
Hallo lu’j, 

Wat bun ik bli’j, dat jullie der weer zunt. De 

vakantietied vindt ik maor niks. Zelf kan ik niet 

gaon, ik mot op de kleintjes letten ik mos dit 

jaor lieke op de diek blieven. I’j kunt tegen 

niemand an neulen, i’j kunt alleen maor bi’j de 

poste hang’n. Ik heb in de afgelope weake, 

nog wel efkes rond gefietst en die grote paole 

allemaol bekekken. Man, man wat zunt dat 

grote joekels van paol. Ik vindt der helemaol 

niks an, ze zunt mien te hoge. Ze valt no’w nog 

niet zo op, maor as dadelijk de draod der an 

hangt dan he'j 't schaop an ’t drieten. Dan is ’t 

geen gezicht, wat zeg ik, dan hebt wi’j geen 

zicht meer. Wat hebt ze ons in de tes 

gedretten. Volgens mien hebt ze allemaol 't 

goed wies kapot. No’w wet ik wel dat wi’j 

allemaol verzekerd willen zun van stroom, 

maor um zulke paol  neer te zetten, ik blief ’t 

mien afvraogen of dat neet anders kon. No’w 

mok der nog neet an denken dat der oaver 

een paar jaor ook nog van die windmolens 

kommen te staon bi’j de sluus. Jao, wi’j willen 

allemaol grune stroom hebben, as ’t maor een  

ver van mien bed show is. As ik bi’j mien in de 

hof stao, dan kan ik die hoge dingen daor bi’j 

Netterden zien. No’w vindt ik ’t wel fijn veur 

die mensen daor dat ze no’w ook stroom 

hebben, maor  um no’w meteen zo hoog van 

de toren te blaozen dat was no’w ook weer 

niet neudig. 

Ik vuul mien net iemand uut de oppositie, 

alleen maor neulen maor zelf niet met  een 

oplossing kommen. ’t Enigste verschil, dat 

iemand uut de kamer daor veur weurdt 

betaald en ik doe dit umsonst.  No’w ’t 

voetbalseizoen weer begonnen is kan ik daor 

ook weer mien aandacht op vestigen, want ’t 

Nederlands elftal is ook (nog) een drama.  

Maor ik wil eerst effe afwachten wat ze tegen 

de Zweden maken, veur dat ik ze helemaol 

afbran. Der mot aardig wat veranderen, maor 

onze coach is wat dat betreft blind. 

Hold oe kreggel 

De bruur van, 

 

 

Datums oud papier 

 

  Kopij  inleverdatum  
           Uiterlijk  woensdagavond   

12 Oktober voor 20.00 uur. 
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Redactiewijziging De Treffer 

Afgelopen jaar hebben Koen Helmes en Marc Zweers te kennen gegeven te zullen stoppen met hun 

bestuurswerkzaamheden voor De Treffer met ingang van seizoen 2016 - 2017. Hierop is via een 

oproep in De Treffer gezocht naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het behoud van De 

Treffer. 

Gelukkig heeft Esmiralda Ketelaar zich bereid gevonden om ons bestuur aan te vullen…even 

voorstellen: 

Hallo, mijn naam is Esmiralda Ketelaar. Ik woon samen met Jeroen van 

Aken en (sinds 4 juli jl.) onze Berner Sennenpup Rosa in de Margrietstraat 

in Etten. Wij zijn beide geboren en getogen in en betrokken bij ons mooie 

dorpje.  

In De Treffer las ik dat het vierkoppige bestuur aankomend seizoen 

gehalveerd zou worden en dat men op zoek was naar nieuwe ‘handjes’ om 

het voortbestaan van ons dorpsblad te behouden.  

Waarom heb ik mij aangemeld? Als Ettenaar én trouwe lezer van De Treffer zou ik het zeer jammer 

vinden dat deze informatievoorziening over Etten mogelijk zou wegvallen. 

Samen met Benny Meijer en Addy Rexwinkel zal ik met ingang van aankomend seizoen de redactie 

gaan vormen. Wilt u ons benaderen? Onze gegevens staan op de eerste pagina van De Treffer.  

Verder danken wij Koen Helmes en Marc Zweers nogmaals heel hartelijk voor hun jarenlange inzet 

voor ons dorpsblad en wij hopen onze lezers nog vele jaren van de nodige Ettense informatie te 

voorzien. 

Redactie De Treffer. 

 

                     



 

 

 
Etten kiest voor de toekomst! 
 

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst bij zaal Köster werd de visie ontvouwd waar Etten2025 de afgelopen 
twee jaar aan heeft gewerkt. Samen met de diverse partners werd de visie gepresenteerd aan 
vertegenwoordigers van alle verenigingen en stichtingen uit het dorp, gemeenteraadsleden, de wethouder en 
overige geïnteresseerden dorpsgenoten.  
 
Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd, zijn wij van mening dat het wenselijk is dat er knip gemaakt moet 
worden tussen sport en cultuur. Concreet betekent dit het volgende: er zou een stuurgroep Sport, Welzijn en 
Onderwijs en een stuurgroep Cultuur en Horeca opgezet moeten worden. 
 
In april 2016 hebben we samen met Essentius, de Klimpaal, SV Diana Dames, SV Diana Heren, Stichting 
Sportbelangen, Voetbalvereniging Etten en Comité Dorpsbelangen Etten om de tafel gezeten om met elkaar te 
sparren over een visie voor Sport, Welzijn & Onderwijs. Daarbij hebben we in grote lijnen overeenstemming 
bereikt. Ook is er contact geweest met de vrijwilligers van het wijkrestaurant en dagcentrum ’t Laer.  
 
De school en de sportverenigingen zijn het erover eens dat sportpark De Treffer de best aangewezen locatie is 
voor een nieuwe gymzaal. Ook de schietvereniging is daar reeds gevestigd. De huidige gymzaal was immers in 
2002 al afgeschreven. Daarnaast heeft Essentius - de overkoepelende stichting waar De Klimpaal onder valt - 
zich positief uitgesproken over de toekomst van het onderwijs in Etten en een mogelijke verplaatsing 
van basisschool De Klimpaal naar het sportpark. Het sportpark is rustig gelegen, ligt nog  in de bebouwde kom 
en is ook vanuit de Schimmels goed bereikbaar. Bovendien is er meer dan voldoende parkeergelegenheid. De 
wens is dat niet alleen een school, maar ook een peuter- en misschien kinderopvang gerealiseerd wordt. Kortom 
een Integraal Kindcentrum in Etten. Essentius wil hierbij graag een voortrekkersrol vervullen.  
 
Zoals bekend zijn er op 1 januari 2015 zorgtaken vanuit het rijk overgeheveld naar de gemeente. Dit heeft 
gezorgd voor een behoorlijke uitbreiding van het takenpakket van de gemeente en er zijn bovendien hoge 
kosten mee gemoeid. Is het daarom geen zaak om de zorg in Etten zoveel mogelijk op lokaal niveau te regelen 
en dus de gemeente te ontlasten én ervoor te zorgen dat onze hulpbehoevenden in het dorp kunnen blijven 
wonen? Etten zet daarom in op een 'brede maatschappelijke voorziening'. Ouderen kunnen overdag terecht in 
de brede maatschappelijke voorziening voor dagbesteding en zorg. De verwachting is dat hierdoor een 
kruisbestuiving ontstaat: leerlingen van De Klimpaal geven bijvoorbeeld iPad-les aan de ouderen en de ouderen 
verzorgen een geschiedenisles op de basisschool.  
 
Het tweede deel van het plan is het behouden van de huidige functie van café – zaal Köster op gebied van 
cultuur. De aanwezigen waren het erover eens dat Köster voor velen het kloppend hart van het culturele leven 
in ons dorp is. Behoud van Köster is essentieel voor het vieren van feesten en partijen, maar ook voor de diverse 
culturele verenigingen die gebruik maken van het pand. Er is onder andere gesproken over het onderbrengen 
van café-zaal Köster in een overkoepelende stichting waarbij de verenigingen die gebruik maken van het 
pand de kosten dragen. Daarnaast kunnen de commerciële activiteiten in een BV ondergebracht worden zodat 
ook feesten en partijen gehouden kunnen blijven worden. We willen samen met alle betrokkenen in gesprek om 
te kijken dit realiseerbaar is. Hierop werd positief gereageerd door de betrokkenen.   
 
Het was goed te zien dat beide voorstellen zeer positief  werden ontvangen door de aanwezigen en verder 
uitgewerkt kunnen worden. Etten beseft dat het samen aan de toekomst moet werken voor de toekomstige 
leefbaarheid van het dorp. De eerste mensen hebben zich al spontaan aangemeld om mee te denken. Wil jij ook 
meedenken in één van deze stuurgroepen? Laat het ons weten en je bent van harte welkom. 
 
Werkgroep Etten2025 
 

  



 

  

    
 

  

 

 

Stoelyoga 

 

 

In september start er een nieuwe groep met stoelyoga, 

voor iedereen die in beweging wil blijven. 

Elke woensdagmiddag van 14:30 tot 15:30 uur     in de 

Wielder dorpsstraat 3 in Etten. 

Bel voor meer informatie of meld je aan voor een gratis 

proefles om het zelf te ervaren. 

 
Sandra Harmsen 
06-13350739 
www.yogaetten.nl  
 

 

Yoga Studio Etten 

http://www.yogaetten.nl/


 

  

Raofelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Op de grote kaart van Nederland 

Is Raofelder een nietig vlekje 

Met boeren en ooit een predikant 

Nietemin een heel biezunder plekje 

 

As ‘n  parel in gods hand in stilte vestopt 

Oogt het as een oase van rust en groen 

Asof het door ooit achteloos is gedropt 

Um der wiejers nooit meer wat met te doen 

 

Maor zie, nao eeuwen noeste arbeid 

Van boeren, burgers en pannenbakkers 

Van ploeteren, vruten en spoorzaamheid 

Zien wi-j mooie plaatsen door met riepe akkers 

 

Trotse boerderi-jen met sjieke  namen 

Het Goedt tot Rafelder en  Stevensplaats 

Torenslag,  De Holsplaat, ze  vormen samen 

Het  vehaal, zoas ik dat moch laezen laats 

 

Van olde kerkepaedjes tot echte straoten 

Tappenweg, Driekoningen- en Holserweg 

In donkere dagen liepen door soldaoten 

in de schaduw van een  hoge deurnenheg 

 

Getroffen deur bommen en granaoten 

Vielen vliegtugen laaiend  uut de lucht 

Mensen hemmen door hun laeven gelaoten 

Opweg naor huus nao een onbestemde vlucht 

 

Ik las dat alles in ’t boek van Mieke Kok 

Aover Raofelder, zoas ’t was en zoas ’t is 

In de verte heurde ik een aovondklok 

‘t Vuulde as ’n bundel lich in duusternis 

 

Hoe mooi  is ’t de historie op te schrieven 

Van een man, een vrouw, een boerderi-j 

Zodat ’t veur wie nao ons kump zal beklieven  

Veur Raofelder, veur ons,  veur ow en mi-j 

 
   Joop Keurentjes. Ettens dialek 



 

 

 

Autoreclame: Je ziet onze Fiat 500 echt overal! 

Uw boodschap op de Fiat 500 van Buro Achterhoek? Vanaf nu is het mogelijk. Adverteer op de 

opvallende auto van Buro Achterhoek en bereik veel mensen! Uw merk is in korte tijd altijd in beeld: op 

de weg of op de parkeerplaats. 

Buro Achterhoek krijgt vaak te horen dat onze Fiat 500 een opvallende, leuke verschijning is. “Je ziet hem 

echt overal!”, is een veelgehoorde uitspraak. En dat klopt. We bezoeken met deze auto veel 

netwerkbijeenkomsten en klanten, staan op de parkeerplaats bij De Graafschap, komen op happy hours en 

Achterhoekse evenementen of halen even boodschap bij de lokale winkelier.  

Crossmediaal adverteren 

Buro Achterhoek zit niet stil en de Fiat 500 ook niet! Onze slogan is niets voor niets: ‘Buro Achterhoek 

Zaken Voor Elkaar’. Wij rijden graag voor ondernemers en bieden u vanaf heden dan ook de mogelijkheid 

om te adverteren op onze auto! Dit is zelfs mogelijk voor een dagdeel. Ook zijn combinaties mogelijk om 

uw boodschap, evenement of uiting te plaatsen zoals de krant, het bushokje, internet, billboards of het 

AchterhoekBIZ Magazine.  

Deurbelettering 

Als proef zijn we gestart met het beletteren van beide deuren. We sluiten niet uit dat we in de toekomst 

meer plekken vrijmaken, afhankelijk van de vraag. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ed 

Smit – ed@buroachterhoek.nl / tel. 06-20885933 

 

 

            

mailto:ed@buroachterhoek.nl


 

 

 

Klimpaalnieuws 

 Door de groepen 1 en 2 van “De Klimpaal” is er vóór de zomervakantie een kunstwerk getimmerd 

van “De Witten” en aangeboden aan de Molenstichting. 

Dit schilderij is ontworpen door dhr. Stevens uit Gaanderen, opa van Thijn uit de kleutergroep.  
Het heeft een speciaal plekje gekregen in “t Stoom” en u kunt het bij gelegenheid dus bewonderen. 
Samen met dhr. Bus en dhr. Hilbers hebben de kleuters toen als dank de molen van binnen en van 
buiten mogen bekijken en zelfs de wieken goed op de wind  
mogen zetten. 
Nogmaals hartelijk dank voor het leerzame uitstapje naar de Ettense molen. 
  
Leerkrachten groep 1 en 2 

                    



 

 

 

 
Musical!! 
 
Onze cliënten hebben erg genoten van de musical '' De Lachfactor'', 
gespeeld door groep 8 leerlingen van Basisschool De klimpaal, te Etten. 
Mooi om te zien dat de integratie binnen Etten, steeds meer vorm krijgt. 
We hopen nog vele activiteiten samen te organiseren.  
 
Cliënten en Team 
Werk en dagactiviteiten 
't Laer Etten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

  

HET STOOMTIJDPERK. 

De toepassing van stoom is al zo’n 225 jaar oud en heeft inmiddels, tot op de dag van vandaag, vele 

andere vormen van energiegebruik ruimschoots overleefd.  De Engelsman James Watt slaagde er in 

1789 in om ’n bruikbare stoommachine te maken. Deze was door z’n grote omvang alleen geschikt 

voor gebruik in vaste opstelling, zoals b.v. in mijnen en fabrieken. Maar het was toen al wel ’n grote 

vooruitgang, want hij kon daar veel zware menselijke en dierlijke spierkracht vervangen, en z’n 

capaciteit was veel groter. Hij stond daar aan het begin van de zgn. Industriële Revolutie (zie Internet 

of encyclopedie).  En wat later kon hij in molens, gemalen en grote schepen de windkracht ver- 

vangen. Ook hier was de capaciteit veel groter; en ….. wat heel belangrijk was: hij gaf daar veel meer 

bedrijfszekerheid, want de wind laat het vaak afweten! 

En wat de stoommachine nodig had, veel steenkool en water, was er volop.  De grote luchtvervuiling 

nam men op de koop toe, en men zag ’t gevaar er niet zo van in (evenmin als van roken). 

ECHTER: voor ’t transport over de weg kon men niets met die stoomkracht!  Totdat George 

Stephenson (eveneens ’n Engelsman) de stoomlocomotief uitvond.  Doch de bestaande wegen 

konden het enorme gewicht niet dragen, dus ….. ’n dure eigen weg over spoorrails was nodig. 

Gevolg: het bestaande landschap met z’n vele wegen, rivieren, kanalen, weilanden, akkers, en 

natuurgebieden werd ingrijpend, rechttoe rechtaan, doorsneden met alle gevolgen van dien! 

Daardoor, en ook vanwege de hoge kosten, kon lang niet elk dorp of kleine stad aangedaan worden 

en bleef dus, tot op de dag van vandaag, de mobiliteit laag (’n auto voor de deur is wel even 

gemakkelijker!)   Maar omdat er nog geen auto’s waren, was het toch toentertijd al ’n hele 

vooruitgang, vooral voor goederenvervoer over langere afstanden. (voor korte afstanden was er 

voordien al wel railvervoer, n.l. de paardentram). 

 De eerste trein van George Stephenson (in 1825) was ’n goederentrein, en hij reed tussen Liverpool 

en Manchester. De snelheid was 33 km per uur; ongelooflijk veel voor die tijd: de mensen waren er 

bang voor!  In Nederland reed hij pas in 1839, en wel tussen Amsterdam en Haarlem; met 

halverwege ’n tussenstation: jawel ….. in Halfweg!   De spoorlijn Arnhem – Winterswijk kwam pas 

veel later tot stand, in 1885. 

 De voordelen van de stoommachine waren z’n grote betrouwbaarheid (vooral belangrijk voor 

schepen op volle zee!)  Bovendien was hij ongevoelig voor overbelasting, en was hij weinig kies- 

keurig wat betreft de brandstof. Verder had de machine ’n rustige loop: hooguit 300 toeren per 

minuut, maar meestal minder.  Aangenaam was dat hij weinig lawaai maakte; veel mensen vinden 

z’n tsjoek-tsjoek-geluid zelfs aangenaam om te horen. 

Maar ondanks dit alles heeft de stoommachine het als krachtbron voor bovengenoemde 

toepassingen niet gehaald. Want op den duur wogen z’n voordelen bij lange na niet op tegen z’n vele 

nadelen; zie volgend artikel.     >> 

                                                                            Bernard Bosman. 

 

Gedienstige pizzaman: “Meneer, zal ik uw pizza in zes of in acht stukken snijden?” 

Klant: “In zes stukken graag, want acht stukken krijg ik echt niet op”. 

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

Genezen patiënte schrijft aan huisarts: “Nu ik uw rekening bekijk, kan ik mij niet 

voorstellen dat ik zo ziek ben geweest”. 



 

  

 

SEPTEMBERVAARTEN  MET  DE FLUISTERBOOT 

Ulft  -Bewonder het unieke Achterhoeks coulisselandschap en de prachtige rivieroevers van de Oude 

IJssel vanaf de fluisterboot de Iesselganger.  

Op 17 september as. is er een excursie tocht naar Kasteel De Kemnade te Wijnbergen, en op 25 

september is er een excursie tocht naar IJsboerderij  ‘t Kempke tussen Etten en Wijnbergen 

De tocht van de Kemnade vertrekt om 8.30 uur vanaf de steiger in Terborg en de tocht naar de 

IJsboerderij vertrekt om 11.00 uur vanaf de steiger in Terborg. 

Elk weekend t/m eind oktober vaart de rondvaartboot “de Iesselganger”vanaf Ulft t/m de sluis in 

Gaanderen en terug. 

Afvaart zaterdags om 13.00 uur en zondags  11.00 uur en 13.30 uur. 

In de herfstvakantie ook op woensdag en vrijdag. 

Volwassen € 6,50 Kinderen  € 3,50 

Boeken via www.ijsselvaart.nl of www.vvvoude-ijsselstreek.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijsselvaart.nl/
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OMMETJE  ETTEN – TERBORG OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN. 
 

Op zaterdagmiddag 9 juli j.l. werd het ommetje officieel in gebruik genomen door  
Burgemeester Otwin van Dijk (zijn allereerste handeling als nieuwe burgemeester!) 
en Heemraad Frank Wissink. 
Deze handeling was het plaatsen van schoenafdrukken in beton, zie foto. 
 

Na een intensieve periode van ruim 4 jaar was het eindelijk dan zover. 
Een bijzonder geslaagd en gezamenlijk project van Dorpsbelangen Etten, 
Terborgs Belang, Gemeente Oude IJsselstreek en Waterschap Rijn & IJssel. 
 

Het ommetje is volledig voorzien van routepijlen, zowel linksom als rechts. 
De totale  lengte bedraagt bijna 10 km en heeft een officieel startlocatie op het  
St. Jorisplein in Terborg. 
Deze wandeling brengt je langs prachtige monumentale gebouwen, bospercelen, 
mooie parken, het natuurgebied tussen Terborg en Gaanderen, het gebied rondom  
sluiscomplex De Pol, het machtig mooi aangelegde vispassage compleet met loopbrug  
over het water, moerasachtige percelen met veel watervogels, een nieuwe aangelegd voetpad, enz. 
enz. 
Het is absoluut de moeite waard om een deel of geheel het ommetje te bewandelen. 
Het brengt je op plekken waar je nog nooit bent geweest en toch dichtbij ! 
Rust, ruimte en natuur, volop genieten dus !! 
Het onderhoud van het wandelpad wordt voor een deel door onszelf gedaan m.b.v. vrijwilligers, we 
hebben hiervoor de nodige apparatuur aangeschaft. 
Inmiddels is deze wandeling ook digitaal beschikbaar middels een QR code, ook 
is er een mooie fullcolour brochure ontworpen deze ligt bij de VVV kantoren. 
Deze brochure geeft je info wat er zoal onderweg te zien is. 
Ook is deze wandeling aangemeld bij verschillende wandelwebsites. 
Zoals bekend doen we met dit project mee met de landelijke leefbaarheidswedstrijd  
Kern met Pit 2016. 
We zijn al genomineerd voor de provinciale finale in Januari 2017. 
Tijdens deze finale zullen we een foto impressie presenteren van ons ommetje. 
Mochten we deze finale winnen dan zijn we geplaatst voor de landelijk finale. 
Afwachten dus…… 
Nog even voor de duidelijkheid: 

 Waar aangegeven is het VERBODEN voor fietsers. 

 Voor het gehele ommetje geldt HONDEN AAN DE LIJN. 

 Volg de aanwijzingen en begeef je UITSLUITEND op het wandelpad. 
 

Zijn er op- of aanmerkingen over het Ommetje Etten – Terborg, dan kunt u mailen 
naar:   info@etten-gld.nl 

 

        
 

R O U T E P IJ L  OMMETJE 
 
 
 

mailto:info@etten-gld.nl


 

 

 

ONTHULD TEKSTPANEEL t.g.v. INGEBRUIKNAME 9 Juli 2016 

 
 

SCHOENAFDRUKKEN in beton door Burgemeester Otwin van Dijk  
en Heemraad Frank Wissink 



 

 

 

Welkomstwoord van voorzitter Barry Kock 
 

 

Veel belangstelling, mooi weer en allemaal een lekker ijsje ! 
 

  



 

 

 

Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

___________________________________________________________________ 
 
Kermisviering 
Op zaterdag 24 september wordt de Ettense kermis weer traditioneel ingeluid met een 
muzikale en feestelijke viering in onze kerk. De viering begint om 18.00 uur. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Schutterij De Eendracht, Harmonie Onderling Genoegen, 
Vrouwenkoor Con Brio en ons Kerkkoor. De collecte tijdens de viering komt ten goede aan 
de restauratie van de glas-in-lood ramen. Iedereen is van harte welkom!  
 
De geloofsgemeenschap H. Martinus wenst u alvast gezellige kermisdagen toe. 
 
 
Aankondiging seniorenmiddag 
De eerstvolgende seniorenmiddag in onze Mariakapel vindt plaats op vrijdag 28 oktober 
van 13.30 tot 16.30 uur. Het is alweer de zesde editie van de seniorenmiddag en het is fijn 
om te zien dat de middagen goed bezocht worden. Er is geen leeftijdsgrens dus iedereen die 
zich aangesproken voelt, is van harte welkom. 
 
Die middag zal er ruimschoots de mogelijkheid zijn om onder het genot van een hapje en 
een drankje met elkaar in gesprek te gaan. Dit keer is pastoor Ambting zelf aanwezig om met 
de mensen in gesprek te gaan. Ook zal hij voorgaan in een korte Eucharistieviering met 
medewerking van het kerkkoor. Verder hebben de vrijwilligers weer een leuke invulling van 
de middag bedacht. U bent toch ook van de partij?  
 
U kunt zich vóór 20 oktober opgeven bij:  
-  Marion Leyzer, Mozartlaan 3, 7075 BH Etten tel. 0315-329306 of 06 30953959; 
-  Marleen Pierik, Strik 27, 7075 AH Etten tel. 0315-325017. 
Of via het secretariaat van de kerk; (0315) 342498. 
 
Opgave per e-mail is ook mogelijk:  
-  mleyzer@gmail.com  
-  marleen.pierik@upcmail.nl 
 

 

 

Programma Vrouwenvereniging Etten  

* alle activiteiten vinden plaats in zaal Köster, Dorpsstraat 26, 7075 AE Etten. Tel: 0315-

341985, tenzij anders vermeld. 

 
Donderdag 13 oktober 2016. 19:00 uur 
Openingsavond met een dienst in de Mariakapel. Na de koffie komt Ria Runneboom van de 
Gemeente Oude IJsselstreek uitleg geven over slimme oplossingen voor de ouder wordende 
mens van nu en later. 
 

mailto:mleyzer@gmail.com
mailto:marleen.pierik@upcmail.nl


ETTENSE KERMIS 2016 

ZAAL KÖSTER 

Zaterdag 24 september; 21.00 uur SPOT! 
 

Zondag 25 september; 12.15 uur FRÜHSCHOPPEN 

            Terborgher Muzikanten 

       14.30 uur PEP&FREEline 

 

Maandag 26 september; 14.00 uur HIKE 

Dinsdag 27 september; Café FINISH 

TTuusssseenn  2211..0000  eenn  2211..3300  uuuurr  22  mmuunntteenn  ggrraattiiss!!  



 

 

 
  

 
 

           
Nieuw bestuur voor Harmonie Onderling Genoegen 
 
Tijdens de jaarvergadering in maart jl. hebben enkele bestuursleden van Harmonie Onderling 
Genoegen te kennen gegeven te willen stoppen met hun bestuurstaken en het stokje over te dragen. 
Zoals oud-voorzitter Tim van Dulmen het schetst: een bestuursfunctie is een belangrijke taak en daar 
wil ik volledig voor kunnen gaan, als dat niet lukt om welke reden dan ook dan is het goed om te 
stoppen. Ook Wendy Wensink (secretariaat) en Petra Derksen (Algemene bestuurszaken) zijn uit het 
bestuur getreden. Petra blijft nog wel beheerder van de Wielder. Via deze weg willen wij hun nog 
eens extra bedanken voor hun jarenlange inzet. 
 
 
 
Het nieuwe bestuur bestaat uit  
(van links naar rechts):  
Miriam Blok      : Voorzitter   
Sabine Kempers     : Secretariaat 
Theo Sloot      : Algemene bestuurszaken 
Karin Kobussen      : Beheer instrumentarium  
Marije Sloot      : Jeugdbeleid 
Edwin ten Brinck   :  Penningmeester 
 
 
 
 
 
Ons programma voor 2016: 
Op zaterdagavond 24 september a.s. verleent Harmonie Onderling Genoegen samen Schutterij de 
Eendracht, Con Brio en het kerkkoor haar medewerking aan de kermis mis in de RK kerk te Etten, 
aanvang 18.00 uur. 
 
Half december zullen de leden weer bij u langkomen om de bestelling te noteren voor de oliebollen 
en appelbeignets. 
 
Noteer ook alvast in uw agenda: Zondag 15 januari 2017 geeft Harmonie Onderling Genoegen een 
nieuwjaarsconcert in zaal Köster te Etten. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 
 

                                   
Wist u dat er in de Wielder ook ruimtes te huur zijn voor bijvoorbeeld 
vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke. Mocht u meer informatie hierover 
willen dan kunt u contact opnemen  met onze voorzitter Miriam Blok                    
(Tel. 0620715000) 

        
                                                 Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe! 
 



 

  

 

 



 

  

 



 

  

 
 

 

                                                                                                                       

 

 

Reglement Koningschieten 

tijdens de Kermis in Etten. 

 
       

 
 

 

Algemeen.                                                                                         

 

1. Voor de vogelschietwedstrijden zijn van toepassing de voorschriften, voorwaarde 

bepalingen bij de jaarlijkse door het gemeentebestuur te verlenen 

vergunningen, benodigd voor het houden van voornoemde wedstrijden . 

2. Het niet naleven van deze regels kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

3. In het afgebakende gebied mag geen alcohol worden genuttigd. 

4. Mocht er tijdens het vogelschieten dingen voorvallen waarin dit reglement niet  

voorziet,dan beslist het bestuur van de schutterij hierover . 

 

Verkrijgen van loten. 

 

1. Alle leden van de schutterij boven de 18 jaar mogen deelnemen aan het vogelschieten. 

2. Alle Ettense ingezetene (zowel vrouwen als mannen ) vanaf 18 jaar mogen deelnemen 

aan het vogelschieten. 

3. Daarnaast kan men van de mogelijkheid gebruik maken om kermislid  te worden. 

Dit is voor personen die een binding hebben met Etten en graag willen meeschieten. 

Het bestuur van schutterij beslist of de persoon word geaccepteerd als kermislid. Deze  

personen betalen een extra bijdrage( voor bedrag zie bijlage ). Ze mogen ook 

meeschieten voor het koningsschot. 

4.   De loten worden verkocht voorafgaand aan het vogelschieten. 

5.   De loten zijn dichtgevouwen briefjes met een nummer, de nummers die zijn getrokken  

      bepalen de volgorde van schieten, 

6.   Een deelnemer mag maximaal 10 loten kopen, de leden van de schutterij krijgen  

      daarnaast nog een lot gratis van de schutterij. 

7.   De loten kosten € 1,50 per stuk ,en dienen contant te worden afgerekend. 

8.   Als men meedoet aan het vogelschieten moet de persoon bij de aankoop van de loten  

      zich te kunnen legitimeren daarnaast moet of zij  hun naam en handtekening plaatsen 

     op het introducé register, welke aanwezig is. Dit ivm de uitvoering van de  wet 

     ‘’ circulaire’’Wapens en  Munitie . 

                                                                                                        



 

  

   Schieten op de vogel.                                                                            

 

1. Een commissie van 3 personen bepaald bij onvoorziene omstandigheden wat er 

gebeurd. Deze commissie wordt door het bestuur van de schutterij ieder jaar 

opnieuw vastgesteld. 

   2.   Het eerste schot zal verricht worden door de Burgemeester van de Gemeente Oude      

         IJsselstreek , of een door iemand die hem vertegenwoordigd. Daarna volgen in 

         volgorde ,de voorzitter,de Pastoor,de Dominee, Gemeente raadsleden uit Etten en         

         ereleden van de schutterij, en daarna andere personen. 

3.   Indien een bestuurslid van de schutterij moet schieten, en deze heeft andere  

               verplichtingen dan mag een ander bestuurslid van de schutterij dit schot voor hem 

               lossen (schieten). 

         4.   De volgorde van schieten is als volgt:    Hals 

                                                                Linkervleugel ( voor de kijker rechts) 

                                                                         Rechtervleugel ( voor de kijker links) 

                                                                         Staart 

                                                                         Romp vogelschot. 

   5.   Word er niet in deze volgorde geschoten dan vervallen deze onderdelen aan de  
                schutterij en zal er geen prijs worden uitgereikt voor dat onderdeel. 

   6.   Als er door de commissie van 3 personen is besloten dat er op de romp geschoten mag  

         worden,dan gaan de prijzen die nog niet zijn gevallen automatisch naar de schutter die  

         de romp eraf schiet. 

7. Voor ieder gevallen onderdeel krijgt degene die het laatste schot heeft verricht een prijs, 

       deze prijs is genoemd in de bijlage. 

8. De commissie van  3 personen  beslist wanneer er op de romp geschoten mag worden    valt 

de romp er eerder af, dan word  deze door een andere romp vervangen . 

9. Zijn de onderdelen er om 12.30 uur  niet  af , dan wordt er vanaf dat tijdstip op de romp 

geschoten . 

10. De commissie van 3 personen  beslist wanneer de romp is gevallen 

11. Als de romp  is gevallen,dan is degene die het laatste heeft verricht, ‘’de Koning’’. 

12. De nieuwe Koning zoekt of kiest een Koning en zal daarna worden gehuldigd. Als de 

nieuwe koning een vrouw is,dan kan zij haar man/partner als koningin kiezen. 

 

       Koning van Etten  

 

1. De koning is dan in dat kermisjaar,lid van de schutterij. Degene die het koningsschot heeft 

      is “de koning’’ dit kan ook een vrouw zijn, zoals de koning ook een man kan zijn. 

   2.   De schutterij heeft een koningspaarbegeleider(ster) welke contactpersoon is tussen het           

bestuur van de schutterij  en koning. 

3 .  Verwacht wordt van de koning dat deze meedoet aan enkele activiteiten van de schutterij, 

       o.a enkele concoursen ,gemeentelijk koningschieten. 

Deze zullen hem of haar door de koningspaarbegeleider(ster) worden medegedeeld. Of bij 

afwezigheid van de begeleider(ster) door iemand anders van het bestuur. 

4.    De koning en koningin kunnen een vergoeding krijgen  voor het huren van kleding, die zij 

          tijdens optredens van de schutterij zullen dragen. Deze bedrag staan in de bijlage genoemd. 

   5.    De koningin mag een ring  uitzoeken ter waarde van  € 100,00 . Het is de bedoeling dat 

          deze ring dan wordt aangeboden aan de koningin, door het bestuur van de schutterij in de 

          maanden november / december van dat jaar. 

 

Goedgekeurd    september 2015 

   Etten 
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http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=927
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=937
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=933&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=930
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=936&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=926
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=935&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=931
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=932
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=939&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=938
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=934&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=929
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http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=927&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=937&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=933
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=931&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=936
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=930&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=935
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=926&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=932&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=939
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=938&a2=928
http://www.voetbaloost.nl/wedstrijdhistorie.html?a=3&a1=928&a2=934


 

 

 

 

 

 

Ledenvergadering en gezellige barbecue  

Club van 50 

 

Op zaterdag 3 september werd de jaarlijkse 

ledenvergadering van de Club van 50 gehouden in de 

kantine van v.v. Etten. Ongeveer 25 leden waren 

aanwezig op deze jaarlijkse vergadering.  

 

Nadat voorzitter Guus van Aken de vergadering had geopend, blikte secretaris Sjoerd Jansen terug op 

het afgelopen jaar. Het ledenaantal per 3 september jl. is 80 (één minder dan het jaar ervoor). Lid 

worden van de Club van 50 schijnt zijn vruchten af te werpen, want de kersverse leden Rens & Silke 

werden donderdags voor de vergadering de trotse ouders van zoon Daan. Namens bestuur en leden van 

de Club van 50 van harte gefeliciteerd! 

 

Het afgelopen jaar werd er weer een aantal initiatieven gerealiseerd. Zo heeft de Club van 50 €1000,-- 

ter beschikking gesteld voor de aanschaf van het terrasmeubilair. Inmiddels is het meubilair 

aangeschaft en het resultaat mag er zijn! Een woord van dank gaat uit naar de mannen klusploeg voor 

hun inspanningen. Verder is er een nieuw en groter bord aangeschaft voor de vermelding van de leden. 

Dit bord wordt op korte termijn onthuld in de kantine van v.v. Etten. 

 

Tot slot is er een bedrag van €1000,-- toegezegd voor de realisatie van groene stroom op het sportpark. 

Uit onderzoek door o.a. het bestuur van v.v. Etten is gebleken dat groene stroom op dit moment voor 

ons sportpark niet rendabel is. Het toegezegde bedrag is dan ook niet uitgegeven. 

 

Penningmeester Bart Driever kon met trots vertellen dat de bankrekening van de Club van 50 

inmiddels goed gevuld is waardoor er een aanzienlijk bedrag beschikbaar is om nuttige en zinvolle 

investeringen te doen.  

 

Diverse leden (en ook het bestuur van v.v. Etten) hebben initiatieven aangedragen voor de besteding 

van de gelden. Alle leden krijgen bericht met een aanbeveling voor de besteding van onze gelden en 

kunnen hierop reageren. Op korte termijn kunnen we jullie dus meer berichten over de besteding van 

onze gelden. 

 

Nadat de vergadering was gesloten, werd buiten op het terras de barbecue aangestoken. Aangezien het 

prachtig weer was, werd er onder het genot van een hapje en een drankje gezellig nagezeten (zie 

foto’s).  

 

Kortom: een geslaagde dag! Mocht u ook interesse hebben om lid te worden van de Club van 50 

waardoor u onze voetbalvereniging een warm hart toedraagt? Mail dan naar 

clubvan50etten@hotmail.com of benader één van de bestuursleden (Guus van Aken, Bart Driever, 

Sjoerd Jansen). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sjoerd Jansen 

Secretaris Club van 50 

 

 

 

 

mailto:clubvan50etten@hotmail.com


 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Nieuws van V.V. Etten 
 

Vrijwilliger van de maand: Hennie Bergevoet 
 

Aan een huis in de Molenstraat, pal naast het voetbalveld, zit een 71-jarige man op de hoek 
van een bank, uitkijkend in de richting van De Stenderkast. Deze man is al decennialang 
onlosmakelijk verbonden aan de voetbalvereniging Etten. Het is een uur voor de A-junioren 
van Etten en tegenstander Brummen zich zullen melden op sportpark De Treffer. De man in 
kwestie, Hennie Bergevoet, zal zoals altijd present zijn om alles in goede banen te leiden. 
Als scheidsrechterscoördinator heeft hij ervoor gezorgd dat ook deze wedstrijd weer in 
goede handen is. In dit geval hanteert Nico Roerdink de scheidsrechtersfluit.  
 
Een terugblik  
Begin jaren zeventig, in het seizoen ‘71/’72 om precies te zijn, begon Hennie zelf aan zijn 
scheidsrechterscarrière. 45(!) jaar later heeft de geboren en getogen Ettenaar een ontelbaar 
aantal wedstrijden geleid. Wedstrijden die gespeeld werden door de allerkleinsten tot de aller 
oudsten. De laatste jaren is Hennie op het veld niet meer actief. Daarom is hij tegenwoordig 
als scheidsrechterscoördinator verantwoordelijk voor het aanwijzen van clubscheidsrechters 
aan de diverse wedstrijden die in de weekenden op ons complex gespeeld worden. Een hels 
karwei, want het zijn nou eenmaal tijden waarin vrijwillige scheidsrechters niet altijd 
gemakkelijk te vinden zijn.  

 
Achter de computer in de bestuurskamer ziet Hennie dat alle wedstrijden voor het komende 
weekend weer kundig geleid zullen worden door onze scheidsrechters.  
 



 

 

 
 
Scheidsrechters: onmisbare schakels 
Zelf heeft Hennie in al die jaren nooit met tegenzin de gang naar het voetbalveld gemaakt 
om met een korte, ferme fluittoon weer een wedstrijd in gang te zetten. Zonder 
scheidsrechters immers geen wedstrijden en dus geen plezier en sportiviteit voor pupillen, 
junioren, senioren en veteranen.  
 
Hiermee benadrukt hij nogmaals het belang van vrijwilligers voor onze vereniging. In 
algemene zin, maar vooral ook binnen het scheidsrechtersvak. In de media komt dit vak nog 
weleens in negatieve zin in het nieuws. Zo zijn er spelers die opgekropte stress schijnbaar 
op het veld tot uiting laten komen. En zouden velden omsingeld worden door bemoeizuchtige 
vaders en moeders.  
 
Met al zijn praktijkervaring weet Hennie dit goed te relativeren: “Ik heb één keer letterlijk de 
fluit overhandigd aan een luidruchtige vader. Vervolgens zei ik: hier heb je de gele en de 
rode kaart, een helft duurt 45  minuten, veel succes”. Toen bond de beste man wel in. Maar 
geloof me, dit soort aanvaringen zijn écht uitzondering hoor. Zeker op de Achterhoekse 
velden is er nog volop respect voor elkaar.” 
 
Van alle markten thuis  
Naast al zijn inspanningen voor ‘de mannen in het zwart’ is Hennie tevens consul. Dit houdt 
in dat hij op de zaterdag – en zondagochtenden soms al om 6.30 uur in de regen een rondje 
over de velden maakt, om te kijken of deze later op de dag bespeelbaar zullen zijn. Vroeg uit 
de veren is dan simpelweg een vereiste omdat tegenstanders en de KNVB tijdig 
geïnformeerd moeten worden over eventuele afgelastingen.  
 

 
Nooit te beroerd om een handje te helpen in de kantine.  



 

 

 
 
Hier blijkt toch weer een boegbeeld van het vrijwilligersgilde van V.V. Etten te spreken. Terugkijkend 
op zijn lange staat van dienst is Hennie kort en duidelijk als er gevraagd wordt naar “zijn geheim”. 
“Simpel, ik zie het nog steeds al hobby. Ik ben gewoon graag op de club. En niet onbelangrijk, ik heb 
een vrouw die mijn steun en toeverlaat is. Daarnaast wast ze ook nog eens de shirtjes van de 
scheidsrechters en als er een KNVB-badge op het shirt los begint te laten dan heeft mijn vrouw dit zo 
weer hersteld”.  
 
Kortom, een meer dan terechte vrijwilliger van de maand. En mocht je dit lezen en benieuwd zijn naar 
wat je als scheidsrechter voor V.V. Etten kunt betekenen, kijk dan eens op:  

www.vvetten.nl/scheidsrechters-2/ 
Of klamp Hennie eens aan als je op het sportpark bent.  
De kans dat hij daar rondloopt is namelijk vrij groot.  

 

Zet in alvast in uw agenda: Ledenvergadering 

 
De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 27 oktober en zal starten 
om 21:15 uur. Zorg dat je er bij bent! 
 

Scheidsrechters gezocht! 
Wij zoeken leden en niet-leden die het leuk vinden om scheidsrechter te worden bij V.V. 
Etten. Bij zowel de jeugd als de senioren zoeken wij enthousiaste kandidaten die ook de 
mogelijkheid kunnen krijgen om bij de KNVB een officiële scheidsrechter cursus te volgen. 

  

Pupillenscheidsrechter 
Tegenwoordig kun je al een echte voetbalscheidsrechter worden als je twaalf jaar bent. Je 
kunt dan de opleiding voor pupillenscheidsrechter gaan doen. Het is een korte cursus waarin 
je leert over spelregels voor F- en E-spelers (dat noemen we de pupillen), die met zeven 
tegen zeven spelen. Ook leer je hoe je slim over het veld kunt lopen, zodat je dicht bij het 
spel blijft. Verder gaat het in die cursus over hoe je omgaat met spelers, leiders en ouders. 

  
Juniorscheidsrechter 
Voor deze cursus moet je 15 jaar zijn. Er zijn vijf bijeenkomsten, waarop je ook veel oefent 
op het veld. Je leert meer over de spelregels en het meelopen met het spel. De docent laat 
veel DVD-beelden zien om dingen duidelijk uit te leg- gen. Als je voor deze cursus slaagt, 
mag je bij de eigen club wedstrijden fluiten van de D- en C- junioren. Veel jongens en 
meisjes, die eerst een pupillencursus hebben gedaan, gaan later deze cursus 
Juniorscheidsrechter volgen. 

  

Basisopleiding Scheidsrechter veld (BOS) 
Als je deze cursus hebt gedaan, mag je wedstrijden fluiten van B- en A-junioren en senioren. 
Je moet 16 jaar zijn om aan deze cursus te kunnen beginnen. Ook hier oefen je veel op het 
veld en worden alle regels met DVD-beelden uitgelegd. 
  
Heb je interesse? Stuur een mailtje naar Sander van Aken (sandervanaken@hotmail.com) en we 
nemen snel contact met je op! 
 

 

 

 

http://www.vvetten.nl/scheidsrechters-2/
mailto:sandervanaken@hotmail.com
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