
Gek laoten maken. 

Hallo lu,j dit is no’w de maond waorin de 

boeren ’t minste neulen, en no’w heur ik 

jullie allemaol alweer denken weurum dat 

dan? No’w lu’j dat kump umdat februari 

de minste dagen van ’t jaor het. Wat een 

flauw geintje hé, maor ’t is wel waor. In 

februari vilt ook valentijnsdag, een dag 

wie deur de meeste onder ons verkeerd 

weurdt gevierd. Met valentijnsdag is ’t de 

bedoeling dat i’j iemand anoniem de liefde 

verklaard.  

 

Maor mensen toen de commercie zich er 

met begon te moeien werd ’t een echte 

hype. Alles wat normaal een euro kost, 

geet veur den dag twee euro kosten en 

wi’j trappen de allemaol nog in ook. Mien 

vrouw die het elke dag Valentijnsdag  met 

zo’n man als ik. Dus mensen laor o’w niet 

gek maken deur zo’n hype, verklaar 

degene wie lief hebt maor is vaker de 

liefde daor is niks mis met.  

De groeten 

De bruur van. 

 

 

 

 

 

 

     
     Kopij  inleverdatum  

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

 

          Via detreffer11@gmail.com 
            Februari 2017, jaargang 36 

                     Nummer 356 
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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 
  

 

Vrouwenvereniging Etten  

 
 
Donderdag 16 maart  2017.  19:30 uur 
Jaarvergadering: na de vergadering komt dhr. Reulink uitleg geven wat er zoal op de voedsel- 
en kledingbank gebeurt. 
 

 

 

 

STICHTING  SPORTBELANGEN  ETTEN. 

Sporten is goed voor lichaam en geest! 

In sportzaal “ de Sprong “ zijn uren vrij – zowel overdag – ’s avonds als in het weekeind – 

voor het spelen van bijv. badminton – volleybal – korfbal – basketbal of het doen van 

gymnastiek. 

Voor informatie over de vrije uren en de prijs kunt U zich wenden tot Gerard Kok – telefoon 

324327. 

 



 

  

 



 

  

 

DE OUDE IJSSEL 

 

Deze mooie rivier ontspringt in Duitsland (zo’n 15 km ten noordoosten van Wesel) en, nadat hij bij 

Gendringen ons land is binnengekomen, loost hij z’n water bij Doesburg in de Gelderse IJssel. 

De totale lengte is ca. 75 km, waarvan ruim 30 km op Nederlands gebied.  In Duitsland is de naam 

alleen maar Issel, maar in ons land kan dat niet, want er bestaan ook nog de Gelderse- en de 

Hollandse IJssel.  De naam is waarschijnlijk afkomstig uit de Romeinse tijd, van het latijnse Isala, dat 

stroom betekent.  Merkwaardig genoeg is de rivier niet vernoemd naar de grootste zijrivier de 

Bocholter Aa die, vanwege ’n veel groter afwateringsgebied, veel meer water aanbrengt dan de Issel 

zelf (3 x zoveel).  Die Bocholter Aa heet in ons land de Aa-strang en komt, zoals bekend, bij Ulft in de 

Oude IJssel. Aa betekent water en is ’n Oudgermaanse naam , die bij meer rivieren in Nederland 

voorkomt, o.a. de Drentse Aa. ( de Romeinen maakten er ‘aqua’ van). 

De grote waterrijkdom van de Oude IJssel ontstaat mede door z’n vele grotere en kleinere zijrivieren 

en beken.  Op de rechteroever (noordkant)  zijn deze allen ontstaan uit de afvoer van de enorme 

hoeveelheden smeltwater van ’t wegdooiende landijs uit de voorlaatste ijstijd (zo’n 130.000 jaar 

geleden).  Daarna is de rivier ’n echte regenrivier geworden, want na die ijstijd voert ’t rivieren- 

stelsel alleen maar overtollig oppervlaktewater af dat, bij overvloedige neerslag, grote vormen 

aanneemt. En in ’t verleden, bij ’n stroomsnelheid van meer dan ‘n 0,5 m per seconde, werd dan veel 

zand uit de rivierbodem losgewoeld en stroomafwaarts (vooral op Nederlands gebied) weer afgezet. 

Daardoor ontstonden gedeeltelijke verstoppingen, die meanders en overstromingen veroorzaakten. 

Die zandverplaatsingen op de bodem van de Oude IJssel waren altijd ’n onvoordelige zaak voor het 

Waterschap, want ’t uitbaggeren en ’t opslaan kostten meer dan ’t opbracht!  En veel zand werd niet 

verkocht: het bleef dan vele jaren opgeslagen liggen zonder dat er ooit ’n koper voor was. ’n Bekend 

voorbeeld was de oude zandbult bij de oude sluis (tussen Oosseld en Warm). Deze was zo oud dat er 

al ’n volwassen bosje van aangeplante dennenbomen op groeide; velen onder u zullen zich dat nog 

herinneren. Omdat ’t zand onverkoopbaar bleek , mochten omwonenden er later gratis zand halen.  

De zandbult verdween pas toen tijdens de kanalisatie van de Oude IJssel ’t zand gebruikt kon worden 

om er de meander rondom de boerderij van de familie Seinhorst mee te dempen.  >>> 

                                                                                                                   Bernard Bosman. 

 

 

Rechter: “Hebt u de bank in uw eentje overvallen?” 

Verdachte: “Jawel edelachtbare, ik werk altijd alleen. Want als je samenwerkt, weet je nooit 

                       of je met eerlijke mensen te maken hebt.” 

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

Vraag: “Waar leven muggen in de winter?” 

Antw.: “Geen idee, maar ik zou willen dat ze daar in de zomer ook bleven!”     

 



 

  

Dat dorp uut mien jeugd  

 

Denkend an mien kinderjore  

Zie’k weer dat dorp uut mien jeugd 

Met zien creatieve eigenheid en folklore  

Zien geborgenheid en stille vreugd 

 

Woor in de straoten nog gin auto’s staon 

‘t Graan nog gemalen wödt op de bult   

Nonnen in ganzepas naor de kerk toe gaon                                 

In ’n nimf  van vrome veurzienigheid gehuld 

 

Dat dorp woor wi-j naor school toe gingen 

Langs olde kerkepaedjes, dat hele end 

Meister Buitinga ons ledjes leerde zingen 

Olde liedjes die niemand now nog kent 

 

Dan zie’k weer den  stoere kastanje op ‘t pleintje 

In wiens schaduw wi-j een knikkerkuultjen mieken 

Dan ruuk ik nog dat dampende goederentreintje 

Wat de boch deurkwam, mooi um nao te kieken 

 

Wi-j gingen naor de Klompendiek met z’n allen 

Al lopend deur dat dorp in ’n lange ri-j 

Um dan samen olderweds te kastieballen 

En de meister kek der nao want ston derbi-j 

 

Dat dorp wat toen ’n middenstand nog had 

Kräöjeniers hielen de boel gemudelek gangs 

Smeden, Timmerlleuj, en warmebakkers zat 

En af en toe kwam de scheresliep nog langs 

 

En de oldjes gingen vrolek één keer in ’t joor 

Gezellig met z’n allen samen een dagjen uut 

Wie ’n auto had en ri-jen kon ston ‘s marges kloor 

En ‘s aoves de Harmonie veur ’n feestelek geluud 

 

Toen de pos nog gebrach wier deur Toon 

Zo betrouwboor as de Bank van Engeland 

Later nog opgevolgd deur Hendrik zien zoon 

Woor vin i-j now nog zo’n dorp in dit land? 

 

   Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 



 

  

 
Familie Bruinsma zet Etten weer op zijn kop!  
 
Inmiddels lijken ze wel bij het dorp te horen. De onnavolgbare familie Bruinsma kwam weer naar 
Etten. Met een geweldige cast werden een tweetal, vrijwel uitverkochte, voorstellingen gegeven.  
De toneelvereniging barst van het (nieuwe) talent. Zowel de doorgewinterde acteurs als de “jonge 
garde” stonden voor overgave op het toneel. 
 
Zoals bij ieder stuk is tekstkennis de basis voor het spel en dat deden de spelers weer geweldig. De 
teksten waren goed gestudeerd en dat komt het spel ten goede. 
 

 
 
Het decor was wederom goed verzorgd. De vereniging mag zich prijzen met een grote groep bouwers 
die iedere voorstelling weer hard werken om het decor in orde te maken. Dit stuk werk er ook 
inventief gebruikt gemaakt van het de zaal als decor. Een deel van het publiek werd zo onderdeel van 
het spel. 
 
Dit alles bij elkaar zorgde er voor dat de lachsalvo's knalden door zaal Koster op zaterdag en 
zondagavond. Wederom genoot het publiek van de doldwaze avonturen van Sjef, Truus en Boris 
Bruinsma.  Ook in dit stuk is de Flodder-achtige familie weer nadrukkelijk aanwezig met alle gevolgen 
van dien. 
 
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 
 
Enkele jaren geleden heeft de Ettense Toneelvereniging al eens twee keer een stuk van de Familie 
Bruinsma gespeeld. Velen zullen zich een van de succesvolste toneelstukken uit het Nederlandse 
amateurcircuit “Groeten van de Veluwe” en “wie van de drie” nog wel herinneren. Vele lachsalvo’s 
werden afgevuurd bij de doldwaze avonturen van Sjef, Truus en Boris Bruinsma.  Ook in dit stuk is de 
Flodder-achtige familie weer nadrukkelijk aanwezig met alle gevolgen van dien. 
Wederom was de regie in in de deskundige handen van Gerard Westerhof.  
 
Volgend jaar bestaan Toneelvereniging Etten 100 jaar! Houd de Treffer in de gaten de komende 
periode, want we gaan iets doen, wat volgens ons, nog niet eerder vertoont is in Etten. 



 

 

De Jeugd doet het maar weer! 

De Jeugd heeft ook dit seizoen weer zijn letterlijke duit in het zakje gedaan door het ophalen 

van geld met een tweetal acties. Zoals nu al enkele jaren op rij hebben zij ook het afgelopen 

najaar weer loten verkocht voor de Grote Clubactie en met succes. Een bedrag van 

€1880,12 werd hiermee opgehaald. Maar ook de jaarlijkse flessenactie was een enorm 

succes! Door alle jeugdteams is er bij alle huizen in de bebouwde kom langsgegaan en met 

hulp van alle gulle gevende mede-Ettenaren is er een totaal bedrag van €812,07 aan lege 

flessen opgehaald. Met dank aan de sponsoring vanuit SuperCoop Terborg hebben de kids 

na het ophalen van de bergen lege flessen kunnen genieten van het gebruikelijke warme 

broodje knakworst. Daarvoor nogmaals bedankt! Met hulp van leiders en jongens van de A 

zijn al deze flessen en kratten gesorteerd en bij de verschillende supermarkten ingeleverd, 

zodat deze konden worden omgezet in daadwerkelijk geld. Ook jullie bedankt voor jullie hulp. 

   

 

 

 

 

 

Deze twee acties hebben bij elkaar gezorgd voor een totaal opbrengst van €2.692,19. Een 

fantastisch bedrag waar onder andere de nodige nieuwe materialen voor de jeugd van 

gekocht kunnen worden, maar waar ook de jeugd van beloont moest worden voor hun inzet!  

Als bedankje werden de pupillen getrakteerd op een middag zich volledig uitleven in Indoor 

Speelparadijs MonkeyTown! Een middag vol rennen, klimmen, glijden, springen en natuurlijk 

voetballen. En zo’n actieve middag maakt ook de kleine mens hongerig, dus de patatjes met 

snack na de tijd in de kantine werden dan ook met smaak opgepeuzeld. Een zeer geslaagd 

uitstapje dus. Ook de junioren werden beloond met een passende activiteit. Een avond vol 

gezelligheid, strijd en flipperkasten, heel veel flipperkasten! Namelijk een onderlinge 

competitie bij de Gameroom in Etten. In twee groepen zijn de junioren de strijd met de ruim 

50 kasten aan gegaan en ook een top avond gehad.  

   

 

 

 

 

De Jeugd is de winterstop goed doorgekomen en is klaar voor een sportieve en 

actieve tweede seizoenshelft en wenst jullie allen hetzelfde toe! 

€812,07 



 

 

 

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers. 

 
Dit jaar vond in Etten de tweede Hersenstichtingcollecte plaats in 
de week van 30 januari t/m 4 februari. Er zijn veel collectanten op 
pad geweest om voor 4 miljoen mensen met een 
hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet 
heeft  € 922,06 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed 

aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere 
toekomst voor mensen met een hersenaandoening.  
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift 
is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag. 
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl 
 
Collectanten en gevers nogmaals hartelijk dank namens de Hersenstichting. 
Namens de afdeling Etten. 
 
Marian Helmes. 
 
 

 
 

                                  

http://www.hersenstichting.nl/


 

  

              KOMMER EN KWEL?..                
Van den Sliepsteen                                  

Jan en alleman hef et der oaver, I-j könt de tillevisie neet anzetten of ze hemmen et deroaver. 

Zelfbenuumde deskundegen kieken ow zurgelek an. Wi-j motten der moar an wennen, et geet de 

verkeerde kant op! Maor et mot niet gekker worren,want  as Adolf Trump in Amerika een windjen 

löt, dan bloast bi-j ons tillevisie , internet en kranten de stank van s’margens vrog tot s’aoves laat 

oaver ons heer.  Met de verkiezingen in ons land in et verschiet wo-j mangs dood gegooid met 

kandidaten die of et geld inens met de bats in et rond willen streu-jen of zeggen da-w zuunig an 

motten doen. Zuunig weazen, wat opzied leggen. Ik vroag mien af, könt de jongeluu-j dat wel. Die 

bunt jao in weelde groot gebracht. 

Dat döt mien denken an vrogger, toen et der bi-j ons thuus heel zuunig an toe ging.                             

De aerste botterham kregen wi-j beleg op. De volgende wazzen botterhammen met tevraejenheid. 

En ’s middags kregen wi-j gin naogerecht. Et woord noagerecht was trouwens toen ok neet bi-j ons 

bekend. I-j vroggen gewoon: “Is d’r een toetje?”.  Now, dat was d’r deur de weak neet bi-j.      

Trouwes i-j wissen ok niet better. Frisdrank ha-w thuus ok neet. A-j durst harren ging i-j naor de 

pomp of kraan, daor mocht i-j net zovöl drinken a-j wollen.  Alleen s’zondagsmarges kregen wi-j ’n 

glas ranja. Dat kwam te staon bi-j ons in de kökken op taofel. Et was wel ’n groot glas ranja, dat mot 

gezeg wodden. Wi-j wazzen met vier kinder bi-j ons thuus, dat ene grote glas ranja was veur alle vier 

kinder. Dan zatten wi-j allemaol klaor um de taofel, de oldsten mochten et aerst ’n slok nemmen. 

Heel zieleg veur de jongsten , die hef nooit ranja gepreufd. Mien jongste zuster was de jongsten en 

völ later dacht ik bi-j mien eigen:  Waorum he-w niet eerlek gedeeld? Zi-j lussen toen ok wel ranja.  

Maor dan tegeswoordeg. Laats hadden wi-j visite bi-j de buren. ’n Hele deftige bedoening.                  

’t Ging d’r onmundig royaal an toe. Koffie, gebak en van alle soorten bonbons.                                   

Toastjes met zalm en nog völ meer soorten klaaierig grei-j d’r op. I-j kon et zo gek neet prakkezeren. 

Völ buutenlandse kaassoorten, vreselijk völ dranken, sapjes en veural foezel.  Schotse whisky en wel 

twee soorten Franse cognac. De hele taofel ston bastensvol.  ’t Kon neet op!                                              

Ik dach nog bi-j mien eiges:  “Dat had toch wel iets minder gekönd”. Toen kreagen wi-j ’n heel 

gesprek oaver crisis en politiek. Dat de zörg onbetaalbaar wier, dat politici niet te vertrouwen bunt 

en dat al et geld naor de Randstad geet en dat et allemaol minder wier. Een zei d’r nog: “Waor mot 

dat hen?” Ik kan dit jaor niet ens drie-j keer op vakantie.  ’t Is mien toch wat, et mot neet gekker 

worren.                                                                                                                                                                          

Ik prakkezeeren bi-j mien eigen: “Drie keer, dat hoef toch ok weer neet, zo is et toch!                          

Waor hemmen wi-j et met mekaar oaver.  Heel wat anders as ’n paar dagen naor Drenthe.                      

Toen kek ik naor de afgela-jen taofel, waor van alles op ston. En daor worren ok goed gebruuk van 

gemaakt. “’t Is neet te hoapen dat der ’n echte crisis kömp” dacht ik nog.                                                        

’n Verstandige opmerking lek mien hier wel op zien plaats. Ik zei dan ook: “De tied kan nog wel zo 

slecht worren, da-j samen met de buurvrouw onder de douche mot”.                                                     

Kump ’n hötjen later de buurvrouw naor mien toe en zeg: “Bertus, wi-j hoeft toch neet te wachten 

töt de tied slecht wöt?                                                                                                                                                     

Ik zeg: “Buurvrouw, i-j heb mien verhaal neet begreppen, ’t geet derum da-w zuunig wot met water”. 

Ze kwam toen heel dicht bi-j mien staon en fluusteren in mien oor: “Bertus,zei ze toen, “dan gao-w 

samen onder de douche staon en zetten wi-j de hele douche gaar neet an!”                                                              

Hol um in de rie-j.                                        



 

  

 

 



 

 

 
Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

 

 
Net als vorig jaar organiseren de Werkgroep gezinsvieringen en C.V. De Deurzetters 
weer een carnavalsviering: 
 

Carnaval Gezinsviering 
 

zaterdag 25 februari 2017 18.11 uur 
 

Voorganger: Pastoor P. Ambting 
 

Thema: Op ons ku-j bouwen 
 
 
Het zal u niet verwonderen dat er weer enkele verrassende (carnavals)elementen 
zijn toegevoegd aan deze viering! 
 
De viering is voor het hele gezin en iedereen is hierbij dan ook van harte uitgenodigd. 
Ook Prins Robin de 1e , adjudanten Marc en Maarten en hun gevolg zullen uiteraard 
aanwezig zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door De Deurbloazers en ons 
kerkkoor.  
 
Kom daarom allemaal op 25 februari! Het zou leuk zijn als iedereen in 
carnavalskleding of in de verenigingskleuren groen/wit aanwezig is. Na de viering 
drinken we met zijn allen een carnavalsborrel bij café Köster.  
 
U bent er toch ook bij? Graag tot dan! 
 
Werkgroep gezinsvieringen 
CV De Deurzetters 
 

 
 



 

  

 

 



 

  

               Ettense  Carnavals  wederom een sucses  

De CV de Deurzetters organiseerden de tweede carnavalspronkzitting in hun bestaan, dus officieel 

kunnen we dan spreken van een traditie, nog wel pril maar met een mooie toekomst in het 

vooruitzicht. De toegangs kaarten waren in een mum van tijd verkocht alleen voor de zondag waren 

er nog wat over. Die hebben we niet weggegooid  maar die bewaren we voor 2018! Ik had wederom 

de grote eer om zittings president te mogen zijn, een mooie titel en dat heeft er mee te maken dat je 

niet onder de Balkenende norm valt. Al maanden gonsde het van de geruchten wie zou er toch de 

nieuwe prins zijn als opvolger van Jos. En het mooie is dat het niet uitgelekt is, ondanks talloze 

"Hacks" vanuit Rusland vermoeden we. Ja onze secretaris Dennis Roes heeft zijn zaakjes goed 

beveiligd. Op de zaterdag zat de zaal lekker vol en de stemming was opper best iedereen had er veel 

zin om er een leuke gezellige avond van te maken. De residentie zaal was wederom ontzetttend mooi 

en sfeervol versierd. Huisorkest de deurbloazers speelden weer in een harmonieuze eendrachtige 

samenwerking zoals we van vorig jaar gewend waren. Het orkest was groter dan vorig jaar, enkele 

muzikanten hadden hun conservatorium afgerond en mochten nu ook voor het eerst meespelen. Ik 

zie het blije gezicht van o.a. Peter nog voor me. De raad van elf bestond dit jaar uit; Joris Slutter 

(bankzaken expert) Wendy van Weelden (medisch wonder is al 15 jaar 28) Sjoerd Jansen (handige 

duizendpoot) Jolien Roelofsen (voorzitter van de raad en dus na Angela Merkel de machtigste vrouw 

ter wereld) John Kok (beetle lover boy) Bas Trip (trabby dealer) Bas Roerdink ( graag geziene tuinmol) 

Maayke Wieskomp (ons sopraantje) Martijn Koster ( the lasergun kid) Maartje Preijer ( the dancing 

Queen na 2 wijntjes) en Giel Dieker (de enigte met een blonde harem). Prins Jos en zijn adjudanten 

Rudi en Maurice betraden het podium, en de dansmariekes trakteerden de hoogheden op een 

afscheids dans die prachtig werd uitgevoerd. Een droevig moment brak aan het aftreden van de 

hoogheden dat is een soort striptease maar dan beperkt tot de cape’s en steeken, menig traantje 

werd dan ook wegepinkt of gesnottert! En na het deze plechtige ceremonie treeden de heren toe tot 

de Senaat. Dat is dan een club van wijze oud hoogheden. Ja en toen kwam het, de zaal werd 

verduisterd en via het beeldscherm kon men middels een filmpje kijken hoe de drie T’s die we 

herkenden als jeugd prins Tyler van Weelden met zijn adjudanten Tigo Leuverink en Timo van Loon 

de opdracht aanvaarden om het grote mysterie op te lossen. Middels aanwijzingen die hen kris kras 

door Etten stuurden kwamen ze in het zwart met een zaklamp de zaal in, en openden op het podium 

4 doodskisten met aanwijzingen. In de laatste zaten enkel prive spullen van de nieuwe prins en 

adjudanten, op hun vraag van wie deze waren, stonden drie heren op in de zaal. Marc Leuverink, 

Maarten Ebbers en Robin Jansen. Ze kwamen onder luid gejuich het podium op en werden 

geistalleerd als de nieuwe Prins Robin en zijn adjudanten. Hun leus was heel toepasselijk “wij 

bouwen deur”. Uit de proclamatie kon je wel opmaken dat we blij mogen zijn met zulke wijze 

hoogheden en we dus een mooi jaar tegemoet gaan. Hierna kwamen de dansmariekes weer op in 

een schitterende outfit om voor de nieuwe hoogheden de garde dans uit te voeren. Na de staande 

ovatie kregen de dames te weten, Julia Braam, Juul Centen, Luna Preijer, Isa Mulder, Indi Hoenholt, 

Linde Kok, Dena Bultink, Aniek Wieskamp en Jayda Bouwman als eersten de onderscheiding van Prins 

Robin. Onthou deze namen want van deze dametjes zal Nederland zeker nog wat van gaan horen en 

zien. Vervolgens kwam de jeugd prins Tyler met zijn adjudanten de Prins feliciteren en las hij zijn 

proclamtie voor. Als super toetje zugabe zetten ze nog even enthousiast de zaal op de kop met de 

DEPP. De 1e buut was van Bad en Grad (Rob Wolters en Bennie Centen)die als straatmuzikanten ons 

hillarisch meevoerden door de straten van Terborg en Etten en onderweg deze en gene 

tegenkwamen. 



 

  

 

En vele leuke zaken even duidelijk maakten, gezien de lachsalvo’s bij herkening van e.e.a. een 

geslaagd optreden. Als verassing traden de Bobbers op de nieuwe K3 zal ik maar zeggen niet zo knap 

uiteraard maar ze zongen wel veel beter. Het waren niemand minder dan oud prins Jos met zij 

makkers Maurice en Rudi, ze zongen dacht ik een Nederlandse vertaling van Kolle Allaaf maar dan 

Etten Allaaf. Nou het dak ging er bijna af de hele zaal zong mee, dit word zeker een ever green voor 

de komende jaren. De volgende buut was van de thuiszorg Miep (Anny van Aken) zij vertelde op een 

ludieke manier over de problemen waar men in de zorg zoal tegen aan loopt. Hieruit bleek wel dat de 

zorg echt een roeping is. Zo’n lief Miepje mag mij zelfs de rug wel eens komen wassen.   Opeens 

begon de techniek te haperen Rob onze geweldige techneut stond voor een raadsel, het grote 

scherm begon te flikkeren we werden gehackt. En we hadden een live stream verbinding met het 

White House in de USA. Niemand minder dan The Donald Trump president of the Joenaited steets of 

Amercia kwam met deze hack persoonlijk even de prins feliciteren, hij was ervan overtuigd dat Prins 

Robin the carnaval in Etten weer GREAT zou maken, God moest ons allemaal Blessen. Dat was voor 

het eerst dat ik dacht dat die man toch iets vertstandigs had. De laatste buut was van wethouder 

Bennie van Gisteren (Niels Berendsen) een bekakte westerse ambtenaar die zijn licht liet schijnen op 

de verschillende zaken. Ook wederom een zeer leuke buut want de zaal lag voor de zoveelste keer 

dubbel. Hierna kwamen alle leden op het podium en we zongen ons verenigings lied “Be’j ons in de 

Heerlijckheid” samen met alle gasten. Hierna nam Free Line bezit van het podium zodat de after 

party kon beginnen. Op de zondag was er even paniek, want wethouder Van Gisteren was zijn stem 

kwijt maar gelukkig net op tijd fit . Ook was er een extra buut van ZKH Prins Bernhard die speciaal 

voor de Ettense carnaval even was gereicarneerd en van de gelegheid gebruik had gemaakt om even 

een nieuwe Ferari te bestellen.Hierbij wil ik nogmaals alle medewerkers en sponsoren bedanken die 

deze twee dagen wederom tot een geweldig sucses hebben gemaakt. ALLAAF.  Guus van Aken 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

Windmolen update van De Horizonstrijders 

Dit keer een iets kortere update in De Treffer dan u doorgaans van ons gewend bent. Betekent dit dat 

zaken stil liggen? Dat het Waterschap de plannen gestaakt heeft? Of dat wij moegestreden zijn? 

Allerminst! Noem ‘t de stilte voor de storm, want we naderen juist de apotheose. Het belangrijke 

beslissingsmoment van 14 maart nadert met rasse schreden. Tussen de laatste Treffer en nu is er 

wederom veel gebeurd. Omdat u inmiddels ons verhaal kent, zullen we hierover niet nogmaals 

uitweiden. Wél willen we een korte update geven over twee elementen uit dit verhaal. Namelijk de 

enquête en de inspraakavond van 17 januari op het hoofdkantoor van het Waterschap. Ten slotte 

zullen we een korte opsomming geven van de belangrijkste data die er nog aan zitten te komen.  

Resultaat enquête 

Overweldigd zijn we door het aantal mensen dat onze actie ondersteunt. Uiteindelijk haalden we maar 

liefst 1282 handtekeningen op! In een dorp met zo’n 1880 inwoners, een ongekend aantal anno 

2017. Ongekend, omdat er vandaag de dag al gauw een stemming heerst van “ze doen toch wat ze 

willen”. Dit zou op zich een logische reactie kunnen zijn als je kijkt naar wat ons dorp de afgelopen 

decennia is aangedaan, ondanks alle inspanningen van mensen die voor de Ettense belangen 

opkwamen. En toch laten we ons als dorp in deze kwestie niet kennen. Daar mogen we als ‘collectief 

Etten’ ongelofelijk trots op zijn. En u weet ‘t: deze “baal” handtekeningen gaat overal mee naartoe. 

Waar ze ook maar van waarde kunnen zijn en waar ze de democratie ook maar wakker kunnen 

schudden! Zo dragen we het dorp Etten onder onze arm mee en laten we deze met een luide knal op 

tafel vallen.   

 

De Ettense handtekeningen, toen zelfs nog verre van compleet, tijdens de inspraakavond bij het 

Waterschap Rijn en IJssel.  



 

 

Inspraak(?) 

Op 17 januari waren wij aanwezig op de inspraakavond (omtrent alternatieve energiebronnen) op het 

hoofdkantoor van het Waterschap in Doetinchem. Hier zaten we met actievoerders uit Gaanderen, 

andere omwonenden, een tweetal sprekers van externe onderzoeksbureaus, een gemeenteraadslid 

uit Doetinchem en met enkele leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Onze 

sparringpartner was een projectgroep, bestaande uit werknemers van het Waterschap, die de weg 

naar energieneutraliteit voor het Waterschap moeten realiseren. Er is teveel besproken om in detail te 

treden, maar het was vooral een avond waarop duidelijk werd dat het Waterschap de alternatieven 

nog lang niet op een soortgelijke, serieuze manier als windenergie onderzocht bleek te hebben. In 

onze ogen: tunnelvisie, volledig gericht op windenergie. Ter illustratie: in 2014 begon het Waterschap 

onderzoek te doen naar windenergie. Inmiddels zijn we enkele tonnen belastinggeld aan 

onderzoeksrapporten verder. In oktober 2016, “toevallig” toen de weerstand vanuit Etten en omgeving 

toenam, schakelde het Waterschap een bureau uit Delft in om ook wat alternatieven in kaart te 

brengen. En meer dan ‘in kaart brengen en benoemen van alternatieven’ was het helaas niet. 

Volstrekt ongeloofwaardig in onze ogen en hier hebben we hen dan ook op gewezen. Tevens gaven 

we aan dat het Algemeen Bestuur van het Waterschap op deze manier onmogelijk in maart een 

gefundeerde beslissing kan nemen. Vooral omdat de filtering van 16 naar 4 kansrijke locaties verricht 

is op basis van ‘geschiktheid voor windenergie’. Dan kun je onmogelijk een besluit nemen waarin 

alle alternatieve energievormen een eerlijke kans krijgen. Op het moment dat je daadwerkelijk alle 

alternatieven serieus neemt, zul je ook de overige locaties die eerder afvielen vanwege minder 

slagingskans voor windenergie, weer in ogenschouw moeten nemen. En moet je locatieplannen 

opstellen voor bijvoorbeeld zonne-energie.  

Geconfronteerd met het gebrek aan draagvlak vanuit de omwonenden (de stapel handtekeningen), 

antwoordde het projectteam van het Waterschap dit zeker als factor mee te nemen in de 

besluitvorming. Onze vraag hoe zwaar zoiets weegt, werd niet beantwoord. In onze ogen dient een 

democratisch gekozen bestuur dit als dé belangrijkste factor in de besluitvorming te behandelen. Een 

redelijk deel van het Algemeen Bestuur was aanwezig en meerderen van hen spraken ons na afloop 

nog even persoonlijk aan. Ze gaven aan onder de indruk te zijn van ons verhaal en dit als relevante 

aanvulling te zien. Daarom lieten ze weten ook graag op de hoogte gehouden te worden van onze 

bevindingen. Een uitnodiging die wij natuurlijk niet laten liggen.  

Belangrijke post 

En dus hebben wij op 9 februari alle leden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van 

het Waterschap onze volledige en up to date visie gemaild. Hetzelfde verhaal als we ook in De Treffer 

en op onze Facebookpagina plaatsten. Dit alles voorzien van een begeleidend schrijven dat als volgt 

luidde: 

Geachte dames en heren, 
Op 24 december jongstleden attendeerden wij u op de grote zorg die ontstaan is in de 
Ettense gemeenschap toen het Waterschap Rijn en IJssel een ‘verkenning naar windenergie’ 
begon te doen. Die zorg is allerminst afgenomen, sterker nog, deze is versterkt. Graag 
informeren wij u waarom dit het geval is en nog veel belangrijker: graag leggen wij nogmaals 
uit waarom het realiseren van windmolens op locatie De Pol in Etten - Terborg, volstrekt 
onacceptabel is. Dit leest u in het document in de bijlage. Het is een update gericht aan onze 
dorpsgenoten, maar ook u als – tot op heden – goede buur moet dit lezen. 
 



 

 

Laat de democratie alstublieft weer eens zegevieren. Laat nee weer eens een keer nee zijn. 
Degradeer onze zorg niet tot ‘not in my backyard’ en veeg het alstublieft niet van tafel voor 
het zogenaamde "grotere" belang. Wees innovatiever als het gaat om duurzaamheid en 
wees vriendelijk naar uw buren toe. Etten hangt als een bokser in de touwen door wat ons de 
afgelopen decennia is aangericht, maar wij geven ons nooit gewonnen. Want, zoals een 
groot Ettens denker en dichter in 1953 ooit zei: 
  
As i’j in Etten bunt geboren, is ow dat derpken alles weerd. 
Al buj der dan ook steeds gebleven, of as i’j bunt geëmigreerd. 
  
Shakespeare, eat your heart out. 
  
Namens de gezamenlijke Etten belangenverenigingen: 
Dorpsbelangen Etten 
Werkgroep Etten 2025 
Historici Etten 
Horizonstrijders Etten 
 

En ondanks dat de windmolenplannen ons Gemeentehuis nog niet gepasseerd zijn, hebben we uit 

voorzorg ook het College van B&W en alle gemeenteraadsleden dezelfde visie gestuurd, met een 

soortgelijk begeleidend schrijven.  

Hoe nu verder? 

De belangrijkste data op een rij. En op het moment dat u dit leest zijn de eerste twee data alweer 

voorbij en is hetgeen op 21 februari gepland staat net gaande of zojuist achter de rug.  

- 14 februari worden de concept locatieplannen aan het Dagelijks Bestuur van het 

Waterschap gepresenteerd. Een locatieplan betekent dat er per locatie (Etten, Duiven, 

Zutphen, Olburgen/Rha) in kaart gebracht is in hoeverre windenergie haalbaar en wenselijk is.  

- 16 februari worden deze locatieplannen openbaar gemaakt.  

- 21 februari worden deze locatieplannen officieel gepresenteerd aan een commissie, 

bestaande uit ongeveer 1/3e deel van het Algemeen Bestuur. Op deze avond krijgen wij 5 

minuten inspraak.   

- 4 maart krijgt het volledige Algemeen Bestuur de locatieplannen te zien met aanpassingen op 

basis van adviezen die voortvloeien uit de avond op 21 februari.  

- 14 maart besluit het Algemeen Bestuur of, waar en hoeveel windmolens ze uiteindelijk willen 

realiseren. Ook op deze avond krijgen we weer 5 minuten inspraak.  

Kortom, blijf ons volgen en steunen! Dat kan ondermeer via Facebook: @Horizonstrijdersetten 

Voor nu, wederom bedankt en tot horens! 

De Horizonstrijders Etten, ook namens;  

Dorpsbelangen Etten,  
Werkgroep Etten 2025,  
Historici Etten 



 

 

 

 



 

 

 

vrouwenkoor Con Brio 

 

Tijdens de jaarlijkse contactmiddag van vrouwenkoor Con Brio uit Etten zijn onlangs 3 jubilarissen in 

het zonnetje gezet. 

Ans Otters is al 40 jaar lid van Con Brio en Mariet Jansen en Ans van Remmen beiden 25 jaar. 

Voorzitter Dorien Leijzer had voor hen allen een persoonlijk woordje, een fotocollage en een bos 

bloemen.  

Ook is het sinds kort gebruikelijk om de jubilarissen te verrassen met een uniek en handgemaakt 

kunstwerkje: een  

zingende 'volle' dame. De dames zijn er zichtbaar mee in hun sas ! 

 

 

op de foto van links naar rechts: Ans Otters, Mariet Jansen en Ans van Remmen 

foto PR con Brio 



 

 

 

  

 

 

Nieuwe dirigent voor HOG: Gerjo Seesink 

Na een aantal proefdirecties door een drietal dirigenten heeft Harmonie 
Onderling Genoegen een keuze gemaakt; de nieuwe dirigent heet Gerjo 
Seesink! 
Gerjo woont in Varsseveld, is getrouwd en heeft 2 kinderen. Na zijn 
schoolperiode heeft hij van zijn hobby z'n beroep gemaakt en heeft het 
Conservatorium in Enschede gevolgd. Sindsdien is hij werkzaam bij 
verschillende orkesten in de regio. Momenteel is Gerjo tevens dirigent 
bij Fanfare Concordia uit Netterden, Jeugdorkest Excelsior uit 
Bredevoort, B-orkest van Jubal uit Varsseveld en instructeur 
bij schutterij De Eendracht uit Ulft. Zelf speelt hij bastrombone in de 
orkesten van Eibergen en Varsseveld. Bij de laatste is hij begonnen op 
de cor-hoorn (hoorn met ventielen die bespeeld wordt met de rechterhand) maar is later 
overgestapt naar de trombone. Hij heeft zowel trombone- als euphoniumlessen met succes gevolgd 
aan het conservatorium in Enschede. Kortom: een veelzijdige musicus die de juiste balans weet te 
vinden tussen “dorpse-activiteiten” en muziek maken op het hoogst haalbare niveau. Ook bij 
het opleiden van de jeugd staat hij zijn mannetje. 
Vanaf woensdag 15 februari start de harmonie haar repetities onder leiding van Gerjo. 

 
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. 

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)  
 

http://www.varsselderveldhunten.nl/images/FanfareStGregorius/Afbeeldingen/Gerjo_1.jpg


 

 

ETTEN2025 NIEUWS 

De stuurgroep Sport, Onderwijs en Welzijn heeft op dinsdag 14 februari constructief 
vergaderd. Onder andere v.v. Etten, Essentius (De Klimpaal), SV Diana, Juut & Co 
(peuteropvang), Zozijn (dagcentrum 't Laer), de gemeente, Dorpsbelangen Etten, Etten2025 
en enkele belangstellenden waren aanwezig. Azora en Sportbelangen waren helaas 
verhinderd, maar hebben al eerder aangegeven mee te willen denken.  

Besloten is een extern bureau (M3V) een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor de 
realisatie een brede maatschappelijke voorziening (BMV) om sport, onderwijs en welzijn te 
centreren op sportpark De Treffer in Etten. De intentie om dit samen op te pakken is er 
namelijk bij alle partijen!  

Het onderzoek zal de haalbaarheid van een BMV, de wensen van alle betrokkenen, 
benodigde vierkante meters, efficiënte invulling van ruimtes, exploitatie, 
duurzaamheidsmogelijkheden etc. in beeld brengen. Ook wordt in het onderzoek de 
haalbaarheid van een dorpshuis (locatie Köster) meegenomen.  

Etten2025 en CDE zullen samen een aanvraag bij het college van B&W indienen voor 
cofinanciering van dit onderzoek. Zodra het onderzoek is afgerond (naar verwachting eind 
van het jaar), zijn de (on)mogelijkheden in beeld gebracht en kunnen we concreet aan de 
slag.  

Een mooie stap in de goede richting!  

Werkgroep Etten2025 

etten2025@gmail.com  

                    

mailto:etten2025@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvzruyzJHSAhUGbhQKHft9CtwQjRwIBw&url=http://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/voetbalvereniging-gwvv/nieuws-gwvv/523-g-w-v-v-en-etten-in-evenwicht&bvm=bv.147134024,d.d24&psig=AFQjCNEJ2VqdHhPb-NdIsVft-wAiqAqNWg&ust=1487230726451997
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Nieuws van V.V. Etten 
 

Oud Papier 
 
Aan de inwoners van Etten, 
 
Sinds begin dit jaar wordt het oud papier in de gemeente Oude IJsselstreek alleen nog maar in de 
daarvoor bestemde blauwe containers opgehaald. Toch staan er hier en daar nog dozen aan de weg 
op de ophaaldag. Deze mogen van de gemeente niet meer meegenomen worden in de toekomst.  
Denkt u er daarom aan om al het oude papier dat u opgehaald wilt hebben, alleen in de daarvoor 
bestemde blauwe containers aan de weg zet? Hartelijk dank!  
 
 

Een bedankje van De Klimpaal 
 
Bedankt V.V. Etten voor de shirts! 
 
V.V. Etten heeft nieuwe voetbalshirts. Voor de 'oude' voetbalshirts zochten zij een goede bestemming. 
Wij zijn blij met de oude voetbalshirts die we hebben gekregen van V.V. Etten. Deze heeft de 
basisschool aangeboden gekregen van de voetbalvereniging. We vinden het fijn dat we deze mogen 
gebruiken. Ze zullen goed van pas komen! 
 

 
 
Enkele Klimpaal kids in de shirts van Recreatiecentrum Slootermeer, Herwers Renault, Köster Etten, 
Adcoma Administratie & Adviesbureau en Imetaal. 



 
 

Terra Haarmode en de meiden van V.V. Etten 
 
Dat sponsoring bij V.V. Etten een mooie wisselwerking kan zijn tussen een bedrijf en onze club bewijst 
Terra Haarmode uit Doetinchem. Niet alleen werd het meidenelftal (Etten MA1 / Etten M019) voorzien 
van gloednieuwe voetbaltassen, ook krijgen de meiden een make-over. Want dat is waar Jill Ketelaar 
en haar collega’s van Terra Haarmode nou juist zo goed in zijn! Hieronder enkele creaties, op de 
gevoelige plaat vastgelegd door Nicole Bolder.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Blijf de Facebookpagina van Terra Haarmode de komende tijd volgen! Er komen nog veel meer 
meiden aan de beurt. En ook de trainers en leiders van de meiden ontkomen niet aan de vakkundige 
handen van het team van Terra Haarmode.  
 



 
 
Voorzitter sponsorcommissie m/v gezocht 
 
Wij zijn dringend op zoek naar een voorzitter voor onze sponsorcommissie. 
  
De afgelopen jaren is er een prachtig netwerk aan sponsoren opgebouwd door de leden van 
onze sponsorcommissie. Inmiddels heeft een nieuwe generatie aan leden zitting genomen in de 
commissie. De voorzittersfunctie is echter nog vacant. 
  
Wij zijn daarom dringend op zoek naar iemand die het leuk vindt om, ondersteund door de bestaande 
leden van de commissie, een team om zich heen te vormen dat verder bouwt op het bestaande 
sponsornetwerk. Je krijgt hierbij alle ruimte om met het team naar eigen inzicht sponsoren te werven 
en binden.  
  
Ook niet-leden van V.V. Etten die het leuk vinden om bij te dragen aan het aanbod van sport & 
beweging aan de inwoners van Etten en omstreken zijn van harte welkom om contact met ons op te 
nemen!  
  
Mail ons op info@vvetten.nl of bel met Rudi van Aken (06-5198275) 
 

Trainer/Leider V.V. Etten JO19 (A1) m/v gezocht! 
 
V.V. Etten is actief bezig met de ontwikkeling van haar jeugdkader. Voor onze talentvolle J019-
junioren zijn wij op zoek naar een trainer die een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van onze 
jeugdspelers. Bij voorkeur in bezit van TC III (jeugd) of de ambitie dit diploma te halen en beschikbaar 
op beide trainingsavonden en als coach op de zaterdag.  
 
Trainingsdagen: 
Dinsdag  18.45 - 20.00 uur 
Donderdag  18.45 - 20.00 uur 
 
Vergoeding in overleg. 
  
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Sander van Aken (06-48828175), Eugene Zweekhorst 
(06-114112358) of via info@vvetten.nl 
 

Battle of (twin)brothers tijdens FIFA toernooi 
 
Vrijdagavond 10 februari vond wederom het FIFA toernooi plaats. Het was een gezellige avond en het 
spel was van zeer hoog niveau. De finale was een bijzondere wedstrijd, die ging namelijk tussen de 
tweeling Koen en Stan Ros. Uiteindelijk was Koen de gelukkige winnaar en werd Stan tweede. Op de 
derde plaats vonden we Nick van Aken terug. We willen iedereen bedanken voor het mooie toernooi 
en we hopen jullie volgend jaar weer te zien! 
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