
Vakantie-tied, tied van plezier en
ongerustheid.

Als de meeste examens weer achter de rug
zunt en als dan de Ulftse aovondvierdaagse
ook al weer gelopen is, dan kump de vakantie-
tied der weer an.
Veur de een is dit een mooie tied en veur de
ander is dit een verschrikkelijke tied, het is
soms een tied van eenzaamheid en
ongerustheid.  As e’j de basisschool gaot
verlaoten um naor de middelbareschool te
gaon, dan vindt e’j dat geweldig mooi. E’j bunt
eindelijk verlost van den akelige meester of
die nare juffrouw. Volgens mien zunt
tegenwoordig sommige meesters en
juffrouwen ook ble’j dat ze van een paar
akelige vervelende blagen worden verlost,
want de jeugd van tegenwoordig nemt geen
blad meer veur de mond.  Maor no’w steet
eerst de vakantie veur de deur en dit is ook
weer zo’n plezierige tied. E’j mot effe niks,
maor e’j mag lekker lang in bed blieven liggen.
Veur de meeste is dat wel zo’n zes of
misschien wel acht weken. En als o’w olders
nog iets hadden gespaord dan gao’j nog op
vakantie, misschien wel naor ’t buutenland. E’j
vindt dat dan heel plezierig, maor de
thuusblievers maken zich ongerust.

Die denken dan “kommen ze wel goed aan” en
tegen de tied as de vakantie der weer op zit
beginnen ze al te denken, “waren ze maor
weer thuus”. Vakantietied betekent ook veur
volle mensen een tied van eenzaamheid,  de
mensen wie nog wel eens op bezuuk kwamen
zunt no’w op vakantie. Volle oldere mensen
worden in de vakantietied dan ook ziek en dat
kump deur die eenzaamheid of deur
ongerustheid wat ze hebben in deze periode.
Zo gauw as de vakanties der weer op zitten
dan fleuren deze mensen weer helemaol op.
Maor dan kump ’t de kinderen motten naor de
middelbare school, dan worden sommige
olders al weer ongerust.  Zullen de kinder ’t
wel redden op zo,n grote school. No’w ik zal
o’w vertellen, de kinderen redt zich best, maor
ze veranderen alleen zo gauw, ze worden
pubers. Nao een paar weken ken e’j ze be’j
nao niet meer terug, althans wat hun taal
gebruuk betreft. En daor hebben de meeste
olders moeite met, ze wet maor al te goed
hoe ze zelf vrogger waren. Maor gelukkig
duurt dat nog een paar weken, dus geniet
no’w nog maor effe van die basisschool
kinder.
Ik wens een ieder een fijne vakantie en kom
goed thuus.

De bruur van.
Datums ophalen oud papier

4 Juli : Maarten Leijzer – Michel Ruesink -
Mark Leijzer

18 Juli : Maarten Stortelder –
Marco Steentjes – Rob Helmes

1 Aug : Tim Zweers – Rick Lubbers –
Ruud Helmes

15 Aug : Martijn Keijzer – Bas Seegers –
Gijs Nijman
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De volgende Treffer verschijnt
15 September.

Kopij hiervoor inleveren tot
Uiterlijk 9 September.

Via detreffer11@gmail.com



De communicantjes van Etten en Terborg hebben
ook dit jaar weer geld ingezameld voor een goed
doel.
Tot onze  blijde verrassing heeft men gekozen voor
het PrinsesBeatrixSpierfonds.
Dit naar aanleiding van een artikel over ons gezin die
in het najaar in de Bethlehembode is verschenen.
Het is heel fijn dat de kinderen aan ons gedacht
hebben.
Het verhaal heeft hen dus blijkbaar  geraakt.
Tijdens de communieviering mocht ik een cheque in
ontvangst nemen van € 149.98.
Op dat moment was er niet echt een gelegenheid
om de  communicantjes hiervoor te bedanken.
Bij deze wil ik dat graag  alsnog doen.
In de week van 19 t/m 23 September vindt er weer
de jaarlijkse collecte van het
PrinsesBeatrixSpierfonds plaats.
In Nederland zijn er  200.000 mensen met een
spierziekte. Dit is 1 op de 80 mensen.
In Etten zijn dat er omgerekend meer dan  20 !.
Namens hen en namens mijn vrouw Dorien en de kinderen Roel en Koen hoop ik dat er een mooi
bedrag wordt opgehaald.

Alvast hartelijk  dank hiervoor.
Jan Nederstigt

Te huur gevraagd in Etten:

Woonruimte voor een moeder met 2 (basisschool) kinderen.

Voor reacties of tips kunt u e-mailen naar:

info@etten-gld.nl

Hulp gevraagd:

Voor extra ondersteuning  voor de Syrische familie (Dorpsstraat) in Nederlands begrijpend leren en
lezen.
We denken hierbij aan b.v. een Pabo-student of iemand afkomstig uit het onderwijs.
Maar is niet strikt noodzakelijk.
Op dit moment krijgt men ondersteuning van een 5-tal vrijwilligers, maar aanvulling hierop is
gewenst.
Voor meer info en reacties kun je e-mailen naar: info@etten-gld.nl



STICHTING   DORPSPLEIN   ETTEN
Opgericht 17-10-2012

Correspondentieadres:
Emmastraat 20a

7075 AN  Etten
Tel. 0315 – 327235

Rabobank: NL38RABO01720.82.803
Kvk: 56207662

Groot dorpsontbijt een daverend succes
Op zondag 7 juni was het dan zover: het eerste grote dorpsontbijt. Stichting Dorpsplein Etten had
het idee opgevat om een groot ontbijt te organiseren voor alle Ettenaren op het dorpsplein. Het
aantal aanmeldingen leek echter nogal achter te blijven tot plots de Ettenaren ‘de kat uit de boom
hadden gekeken’ en zich massaal aanmeldden voor het ontbijt. Uiteindelijk kon – om precies te zijn
– het geweldige aantal van 302 (oud)-Ettenaren verwelkomd worden op het dorpsplein.

Vele vrijwilligers waren al enkele dagen druk in de weer om het plein sfeervol aan te kleden. Het
onkruid werd gewied, de parachute werd opgezet, er werden biertafels geplaatst, het springkussen
werd opgeblazen, het ijs en de drank werden gekoeld, de vlaggetjes werden opgehangen en
uiteraard werd de Nederlandse vlag in de top gehesen.

Rond half 10 arriveerden de eerste vroege vogels op deze prachtige zonnige dag op het plein om
een mooi plekje uit te zoeken. Inmiddels was oud-atleet en tegenwoordig artiest, Raymond
Heerenveen,  al aan het inzingen om het publiek te vermaken. Daarbij werd hij geassisteerd door
onze Ettense DJ Fred Berns en zijn zoon Jeffrey.  Langzaam maar zeker stroomde het plein vol en de
kinderen wisten zich al te vermaken op het springkussen.

Nadat Sjoerd Jansen iedereen had verwelkomd namens alle vrijwilligers, kon het buffet geopend
worden. De ruime keuze aan brood, beleg, fruit, toetjes en diverse dranken viel bij de aanwezigen in
de smaak. Intussen gingen de koffiedames in vol ornaat de tafels af om koffie en thee in te
schenken. Er was genoeg voor iedereen en menigeen besloot later nog even langs het buffet te
lopen.

Onder de muzikale noten van “Sophietje”, “Beernd van Kuperi-j” en “Mientje loat mien dees drie
dagen” werd er gemüdelijk bij gekletst. Leuk om te zien dat diverse oud-Ettenaren de weg naar het
dorpsplein hadden gevonden. Daarnaast was er ook veel jeugd aanwezig: en de jeugd heeft immers
de toekomst. Na het ontbijt kon een ieder nog een drankje halen aan de bar of een heerlijk ijsje
kopen. Tegen 14 uur keerden de laatste ontbijters richting huis.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag. Het doet ons goed dat we heel veel
positieve reacties mochten ontvangen van de aanwezigen. Een veel voorkomende vraag was dan
ook: volgend jaar weer toch? De organisatie overweegt zeker om volgend jaar opnieuw het ontbijt
te organiseren. Bent u dan ook weer van de partij? Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Tot slot willen wij alle vrijwilligers bedanken die geholpen hebben. Geweldig om te zien dat mensen
zich spontaan aanmeldden om te helpen. De één kookte de eieren, de ander serveerde de koffie,
weer een ander versierde het plein etc.

Ook willen wij alle sponsoren bedanken die ons op welke manier dan ook gesteund hebben. Dankzij
jullie sponsoring is dit ontbijt een groot succes geworden. We hopen dat we volgend jaar weer op
jullie mogen rekenen.

De sponsoren van het ontbijt waren:
Café- en zalencentrum Köster Aannemingsbedrijf Dulmen



Harmonie Onderling Genoegen
Heren Promotieteam
Ter Horst Milieu B.V.
Bennie Jansen
PLUS Supermarkt Terborg
t Pömpke Evenementenservice
Recreatiecentrum Slootermeer
Bennie Siemes

De Ettense melkveehouders:

Familie Braam
Familie Bosman
Familie Bongers
Familie Egberts
Familie Geuijen
Familie Kaalberg
Familie Kempers
Familie Leijzer
Familie Poodt
Familie Theunissen
Familie Winters

Namens alle vrijwilligers,
Sjoerd Jansen
Penningmeester Stichting Dorpsplein Etten



Smak an de wand
Juni met de zommerzonnewende
En de lange dagen vol met lich
Van de vrogge margen töt de late
Aovend met een vollemaonsgezich

De maond van fris en gruun woor
De koekkoek zich weer lut heuren
Bermen en velden zich veur ons
Spontaan in bonte tinten kleuren

Dan wil ik ’s aoves zitten op een
Benksken bi-j ondergaonde zon
En dan denken an de dag van margen
En de dag den vandaag al vrog begon

Dan denk ik aan alledaagse dingen
Hoe ’t geet met Kläösken of met Jan
Wat zal ik drinken, wat zal ik aeten
Wat vin ik vandaag dan in de pan?

Zo’n zommeraovend mik mien bli-j
Een wereld zoas God ‘m schiep
Met alles weer helder, fris en ni-j
En de eerste eerpels al weer riep

Dan aeten wi-j weer zommerkos
Andieviestampot fris van ’t land
Het recep stamt nog uut de tied
Van mien oma van moederskant

Eén kröpken andievie, fien gesneien
Een handvol eerpels, zo uut de grond
Gestamp met uutgebakken spekkies
Row op ’t bod, goedkoop en gezond

Wödt gegaeten van Grolle tot Grunningen
Steet in menig kaokboek in ‘t hele land
Stimpstamp numen ze ‘t in de volksmond
Maor wi-j zeien altied ‘Smak an de wand’

Joop Keurentjes. Ettens dialek



Uitslag ballonnenwedstrijd 27 april 2014

Winnaars:
Stijn Nijland 220 km Lilienthal
Dena Bultink 135 km Neuenkirchen
Vidy van Uffelen 47 km Gescher

Prijzen kunnen worden opgehaald op zondag 5 juli bij het
Rad van Avontuur van de Ettense Dorpsmarkt vanaf 10.00 uur.

Van der Veen Bloemenboerderij
Tijdens de basisschoolvakantie zijn wij alleen s'morgens open van 9 tot 12 uur, de bouwvak gesloten.
voor evt. grafwerk mag altijd telefonisch contact op worden genomen nr 323133, we wensen
iedereen een zonnige vakantie, fam . van der Veen, zeddamseweg 21 Etten.

De collecte van epilepsie is totaal opgehaald € 604.60.
Etten bedankt hiervoor .



’T Varsseltje
Vanaf 8 Juni kunt u in Etten van ons de ‘kleren’ krijgen!

Ruilen als basis voor het creëren van ontmoetingen

Met onze Stichting ’t
Varsseltje willen we een plek
creëren waar mensen onder
het genot van een kopje
koffie/thee met elkaar kunnen

ruilen in de ruimste zin van
het woord. Dit doen we
door het ruilen van kleding
in ons kledingruilpunt.

Hoe werkt het?
U kunt zich inschrijven bij ons
kledingruilpunt als
deelnemer. Dit kunt u doen
tijdens openingstijden (deze
kunt u vinden op onze
website www.varsseltje.nl of
op onze facebookpagina)

Schaf onze pas aan en
ontvang 10 welkomstpunten.

Kleding.

Als u kleding inlevert
noteren we het aantal
ingebrachte kledingstukken.
Dit aantal wordt op uw
puntensaldo bijgeschreven
Neemt u weer kleding mee,
dan worden er punten
afgeschreven van uw
puntensaldo.

U kunt deelnemer worden van ’t Varsseltje door
aanschaf van een deelnemerspas. Deze kost 10
Euro en is geldig van 8 juni 2015 tot 31 mei 2016.

Met deze pas kunt u onbeperkt kleding en
speelgoed ruilen

In het kort
  

 Iedereen is welkom in
ons kledingruilpunt

 Door kleding in te
leveren krijgt u per
kledingstuk 1 punt

 Met de gespaarde
punten kunt u
kleding uitzoeken

 Voor openingstijden
verwijzen wij u naar
onze website
www.varsseltje.nl

 U kunt zich
inschrijven tijdens
openingstijden. Door
aanschaf van een pas
wordt u deelnemer.
De kosten voor deze
pas dienen
CONTANT
afgerekend te
worden.



Waarom?

Ruilen is leuk, ruilen is
duurzaam. Veel mensen
hebben kleding die ze niet
meer dragen. Het verkopen
hiervan is een heel gedoe en
weggooien is zonde. In ons
kledingruilpunt kunt u deze
kleding ruilen. U maakt een
andere deelnemer blij en u
krijgt ruilpunten (varsseltjes).
Op deze manier geven wij uw
kleding een tweede leven, er
is minder afval en u kunt geld
besparen door het ruilen van
kleding. Het is dus goed voor
het milieu en uw
portemonnee .

Wat kunt u ruilen?

Kinderkleding en schoenen
/Volwassenkleding/schoenen/
accessoires/speelgoed

Eerste keus uit Tweedehand

We willen de deelnemers
kwalitatief goede artikelen
aanbieden. Om die reden zijn
we zorgvuldig met het
aannemen van kleding. U
kunt bij ons kleding
aanbieden en vinden, die
schoon, heel en compleet zijn.

We werken met seizoenen:
van 15 sept t/m 15 mrt Herfst
en Winterkleding

van 15 mrt t/m 15 sept
Voorjaars en zomerkleding.

U kunt ons vinden in ’t
Laer, Ulftsestraat 30 in
Etten. Er is voldoende

parkeermogelijkheid.

We zij altijd op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die
onze leuke stichting willen
komen versterken. Heb je
interesse? Kom gewoon eens
binnenlopen.

Voor meer informatie:

Kledingruilpunt ‘t Varsseltje
Mail: Varsseltje@hotmail.com

Internet: https://www.facebook.com/groups/varsseltje/ of www.varsseltje.nl
Tel: 06 54724007

Kvk: 60169451 Bankrekening: NL28RABO0155985930



MAIS.
De teelt van dit forse gewas is in ons land van indrukwekkende
omvang. Dat kan zelfs de stadsmens niet zijn ontgaan.  Toch is de
teelt in ons land van vrij jonge datum, zo’n 75 jaar pas.
Vóór die tijd zag men maïsplanten hier hoofdzakelijk alleen maar als
siergewas in tuinen, met korrels in allerlei fraaie kleuren.  Maar het
consumeren van mais, voor zowel menselijke als dierlijke voeding,
gaat in ons land veel verder terug. We hebben het dan over
geïmporteerde rijpe mais (zgn. korrel-
mais) die in grote hoeveelheden in de Rotterdamse haven werd
ingevoerd, vnl. uit de USA, waar men met ’n groot graanoverschot
kampte.  Die mais kostte toen (inclusief transportkosten over zee)
slechts 2,50 gulden per 100 kg!  Daar kon geen Nederlandse boer
met zijn graanverbouw tegenop, zeker niet in de landbouwcrisis
tussen de beide wereldoorlogen.  Gevolg: de veehouders gingen

massaal die goedkope Amerikaanse mais verwerken in het krachtvoer voor hun veestapel.
En de onrendabele graanteelt werd in Nederland (en ook in de buurlanden) voor ’n groot deel
vervangen door meer hakvruchten zoals suikerbieten, aardappelen  en voedergewassen te
verbouwen. En ook kwam er steeds meer grasland voor in de plaats. Deze omschakeling resulteerde
in een grote toename van de veestapel, die tot op de dag vandaag nog niet tot staan is gekomen!
De Nederlandse veehouderij werd ’n belangrijke leverancier van zuivel, vlees en eieren voor zowel de
binnenlandse- als de exportmarkt!
MAISVERBOUW IN NEDERLAND: de eerste teelt van mais in ons land begon (merkwaardig genoeg) in

de tweede wereldoorlog, toen korrelmais de enige graansoort was die niet aan de bezetter geleverd
hoefde te worden. Het toegestane areaal bleef echter beperkt: niet meer dan ’n halve ha per bedrijf.
(veel meer zou ook niet mogelijk zijn geweest, want het moest allemaal in handwerk gebeuren).
Na de oorlog kwam het hakselen en inkuilen van het hele, nog groene gewas, de zgn. snijmais op
gang, toen machinefabrikanten er in slaagden geschikte machines met grote capaciteit te ontwik-
kelen, waardoor teelt, oogsten en inkuilen geheel gemechaniseerd konden worden! Sindsdien heeft
de snijmaïsteelt ’n stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Dat kwam goed uit, want daardoor kon
de tijdrovende en arbeidsintensieve voederbietenteelt alsmede de teelt van stoppelknollen
vervangen worden.
Ook de teelt van korrelmais (waarbij alleen de rijpe kolven geoogst worden) kwam steeds meer op
gang. Maar het areaal bleef ver achter bij dat van snijmais: ongeveer 230.000 ha snijmais en 25.000
ha korrelmais.
HERKOMST EN GESCHIEDENIS: Indianenstammen in Zuid- Amerika en Mexico hebben vele eeuwen
geleden (al ver voor onze jaartelling) het gewas ontwikkeld en tot hun hoofdvoedsel gemaakt (in Azië
werd dat de rijst en bij ons tarwe en later aardappelen).  De maisteelt verspreidde zich ten tijde van
de Middeleeuwen over vrijwel het gehele Amerikaanse werelddeel, en van daaruit (na de ontdekking
van Amerika) via Spanje over bijna de hele wereld. Wel moesten door kweekbedrijven de maisrassen
‘aangepast’ worden voor koudere klimaten, want mais is en blijft, ondanks z’n forse uiterlijk, ’n
koudegevoelig gewas.



MENSELIJKE CONSUMPTIE: in de oost- en zuid Europese landen en in het zuiden van Rusland neemt
de consumptie van mais ’n veel groter deel van het dagelijks menu in dan bij ons; vnl. als maisbrood,
maispannenkoeken (tortilla’s) en als maispap (polenta).  Bij ons blijft het beperkt tot maizena (als
bindmiddel), maar wordt ook als grondstof verwerkt in allerlei produkten en voor de bereiding van
custard- en puddingpoeder.
In Amerika wordt veel whisky gestookt uit suikermais. En bij ons is de mais ook in de ‘snoepsector’
terecht gekomen als de uit de USA  ‘overgewaaide’ cornflakes (Kellog) en als popcorn. Ook  zijn
onrijpe maiskolven geschikt voor de barbecue, al of niet aangevuld met smeltkaas.
Het grootschalig winnen van biogas voor energie uit de biomassa van mais is een verkeerde ont-
wikkeling, want het is zonde om kostelijk voedsel zo te misbruiken! En veel kostbare landbouwgrond
wordt aldus onttrokken aan zo nodige voedselvoorziening van de nog steeds groeiende wereld-
bevolking!

Bernard Bosman.



Nieuws uit de Geloofsgemeenschap

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

___________________________________________________________________
Gebedsintenties
Om het u makkelijker te maken hebben we een formulier gemaakt waarmee u de intenties op kunt
geven. Deze formulieren liggen achterin de kerk. Ook staat het formulier op de website van
www.martinusetten.nl

Ettenaren naar Lourdes
Na een lange maar gezellige reis kwamen we ’s avonds in Lourdes aan: onze hotel heette (heel
toepasselijk) du Vatican.
Op zondag volgde een rondleiding over het Heiligdom door onze begeleiders de komende week: Cor
Peters en Iedje Albersen.  Tijdens deze rondleiding  werd o.a. uitleg gegeven bij het ontsteken van
kaarsen, het bezoek aan de grot (zie foto),  de baden, de kraantjes waar Lourdeswater getapt kan
worden, de lichtprocessie, de kruisweg, de 3 kerken boven de grot en de Pius X kerk.
Op zondagavond was er een grote welkomstviering met ruim 1300 Nederlandse pelgrims in de
Bernadettekerk, allen voorzien van de herkenbare blauwe sjaal: één grote familie. Inmiddels was ook
pastoor Ambting in Lourdes gearriveerd. De viering werd o.a. voorgegaan door kardinaal Eijk.
Indrukwekkend om te horen hoe het U zij de Glorie en Te Lourd’op de bergen uit volle borst werd
meegezongen.
Onderweg naar het hotel namen de meesten nog een afzakkertje bij Jeanne d’Arc, een café waar veel
Nederlanders komen. Lekker op het terras bij zomerse temperaturen!
Dinsdagmiddag namen we deel aan de grote kruisweg: heel indrukwekkend waren de 2 meter hoge
gietijzeren beelden en de prachtige uitleg van Cor.
‘s Avonds namen we deel aan de Lichtprocessie waarbij het verlichte kruis en het Mariabeeld
gedragen werden, gevolgd door duizenden pelgrims allen zingend en met een brandende kaars.
Woensdagmorgen waren we bij de internationale mis in de Pius X basiliek; een ondergrondse kerk
die plaats biedt aan 25.000 mensen. Er waren ruim 16.000 pelgrims van over de hele wereld
aanwezig. Diverse internationale geestelijken gingen de mis voor, die in diverse talen werd
uitgevoerd en gezongen, zelfs het koor was internationaal.
De donderdag begon met een Eucharistieviering in het Nederlands bij de grot. Verder zijn we die dag
de Pyreneeën in geweest: prachtige watervallen en schitterende natuur (zie foto). Het werd steeds
warmer, ondanks dat er plaatselijk nog sneeuw lag!
Die avond werd het in het hotel zomaar spontaan een beregezellige dansavond met gitaarmuziek van
onze entertainer Raymond. De tafels werden aan de kant geschoven en de tafels werd gevuld met
een glaasje en de nodige zoutjes!
Vrijdag ontbeten we al vroeg en zijn alsnog in de baden geweest. Het was een heel bijzondere en
emotionele ervaring op ondergedompeld te worden  in het water van de bron met een
watertemperatuur van slechts 12 graden! ´s Middags werd de rozenkrans gebeden en werd de week
geëvalueerd en werden de souvenirs gezegend. De avond werd weer spontaan muzikaal afgesloten
met zang en dans voor jong en oud!
Na een lange terugreis, met allemaal nieuwe vrienden, arriveerden we rond 23.00 uur in Gendringen,
nog 1 keer luid samen zingend Te Lourd´op de bergen.

Het was een geweldige en onvergetelijke reis. Prima georganiseerd en begeleid.
Zoveel mensen allemaal met een eigen intentie en toch allemaal een!
Bedankt allemaal! Riny Ketelaar en Yvonne Jansen





geen megastal,
maar voedselbos

Laarstraat, Vethuizen, 
heeft jou nodig!

 word participant!

te koop
60.000 m2 grond

dit land samen kopen

om er voor iedereen

iets moois van te maken



Een voedselbos1 vol eetbare planten en vruchten in de Laarstraat in
Vethuizen kan uitgroeien tot een voorbeeld van hoe het anders kan:

• meer verbondenheid met ons voedsel en de aarde
• tuin voor vrede en vrijheid in de natuur
• herstel van de bodemvruchtbaarheid
• wij zijn gezond door de aarde, de natuur is ons leven
• een hoge opbrengst van groente en fruit van prima kwaliteit
• leren in en van de natuur
• delen van ervaring, kennis en opbrengst
• genieten van samenwerken en gastvrijheid
• een welkom rustpunt als voorbeeld
• het leven vieren met ieder die dat wil

KERN-landbouw: Klimaatharmoniserend, Energiebewust, Regionaal 
verankerd en Natuurverbonden

Help Stichting Leven met de Aarde2 door via crowdfunding 
voldoende geld bijeen te brengen om deze grond te kopen.
In totaal is met de aankoop een bedrag van ongeveer € 465.000 gemoeid. Voor € 600 
koop je symbolisch 1 are (100 m2), maar elk bedrag is welkom. 

Mocht het project onverhoopt niet door gaan dan ontvangt u uw geld terug.

Vul onderstaande antwoordstrook in en doe mee! Je bent dan deelgenoot van
een uniek project

Ik (naam) ..........................................................................................

Wij (naam bedrijf) ….........................................................................

Adres, postcode en plaats ................................................................

E-mailadres …...................................................................................

Telefoon ….........................................................................................

Doe(n) mee voor € ...................

IBAN NL76 INGB 0009143133 t.n.v. Stichting Leven met de Aarde te Etten

Stuur uw aanmelding volledig ingevuld naar levenmetdeaarde@live.nl 

Zie voor meer informatie www.blauwvuur.nu

1 Een voedselbos is een door mensen ontworpen gemeenschap van planten met een extreem hoog aantal
eetbare soorten. Lees meer op 
http://www.blauwvuur.nu/cms/index.php/duurzameontwikkeling/landbouw/374-voedselbos

2 Lees meer over Stichting Leven met de Aarde op www.blauwvuur.nu/cms/index.php/lmda

mailto:levenmetdeaarde@live.nl
http://www.blauwvuur.nu/


Zaterdagavond 13 juni 2015: ‘Feestavond vv. Etten.’
Na maanden van voorbereiding en een middag druk bezig te zijn geweest met het klaarzetten van
het terrein, was daar het moment om de voetbalclub te huldigen met haar 70 jarig bestaan.
Voor ons als organisatie nog wel even een spannend moment, want na de afgelasting  van ‘De
Ettense spelen’, was het nog afwachten of er een grote opkomst zou zijn.
Maar daar, kwamen de eersten al aangelopen. Eddepet, zoals geweunlijk veulste vroeg begon

meteen een praatje te maken. ‘Ik ben met de bus, en als ik vol zit, dan pak ik de bus en goak
misschien nog wel ffkens wieter in Durkum aan ’t schap hangen’. Later bleek dat de man met
elastieke benen het allerlaatste moment aanpakte om huiswaarts te keren. Kanonnen vol, zoals dat
vaak geet.
Niet veel later riep Marc Zweers (hoofd loterij): ‘Doar kump Toon an, Toon Pothoff!’. Haastig nam ik
de schaal cake mee naar buiten om de medeoprichter van vv. Etten welkom te heten.  Alleen voor
de man van ‘verre in het zicht’, is gearriveerd.. neemt het toch wel enige tijd in beslag.
Ik moest denken aan een moment, dat een paar leeftijdsgenoten van Toon achter de reclameborden

stonden uit in Doetinchem en het hadden over ‘Den boomlange úút Etten’. Op de bank zittende,
luisterden we naar wat de helden van weleer elkaar te melden hadden. ‘Ik wet nog goed dat we-j
vroeger tegen Etten speulden. Ze hadden zo’n Boomlange en sterke vent achterin stoan’ ‘O  god joa’,
zei de ander. ‘Doar kwam niemand veurbe-j’. ‘Hoe heite den ook alweer?’, zie de derde man.
‘Pothoff’! ‘Verrek joa, dat ware nog eens tijden’, stemden de mannen met elkaar in.
Met die gedachte en de wetenschap dat onze medeoprichter na 70 jaar bij het feest kan zijn, opende
Rudi van Aken de avond. Hij zette Toon en zijn vrouw even in het zonnetje en na zijn lovende
woorden, begon de band te spelen.
Er was veel volk op het feestje afgekomen. Hoe kon het ook anders, bij een club waar zoveel mensen
zich betrokken bij voelen. Er werd gekeuveld, geproat en later op de avond gingen de voetjes van de
vloer.

Op de avond vielen er ook nog wat leden in de prijzen. Zo had Wouter dubbel geluk en ging hij er met
twee hoofdprijzen vandoor. Bas en Marjolein… wonnen een dagje cabrio rijden  en Errol kon zijn
geluk niet op toen hij de volle boodschappenkar voor z’n neus kreeg. We willen de sponsoren van
deze prachtige prijzen dan ook nog even bedanken!
Het was een avond voor in de boeken. Een avond waarmee we ons clubje even goed in het zonnetje
hebben gezet. Over 5 jaar doen we het nog een dubbel over!



Belangrijke informatie voor

Vogel- en Fladderschieten

tijdens de Ettense kermis   2015

Voor iedereen die deelneemt aan het vogel  en/of fladderschieten bij
schutterij “De Eendracht’’ tijdens de Ettense kermis volgt hier
belangrijke informatie.

Schieten volgens de wetgeving  K.N.S.A.

Als u aan een schietevenement deelneemt dient u in het bezit te zijn van
een geldig legitimatiebewijs. Een legitimatiebewijs kan zijn paspoort, ID
kaart of rijbewijs.

Bij elk schiet evenement is legitimatie verplicht.

Net als in andere jaren zijn wij bij deze wet verplicht om uw persoonsgegevens te registreren.
Met ingang van 2015 zijn de controles hierop aangescherpt en zijn wij tevens verplicht om de
documentnummers  te noteren in het introducé register.
Tijdens het schieten ( vogel en/of fladder )  bestaat de mogelijkheid dat er een
controle wordt uitgevoerd door de politie of de Nederlandse schietbond ( K.N.S.A.).

Bij inschrijving voor deelname aan het schieten ( vogel  en/of fladder ) dient elke deelnemende
schutter zich verplicht te legitimeren. Dit legitimatie bewijs zal men tijdens het schietevenement bij
zich moeten dragen om controle mogelijk te maken.
Schutterij “De Eendracht’’ houdt zich het recht toe om steekproefsgewijs hierop te controleren.
Indien er in de toekomst andere schiet evenementen worden georganiseerd zal gelijk wetgeving met
registratie van toepassing zijn.
Nogmaals : Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen heeft u beslist een geldig
legitimatie bewijs nodig anders word u niet geregistreerd in het  introducé register en kunt u
helaas niet deelnemen aan het schietgebeuren tijdens de Ettense kermis.

Waarborging Privacy.

De schutterij zal voorzichtig omgaan met de gegevens. Het introducé register zal na het schieten
veilig worden opgeborgen. Schutterij “De Eendracht’’ zal de informatie alleen daarvoor gebruiken
waarvoor het bedoeld is .Inzage aan derden zal alleen worden verstrekt als de wet ons daartoe
verplicht. Vermoed u dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch gevaar optreed of wapenmisbruik
plaatsvindt dan kunt u dit melden bij de baancommandant van schutterij ‘‘ De Eendracht’’ Etten. of
op de site www.knsa.nl of via meldpunt K.N.S.A. ( tel 0900-1968) of via info@eendrachtetten.nl

Schutterij “De Eendracht”  Etten.



Ettense Dorpsmarkt

5 juli 2015
Op zondag 5 juli 2015 organiseert Harmonie Onderling Genoegen weer de Ettense
Dorpsmarkt. Voor de kinderen is er een springkussen, pijltjes schieten, schminken en
eendjes vangen. Uiteraard is het bekende rad van avontuur ook weer aanwezig. Er is
wederom een mooie fietstocht door de Heerlijckheid Etten uitgezet. Dit is een tocht van ca.
1,5 uur, waarvoor voor de middag kan worden gestart. De verkoop van spullen start om
10.00 uur en eindigt om 16.00 uur met de trekking van de grote verloting, waarna de
feesttent nog tot 18.00 uur open zal zijn. De uitslag van de verloting wordt ook op onze
website www.hog-etten.nl vermeld.

De donderdag voorafgaand aan de markt worden in Etten, binnen de bebouwde kom
verkoopbare spullen opgehaald. Ook mensen buiten Etten of buiten de kom, die nog goede
verkoopbare spullen hebben, kunnen contact opnemen met de harmonie, via Peter Ketelaar
0315-327280 (tussen 18.00 en 19.00 uur). Mocht u nog bruikbare spullen hebben, dan
verzoeken wij u deze aan ons beschikbaar te stellen. De opbrengst van deze dag komt ten
goede van Harmonie Onderling Genoegen. Hiermee worden onder andere nieuwe
instrumenten, uniformen en opleidingen voor de leerlingen betaald.

Graag zien wij u op 5 juli op onze Ettense Dorpsmarkt waar het altijd gezellig is!

Met muzikale groet,
Harmonie Onderling Genoegen

OPHAALDAG
Zaterdag 27 juni vanaf 9.00 uur Inzamelen buiten de bebouwde kom
Donderdag 2 juli vanaf 18.00 uur Inzamelen binnen de bebouwde kom

ZONDAG 5 JULI ETTENSE DORPSMARKT
10.00 – 16.00 uur verkoop spullen
16.00 uur grote verloting
10.00 – 12.00 uur start fietstocht
10.00 – 18.00 uur feesttent met DJ



Aanleveren spullen Ettense Dorpsmarkt

OPHAALDAGEN
Inzamelen buiten de bebouwde kom Zaterdag 27 juni vanaf 9.00 uur
Inzamelen binnen de bebouwde kom Donderdag 3 juli vanaf 18.00 uur

Bij het aanleveren van 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 - Kleding
- Bankstellen - Dekens
- Computer / beeldschermen / toetsenbord - Matrassen
- Gefineerd spaanplaat. Kasten, bureau etc - Schoenen
- Beschadigde spullen - Kopieerapparaten
- Losse kasten die men nog in elkaar moet zetten - Bedden
- 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 0315-327280 (tussen 18.00 en 19.00 uur).

Mocht u op de ophaaldata niet thuis zijn, dan kunt u de bruikbare spullen op woensdagavond rond
19.15 uur af geven bij ons verenigingsgebouw “de Wielder”. Verder verzoeken wij vriendelijk om niet
op andere dagen spullen in de gang te plaatsen. De peuterspeelzaal maakt gebruik van deze gang en
het plaatsen van spullen draagt niet bij aan de veiligheid van de kinderen.

Alvast bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,



Steenovenconcert Ettens Mannenkoor op 6 juli 2015
Bij het jaarlijkse Steenovenconcert (Oude IJsselweg 26 in Etten) op 6 juli, traditioneel de sluiting van
het seizoen, gaat het Ettens Mannenkoor 'back to basic', waarbij het koor de invulling van de avond
volledig zelf zal verzorgen.
We luiden de vakantie in met een concert zoals men dat van ons gewend is. Een luchtig, gezellig en
avondvullend programma van oude klassiekers en nieuw repertoire met een blik naar de toekomst.
Deze toekomst is het jubileumconcert van de dirigenten Nick Moritz en Armanda ten Brink, de
Carmina Burana op 13 februari 2016.
Na dit concert nemen we "rust" qua concerten om ons volledig te kunnen voorbereiden op dit
prachtige muziekstuk en nieuwe werken.

Het bijzondere aan dit concert is de ongedwongen sfeer en de unieke locatie waar dit concert
gegeven wordt. Voor het zeventiende jaar wordt de loods van de voormalige steenfabriek “De IJssel”
omgetoverd tot een unieke concertlocatie. Tussen twee campings en met een zomers repertoire
heeft dit concert alle nodige ingrediënten in zich om volop in vakantiestemming te komen.

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Een vrije gift wordt van harte aanbevolen.
Deze vrije giften helpen mee om dit concert in stand te houden. Het wordt nu voor de zeventiende
keer wordt gehouden (de opeenvolgende reeks werd alleen op 6 juli 2013 onderbroken door een
groots jubileumconcert met Guido´s Orchestra ter viering van het honderd jarig bestaan) en is
inmiddels in de streek een klassieker geworden.



Berdien en Ettens Mannenkoor hebben contact met het publiek.
Het Ettens Mannenkoor heeft samen met rasartieste Berdien Stenberg op 13 juni een succesvol
concert gegeven. In de RK kerk te Etten genoot het publiek ruim twee uur lang van sonore zang en
heldere fluitklanken. Bij het musiceren op hoog niveau, viel vooral de ontspannen sfeer op. Berdien
Stenberg is niet alleen een prima fluitiste, ook als entertainer staat zij haar mannetje. Met haar
aankondigingen en haar fluitspel wist zij de aandacht vast te houden. Dirigent Nick Moritz sloot daar
prima op aan. In zijn presentaties wisselden interessante informatie en kwinkslagen elkaar af.  Het
koor voelde zich thuis in de ontspannen sfeer en zong het gevarieerde programma met veel kwaliteit
en nuance.

De kwaliteiten van Berdien zijn natuurlijk al sinds jaren bekend. Door ziekte is ze enige tijd uit beeld
geweest. Zaterdag bewees zij dat zij het optreden niet heeft verleerd. Watervlug en virtuoos in het
ene nummer en verstild en ingetogen in een ander, het klonk allemaal even mooi. Achter de vleugel
zat haar vaste begeleider Riè Tanaka als de vertrouwde rots in de branding. Twee nummers van het
koor kregen extra diepte door de medewerking van deze twee toppers. Het publiek waardeerde alle
bijdragen met stevig applaus.
Dat applaus werd in de loop van het concert steeds enthousiaster. Het publiek liet zich vangen door
een boeiend concert zonder zwakke plekken. Een prachtig gezongen Marialied werd zelfs met gejuich
en bravogeroep beloond. Het EMK heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een koor dat de
nuances van fluisterzacht tot het betere spierballenvertoon uitstekend beheerst. In de persoon van
Armanda ten Brink heeft men een vaardig pianiste en fraaie soliste in huis, maar ook de eigen
solisten laten zich in mooi verzorgde zang beluisteren. Dirigent Nick Moritz zet karaktervol de
muzikale lijnen uit. Al met al een gezond koor dat in aanloop naar het avontuur van een nieuwe
Carmina Burana op 13 februari 2016 in Amphion een prachtig concert heeft neergezet.



Samen sterk: nieuwe verlichting 2e trainingsveld en nieuw terras kantine
Onder andere door de sterke trainingsopkomst van het vrouwenelftal van V.V. Etten, is ook het 2e

trainingsveld meer in gebruik dan ooit. Om ook op dit deel van onze accommodatie optimale
trainingsomstandigheden te creëren, zijn enkele weken geleden 2 extra lichtmasten op dit
trainingsveld geplaatst.
Vanuit een sterk staaltje ‘Noaberschap’ zijn in samenwerking met Erwin Stevens van V.V.G. de
masten aangekocht en geïnstalleerd met de medewerking van oa. Wilfried van Aken, Willie van
Aaken, Berend Renkema van Bouwbedrijf Tonnie Jansen, Theo Wellink, Remmelink Transport,
Tiggelovend-Kok B.V. en de van Egmond Groep.

Om ook de supporters van het 1e elftal letterlijk in het zonnetje te zetten, heeft in hetzelfde weekend
de jonge garde onder de bezielende leiding van onder andere Bas Roerdink, Dennis Kemperman en
Erik Leusink van Klinkervisie B.V. is een nieuw terras aan de zijde van het hoofdveld aangelegd.
Ondersteund door vele handen (oa. Gijs Nijman, Joris Slutter, Cas Ketelaar, Rens Ketelaar, Yannick
Cornielje, Maarten Stortelder, Arjan te Grotenhuis), Bart Smits en Loon & Grondverzetbedrijf
Meiland Azewijn, is een duurzaam terras met geintegreerde parasolvoeten en genoeg ruimte voor
enkele elftallen gerealiseerd. In de loop van de zomer zal dit terras in samenwerking met de Club van
50 verder aangekleed worden met houten meubels. Daarnaast zal nog een afscheiding tussen het
terras en de rest van het terrein aangebracht worden om ook aan de regelementen van de KNVB te
voldoen. Een groot woord van dank aan een iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend bij
de realisatie van deze projecten!





Geachte lezer,

De activiteitencommissie van V.V. Etten organiseert dit jaar voor de vijfde maal een spectaculaire
zeskamp in teamverband. De editie van vorig jaar was wederom een bont spektakel waar plezier en
prestatie hand in hand gingen. Het weer speelde hierin een grote rol en we hopen dan ook dat de
weergoden ons dit jaar wederom goed gezind zijn. Door alle enthousiaste reacties van deelnemers
en publiek zijn wij als activiteitencommissie erg gedreven om de geleverde prestaties van vorig jaar
te overtreffen. Zo zullen er dit jaar fantastische attracties te bewonderen zijn en zal het evenement
een professioneler uiterlijk krijgen. Wij hopen uiteraard dat dit alles er wederom voor zal zorgen dat
alle deelnemers een sportieve, maar vooral gezellige middag zullen hebben. Dus geef je op en zorg
dat je erbij bent!

De zeskamp vindt plaats op zaterdag 22 augustus a.s. Deze sportieve dag zal om 14.00 beginnen. De
teams moeten bestaan uit minimaal 5 personen en maximaal 7 personen (inclusief aanvoerder), allen
met een minimale leeftijd van 16 jaar.

Inschrijving is mogelijk tot en met 8 augustus en wel door de achterzijde van dit formulier ingevuld in
te leveren bij: Youri Leijzer

Beethovenlaan 27
7075 BD Etten
0315-325466/06-39672210

of mail de gegevens door naar activiteitencommissieetten@gmail.com

De kosten voor deze dag zijn €30,- per team. Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag, bij inschrijving,
over te maken op rekeningnummer: NL 10 ABNA 0569406870 t.n.v. Youri Leijzer o.v.v. teamnaam. U
mag dit bedrag tevens contant afgeven samen met het in te leveren opgavenformulier.

Wilt u meer informatie richt u zich dan gerust tot bovengenoemd adres, de Facebookpagina
https://www.facebook.com/events/1637558463127124/ of mail naar
activiteitencommissie@vvetten.nl

Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissie Etten.



Naam ploeg:
Aanvoerder / aanvoerster:
Adres:
Plaats:
Telefoon nummer:
E-mail:

Aantal Naam Deelnemer

1

2

3

4

5

6

7

Inschrijfgeld €30,- per ploeg

Spelregels:

1. De ploegen dienen te bestaan uit min. 5 en max. 7 deelnemers m/v;
2. De minimale leeftijd van de deelnemers is 16 jaar;
3. De ploeg moet als zodanig goed herkenbaar zijn (shirtjes e.d.), tip: Wees origineel!!
4. Het inschrijfgeld (€ 30,-) moet bij inschrijving worden voldaan;
5. Inschrijving tot en met 8 augustus;
6. De organisatie beslist over de toelating van de ploegen;
7. Men dient tijdig aanwezig te zijn bij de diverse spelonderdelen;
8. Voor verdere informatie over de spelregels, zie het programmaboekje (word één week van
tevoren verstrekt aan de aanvoerders).
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