entreekaarten
0109803 0140514 0148145 0189841 0270770 0284730
0300224 0300755 0338433 0375086 0676886 0919806
0928621 1016664 1119172 2812777 2922945 2992747
3328843 3381143 3382336 3387790 3591366 3791585
4057769

Prijzen op
eindcijfers

Laatste 6
cijfers goed

Geldprijs t.w.v. € 400,- 310173

Laatste 5
cijfers goed

Geldprijs t.w.v. € 350,- 94031

Laatste 4
cijfers goed

Trolley t.w.v. € 130,- 1642



Grote Club Actie en flessenactie wederom een groot succes!

De afgelopen tijd hebben wij als jeugdcommissie van VV Etten weer een tweetal acties op poten
gezet. Allereerst was daar natuurlijk de Grote club actie. De voetbaljeugd van VV Etten heeft een flink
aantal loten verkocht en ook de seniorenelftallen van VV Etten lieten zich niet onbetuigd. Van elk
verkocht lot, is € 2,40 voor de jeugdkas. De actie heeft ons in totaal € 1930,00 opgebracht!! Een
fantastisch resultaat. Alle lotenverkopers en vooral kopers, heel hartelijk dank daarvoor. Elders in
deze Treffer vind U de uitslag van deze loterij en ook op www.clubactie.nl is te zien, of U prijs hebt.
Ook hielden we op 3 januari weer onze jaarlijkse flessenactie. De jeugd van Etten ging weer vroeg op
pad, gewapend met geleende big-bags van Bouwcenter HCI. Alle straten van Etten werden
afgestruind, om maar zoveel mogelijk flessen op te halen. Jammer dat het een beetje miezerde, maar
dat mocht de pret niet drukken. Met een bus, ter beschikking gesteld door Herwers Renault, werden
de teams verlost van alle flessen. Deze werden naar de kantine gebracht, om te worden gesorteerd.
Voor alle deelnemers waren er na afloop broodjes knakworst en wat te drinken. Nu kon de
sorteerploeg aan de slag. Alle flessen werden gesorteerd naar winkelafkomst en daarna gingen we
naar de winkels, om de flessen in te leveren. Dat levert elk jaar weer een komisch gezicht op, als je
voor de flessenautomaat staat met zo’n grote big-bag vol flessen.
Nadat alle flessen waren ingeleverd, werd de balans van deze dag opgemaakt. De totale opbrengst
van deze flessenactie was € 675,00, een schitterende opbrengst!! Bij deze willen we iedereen, die op
wat voor manier dan ook heeft meegeholpen, heel hartelijk danken. Uiteraard ook een grote pluim
aan de inwoners van Etten, dat zij de flessen aan ons hebben geschonken. Heel hartelijk dank.
Uiteraard komen al deze gelden ten goede aan de jeugd van VV Etten. Zo hebben we afgelopen jaar
onder andere nieuwe wedstrijd- en trainingsballen aangekocht. Voor de keepers hebben we een
tchouk kunnen aanschaffen en er werden trainingsmiddelen, als gewichtsvestjes en
wendbaarheidspaaltjes  aangeschaft.
Verder gaan we op korte termijn een 4-tal doelen aanschaffen voor de mini-Fjes, zodat zij ook met
echte wedstrijddoeltjes kunnen spelen en trainen. Ook zijn de meiden B1 toe aan een grotere
kledingset. Daarin gaan we ook een bijdrage leveren en hun kledingset schuift weer door naar de
meiden C1. Zo ziet U, op alle fronten zijn de centen hard nodig, anders kunnen we simpelweg de
randvoorwaarden niet invullen. Wij hopen, dat U ook in de toekomst onze acties wilt ondersteunen.
Want zonder Uw steun, kunnen wij niet!!

Namens de jeugdcommissie, Nico Roerdink.



Tafeltennisvereniging Unitas Etten
: ttvunitas@hotmail.com

________________________________________________________

TTV Unitas neemt weer met 3 teams deel
aan de voorjaarscompetitie 2015:

Tonnie Zweekhorst
Team-1 / 4e klas: Henri Ebbers

Henk Ticheloven

Theo Jansen
Team-2 / 5e klas: René Ketelaar

Bennie Gerritsen

Ingo ter Voert
Team-3 / 5e klas: Vincent van Loon

Edwin Lucassen
Herman Bergervoet

Mocht u op vrijdagavond eens naar een wedstrijd willen kijken
dan bent u van harte welkom in de gymzaal.

Ook als u zelf eens een balletje wilt slaan.

Henk Ticheloven
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