
Hallo lu’j, 

Allereerst allemaol de beste wensen veur ’t 

kommende jaor en no’w maor hopen dat ’t 

wat weurdt. Ik zal mien best de veur doen en 

ik nem aan dat jullie dat ook zullen doen. Als ik 

dit zit te schrieven is het blue Monday, of te 

wel depridag. ’t Schijnt een dag te zun, waor 

volle mensen depressief zunt. No’w lu’j ik zal 

jullie vertellen, as ik no’w naor buuten kiek 

dan wordt i’j vanzelf depressief. ’t Is mistig 

kold en grauw. Toen ik vanmargen naor ’t 

ne’js keek werd ik ook al meteen depressief.  

Lu’j de acht riekste mannen van deze aard 

kloot, hebben net zo volle geld als de 3,6 

miljard armste mensen. Dit mos direct 

verboden worden, dit is toch echt asociaal. 

Mo’j nao gaon dat der elke dag 3,6 miljard 

mensen zunt wie niet wetten hoe ze an ’t 

eaten motten kommen en dat der acht van die 

rijke stinkerds zunt wie niet wetten hoe ze het 

geld motten opkriegen. Ja lu’j de verholding 

tussen riek en arm was al weg maor is no’w 

helemaol uut ’t gezichtsveld verdwenen. No’w 

nog effe wat anders, wat mien de letste 

weaken opvildt hier in de heerlijckheid. Ik zie 

steeds meer olders achter ’t stuur zitten met 

de kleine op hun schoot. Opa en oma hebben 

opgepast mama of papa halen den kleine op, 

ach kom maor hier bi’j papa of mama achter ’t 

stuur zitten. Ik vraog mien af of deze papa’s of 

mama’s wel wetten wat der kan gebeuren als 

ze ergens tegen an ri’jen. Den bumper weurdt 

wel weer gemaakt maor lu’j as den airbag 

afgeet, den kleine den kunnen jullie niet meer 

maken, denk daor is an. Ik bun in staat um de 

volgende keer van die papa’s of mama’s een 

foto te maken en in de Treffer te zetten. Maor 

mensen ze hebben een geluk, dat mag niet 

dan kom ik an hun privileges. Dus papa’s en 

mama’s hoe leuk ’t ook is denk an ’t leaven 

van den kleine. 

 

De groeten 

De bruur van, 

  

 

 

 

     
     Kopij  inleverdatum  

            Uiterlijk  woensdagavond   
           15 Februari voor 20.00 uur. 
       De volgende Treffer verschijnt 
                   21 Februari 2017. 

 

          Via detreffer11@gmail.com 
            Januari 2017, jaargang 36 

                     Nummer 355 
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“Het afscheid van een fijne dirigente” 
 
ETTEN: Na vijf mooie jaren nam Harmonie Onderling Genoegen afscheid van haar dirigente Willeke 
de Laak. Zoals de weekendkrant kopte “Willeke tikt voor de laatste keer af”.  
 
Zaal Köster is traditioneel het podium voor 
de concerten” van HOG en de zaal was 
wederom goed gevuld. Dat Etten een 
muzikaal dorp is blijkt ook nu weer. Van 
jong tot oud was men naar zaal Köster 
gekomen om van de klanken van de 
harmonie te genieten.  
 
Van voorjaar was er buiten nog niet veel te 
merken, want we meten temperaturen 
rond het vriespunt, maar daar was in de 
zaal niets van te merken. De warme 
klanken van de harmonie warmden 
iedereen op, zeker na de pauze had het orkest de schwung er goed inzitten. Het orkest bracht een 
gevarieerd programma waar voor ieder wat wils in te horen was. 
 
Voorzitster Miriam Blok richtte het woord tot de scheidende dirigente. Ze prees de Willeke als 
dirigente en overhandigde Willeke onder luid applaus een prachtige gegraveerde vaas en natuurlijk 

de bijbehorende bloemen. Het is een afscheid van 
een fijne dirigente. 
Voor het laatste nummer was het woord aan 
Willeke zelf. In een emotionele speech memoreerde 
ze aan haar droom; “ooit een harmonieorkest 
dirigeren”. Harmonie Onderling Genoegen liet deze 
droom uitkomen. Nu heeft ze een keuze gemaakt 
om haar pad te vervolgen. Wat dit gaat brengen 
weet ze nog niet, maar Harmonie Onderling 
Genoegen uit Etten heeft een speciaal plekje in haar 
hart veroverd.  

 
Na het concert schudden veel gasten Willeke de hand en veelvuldig hoorde je: “toch wel jammer dat 
je vertrekt”.  
De komende weken gaat duidelijk worden wie Willeke opvolgt als dirigent van het orkest. 
 

 

Vrouwenvereniging Etten  

Donderdag 17 februari 2017. 16:00 uur 
Jubileumviering van het 60 jarig bestaan van onze vereniging. We vier het met een 
etentje en een leuke onderbreking. Annie v.d. Heijden is vanaf de oprichting lid en 
wordt natuurlijk gehuldigd. 



 

 

 

 
 

Adem je  

slank en fit 
 

 
Slank en fit door je ademhaling?  

Ja, dat is mogelijk.  

 

Na het succes van de eerste cursus start 31 januari de nieuwe cursus Adem je slank en fit. 

Het programma duurt 7 weken. Dit is iedere week op dinsdagavond van 19:15 tot 20:45 uur in de 

Wielder, Dorpsstraat 3 in Etten. 

 

Goede voornemens of je gewoon fitter voelen, de reden om te starten maakt niet uit, het resultaat is 

wat telt. Voor iedereen die gewicht wil verliezen, je fitter voelen of je ademhaling verbeteren. Het 

draait vooral om bewustwording, ademhaling en ontspanning.  

 

Zes jaar geleden ben ik gestart met de praktijk voor Natuurgeneeskunde, en verder opleidingen 

gevolgd voor orthomoleculair specialist en ademcoach. Iedere avond van de cursus geef ik uitleg en 

achtergrondinformatie over de oefeningen. De begeleiding doe ik samen met Jacqueline Teerink, zij is 

ook ademcoach. 

 

Thuis ga je met de oefeningen aan de slag en de tijd die je hieraan besteed is iedere dag drie keer drie 

minuten. De oefeningen zijn gericht op ademhaling en bewustwording, het gaat niet specifiek over je 

voeding en je krijgt geen dieet. 

 

Wil jij slanker worden en je fitter voelen en heb je iedere dag negen minuten de tijd?  meld je dan aan 

en ga ermee aan de slag.  

 

dinsdag avond van 19:15 tot 20:45 uur 

31 januari  - 7 - 14 -21 februari  

                    7 - 14 -21 maart 

Plaats         Wielder, Dorpsstraat 3 in Etten 

Kosten         € 150,00 

Aanmelden: info@natuurgeneeskunde-etten.nl 

                    06-20715000 
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29e   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 Vrijdag 24 MAART  
Voorrondes: 

 Woensdag  4 April – Donderdag  5 April en Vrijdag 6 April. 
Tussen 19.00 uur en 22.00 uur kan er geschoten worden 

Finale: 

 Donderdag 13 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 4   April minimaal 12 jaar zijn. 

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

strijden om de wisselbeker. 
 

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

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

“Familie Bruinsma in de bocht, Leve de Koning” 
op de planken bij Zaal Köster in Etten op zaterdag 11 februari en zondag 12 februarie. 

Al voor de Ettense kermis in september zijn de spelers van de Ettense toneelvereniging bij elkaar 
gekomen om de repetities te starten voor de uitvoering die aanstaande 11 en 12 februari gegeven 
wordt. Deze keer is er gekozen voor een komedie van de bekende toneelschrijver Carl Slotboom. 
“Leve de Koning” uit de familie Bruinsma serie. We hebben al eerder enkele Familie Bruinsma 
stukken met zeer veel plezier gespeeld en ook dit stuk belooft weer een lachnummer te worden. 
Tijdens de voorbereidingen is er al heel wat afgelachen.  
 

Het verhaal 
Koningsdag in Nederland. 
Alles wat enigszins bruikbaar is wordt door Sjef in zijn kraam uitgestald. Het is immers vrijmarkt en 
een mooie gelegenheid om van de rommel af te komen. Een lastige bijkomstigheid is het bezoek van 
de zuster van Truus. Maar er zijn meer gasten die Sjef liever kwijt dan rijk is. 
 

Over Toneelvereniging Etten 
Met een historie van bijna 100 jaar kan de Ettense Toneelvereniging vertrouwen op een ruime 
ervaring met het opvoeren van toneelspelen in diverse genres. “Familie Bruinsma in de bocht, Leve 
de Koning” is het laatste toneelstuk dat wordt opgevoerd voor de viering van het 100 jarig jubileum 
van de vereniging. In 2018 wordt het 100 jarige jubileumjaar van de vereniging gevierd. Uiteraard 
mag u dan van ons een waar spektakelstuk verwachten. Verdere details volgen.  
 
Uitvoering op zaterdag 11 en zondag 12 februari om 19:30 uur bij Zaal Köster, 

Dorpsstraat  26 in Etten. Zaal open vanaf 18:45 uur. 

Kaarten kunt u reserveren via de website www.toneelverenigingetten.nl en zijn ook in 

de voorverkoop verkrijgbaar bij zaal Köster en drogisterij Westerhof in Etten.  

Voor de aankomende uitvoering hebben we een groter decor nodig dan normaal. Dit betekent dat er 

wat minder stoelen in de zaal passen. Aangeraden wordt dan ook om tijdig te reserveren of kaarten bij 

de voorverkoop adressen te kopen.  

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Emiel Tiemessen 
T. 06-30214696 
E. emiel@tiemessen.org 
Beeldmateriaal via onze website www.toneelverenigingetten.nl en facebook  
www.facebook.com/toneelveretten   
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Terug in de tied 

 

Ik wil gin stetje of een knötjen 

Of een driedelig pakje aan 

Gin kleurtjen uut een pötjen 

En veural gin drukke hippe baan 

 

Ik wil gin villa veur de fun 

Woorin ik kan vedwalen 

Ik wil gin rieke stinkerd zun 

En met creditcards betalen  

 

Ik hoef geen jaguar of BMW 

En met mien kop in de krant 

Gin vakantiehuusken aan zee 

Of een eigen stuksken  strand 

 

Ik heb gin vestand van dure wien 

Wil niet dineren met hoge heren 

Ik pas  derveur mien te laoten zien 

In völs te dure sjieke Armanikleren 

 

Ik mot gin poeier op mien wangen 

En loze präötjes vekoop ik niet 

Wil weer dat kind zun onbevangen 

Dansend in ’n eindeloze zee van tied 

 

Ik wil terug naor mien kindertied 

De tied toen alles ni-j nog was 

Van spelletjes wie kent ze niet? 

Van varen op ’n vetrouwd kompas 

 

Weer naor buten in de raegen 

Stampend in de plassen staon 

Modder aan mijn boks afvaegen 

Wat ik altied as blaag al heb gedaon 

 

Weer in mien ogen können wrieven 

Van vebazing, of het gin twiefel lijdt 

Dat mag altied hangen blieven 

Dat gevuul van onbevangen vrolekheid 

 

   Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 



 

  

HET STOOMTIJDPERK   (slotartikel) 

Uit het vorige artikel bleek al dat men zo’n stoomturbinecentrale eigenlijk overal kon neerzetten; 

mits natuurlijk wel op de meest gunstige plaats wat betreft de afzet van de opgewekte electriciteit. 

Omdat zo’n gestookte centrale erg veel brandstof nodig heeft (toen altijd steenkool) restte dus nog  

’t probleem om deze fossiele brandstof zo efficiënt en economisch mogelijk aan te wenden. Maar ’t 

rendement was en bleef uiteraard beduidend minder dan bij waterkracht: iets meer dan de helft. 

De steenkoolverbranding gaf veel luchtvervuiling, maar daar zat men toen nog niet zo mee. Er 

werden nauwelijks kosten voor gemaakt:  enkel ’n flinke hoge schoorsteen! 

In 1906 verliet de eerste goedwerkende stoomturbine de fabriek van Allis Chalmers (dat was dus 

ruimschoots voordat hun eerste trekkers in 1914 van de band liepen). 

Na vele leveringen in eigen land en in Canada begon men te denken aan exporteren naar Europa.  

Om tijd te winnen gebeurde dit in samenwerking met de bekende Duitse firma Siemens, die reeds 

veel ervaring had met sneldraaiende generatoren met andersoortige aandrijving. De stoomturbines 

van Allis Chalmers, die voorzien waren van zeer geavanceerde schoepenraderen en die door zeer 

hoge stoomdruk via uitgekiende straalpijpen werden aangedreven, konden moeiteloos aan de 

toenmalige verwachtingen voldoen. En door de as van de turbine in één lijn te plaatsen met de as 

van de generator (directe koppeling) was er maar heel weinig wrijving en slijtage in de lagers. 

 En wat de kosten van de opgewekte electriciteit betrof:  het gebruik van electriciteit vond men 

natuurlijk prachtig, maar het moest uiteraard wel voor iedereen betaalbaar blijven. Want de 

afnemers (huishoudens en bedrijven) kregen ook nog met flinke omschakelingskosten te maken! 

 ’n Heikel punt is dat electriciteit niet grootschalig is op te slaan en overal naar toe te brengen. Zodra 

het opgewekt is moet het meteen via dure hoogspanningsleidingen of –kabels (met veel verliezen) 

verbruikt worden. Om ’n indruk te geven:  de transportkosten zijn voor ’n gemiddeld huishouden 

bijna even hoog als de electriciteit zelf! 

’n Verliespost die nog wel eens over ’t hoofd wordt gezien is het feit dat het electriciteitsnet 

constant, 24 uur per etmaal, onder spanning moet worden gehouden, ook al wordt er vaak minder 

afgenomen. Maar over de practische toepassing van ‘stroom’ natuurlijk niets dan lof!   

Ook op ’t gebied van zgn. warmteterugwinning in de krachtcentrales zijn al grote vorderingen 

gemaakt.Met deze restwarmte kan het te verstomen water alvast voorverwarmd worden, en het 

overige gebruiken voor stadsverwarming en kasteelt.  Maar:  de te gebruiken brandstof in kracht- 

centrales zal voorlopig nog wel ’n strijdvraag blijven, want in de politiek is men ’t hier nog lang  

niet over eens!  En 100 %  ‘groene stroom’ zal nog wel even ’n toekomstdroom blijven …… 

EN:  wat de moderne hedendaagse electrische trein betreft: ook al is de antieke stoomlocomotief 

verdwenen, via ’n omweg komt er evengoed nog weer stoom te pas aan z’n aandrijving !!     <<< 

                                                                                                                           Bernard Bosman. 

 

Mevrouw:  “Ik heb u al drie keer opgebeld om mijn kapotte deurbel te repareren, maar 

                       u komt niet opdagen”. 

Electricien: “En ik heb al drie keer bij u aangebeld, maar u deed niet open”. 

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

Dieetgoeroe: “Dik worden doe je niet tussen Kerstmis en Nieuwjaar, maar  

                           tussen Nieuwjaar en Kerstmis”. 



 

  

   Hoe lang laoten wie-j ons nog op de kop drieten?                                                              
Van den Sliepsteen 

De roeten in huus trillen nog nao van de karbietknallen op de letsten dag van et olde  jaor en dat is 

daormet weer dufteg uutgezwaaid. Eiges he-k al jaoren gin vuurwerk meer gekocht, de foezel is mien 

al duur zat af. Alderbastend mooi was um te zien dat elken aovend de vier lichtstraolen van Etten, 

Terborg, Silvolde en uutendelek ok Ulft mekaar vonnen. Dit soort dingen maken da-j vertrouwen in 

mekaar kriegt en holt. Mien vrouw had vief wensballonnen gekocht en toen die oldejaorsnacht 

wieren opgelaoten begrep ik waorum ze der zovul had. Ze dreven langzaam richting de nie-je witte 

päöl met al die kabels en welgeteld  1 wensballon kwam der deurhen, in et zoeklicht vanaf de Möl 

ko-j em mooi zien, de rest dwarrelen reddeloos verloren vanaf de dreud naor de grond. Hoevöl 

vogels en luchtballonnen zal dit de kommende jaoren oaverkommen? 

Der bunt altied luu-j die de schoonheid van witte, hoge en niet te missen witte päöl  inzien ( die gaon 

s-aoves vaak weer richting Arnhem) maor a-j der in de buurt van woont, dan hei-j de boek der al 

meer dan vol van. Waor a-j ok bunt of vandaan komt, van alle kanten staon ze in et zicht. Bie-j wind 

klappen die dreud as zweepslagen, in de wie-je umtrek te heuren en a-j goed kiekt zie-j sommige 

päöl al wat scheef stoan now de de dreud deran hangen, zeker as ze in een bocht stoan zoas bie-j de 

Bleumerstraot. Ie-j merkt dat der hier en daor al zurgen bunt veur een grote storm, zol et spul 

zomaor tegen de grond kunnen gaon…. 

Uut welingelichte kringen he-k wel geheurd dat de altied positieve John H. van de Hut uut Ulft weer 

in kansen dich, jao, de rekening kump wel weer bie-j ow te liggen, maor zeg now zelf zien idee um 

tussen de päöl een stoeltjelift te realiseren van Durkum naor de burgemeister van Wesel  is toch 

grandioos. 

Et liek wel of Etten in kotte tied inens van alles veur de kiezen krig: Et nie-je ziekenhuus an de kop 

van ons buutengebied richting Durkum, in et buutengebied richting Zeddam wöt der gepraot oaver 

een te bouwen crematorium (!) en maken sommigen zich daor zurgen wat veur oaverlast dat weer 

gif en as klap op de vuurpiel dich et Waterschap dat et een goed plan is um 4 windmölllekes van zo’n 

170 meter hoog neer te poffen in een net aangelegd natuurgebied met wandelroutes…datzelfde 

Waterschap hef kortgelei-jen ingevoerd dat et hun te duur wöt um völ sloten en watergangen te 

onderhollen en dat de aanwonenden dat zelf maor motten doen. En owee a-j et niet goed doet. 

Schoenmaker blief bie-j ow leest! 

De overheid hef ons goed op de kop gedretten met de päöl van Tennet, die et buutengebied letterlijk 

van Etten scheiden en met et Waterschap die met subsidie windmasten geet neerzetten die niet 

rendabel te kriegen zun. O ja, de overheid, hoe kump die an al dat geld? Stelletje kwibussen, dat 

bunnen wie-j zelf! Ze splitsen ons van alles in de maag en de rekening lig bie-j ow op de mat. 

Alle handtekeningen en bezwaorschriften tegen de hoogspanning hemmen niks geholpen. Et iniatief  
“Etten steet op tegen windmolens” kan reakenen op völ sympathie en ondersteuning, maor of et hilp 
tegen luu-j die een klap van de möllenwiek hemmen gehad?.  Vaak bu-j te bang, dus laow met zien 
allen op de pauken blieven houwen tutdat ze et licht zien… enne:                                                                    
Soms mo-j ok gewoon opstaon  en weggaon zodat de luu-j an de andere kant van de wipwap op de 
grond kletsen en inens in de gaten kriegt  hoe i-j hun al die tied heb gedragen…                                    
Hol um in de rie-j.  



 

 

 
De Zonnebloem Etten organiseert op zaterdag 4 maart weer een gezellige middag. 
Wie interesse heeft is van harte welkom!! 
Waar:         Zaal Köster 
Tijd:            14.00-17.00 uur 
Kosten:      7.50 euro per persoon 
Invulling:   Verrassing 
 
Uw eigen vrijwilliger komt bij u aan met de uitnodiging om te vragen of u  deze middag ook wilt 
komen. 
Het is ook mogelijk telefonisch aan te melden bij de vrijwilligers: 
 
Ria Wieskamp.                        0315-328673 
Ria Vredegoor.                        0315-328031 
Hermien Krabbenborg.          0315-324554 
Ineke Jansen                            0315-328995 
Stephanie van der Heijden    06-23594334 
Claudia Helmink.                     0315-324775 
Opgeven kan natuurlijk ook via de Facebook pagina Zonnebloem Etten, graag via een Persoonlijk 
Bericht. 
De Zonnebloem Etten is nog steeds op zoek naar vrijwilligers, lijkt het jou wat en wil je ons team 
versterken, dan ben je van harte welkom!  
 
De vrijwilligers verheugen zich op uw komst. 
We maken er samen een gezellige middag van onder het genot van een hapje en een drankje. 
Graag tot dan!  
Team Zonnebloem Etten. 

 

Etten, geef aan de collectant van de Hersenstichting. 
Van 30 januari t/m 4 februari 2017 vraagt de Hersenstichting om steun 
uit Etten. Veel enthousiaste collectanten gaan in ons dorp op pad om 
geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een 
hersenaandoening.  
De Hersenstichting vierde in 2015 haar 25-jarig jubileum. Deze 
verjaardag bood extra kansen om uitleg te geven waarom het werk 
van de Hersenstichting zo belangrijk is voor mensen met hersenziekten 
en hun partners en familie. Er zijn veel verschillende 
hersenaandoeningen zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor, de ziekte van 
Parkinson etc.  
Rekeninghoudend met het feit dat 1 op de 4(!) mensen ooit in zijn of haar leven met een 
hersenaandoening te maken krijgt, werd het hoog tijd dat er in Etten ook gecollecteerd wordt voor de 
Hersenstichting. Dit jaar, voor de tweede keer, gaan de collectanten huis aan huis. Laat ze niet voor 
niets komen en geef gul voor de Hersenstichting.  
 
De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om 
zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor 
dit werk is veel geld nodig. Het leven van iemand die een hersenaandoening krijgt wordt volledig 
overhoop gegooid, maar is nog niet afgelopen... Geef daarom aan de collectant. 
U kunt ook uw gift overmaken op gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.  
Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl  



 

 

          

 

 

  THEO 

KÖSTER 

 

        &  

 

 

  REINOLD 
ROERDINK 
 

De oorkonde en de speld wordt uitgereikt CQ opgespeld door de secretaris van de KNZV, de 

Koninklijke Nederlandse Zangers Vereniging, de heer Leo Hagebeek. De heren kregen deze 

versierselen omdat ze beiden 40 jaar koorzanger zijn. 

 



 

 

NL doet dag 

Op zaterdag 11 maart is er landelijk een NL doet dag. 

Wij doen hier ook aan mee en zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het 

verven/inrichten van een belevingsgerichte ruimte op de groep. Het maken van snoezel en 

belevingsgerichte materialen die we kunnen gebruiken voor onze cliënten. 

We zoeken ook mensen om onze banken buiten te verven en in de olie te zetten. 

Planten bakken te vullen met mooie planten en onze tuin zomer klaar te maken. 

We zouden het erg fijn vinden als je ons komt helpen deze dag.  De tijd is van 9.30u tot ong. 16.00u. 

Maar als je een paar uurtjes kunt helpen of een halve dag is ook fijn, alle hulp is welkom!! Voor iets 

lekkers bij de koffie en een lekkere lunch wordt gezorgd. 

Je kunt je opgeven bij: 
Werk en dagactiviteiten 't Laer, 
tel.nr. 088 5751400 
 

 

  



 

  

 
  

 
 

 

 
Afscheid met een lach en een traan 
 
Met de oliebollen en appelbeignets nog maar net achter de kiezen heeft Harmonie Onderling 
Genoegen op zondagochtend 15 januari jl. met succes haar nieuwjaarsconcert gegeven bij zaal 
Köster in Etten. Dit concert stond in het teken van de winterse en sfeervolle klanken van onder 
andere Duitse en Oostenrijkse muziek.  
 
Het publiek werd door het programma geleid door onze lady-speaker Angeline Cornielje, en kon 
genieten van een zeer afwisselend programma. Gestart werd met “Festmusik der Stadt Wien” van 
Richard Strauss en de Egyptische Mars van Johan Strauss. Tevens werd het “Duet From Lakme” 
gespeeld met daarin een mooie solo partij voor fluit en Hobo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de pauze begon het orkest met de mooie klanken van Hymn of Freedom uit Brahms symphony 
No.1 Een zeer indrukwekkende solopartij op melodisch slagwerk klonk in het nummer Czardas uit 
een arrangement van Willy Hautvast. Het concert werd afgesloten met de bekende en vrolijke 
nummers “Petersburger Schlittenfart van Richard Eilenberg en het door Andre Rieu succesvol 
uitgebrachte “An der schönen blauen Donau”  Harmonie en dirigente Willeke de Laak kunnen 
terugkijken op een geslaagd concert. Wat een fijn gevoel om het publiek na een gezellige 
muziekochtend enthousiast naar huis te zien gaan.  
 



 

  

Voor dirigente Willeke de Laak was dit een speciaal concert. Zij heeft namelijk na een periode van 5 
jaar besloten om het stokje over te dragen aan een andere dirigent(e). Zelf is ze toe aan een nieuwe 
muzikale uitdaging en zwaaide met dit nieuwjaarsconcert af. In haar emotionele toespraak aan 
orkest en publiek liet zij weten een fantastische tijd te hebben gehad bij “haar” eerste harmonie 
orkest. 
 
Vanaf woensdag 18 januari a.s. worden 
er enkele proefdirecties gehouden 
waarna de harmonie een nieuwe 
dirigent zal kiezen. Uiteraard houden 
wij u op de hoogte. 
 
Ons volgende concert is op zondag 21 
mei 2017. Bij dit bijzondere concert 
mogen onze jubilarissen Erwin Jansen, 
Marije Sloot, Riet Verheij en Mieke 
Ketelaar hun meest favoriete werk 
kiezen die dan zullen worden 
uitgevoerd. Met de diversiteit van de 
jubilarissen kan het niet anders dan een 
zeer gevarieerd programma worden. 
Ook zal Harmonie Onderling genoegen nog van zich laten horen tijdens de herdenking van de 
bevrijding van Etten op zondag 26 maart 2017, met onder andere het bekende werk: Soldaat van 
Oranje. 
 
Met dank aan Gerald Harmsen voor het maken van de foto’s! 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep!! 
Lijkt het u leuk om deel uit te maken van onze gezellige vereniging maar kunt u geen noten lezen 
en/of een instrument bespelen? Geen nood, wij zijn continu op zoek naar vrijwillig(st)ers die ons 
willen ondersteunen met hand-en-span diensten. Zo zijn wij bijvoorbeeld op zoek naar mensen die 
willen helpen in het onderhouden van ons verenigingsgebouw de Wielder, of te helpen bij de 
jaarlijkse Ettens dorpsmarkt. Tevens zoeken wij een persoon (of echtpaar) die het leuk vind(en) om 
op woensdagavond aanwezig te zijn om voor de koffie en thee te zorgen. Lijkt het u iets dan kunt u 
zich wenden tot een van de leden of u belt naar Mirjam Blok (06-20715000) 
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Op naar een schone, maar windmolen-vrije toekomst!  

Kies voor een leefbaar Etten! 

Graag praten we u bij over onze “Horizonstrijd”. Een strijd die inmiddels veel meer behelst dan alleen 

onze dierbare Ettense horizon. In oktober 2016 lieten we voor het eerst van ons horen. De 

weerzinwekkende aantasting van de Ettense skyline door TenneT zette ons direct op scherp toen we 

hoorden van de windmolenplannen van het Waterschap Rijn en IJssel. “ - Het is nog maar een stip op 

de kaart -  het zijn nog maar plannen – het is een van de vier mogelijke locaties –“ waren nou niet 

bepaald kreten die ons gerust stelden. Onder die bagatelliserende en sussende woorden zijn er de 

afgelopen decennia al meerdere desastreuze projecten doorgedrukt. Desastreus voor de leefbaarheid 

van Etten. We nemen u als voorbeeld even snel mee terug naar de jaren tachtig.  

Prestige boven democratie 

Een zinderende, bomvolle zaal Köster onder leiding van een Jan Kamps in topvorm, probeerde het 

Provinciebestuur en de betrokken Gemeenten te overtuigen van het feit dat de Slingerparallel tussen 

Ulft en Doetinchem velen malen beter zou passen langs de Oude IJssel. Tegen de toch al weinig 

flatteuze achtergrond van het Terborgse industrieterrein. Op die manier zou het tracé ruim drie maal 

zo ver van het dorp hebben gelegen en zouden de buurtschappen van Etten niet van de dorpskern 

afgesloten worden. Een plausibel verhaal, dat uiteindelijk zelfs door De Provincie gehoord leek te 

worden. Ware het niet dat De Provincie een ander, veel urgenter “probleem” had.  Dhr. Van den Berg, 

CDA Gedeputeerde van de Provincie Gelderland, had gedurende zijn vierjarige dienstverband nog 

geen enkel project succesvol van de grond gekregen. En nu leek ook de beoogde locatie van De 

Slingerparallel te sneuvelen, vlak voor het einde van zijn termijn. Niet te verkroppen en vooral 

onmenselijk voor Van den Berg. De man werd immers geridderd tijdens zijn laatste vergadering op het 

Provinciehuis. Een avond waarop ook het finale oordeel over De Slingerparallel geveld zou worden. 

Alle onderzoeken, rapporten en democratische inspanningen ten spijt. Het belang van een scheidend 

ambtenaar ging boven die van bijna 2000 Ettenaren. Praktijken die vandaag de dag, dankzij 

dreigende karaktermoord op social media, niet snel meer zullen gebeuren. Maar politici zouden geen 

politici meer zijn als ze niet zo glad als een aal projecten voor eigen prestige langs De Raad van de 

Oude IJsselstreek kunnen laten glibberen.  

Etten staat op 

Reden genoeg om op onze tellen te gaan letten toen de plannen van het Waterschap zichtbaar 

begonnen te worden. En niet onterecht. De eerste signalen waren niet hoopgevend. De keuze van het 

Waterschap om enkel mensen in een straal van een 1000 meter – 24 uur voor aanvang – uit te 

nodigen voor de informatieavond bij Köster in juni 2016, is een beproefde tactiek. Op die manier 

worden dergelijke plannen zonder al te veel weerstand over het ‘point of no return’ getild. Het 

Waterschap voelde tegen het eind van 2016 de weerstand vanuit Etten toenemen. Op 10 januari ging 

het Waterschap daarom op herhaling bij Köster. Voor onszelf was het een goede avond, omdat we 

diverse journalisten hebben kunnen spreken, enkele raadsleden, een wethouder en verschillende 

personen die de stands van het Waterschap bemanden. Voor de bezoekende Ettenaar kunnen we 

ons voorstellen dat een dergelijke avond lang niet alle vragen beantwoord. Zeker omdat ‘de Ettenaar’ 

de windmolens simpelweg niet wil. Deze laatste stelling kunnen we onderbouwen dankzij de enquête 

die we in januari hebben gehouden onder de Ettense bevolking.     Lees verder > 
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Een deel van de Horizonstrijders in gesprek met een verslaggever van De Gelderlander 

Enquête 

Eind december verspreidden we samen met Dorpsbelangen, Etten 2025 en de historici van Etten ons 

pamflet onder de Ettense bevolking. Hierin legden we stapsgewijs uit waarom wij vinden dat de 

windmolens op locatie ‘De Pol’ onacceptabel zijn. Achter het pamflet boden we u de mogelijkheid om 

uw handtekening achter te laten, ter ondersteuning van onze strijd. Overweldigd waren we door de 

resultaten toen we de daaropvolgende weken langs de deuren gingen en bij veel mensen zelfs 

“ouderwets aan de keukentafel” terecht kwamen. Op dit moment van schrijven hebben we ongeveer 

80% van de Ettense bevolking bereikt en hebben we nu al 1145 handtekeningen verzameld! Dat 

betekent dat 76%(!) van het deel van de Ettense bevolking dat we bereikt hebben, ons volmondig 

steunt. Maar natuurlijk gaan we door om ook de laatste handtekeningen binnen te halen. Mochten we 

elkaar blijven mislopen; u kunt ze ook op Dorpsstraat 14 (bij Vink onder de veranda) in de 

brievenbus gooien. Etten, bedankt voor jullie steun! Natuurlijk was de snel stijgende populariteit van 

onze Facebookpagina al een teken aan de wand dat we op een brede steun konden rekenen uit ons 

dorp. Maar dit aantal overtrof al onze verwachtingen. Wat een enorme stimulans voor ons om de strijd 

voort te zetten! De handtekeningen nemen we overal mee naar toe. Of we nu met 

gemeenteraadsleden, gemeentefracties, wethouders, de Burgemeester, of het Waterschap om tafel 

zitten, de stapel handtekeningen is het eerste wat we op tafel gooien. Vervolgens is het aan hen om 

aan te tonen dat ze de democratie en de Ettenaren respecteren.  

Lees verder > 
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Windmolenlobby, zoek een andere hobby! 

U merkt wel, wij hebben een meer dan sceptische houding tegenover windmolens. Niet alleen 

vanwege de horizonvervuiling rondom ons dorp. En ook niet alleen vanwege de geluidsoverlast, de 

waardevermindering van onze huizen of de aantasting van het betreffende natuurgebied. Deze 

nadelen lichten we verderop nog even kort toe. Hoe meer we ons verdiepen in het nut van 

windmolens, hoe meer onze verbazing stijgt en hoe strijdvaardiger wij worden. Zelfs de 

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid veegt de vloer aan met windenergie. Om de een of 

andere reden slaat onze regering deze adviezen in de wind. Wij weten wel wat ‘die andere reden’ is. 

Namelijk; de windmolenlobby. Een machtige beweging die onze minister Henk Kamp als een 

marionettenpop controleert. Als u denkt dat een modern Westers land regeert op basis van 

wetenschappelijke onderbouwingen, dan heeft u het mis. En het is ook zó jammer. De 

windmolenlobby werkt enorm belemmerend en zelfs verstikkend op de innovatieve ondernemersgeest 

die Nederland in zich heeft.

 

Het nu nog onaangetaste natuurgebied voor de waterzuivering. (Foto, Nicole Bolder-Aalders) 

Het goede voorbeeld 

Ook wij willen natuurlijk een schone toekomst voor onze kinderen. Laten we dat vooropstellen. En 

onze strijd voeren wij niet met minister Kamp of De Provincie. Aan de andere kant van de tafel zit het 

Waterschap Rijn en IJssel. En daarom zetten wij alles op alles om hen te dwingen tot betere en 

innovatievere alternatieven. Een ruimere blik, niet vertroebeld door de riante subsidieregelingen op 

windmolenparken. Wat te denken van stromend water? Het spreekwoord luidt immers: schoenmaker, 

blijf bij je leest.. En tegelijkertijd een unieke kans voor het Waterschap om zich te onderscheiden en 

vooral: van toegevoegde waarde te zijn. Niet alleen voor de directe omgeving, maar voor Nederland in 

het geheel! Immers, in het dichtbevolkte Nederland stuiten overheden overal op weerstand als het 

gaat om de realisatie van windmolenparken. Laat het Waterschap dan het goede voorbeeld nemen. 

Verdiep je in waterkracht en verbeter deze technieken. Zodat heel Nederland hiervan profiteert en er 
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landinwaarts geen fraaie landschappen meer verpest worden, dorpen niet verscheurd worden doordat 

mensen tegen elkaar uitgespeeld worden en mensen hun gezondheid en leefgebied niet hoeven op te 

offeren. Het Waterschap houdt er overigens een niet al te consequente visie op na. Op hun eigen 

website en in regionale en lokale media laten zij het volgende weten over energieopwekking (in de 

context van waterkracht): “Het winnen van alternatieve energie is niet onze core business. Dit laten we 

graag aan ‘de markt’ over”. Om vervolgens op diezelfde website, als antwoord te geven op de 

veelgestelde vraag omtrent het alternatief op windmolens “Waarom niet gewoon groene stroom 

inkopen?”,: “Duurzame energie opwekken om energieneutraal te worden willen wij zelf doen, omdat 

wij vinden dat dit tot onze verantwoordelijkheid behoort, met de bijhorende voor- maar ook nadelen.” 

Misschien dat de jaaropbrengst van 1 miljoen euro op windmolenexploitatie, toch dusdanig interessant 

is dat ze maar wat graag afwijken van hun eigen principes (“..is niet onze core-business”). Wederom 

een signaal voor ons om de oprechte klimaatbetrokkenheid van Het Waterschap in twijfel te trekken.  

Om tafel 

Neemt niet weg dat wij ons de afgelopen maanden constructief hebben opgesteld. Zo heeft een 

afvaardiging van onze actiegroep op 9 januari jl. gesproken met een afvaardiging van het Waterschap 

Rijn en IJssel. Een prettig onderhoud waarin het Waterschap aangaf de betrokken bewoners zo goed 

mogelijk te willen informeren en dat ze het betreuren dat dit niet altijd even goed gelukt is. Los van de 

informatieverstrekking bleef ons standpunt natuurlijk onveranderd: geen windmolens, ook geen 

compromis of een compensatie in wat voor een vorm dan ook. We hebben ze gewezen op de 

alternatieven. Bijvoorbeeld zonnepanelen op de eigen locaties, zonnepanelen op staldaken 

(coöperaties met boeren), vergistingsinstallaties en gebruik maken van waterkracht. Mocht er na al 

deze maatregelen een eventueel tekort aan groene energie zijn, dan kan dit simpelweg ingekocht 

worden. Het inkopen van groene energie wordt immers al gedaan door Waterschappen en telt ook 

mee in het behalen van de energieneutraliteitsdoelstelling. Toch gaf het Waterschap aan dat ze alles 

volledig zelf willen opwekken. In onze ogen worden de windmolens van het Waterschap dan niet veel 

meer dan “imagomasten” of “reclamezuilen”. Kijk ons eens duurzaam zijn. Dit terwijl recente 

onderzoeken toch steeds meer aantonen dat windmolens landinwaarts (hoe hoog je ze ook bouwt), 

geen positief effect hebben op verminderde CO2 uitstoot. Sterker nog, wellicht zelfs negatief. 

Daarvoor citeren we even gepensioneerd geoloog Fred Jansen uit De Gelderlander van 14 januari jl.:  

“De som voor windenergie is eenvoudig. In 2015 waren de turbines goed voor 0,98 procent van ons 

energieverbruik (op land 0,76 procent, op zee 0,13 procent). Als het energieakkoord gehaald wordt, 

dan zal dat misschien 3 procent worden. Dat is alles! Dit betekent echter niet dat ze ook zoveel 

procent van de fossiele brandstof vervangen. Want windstroom hangt van de wind af en vertoont 

sterke pieken en dalen die door de gas- en kolencentrales worden opgevangen. Dit kost extra 

brandstof bij de centrales, die immers stroomvraag en – aanbod in balans moeten brengen. Zo 

ontstaan twee grote problemen. Ten eerste moeten de centrales extra bij- en afgeregeld worden en 

dat gaat ten koste van hun rendement. Nu gebruikt men voor constante productie het liefst de 

centrales die een hoog brandstofrendement kunnen halen van 60 procent. Maar deze zijn moeilijk 

regelbaar. Zijn er pieken in de elektriciteitsvraag, dan verschuift de productie naar gasgeneratoren die 

weliswaar snel geregeld kunnen worden, maar een laag rendement hebben dat tot 30 procent kan 

dalen. Zo gaan de klassieke centrales dankzij de windstroom meer brandstof verbruiken. Ten tweede 

kan bij veel wind het aanbod van windstroom zo groot worden, dat de gas- en kolencentrales onder 

hun kritische productniveau terechtkomen. Om geen schade te veroorzaken, blijven ze brandstof 

verstoken, maar leveren ze geen stroom meer. Alle ons bekende buitenlandse praktijkonderzoeken 

komen tot de slotsom dat op deze wijze een groot deel van de bruto windstroom weer verloren gaat. 

Schoolvoorbeeld daarvan is Texas, waar de verhoudingen van wind-, gas- en kolencentrales 
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ongeveer gelijk zijn aan die in Nederland. Daar blijkt dat de CO2-uitstoot niet verlaagd, en misschien 

zelfs iets verhoogd is dankzij de komst van de windstroom. Er zijn aanwijzingen dat in Nederland 

hetzelfde aan de hand is, en dat er netto maar heel weinig of niets van de bruto stroomopbrengst 

overblijft.”  

Nogmaals, wij blijven hoe dan ook op een constructieve manier in contact treden met het Waterschap, 

zolang ze ons het gevoel geven ook daadwerkelijk mee te denken met de Ettense bevolking. Op het 

moment van schrijven van dit stuk staan we aan de vooravond van een inspraakavond. Ook hier 

zullen wij, wederom met al uw handtekeningen onder onze armen, aanwezig zijn en ons verhaal 

vertellen.  

De nadelen 

De nadelen van windmolens hebben we in oktober 2016 al even benoemd. Toch kunnen we dit niet 

vaak genoeg benadrukken. Horizonvervuiling spreekt voor zich. Na de invasie van TenneT is de 

‘Ettense horizon’ lamgeslagen. En wat te denken van het natuurgebied waar de molens geplaatst 

zouden kunnen worden? Nota bene door het Waterschap zelf aangelegd. Alsof je vier uur met ziel en 

zaligheid in de keuken hebt staan koken, de gerechten serveert en er vervolgens overheen gaat staan 

urineren…  

Onze vogelkennis strekt niet veel verder dan de vogel die elk jaar, eind september op het dorpsplein 

hangt, maar ga er in het voorjaar of de zomer eens kijken. In korte tijd heeft het gebied zich ontwikkeld 

tot een broedplaats voor een enorme diversiteit, prachtige vogelsoorten. Zelfs de beschermde ijsvogel 

is er al gespot. Deze is neergestreken daar waar ooit de imposante Hoeve Wisch stond en waar het 

13e-eeuwse Motte-kasteel van Joachim van Wisch fier overeind stond en een ware plaag was voor de 

almachtige Heeren van Bergh. De fundamenten van dit rijksmonument (het Motte-kasteel) met al die 

prachtige, historische verhalen zouden ten onder gaan aan de allesverwoestende windmolens. 

 

 

 “Hoeve Wisch” toen het nog werd bewoond door de familie Borkus. Vlak voor de sloop door het 

Waterschap, eind jaren tachtig, kon de zeldzame tegelschouw, voorstellend het Oude en Nieuwe 

testament, worden gered. De tegelschouw is nu te zien in de Maria kapel van de St. Martinuskerk te 

Etten.  

Dat de waarde van de woningen in Etten een klap hebben gekregen sinds de komst van de TenneT-

masten, spreekt voor zich. Daar komt nu bij dat verschillende studies aantonen dat windmolens een 
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significant negatief effect hebben op de WOZ-waarde van een woning. Dat drukt negatief door in de 

werkelijke waarde bij verkoop van een woning. Ook om die reden vinden wij windmolens -naast de 

TenneT-masten- absoluut onacceptabel.  

Een andere angst die wij hebben is verdere uitbreiding van het windpark zodra er eenmaal twee tot 

vier windmolens staan. Voor commerciële partijen wordt het zéér interessant om meerdere 

windmolens op dezelfde locatie te exploiteren wanneer de volledige infrastructuur er reeds ligt. En wat 

te denken van het Slingeland Ziekenhuis, zodra zij aan de Slingerparallel gevestigd zijn? Het 

onderzoeksbureau van het Waterschap adviseert het Waterschap nu al om met het ziekenhuis de 

samenwerking te zoeken zodra zij aangeven deels zelfvoorzienend te willen zijn door middel 

windmolens. Een angst die op de inloopavond op 10 januari bij Köster werd bevestigd als een reële 

angst door Geert Bosch. Directeur van Bosch & van Rijn, hét expertisebureau op het gebied van 

windenergie.   

Als laatste willen we het effect van geluidsoverlast nogmaals benoemen. Nog wel eens onderschat, 

maar door neurologen steeds vaker aangeduid als een sluipende veroorzaker van allerlei 

neurologische en psychische klachten. Voor Gelderland geldt er een normafstand van minimaal 400 

meter tussen meerdere windmolens en woonhuizen. De provincie Noord Holland hanteert een 

normafstand tussen molens en woningen van minimaal 600 meter. België 840 meter, Denemarken 

1050 meter en Duitsland minimaal 920 meter. Mooi hè, één Europa.. Alsof geluid voor Gelderlanders, 

of meer specifiek Achterhoekers, minder hard binnenkomt. Zoals Hans Keuper al zong: “Hi-j heurt wel 

goed, maor hi-j luustert slecht.” Ook wordt het fenomeen ‘infrageluid’ in onze ogen te weinig belicht. 

En daarvoor citeren we Niek Rodenburg van de Groene Rekenkamer uit Apeldoorn: “Het is een zeer 

laagfrequent geluid dat zo niet hoorbaar is maar toch door de hersenen wordt opgepikt, ook als we 

slapen. We worden er wakker van en het slaapgebrek veroorzaakt stress met de nodige medische 

gevolgen. Hartklachten kunnen een gevolg zijn.” Waarom wordt er dan toch zo’n lage norm van 400 

meter gehanteerd in onze streek? Het antwoord is simpel: Er kan geen enkele windmolen meer 

gebouwd worden in een dichtbevolkt land als Nederland zodra de afstandsnorm (om 

gezondheidredenen) wordt opgehoogd. Kortom, sommige bestuurders “gokken” liever met uw 

gezondheid dan dat ze de Nederlandse (slimme) industrie met betere alternatieven dan windmolens 

laat komen.  

Volg en steun 

Beste Ettenaren, wij zetten om al deze redenen onze strijd voort! Help ons strijden. Strijden vóór de 

rijke historie van Etten, vóór de leefbaarheid van de Ettenaren en vóór de toekomst van onze kinderen 

en kleinkinderen. De gesprekken bij u aan de deur, de daaropvolgende handtekeningen en uw 

steunbetuigingen op onze Facebookpagina helpen daar ontzettend bij. Blijf dit daarom vooral doen! 

Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Via de lokale media, via De Treffer 

en natuurlijk via Facebook: @Horizonstrijdersetten. Heeft u tips of wilt u op wat voor een manier dan 

ook uw hulp aanbieden? Schroom dit dan niet en stuur ons een e-mail op: 

horizonstrijdersetten@gmail.com 

Voor nu, bedankt en tot horens! 

De Horizonstrijders Etten, ook namens;  

Dorpsbelangen Etten,  

Werkgroep Etten 2025,  

Historici Etten 



 

  

   “The Voices” 

  

 Open repetitie 

 Lijkt het je leuk om lekker te zingen met af en toe een leuk optreden.  

Dan is dit echt iets voor jou!  
We zijn op zoek naar Tenoren en Sopranen  

(Voor de lage en hoge alten is er op dit moment ’n wachtlijst, je kunt je hier wel 
voor aanmelden). 

Kom vrijblijvend naar onze open repetitie 

op donderdag 26 januari van 20.00 uur tot  21.45 uur, locatie Basisschool 
Klimpaal Etten  

Je bent welkom vanaf 14 jaar. 
Kijk anders op onze site voor meer informatie www.thevoices.nl  

Voor vragen kun je mailen naar thevoices@live.nl 
 

 
JAARVERGADERING Dorpsbelangen Etten 

Dinsdag 21 maart a.s. 

      Aanvang 20.00 uur in de serre van Zaal Köster 

        De agenda volgt in de Treffer van Maart. 

 

                                               D O R P S O N T B IJ T 

                        Zondag 11 Juni a.s. op het dorpsplein. 

             Aanvang 10.00 uur 

                 Verdere informatie volgt t.z.t. 

http://www.thevoices.nl/
mailto:thevoices@live.nl


 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       
 

 

Kinderen stelen de show in Ettens kerstconcert 
Je zou er als volwassene jaloers op worden. Geef je een ijzersterk kerstconcert met 

prachtige zang, maar een kinderkoortje dat amper zes keer samen geoefend heeft steelt de 

show. En eerlijk is eerlijk. De vijftien zingende schatjes deden het fantastisch. Vanaf de 

opkomst met kleine kaarsjes tot en met een enthousiast gezongen Jingle Bells was het niet 

alleen vertederend, maar ook knap. Bij het zuiver klinkende 'Daar scheen een ster' maakten 

de kleintjes zelfs bewegingen bij hun zang. 

De beide grote koren uit Etten, het Ettens Mannenkoor en vrouwenkoor Con Brio, hadden 

voor het concert van 17 december de handen ineen geslagen. 'Samen zingen' luidde het 

thema. Daarom zongen de koren niet alleen met elkaar, er waren ook gastzangers 

uitgenodigd. Het toch al grote combikoor werd hierdoor met nog eens dertig stemmen 

verrijkt. Zonder de kinderen stonden er zo'n 180 zangers op het podium. Dat klonk glorieus in 

het explosief gezongen 'Joy to the world' en aanstekelijk in de feestelijke afsluiting 'Feliz 

Navidad'. Dirigent Nick Moritz wist het imponerende massakoor ook zacht te laten zingen. De 

'Christmas Lullaby' van John Rutter klonk passend intiem. 

 

 
 

Mooie contrasten in sterk en zacht zingen zijn al sinds langere tijd een sterk punt van het 

Ettens Mannenkoor. De 'kearls uut Etten' overtuigden met beheerste zang en rijke klank in 

zowel bekende als vernieuwende kerstmuziek.  

 



 

 

 

Met Maik Dieker heeft het koor daarbij een solist in huis die het publiek weet te raken. Ook 

de bijdragen van vrouwenkoor Con Brio brachten veel afwisseling. Het overbekende 'White 

Christmas' kwam bij de luisteraar snel binnen. Dat een onbekend lied als 'Without a song' 

ook zo aansprak had alles met de overtuigende vertolking van het koor te maken. 

Beide koren werden aan de piano begeleid door Miriam Versteegen en een negental musici 

van Harmonie Onderling Genoegen, eveneens uit Etten, droegen ook een steentje bij. 

Daarmee was het thema 'Samen zingen' nog niet volledig uitgebuit. Het publiek moest er ook 

aan geloven. Met de kinderen als voorzangers, werd de canon 'Singing all together' 

ingestudeerd. Zo was de Martinuskerk voor even met bijna zevenhonderd zangers gevuld.  

 

Hoe kunnen we een kerstconcert bijzonder maken? 
Al brainstormend kwamen we tot de conclusie dat kinderen altijd wel extra sfeer geven in 

een concert, maar ja, helaas bestaan de Vrolijke Nootjes niet meer. Een ander kinderkoor 

inhuren? Hmmm, niet meteen de voorkeur. 

Zelf iets opstarten? Het idee was er sneller dan dat we daadwerkelijk iets hadden staan. Het 

idee had even nodig om bij iedereen te pruttelen, maar toen het richting kookpunt ging, stond 

iedereen scherp en hadden we binnen twee weken een koortje! 

 

Iedere woensdag om 12.15 uur stonden er 15 kinderen met hun drinkbeker en 

boterhammetjes klaar om een half uur aan de slag te gaan onder leiding van onze maestro, 

Nick Moritz. Als buitenstaander lijkt het een complete chaos, maar Nick heeft ogenschijnlijk 

alles onder controle. Het zijn 15 energieke kinderen met allen hun eigen willetje. 

Vanuit Con Brio en Ettens Mannenkoor was er wekelijks begeleiding aanwezig. Ook ouders, 

opa’s en oma’s waren welkom om de repetities mee te maken. De laatste weken vielen de 

puzzelstukjes in elkaar. Heel knap wat die kindertjes in die paar weken geleerd hebben. 

 

Het eindresultaat hebben we allemaal kunnen zien. Nick liep weg met “zijn kindertjes”, maar 

de kinderen liepen ook weg met Nick en ons eigen kinderkoor stond te stralen op het 

podium.  

 

Niels Berendsen 

 

 

 

 

Agenda 

Con Brio Ettens Mannenkoor 

26-03 Etten. Bevrijdingsconcert 26-03 Etten. Bevrijdingsconcert 

25 t/m 28-05 Gent, Brugge en 

Antwerpen. Koorreis met 

een tweetal concerten 

08-04 Dieren. Concert met het Dierens 

Mannenkoor 

22-04 Etten. Concert Club van Honderd 

03-07 Etten. Steenovenconcert 

 



 

  

 

 

Aankondiging Schuttersdagen Etten 2017 
 
Op Zaterdag 6 mei 2017 zal er een SCHUTTERSDAG 
plaatsvinden voor alle leden van de Schutterij “De 
Eendracht” Etten.  
 
Zondag 7 mei: KEIZERSCHIETEN 
Dit evenement vindt 1 keer in de 5 jaar plaatst en is 
voor alle (35) Ettense koningen(innen) die gaan 
strijden om de titel 5 jaar keizer van Etten! 
Voor de partners van de koningen(innen) is er gelegenheid tot deelname 
aan het vogelknuppelen. 
 
Zondag 13 mei: GEMEENTELIJK KONINGSSCHIETEN 
Dit is een jaarlijks gebeuren waar alle koningen(innen) uit de gemeente 
Oude IJsselstreek aan kunnen deelnemen 
In onze gemeente zijn ongeveer 20 koningen. 
Tevens zijn er voor alle koninginnen en jeugdkoningen uit onze 
gemeenteschietwedstrijden. 
Deze happening wordt bijgewoond door de burgemeester of een 
afgevaardigde van de gemeente. 
Alle evenementen zullen plaats vinden in het schuttersgebouw en op het 
dorpsplein. 
Wij als schutterij zijn er trots op dat dit evenement, ooit door onze 
schutterij in leven is geroepen, weer in ons dorp gaat plaatsvinden. 
Noteer bovenstaande datums in uw agenda want iedereen is van harte 
welkom om deze evenementen bij te wonen. In de Treffer van April zult u 
uitgebreide info vinden over de bovenstaande evenementen. 
 
Schutterij “De Eendracht”  Etten 
 

 



 

 

 

Nieuwe tassen  

voor de Meiden onder 19  

van Terra Haarmode  

 

Dit seizoen is de gehele jeugd voorzien van nieuwe wedstrijdtenue’s. Daar waren de 
meiden super blij mee, maar dat smaakte ook naar meer. Trainingspakken en 
voetbaltassen, die moesten er ook na al die seizoenen als team ook maar eens 
komen. En daar werden de benodigde sponsoren voor gezocht. Alle ouders en 
bazen werden benaderd en via Jill Ketelaar werd Terra Haarmode gevonden. Zij 
waren direct enthousiast om de voetbaltassen voor de meiden te sponsoren.  

En voor de laatste wedstrijd voor de winterstop konden de tassen ook daadwerkelijk 
worden uitgereikt. Helaas konden Jolanda en Jill vanuit Terra Haarmode hier niet bij 
aanwezig zijn en daarom hebben enkele meiden hen in de salon verrast met de tas 
en een bosje bloemen. Na de wedstrijd, die eindige in een prachtig gelijkspel tegen 
de kampioen, werden de tassen aan de meiden onder luit applaus uitgereikt. Het zijn 
mooie, praktische tassen, waar de meiden de komende seizoenen veel plezier van 
zullen hebben.  

 

Terra Haarmode, Jolanda & Jill,  

Ontzettend bedankt voor de nieuwe tassen namens Meiden onder 19. 

 

  
 

 



 
 

Nieuws van V.V. Etten 
 

In memoriam: Wilfried Bus 
 

Op 15 december jl. is op 69-jarige leeftijd ons erelid Wilfried Bus overleden. 
 
Wilfried heeft meer dan 20 jaar een belangrijke bijdrage aan onze vereniging geleverd. Hij 
was ongekend betrokken. Met name zijn rol als coördinator van het oud-papier team en zijn 
tomeloze inzet bij het ophalen van oud papier hebben diep respect afgedwongen. 
 
Voor zijn jarenlange inzet bij onze vereniging werd Wilfried tijdens de ledenvergadering van 
oktober jl. benoemd als erelid. 
 
Onze vereniging verliest in hem een zeer gewaardeerd erelid en vrijwilliger. 
 
Wij wensen zijn naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
Namens het bestuur, leden en kaderleden, 
 
Rudi van Aken 
Voorzitter V.V. Etten 
 

Vrijwilliger van de maand: Sanne van Velsen 
 
De vrijwilliger van de maand december had u nog van ons tegoed! En daarom: 
 
21 jaar, Communicatie studerend in Breda, momenteel haar Minor volgend in Nijmegen en recent 
verhuisd naar Doetinchem. Een wat hectische introductie van de Vrijwilliger van de Maand december: 
Sanne van Velsen. Een zeer actief lid, want naast het feit dat ze alweer een jaar of vijf deel uitmaakt 
van het vrouwenteam (VR1) van V.V. Etten, is Sanne sinds anderhalf jaar niet meer weg te denken uit 
de Activiteitencommissie. De commissie die zorgt voor reuring op de club. Of zoals Sanne het zelf 
omschrijft: “Naast voetbal willen we plezier bieden voor alle leden. Dat zorgt voor binding van de leden 
en natuurlijk ook gewoon voor een goede sfeer!” 
 

 
Voor kerst werd de kantine nog even snel gedecoreerd.  



 
 
Samen sterk 
 

Een belangrijk gezelschap dus, de Activiteitencommissie. Onder andere bekend van het inmiddels 
klassieke en legendarische Ettensy darttoernooi en de nog immer in populariteit groeiende Zeskamp. 
Een kern van 10 personen, aangevuld met helpende handen tijdens de opbouw van evenementen, 
zorgt elk seizoen voor vertier op Sportpark De Treffer. “Helpende handen zijn trouwens zeer welkom, 
bijvoorbeeld straks, begin 2017 tijdens De Ettensy”, zo vertelt Sanne. De structuur en de werking van 
de Activiteitencommissie is vrij eenvoudig. “De grote evenementen pakken we met z’n allen op en 
voor de wat kleinere, zoals de laatste trainingsavond van 2016, wordt een soort van subgroepje 
binnen de Activiteitencommissie gevormd. Natuurlijk komen we bij elkaar om te vergaderen, maar veel 
communicatie gaat via de groeps-whatsapp.” 
 

Aanvulling op studie 
 

Met de introductie van dit interview in het achterhoofd is de vraag natuurlijk of een rol binnen deze 
commissie goed te combineren is met haar privéleven en studie. Dit wordt direct beaamd door de 
jonge, enthousiaste vrijwilligster. “Het is vooral heel erg leuk om te doen, dus dan maak je er graag tijd 
voor. Tijdens de studie heb je natuurlijk te maken met weken waarin je plotseling een stuk drukker 
bent. Maar gelukkig bestaat de Activiteitencommissie uit mensen die elkaar zo nu en dan helpen en 
ontzien op het moment dat de dingen die we organiseren, even wat minder goed in de privéplanning 
passen.” 
Hét voordeel wanneer je met een clubje werkt met gelijkgezinden (lees, vaak nog studerende 
jongeren). En in plaats van dat de inspanningen voor de Activiteitencommissie als een belemmering 
voor de studie gezien wordt, draait Sanne de zaken juist om. “Ik zie het meer als een aanvulling op 
mijn studie. Rondom het organiseren van events komt van alles kijken, vooral ook op communicatief 
vlak. En werkgevers kijken volgens mij ook steeds meer of je naast de studie jezelf ook ontwikkeld 
hebt op andere vlakken.” 
 

Aanjager van sfeer en gezelligheid 
 

Kijk, dat is de instelling. En misschien wel tekenend voor de mentaliteit van het vrijwilligersleger van 
V.V. Etten. Als Sanne gevraagd wordt – want zo sluiten we elk interview met de Vrijwilliger van de 
Maand af – wat ze zo mooi en bijzonder aan V.V. Etten vindt, benoemt ze zaken die niet geheel 
toevallig elke maand weer aan bod komen. Of zoals Sanne het zelf formuleert: “De binding die je met 
de leden hebt is erg leuk om te ervaren. Ook buiten de club, bijvoorbeeld op de kermis heb je 
aanspraak, omdat we allemaal onderdeel zijn van de club. En dat je aan die binding mag bijdragen 
door het werk voor de Activiteitencommissie, is natuurlijk helemaal super!” 

 
Een deel van de Activiteitencommissie. Van links naar rechts:  
Dennis Kemperman, Erik Leusink, Dominique van Aken en Sanne van Velsen 
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