
Baaldag.

Hebt jullie ook weleens zo’n rot gevuul, da’j
liever in bedde wilt blieven liggen en da’j een
baldag wilt anvraogen. A’j smargens wakker
wordt, dan bu’j nog meu’jer dan de aovond
d’veur toen e’j naor bedde ging. Alles zat den
veurige dag tegen, de afrekening van Vitens
viel weer es völle hoger uut  dan dat e’j dat
verwacht had. Daor weurdt vermeld dat de
belasting op leiding water is verhoogd. Wat e’j
ook doet um te bespaoren op ’t  water
verbruuk, ze pakt o’w toch weer terug. Op de
afrekening van de gemeente belasting steet
dat de WOZ weerde van o’w huus een stuk
lêger is dan ’t verleden jaor, maor e’j mot
no’w wel meer betalen dan verleden jaor toen
o’w huus nog meer weert was. Met andere
woorden, o’w spaorpötjen veur o’w olde dag
is flink afgenommen. Ach wat mot e’j toch met
al dat geld, op maken ku’j ’t jao toch neet, e’j
mot toch al langer deur warken  tut da’j
helemaol neet meer kunt lopen. Dus wat he’j
dan aan al dat geld. Terwijl e’j nog ligt te balen
oaver al deze dingen heur e’j buut’n een
gieteling z’n hoogste lied fluiten.  E’j schiet uut
bedde, springt onder een heerlijk warme
douche, e’j êt o’w een breudjen, drinkt een

glas geperste sinaasappelsap. Nao dat e’j  effe
in de krante hebt gekekken, trek e’j de deure
achter o’w dicht en begint an een lekkere
wandeling. E’j groet de kranttebezorger den
no’w naor  huus fiets um de post op te halen
um die rond te brengen. E’j denkt weurum het
den kaerl het altied goeie zin. E’j ziet ’t eerste
greun deur de stroeken hen kommen, in de
wei be’j Helmes dartelen de kniens hen en
weer. E’j denkt nog hoevolle jonge zult d’er
binnenkort weer be’j kommen. De paus zol
zeggen t’is be’j de knienen af.  As e’j al die
weul’nhoop ziet, dan denk e’j wat zal daor
onder een geetekeeze zun. E’j loopt richting
Oer en ziet de eerste lammeren in de wei
dartelen, witte en zwarte deur meka’re hen.
Wat dreumerig denk e’j dan, wat kan ’t toch
mooi zun op de wereld. Plotseling wordt e’j
wakker geschut, d’er scheurt een ziekenwagen
veurbe’j met toeters en bellen richting
Deutekum. Met o’w gedachten bu’j be’j  die
mensen wie  no’w weer in spanning zitten.
Dan denk e’j, wat is geld, niks toch.

Gegroet

Tinus Vet.

Maart 2015, Jaargang 34, Nummer 338.
De volgende Treffer verschijnt 28 April.

Kopij hiervoor  inleveren tot uiterlijk 22 April via detreffer11@gmail.com

Datums ophalen oud papier
4-April: Remco Preijer – Ronald van Aken – Bart Driever
18-April: Tim van Aken – Youri Leijzer – Niek Rauwers



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 reactieleden.

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).

OPROEP





HET LEVENSVERHAAL VAN  RUDOLF DIESEL (1858-1913)

Vrijwel alle trekkers, vrachtwagens, schepen, treinen op korte baanvakken, en steeds meer
personenauto’s zijn tegenwoordig uitgerust met dieselmotoren. Dat is niet zo verwonderlijk, want
hun betrouwbaarheid is groot, de brandstof is goedkoper, en de laatste jaren zijn ze zelfs zuiniger
dan benzinemotoren.  Maar ze zijn wel aanzienlijk duurder in aanschaf en belasting, dus pas rendabel
bij veel gebruik.
Hoe is het allemaal begonnen?   De uitvinder van de dieselmotor, Rudolf Diesel (D), behaalde in 1880

zijn ingenieursdiploma machinebouwkunde. Hij was, naast zijn belangstelling voor aandrijf-
technieken, vooral ook geïnteresseerd in de economische kant van allerlei uitvindingen.  Zo ergerde
hij zich aan het feit dat de stoommachine zo’n laag rendement van nog geen 15 % had. En ook de
toenmalige benzinemotoren bevielen hem niet omdat die erg storinggevoelig waren vanwege de
vele onderdelen, vooral de electrische ontsteking.
Maar de techniek van ’n op- en neergaande zuiger in ’n cilinder, die ’n krukas aandrijft, beviel hem

wel.
De uitvinder van de stoommachine, James Watt, ging volgens hem van ’n heel verkeerd principe uit

omdat de kracht niet IN de motor wordt opgewekt, maar ERNAAST in die energieverslindende grote
stoomketel!  En het grote gewicht en volume dat door ’n stoomlocomotief aan steenkool en water
meegevoerd moest worden dat was hem ook ’n doorn in het oog; om van de enorme luchtvervuiling
nog maar niet te spreken! ’n Vloeibare brandstof zou hier beter zijn; maar welke?  In elk geval geen
benzine; maar ’n geheel nieuwe brandstof zou volgens Rudolf Diesel uitgevonden moeten worden ….

Maar …… die oneconomische logge stoommachine was voorlopig nog wel op het toppunt van z’n
toepassingen. En dat was enerzijds maar goed ook, want ’t heeft heel lang geduurd voordat
Rudolf Diesel met ’n bruikbaar alternatief kon komen.

(wordt vervolgd)             Bernard Bosman.



STICHTING   DORPSPLEIN   ETTEN
Opgericht 17-10-2012

Correspondentieadres:
Emmastraat 20a

7075 AN  Etten
Tel. 0315 – 327235

Rabobank: 1720.82.803
Kvk: 56207662

Beste dorpsgenoten,

We gaan het voorjaar weer in en dus wordt het tijd voor een gezellig evenement op ons dorpsplein
voor alle (oud)dorpsgenoten.

Stichting Dorpsplein Etten organiseert daarom op zondag 7 juni om 10.00 uur een groot ontbijt op
het dorpsplein voor alle Ettenaren (en oud-Ettenaren). Iedereen is van harte welkom en de kosten
bedragen slechts 5 euro per persoon.

Wij zullen zorgen voor het ontbijt. Ook plaatsen we tafels en banken en zal de grote parachute weer
boven het plein gehangen worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een leuke muzikale omlijsting van
deze ochtend.

Je kunt je opgeven via ons e-mailadres info@dorpsplein-etten.nl. Ook kun je je opgave afgeven bij
ons secretariaat (Emmastraat 20a). Tevens willen we onze buurtverenigingen persoonlijk
benaderen. Meer informatie volgt nog.

Kom daarom met je, buren, vrienden, kennissen en familie op zondag 7 juni aanstaande naar ons
sfeervolle dorpsplein! Wij hopen op mooi weer en een grote opkomst!

Bestuur en vrijwilligers Stichting Dorpsplein Etten



Eieractie De Klimpaal 28 maart
Zaterdag  28 maart a.s. houdt de oudervereniging van De
Klimpaal de jaarlijkse eieractie.

Vanaf ca. 9.30 uur zullen de eieren in de bebouwde kom van
Etten huis aan huis ‘aan de man’ worden gebracht.

De kosten bedragen ook nu € 0,25 per stuk.

Op de adressen in het buitengebied van Etten zullen we
bestelformulieren bezorgen, waarin staat aangegeven hoe bewoners, die onze actie willen steunen,
hun bestelling kunnen doorgeven.

Ook dit jaar is de opbrengst bestemd voor onderwijs(ondersteunende) middelen.

We hopen, dankzij uw medewerking, weer op een geslaagde actie!

Alvast bedankt,

Oudervereniging De Klimpaal.

VROUWENVERENIGING

Donderdag 26 Maart 20.00 bij KÖSTER.

Dames van het Olde Ambacht komen voor een slachtvisite ,en

brengen heerlijke hapjes mee om te proeven.

Graag afmelden als u niet kunt .

Vrouwen Vereniging Etten.

Hallo Allemaal,

De collecte van 2015 voor de Treffer heeft € 2150,58 opgebracht.

Weer een heel mooi resultaat.

Iedereen bedankt alvast voor het prachtige resultaat.



Gods hand

’n Boer, tanig en täöj as draod
Zwoegde in ’t Zwarmse Veld
Hi-j had eerpels net gepaot
Meer as duzend, wel geteld

En boh foi, wat was ‘t warm
De zon bandde op zien pet
Deurum hat e zich, och arm
Door effen in de schum gezet

Zag tevraejen dan zien werk
Op dat mooie stuksken land
An ruut had e paol en perk
Gesteld met zien blote hand

Hi-j hiel van kasse boel, want
Had ’n haekel an rommelen
Soezend dreigen hi-j an de kant
Zachjes door weg te dommelen

Plotsklaps schrok e wakker weer
Door ha’j warempel de pastoor
‘Goede middag’, sprak eerwaarde heer
‘Slaap maar lekker verder hoor’

Glimlachend kek e naor ‘t land
En knikte pastoraal goedkeurend
‘Dat alles met behulp van Gods hand’
Zei e  fientjes bedoeld, opbeurend

‘Maar ’t veld daar aan de overkant
Dat ligt ontdaan, braak en verlaten’
Zo sprak de eerwaarde heer pedant
‘Het is woest en wild achtergelaten’

‘Jao’, sprak, kloorwakker weer, de boer
‘Dat lig door inderdaod woest en velaoten
Maor dat interesseert mien gin ene moer
Door he’k God altied an ’t werk gelaoten’

Joop Keurentjes. Ettens dialek



Nieuws uit de Geloofsgemeenschap

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

(Gezins)vieringen rondom Pasen
Palmpasen
Op zondag 29 maart om 10.30 uur is er een Eucharistieviering bij gelegenheid van
Palmpasen. De voorganger is emeritus-pastoor H. van Merm. Muzikale medewerking wordt
verleend door ons kerkkoor.

Witte Donderdag
Op donderdag 2 april om 19.00 uur is er een Eucharistievering bij gelegenheid van Witte
Donderdag. De voorganger is emeritus-pastoor H. van Merm. Muzikale medewerking wordt
verleend door ons kerkkoor.

Goede Vrijdag
Op vrijdag 3 april om 15.00 uur is er een kruisweg met teksten speciaal voor jongeren en
kinderen. De viering wordt verzorgd door de werkgroep gezinsvieringen. Jong en oud is van
harte welkom in deze viering.

Op vrijdag 3 april om 19.00 uur is er een kruisverering in onze kerk. De voorganger is
emeritus-pastoor H. van Merm. Muzikale medewerking wordt verleend door ons kerkkoor.

Paaszaterdag
Op Paaszaterdag 4 april is er geen viering in onze kerk. Wel is er om 20.30 uur een
Paaswake in de OLV kerk in Doetinchem met als voorganger pastoor P. Ambting met
medewerking van het herenkoor van Wijnbergen.

Eerste Paasdag
Op zondag 5 april is er om 10.30 uur een Eucharistieviering bij gelegenheid van het
Hoogfeest van Pasen. De voorganger is emeritus-pastoor A. Morsink. Muzikale
medewerking wordt verleend door ons kerkkoor.

Tweede Paasdag
Op maandag 6 april is er geen viering in onze kerk. Wel is er om 10.30 uur een
Eucharistievering in de OLV kerk in Doetinchem met als voorganger pastoor P. Ambting met
medewerking van de cantor en organist.

Vervoer naar de kerk
Woont u Etten, maar heeft u geen vervoer naar de kerk, terwijl u wel graag vieringen in onze
kerk zou willen bijwonen? Of woont u inmiddels buiten Etten, maar zou u graag een viering in
onze kerk willen bijwonen? Laat het ons weten via het secretariaat, Dorpsstraat 19, 7075 AC
Etten of bel met het nummer 0315-342498. Wij kijken dan graag wat we voor u kunnen
betekenen.



Team IJsselhunten 4 juni 2015 Alpe d’HuZes

‘OPGEVEN IS GEEN OPTIE’

Op 4 juni aanstaande vindt de tiende editie van Alpe d’HuZes plaats. Zoals de meesten van jullie wel
weten beklimmen dan duizenden mensen deze berg voor het goede doel. Alpe d’HuZes is een actie
waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ‘opgeven is geen optie’ op
één dag tot maximaal zes keer de legendarische berg beklimmen om zoveel mogelijk geld in te
zamelen in de strijd tegen kanker.
Ook drie heren uit Etten gaan aan deze uitdaging meedoen. Ten eerste Jurgen Wellink. Hij woont aan
de Christinastraat, is 43 jaar oud en werkt als ploegleider bij General Elektric. Verder Guido
Bouwman, 48 jaar, woonachtig aan de Oude IJsselweg en van beroep vrachtwagenchauffeur bij Van
Amerongen. Tot slot Bennie Pothoff, 52 jaar oud. Hij is metaalbewerker bij Arendsen en woont aan
de Bluemerstraat.

Wanneer ontstond het idee om mee te gaan?
We wilden samen met fietsen een gemeenschappelijk doel na streven. Bij een glaasje wijn tijdens
een barbecue afgelopen zomer is dit idee in de late uurtjes ontstaan oftewel heel vroeg in de
ochtend.

Voor wie doe je mee?
Bennie, Guido en Jurgen fietsen mee omdat hun vaders en een broer overleden zijn aan deze
verschrikkelijke ziekte.
De vader van Bennie is op 64 jarige leeftijd gestorven aan prostaatkanker en zijn broer Jos na een
lang ziekbed eveneens aan prostaatkanker op 47 jarige leeftijd. Ook de vader van Guido is aan
prostaatkanker overleden op 74 jarige leeftijd. Zowel Bennie als Guido vinden dat een preventieve
controle voor deze vorm van kanker voor mannen een must moet worden.
De vader van Jurgen was 62 toen hij overleed aan longkanker en een hersentumor.

Welke fietsen gebruiken jullie?
Voor de kenners onder ons:
Bennie fietst op zijn nieuw Giant delfi tripple (3x10) met 30 versnellingen.
Guido gaat met zijn MTB Cube 3x10 naar boven, er moeten nog wel speciale wegbanden op.
Jurgen heeft een Specializes roubaix dubbel 2x9. Verder moeten de drie fietsen nog voorzien worden
van speciaal velglint (linnen) om de temperatuur van het remmen bij de afdaling te controleren zodat
de banden niet kunnen ‘ploffen’.

Op welke wijze trainen/oefenen jullie?
Natuurlijk zijn we al met de training gestart. Jurgen fietst aan de hand van een trainingsschema
5 keer in de week en doet daarnaast 2 keer spieroefeningen.
Guido fiets in het weekend bij de sportschool en zondags ook buiten op straat. Door de week traint
hij zijn beenspieren door auto’s tegen de vrachtwagen op te drukken zonder de lier te gebruiken.
(Dit zouden we weleens willen zien!). Verder wandelt hij veel.
Bennie fietst drie dagen in de week volgens een trainingsschema en doet daarbij nog vijf dagen in de
week krachtoefeningen bij Arendsen gedurende acht uur per dag.

Hoe vaak hoop je de top te bereiken?
Zowel Bennie als Guido en Jurgen hopen zes keer de top van de legendarische Alpe d’HuZes te
bereiken onder het motto ‘opgeven is geen optie’. Tenslotte komt het allemaal ten goede aan het
goede doel, de strijd tegen de akelige ziekte kanker waar velen van ons vroeg of laat in de directe
omgeving mee te maken krijgen.



Wie gaat er vanuit Etten mee om jullie aan te moedigen?
Adje Bouwman, Sabine Bouwman en Johan Renkema. Samen met stal IJsselhunten zijn zij de hoofd-
en shirtsponsor. Ook onze Australische reisgenoot Sabine Visser uit Den Haag gaat mee. En last but
nog least natuurlijk hoofdcoach Jacqueline Bouwman.

Zoeken jullie nog een leuke masseuse?
Jazeker, graag zelfs, want Bennie en Jurgen verwachten dit wel nodig te hebben. Dus wie gaat
ermee? Guido neemt zijn eigen masseuse mee.

Welke acties hebben jullie zelf al ondernomen om geld in te zamelen?
Wij hebben onze werkgevers benaderd maar ook vrienden en kennissen. Verder hebben we
afgelopen december oliebollen gebakken en verkocht voor het goede doel, waarbij de moeder van
Jurgen de ingrediënten voor de oliebollen heeft gesponsord. Ook kunnen er nog steeds kaarsjes
gekocht worden voor het goede doel, 1 voor drie euro of 4 voor 10 euro.

Is de shirtsponsor al bekend?
Eén shirtsponsor is al bekend, dat is stal IJsselhunten, maar er is nog plek voor andere shirtsponsors.
Heb je interesse, neem dan snel contact op met Bennie, Jurgen of Guido!

Hoe kunnen de lezers van de Treffer geld geven of overmaken?
Er zijn verschillende manieren om geld over te maken ten behoeve van KWF. Wij zouden het prachtig
vinden wanneer dit via onze eigen site van de Alpe d’HuZes gebeurt:

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/ijsselhunten/
Ook kun je ons persoonlijk het geld brengen of doneren en wij zorgen er dan voor dat dit op de juiste
plek terecht komt.
Afgelopen jaar is er veel veranderd in de organisatie van Alpe d’HuZes in verband met het
antistrijkstok beleid. Er is nu een raad van toezicht en een raad van vrijwilligers ingesteld en de
deelnemers betalen een inschrijfgeld van € 125,00 voor de organisatiekosten. Op deze manier komt
al het gedoneerde geld op de goede plek terecht, dat wil zeggen ten behoeve van de bestrijding van
kanker. Door de donaties heeft de Raad van KWF Kankerbestrijding in 2014 vele nieuwe
onderzoekprojecten kunnen aanwijzen, gesubsidieerd vanuit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds.

STEUN BENNIE, JURGEN EN GUIDO IN DE REIS NAAR DE TOP!



Paasvuur Etten 2015
1e Paasdag is het weer zover, het jaarlijkse paasvuur in Etten!

Zaterdag 4 April kan er vanaf 09:00 tot 15:00 uur snoeihout worden
gebracht.

Onder de brengers van het hout worden er 10 kratten bier verloot. Bij
het brengen van het hout kunt u een papiertje invullen met uw naam, deze gaan in een doos. Aan
het eind van de dag worden er 10 winnaars uitgeloot. De winnaars worden bekend gemaakt op de
Facebook pagina van het paasvuur en de website van Schutterij de Eendracht.

De winnaars kunnen hun krat bier ophalen op 2de paasdag op het feestterrein tussen 11:00 en 13:00
uur op vertoon van legitimatie.

Zondag avond 5 April op het feestterrein beginnen we om 19:00 uur met de band Remedy.

Clown Okidoki zal vanaf 19:15 uur ballonfiguren maken voor de kinderen. 20:30 Uur is het vertrek
van de lampionnenoptocht vanaf het feestterrein, lampionnen zijn te koop op het feestterrein bij de
jassencontainers. Vervolgens zal om 21:00 uur het paasvuur worden ontstoken. Vanaf 20:30 uur
speelt de band SPOT in de feesttent. De toegang is voor iedereen gratis, alcoholverkoop vanaf 18
jaar!

Breng 4 April jullie snoeihout en maak kans op 1 van de kratten bier!!





28e straat schiettoernooi
op de schietbanen van schietvereniging Diana.
Deze zijn gelegen op sportpark de Treffer aan de Molenstraat in Etten
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.

Opgave bij: Bert Steentjes kamstraat 7 Etten     tel 329455

Mail: bert.steentjes@gmail.com



Opgave formulier 2015 S.V.P gegevens invullen voor administratie

Straat/Buurt: --------
Contactpersoon: --------
Mail adres:' -------
Bij opgave vermelden wie lid is van een  schietvereniging Bv met X

Nr.
1
2
3
4
5

Nr.
1
2
3
4
5

Nr.
1
2
3
4
5

Nr.
1
2
3
4
5

Nr.
1
2
3
4
5

Nr.

Jeugd 12/13 jaar Jeugd 14/15 Jaar

Denk aan vermelding welke teamlid actieve schutter is
D.m.v. X
Inleveren of mailen:
Bert Steentjes Kampstraat 7 Etten
Tel 329455
bert.steentjes@gmail.com
Kosten: Volwassen € 2.50 pp

Jeugd € 1.00 pp
Betalen bij opgave





Burgers, boeren en búútenlui úút Etten,

In Etten heerst hedendaags een soort kalmte en rust, waar een ieder zijn ding doet en de drogist
rustig een praatje maakt met een ieder úút ’t darp die zijn winkel aandoet. Niet anders is het buiten
zijn winkel. Men leeft het leven van alle dag en laat de hectiek wat búúten de dorpsgrenzen is, voor
wat het is. Nee, in Etten heerst een rust die terug te vinden is naar de tijd van de Pax Romana. Op het
akkevietje na dan, toen  hoogstpersoonlijk de Paus eraan te pas moest komen om de gemoederen te
bedaren in het dorp. En enig verschil met het hedendaagse en toen, is dat er geen heerser of bezetter
is over ons rijk. Nee, onafhankelijk en vrij. Of zoals Napoleon zou hebben geroepen tijdens zijn intocht
in De Strik: ‘Liberté, égalité, fraternité’

Is het een stilte voor de storm en staat er iets onheilspellends op ons te wachten? Of blijft het leven
zich voortgaan als een kabbelend beekje? Nee beste burgers! De rust zal worden verstoord door een
evenement dat Etten op zijn grondvesten zal laten trillen. Een evenement dat de slimste en tevens de
vaardigste en sterkste mens úút Etten naar voren zal brengen. Zweetdruppels zullen vloeien en er zal
gestreden worden op het scherpst van de snede. Mensen, houd u hart vast en verenig u, voor de
strijd der strijden:

‘De Ettense spelen 2015’
VV Etten bestaat 70 jaar. Ter ere van dit 70 jarig jubileum wil de club een evenement organiseren
voor het hele dorp. In het verleden waren er verschillende activiteiten die verenigingen en mensen
uit Etten samenbrachten. Er was een soort cohesie die ons samen verbond om van een dag iets
bruisends en moois te maken. Mede door deze gedachte wil VV Etten verenigingen uitnodigen om
mee te doen aan ‘De Ettense spelen’. Meedoen levert naast een eretitel ook een bedrag op van maar
liefst 500,- euro! Een mooi bedrag, dat een flinke duit in het zakje zal doen voor uw vereniging.
De onderdelen zullen niet alleen bestaan uit kracht, maar zal ook slimheid en vaardigheid van de
deelnemer eisen. Per vereniging zal de deelnemer met de hoogste score mogen deelnemen aan de
finale.

Verdere info over de onderdelen en deelname zullen in de volgende treffer volgen.

Naast dit ware spektakel zal er ook een verloting plaatsvinden met een dikke prijs! Nee, geen
kinderachtig prijsje, maar een dikke prijs. Zo valt er veur de burgers die niet actief deelnemen aan
het evenement, ook wat moois te winnen.

Dit alles zal worden begeleid onder leiding van een ras entertainer. Uiteindelijk zal na de finale de
dag voortgezet worden met een uitzinnig feest met niemand minder dan ……..!

Alle redenen om zaterdag 13 juni 2015 naar Sportpark ‘De Treffer’ te komen. Het belooft een
waanzinnig spektakel en feest te worden!



Mini-concert Ettens Mannenkoor in Antonia op 30 maart
Op 30 maart geeft het Ettens Mannenkoor vanaf 15.00 uur een mini-concert in Antonia in Terborg
voor alle bewoners. Er zullen vooral oude, bekende nummers worden gezongen.

Herdenking van zeventig jaar bevrijding in Etten op 31 maart
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.

Muzikale opmars Ettens Mannenkoor naar Arnhem op 12 april
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 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.



Dirigent Nick Moritz (rechts) in gesprek met
Hennie Ramaekers (midden).

Korenfestival in Dronten op 7 maart
Op 7 maart nam 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
was de bekende dirigent Hennie Ramaekers uit
Maastricht.
De deelnemende koren profileerden zich op wel
heel verschillende wijze, de programmakeuze
was heel divers.
De afgelopen maanden heeft het EMK hard
gerepeteerd om goed voor de dag te kunnen
komen en dat is prima gelukt:

op alle punten werden de prestaties van het EMK
als uitstekend beoordeeld.

Het Ettens Mannenkoor op het podium in Dronten op 7 maart.



Tafeltennisvereniging Unitas Etten

: ttvunitas@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------
Tussenstand voorjaarscompetitie 2015:

1. SMD-3 5 - 38
2. Unitas-1 4 - 24

Tonnie Zweekhorst 3. Drusus-2 5 - 24
Team-1 / 4e klas:   Henri Ebbers 4. Litac-6 5 - 24

Henk Ticheloven 5. Grol-2 5 - 21
6. Relax-3 4 - 9

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

1. SMD-4 5 - 36
2. Bredev.-3 5 - 27

Theo Jansen 3. Unitas-2 5 - 25
Team-2 / 5e klas: René Ketelaar 4. Grol-4 5 - 25

Bennie Gerritsen 5. Vios-3 5 - 22
6. Relax-5 5 - 15

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

1. Wehl-3 5 - 37
Ingo ter Voert 2. Zevenaar-7 5 - 27

Team-3 / 5e klas: Vincent van Loon 3. Taverdo-3 5 - 25
Edwin Lucassen 4. Grol-3 5 - 24
Herman Bergervoet 5. Unitas-3 5 - 22

6. Dropshot-2 5 - 15

Henk Ticheloven



PERSBERICHT

Gaanderen, maart 2015

Open dag tennisvereniging LTC de Paasberg

Tennisvereniging LTC de Paasberg houdt op zondag 29 maart 2015 haar Open Tennisdag. Wil jij
nieuwe mensen ontmoeten, leren tennissen of gewoon lekker een balletje slaan? Dan ben je
zondag 29 maart van 10.30 tot 16.00 uur van harte welkom op het tennispark aan de Laan van
Schuylenburch 6a te Silvolde. Natuurlijk kan er dan ook een kijkje worden genomen in de net
gerenoveerde kleedkamers en zijn de plannen voor de vernieuwing van de kantine te zien.

LTC de Paasberg heeft een gezellig en gevarieerd programma op, en naast de tennisbaan.
Iedereen kan vrijblijvend en op een laagdrempelige manier kennis maken met de tennissport. Er
worden tennisclinics gegeven door de trainer(s) en er zijn rackets en ballen beschikbaar, je kunt
dus zonder racket komen. Je kunt zelf proberen een balletje te slaan of met
vrienden/buren/bekenden meekomen die al lid zijn en die een balletje met je willen slaan.

Tennis is een uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en niveaus. Daarnaast is tennis
gezond, ontspannend, gezellig en kun je het spelen wanneer het jou uitkomt. Ervaar hoe tennis
ook jou uitdaagt!

LTC de Paasberg heeft een leuke aanbieding voor senioren en junioren. Tennis is geen
exclusieve sport, maar een betaalbare. Voor maar € 11,25 per maand (voor senioren) kun je elke
dag tennissen. Voor junioren is dat de helft. Verder is er een speciaal tarief voor studenten.

Meer informatie op de website www.ltcdepaasberg.nl

gewoon lekker een balletje slaan
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