
MOBIELE EENHEID. 
 
Ja, lu’j als jullie dit leazen, dan wet ik zeker dat 
jullie aan iets anders denken dan wat ik 
bedoel. Jullie denken an onze dienders die 
hun politie kloffie motten verwisselen veur 
het mobiele eenheid tenue. Ieders met een 
eigen nummer op de rug en helm zodat hun 
meerdere kan zien of ze niet te hard slaon en 
as ze wel te hard slaon dan kriegen ze zelf een 
alderbarstend grote mond en een schorsing. 
Nee ik bedoel dit keer al die mensen wie de 
hond uut laoten, of gaon wandelen met hun 
kleine kinderen met het mobieltje in hun 
hand. ’t Is toch van de zotte, hoe ’t 
tegenwoordig geet. ’t Is maor goed dat al die 
trouwe viervoeters de weg zelf onderhand wel 
kennen anders kwamen de meeste vol te laat 
thuus. Ze zunt de veurdeur nog niet uut of ze 
pakken hun mobieltje al, een goeie dag naor 
een mede dorpsgenoot kan der nog maor 
nauwelijks af, want ’t is zo spannend wat der 
allemaol op WhatsApp steet.  Den hond wet 
zelf wel in welke straot hi’j zien behoefte kan 
doen, in den enen straot weurdt ’t plasje 
gedaon en in den andere straot dut hi’j zien 

grote boodschap. ’t Is maor te hoapen dat zien 
baasje de telefoon effe weg het, anders 
weurdt den drol ook nog niet opgeruumd. Ja 
mensen, daor ligt zo links en rechts nog heel 
volle stront op de trottoirs. Maor mensen zelfs 
as de jonge vaders  en moeders gaon 
wandelen met hun kroost kan den mobiel niet 
in de zak blieven. ’t Is toch van de zotte dat 
den mobiel belangrijker is dan hun kinderen, 
wie ze zo graag wollen hebben.  Wat zol de 
wereld toch mooier zun zonder die mobieltjes, 
vol meer sociale contacten, geen rare foto’s 
meer op facebook. De buurman zegt de 
buurvrouw weer goeie dag en as de (klein) 
kinderen weer bi’j opa en oma op bezuuk 
kommen is der weer aandacht veur de olde 
lu’j. Maor ja dat is verleden tijd. Ik gao eerst 
maor is op vakantie, jullie ook een fijne 
vakantie gewenst. 
 
De groeten 
van de bruur van 
 
p.s. Vergeat jullie mobieltjes niet, dan ku’j nog 
effe naor huus bellen, naor pa en moe of naor 
opa en oma. 
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Jeugdschieten bij schietvereniging Diana 

 
Vrijdag 25 augustus, na de zomervakantie, beginnen we weer met een nieuw 
seizoen. 
Vanaf half acht tot ca. kwart over acht kan de jeugd schieten met opgelegd 
luchtgeweer. We schieten met een persluchtgeweer op een vijf-rozen-kaart. 
De wedstrijden worden op onze eigen banen geschoten en soms gaan we naar een 
open jeugdwedstrijd bij een schietvereniging in de buurt. 
Heb je zin om een keer een kaartje te komen schieten, loop dan gerust bij ons de 
schietkelder binnen. De eerste 3x is gratis om te kijken hoe het gaat. Er is altijd 
deskundige begeleiding aanwezig.  
Ben je daarna van plan om lid te worden van schietvereniging Diana, zijn de kosten 
zo laag mogelijk gehouden.  
De contributie voor een jaar zijn voor leden van 12 jaar tot en met 17 jaar € 34,00. 
De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso afgeschreven (€ 8,50). 
Je bent van harte welkom aan de Molenstraat 7 in Etten. (bij het voetbalveld) 
Meld je aan bij Benny Centen, tel. 06-12089388 of via de mail: bennyc@kpnmail.nl 

 

 
 

Van links naar rechts: Tycho van Weelden, Jari Mullink en Nick Wenting in actie tijdens de laatste open 

jeugdwedstrijd in Harreveld. 

 

  



 

STICHTING   DORPSPLEIN   ETTEN 
Opgericht 17-10-2012 

Correspondentieadres: 
Emmastraat 20a 

7075 AN  Etten 
Tel. 0315 – 327235 

Rabobank: NL38RABO01720.82.803 
Kvk: 56207662 

 

 

Dorpsontbijt wederom een groot success! 
 
Op zondag 11 juni werd voor de 3e keer een groot dorpsontbijt georganiseerd op ons dorpsplein. De 
weergoden waren ons wederom erg goed gezind, want het was een stralende en zonnige dag met 
een aangename temperatuur. 
 
Van heinde en verre kwamen ruim 300 Ettenaren naar het dorpsplein om daar met familie, vrienden 
en buren te genieten van een heerlijk ontbijt. De eerste bezoekers arriveerden al rond kwart over 9 
om een mooi plek uit te zoeken. Dat het ontbijt inmiddels ook internationaal aan is geslagen, bleek 
wel uit het feit dat we zelfs een gast uit Aberdeen (Schotland) mochten verwelkomen.  
 
Voor de kinderen was er een springkussen en zij konden geschminkt worden door Daphne en Lynn. 
Hier werd gretig gebruik van gemaakt waardoor er allerlei creaties voor de dag kwamen. Daarnaast 
was er ook overheerlijk ijs verkrijgbaar van IJsboerderij ’t Kempke. 
 
Nadat Barry Kock iedereen welkom had geheten, hield burgemeester Otwin van Dijk nog een korte 
toespraak. Samen met zijn vrouw Karin was hij uitgenodigd om met ons mee te eten. Hij sprak enkele 
lovende woorden over de vele activiteiten die in ons dorp door de gemeenschap worden 
georganiseerd. Een pluimpje voor alle Ettenaren! 
 
Vervolgens werd het buffet “officieel” geopend en werd eenieder aan tafel voorzien van een kop 
koffie of thee door onze charmante koffiedames. De Terborgher Muzikanten zorgden voor een 
vrolijke muzikale noot waardoor de stemming er goed in zat. 
 
Nadat de meeste bezoekers nog even een afzakkertje hadden gedronken, keerden de laatste 
bezoekers rond 14 uur huiswaarts. Na enkele dagen van vele inspanningen werd door de vrijwilligers 
nog even gezellig nagezeten bij Köster. 
 
Al met al kijken we dik tevreden terug op de 3e editie! Wat ons betreft op naar de 4e editie, maar 
eerst……. in december willen we een kunststofijsbaan op het plein plaatsen. Een unieke gebeurtenis! 
We houden u op de hoogte… 
 
Het ontbijt werd mede mogelijk gemaakt door: 

- Café-zaal Köster 
- Aannemingsbedrijf Dulmett Etten 
- Harmonie Onderling Genoegen 
- Heren Promotie Team 
- Bennie Siemes 
- Bennie Jansen 



- Erik Leusink 
- Familie van Aken – Sessink 
- PLUS René Nijenhuis Terborg 
- ’t Pömpke Evenementenservice 
- Recreatiecentrum Slootermeer 
- IJsboerderij ’t Kempke 
- Buurtvereniging De Pondorosa 
- De Ettense melkveehouders: Bongers, Bosman, Braam, Egberts, Geuijen, Kaalberg, Kempers, 

Leijzer, Poodt, Theunissen en Winters. 
Dank voor uw bijdrage!  
 
Namens bestuur en vrijwilligers Stichting Dorpsplein Etten 
 
Sjoerd Jansen 
Penningmeester    
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
           
 

              
 
 

 

                



 

 

 

 

Kermis Etten 2017 

 
Geachte ouders, verzorgers en kinderen uit Etten, 

 

 

Het kermisseizoen is begonnen en dat betekent dat wij druk bezig zijn met de 

voorbereidingen voor de Kermis in Etten. 

Hierbij zijn wij aan het kijken naar vernieuwingen in het programma, waardoor het er 

voor u en uw kinderen iets anders, maar wij hopen zeker leuker, uit zal gaan zien.  

Op vrijdag zal er een teenparty met DJ worden georganiseerd van 19.00 uur t/m 

23.00 uur. Deze zal toegankelijk zijn voor kinderen vanaf groep 8 (12 jaar). Er zal deze 

avond geen alcohol worden geschonken. 

Op dinsdag zullen dit jaar om 10.30 uur de kidsgames geïntroduceerd worden. Dit zal 

een activiteit met verschillende spellen worden voor kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar 

zijn, waarbij er prijsjes zullen zijn voor de 9 beste groepen. Bij de kidsgames kunnen de 

kinderen vervolgens ook nog attractiebonnen verdienen. Dit kan door het inleveren 

van volle kaarten. 

Mochten er ouders/verzorgers geïnteresseerd zijn in het begeleiden van deze 

kidsgames, stuur dan een mail naar moniquevanaaken@concepts.nl.  

Normaliter werd er voorafgaand aan de kermis gecollecteerd waarbij de 

attractiebonnen werden uitgedeeld. Dit jaar zal dat hetzelfde gaan, alleen worden 

er dit jaar maar drie attractiebonnen uitgedeeld in plaats van de vijf 

attractiebonnen. Dit in verband met het uitdelen van de attractiebonnen tijdens de 

kidsgames. 

Zet 22, 23, 24, 25 & 26 september 2017 alvast in uw agenda, zodat we er aankomend 

jaar samen een leuke kermis van kunnen maken! 

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

Mochten er desondanks toch vragen zijn, stuur dan een mail naar 

moniquevanaaken@concepts.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Kermiscommissie 2017 
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DE OUDE IJSSEL   (slotartikel) 
 
GRAAFSCHAP EN LIEMERS: ’n rivier is veel meer dan ’n waterloop die overtollig water afvoert en 
scheepvaart en waterkracht mogelijk maakt. Want de Oude IJssel is in onze contreien van oudsher 
vooral ook bekend als ’n taal- en cultuurgrens tussen Graafschap en Liemers. De rivier had in ons  
land, tot ’t jaar 1900, slechts 4 bruggen. Daardoor waren er maar weinig contacten tussen beide 
bevolkingsgroepen, waardoor ieders volksaard lang behouden bleef. 
NAAMSVERVALSING: de later erbij gekomen ‘naam’ Achterhoek mag u trouwens vergeten, want die 
heeft geen enkel bestaansrecht, ook niet officieel. Overheidsorganen als Rijk en Provincie gebruiken 
deze naamsvervalsing dan ook niet, want het is eigenlijk geen naam, maar hoort thuis in ’t rijtje van 
woorden als uithoek, afgelegen hoek, zelfkant, grensgebied en meer van deze uitdrukkingen. 
Het is natuurlijk bizar om twee landstreken met mooie gevestigde namen als Graafschap en Liemers 
zomaar ineens op één hoop te gooien en dan als ’n hoek te bestempelen!  (dit is nog nooit elders in 
ons land voorgekomen). 
Maar ……… gemeentebesturen en andere ‘taalverbeteraars’, en vooral ook de persorganen (niet 
gehinderd door veel kennis wat betreft de herkomst van namen) meenden en menen nog steeds hun 
‘belangen’ te moeten promoten door deze overbodige en lelijke naamsvervalsing klakkeloos als ’n 
soort modeverschijnsel over te nemen, ook al heeft ’t woord geen enkele historische waarde en 
betekenis. En niemand weet waar het ‘gebied’ ergens begint of ophoudt! Dat door dit alles de mooie 
en oorspronkelijke namen als Graafschap en Liemers verdrongen worden, interesseert hen blijkbaar 
niet. En dat komt omdat ze hun eigen cultuur en geschiedenis niet of nauwelijks kennen en daar ook 
geen waarde aan hechten. 
De uitdrukking ‘achterhoek’ is afkomstig uit ’n gedicht van ’n zekere dominee, die er ’t mooie 
gebiedje ten oosten van Eibergen, rondom de Berkel, mee bedoelde. Het nietszeggende woord is 
sindsdien als ’n olievlek over de Graafschap uitgewaaierd en heeft inmiddels zelfs al over de Oude 
IJssel de Liemers bereikt zonder zich aan deze taalgrens te storen!  Dat was natuurlijk niet de 
bedoeling van die dominee, maar helaas ……. het kwaad was geschied, en tot ergernis van velen was 
’t niet meer terug te draaien, want ’n verkeerde naam gaat niet meer weg. Maar ’t zou natuurlijk wel 
’n goede zaak zijn als iedereen (en vooral de gemeentebesturen!) hun best zouden doen om weer 
volop de mooie namen Graafschap en Liemers te gebruiken, zodat iedereen (vooral ook de toerist) 
weer precies weet over welke gebieden het gaat. Maar dan moeten de bordjes met ‘Welkom in de 
Achterhoek’ wel vervangen worden door bordjes met ‘Welkom in de Graafschap’ of ‘Welkom in de 
Liemers’, liefst aangevuld met de naam van de gemeente . En die bekende voetbalclub uit 
Doetinchem heeft destijds (in 1954) al ’t goede voorbeeld gegeven door de naam De Graafschap aan 
te nemen! 
TAAL- en CULTUURVERSCHILLEN: de Oude IJssel is vanouds vooral bekend als grens tussen twee 
godsdiensten. De Graafschap is grotendeels Protestants en de Liemers overwegend Katholiek, ieder 
met z’n eigen zeden en gewoonten. Cultuurwetenschappers noemen de bevolking van de Graafschap 
wat ingetogener en wat meer behoudend; en de bevolking van de Liemers wat luchthartiger. 
Wellicht dat daardoor het carnavalvieren eerder in de Liemers kon ontstaan. Ook ziet men, al rijdend 
door beide landstreken, veel verschillen in de (vroegere) bouw van boerderijen.  Maar ’t meest 
opmerkelijk is toch wel ’t verschil in streektaal tussen beide bevolkingsgroepen. En dan vooral het 
verschil in klinkers! Voorbeelden: breur-bruur, hoes-huus, boek-buuk, zeek-ziek, neet-niet,  
kiek oet-kiek uut, en ga zo maar door.  Maar ook binnen de Liemers zijn er verschillen: in Etten zegt 
men bv. ‘water en wind’, maar in Lobith ‘waoter en wiend’. Hier vormen, volgens dialectkundigen, de 
‘Zeddamse en Bèèkse bulten’ de barrière die deze verschillen deden ontstaan. In het Staring-instituut 
te Doetinchem kan men veel te weten komen over de streektalen van Graafschap en Liemers en de 
Saksische- en Frankische invloed hierop. 
 
 
 



 

 

 
Maar hoe dan ook:  ondanks alle genoemde verschillen tussen Graafschap en Liemers kunnen beide 
bevolkingsgroepen het uitstekend met elkaar vinden en hebben ze respect voor elkaars taal, zeden 
en gewoonten. En zowel in Graafschap als Liemers  vinden de bewoners dat je ,in de volksmond, de 
rivier altijd “Den Olden Iesselt” moet noemen ipv. “Oude IJssel”.  Daar kan ik me volledig in vinden, 
want ik heb van kind af aan nooit anders gehoord.   <<<<< 
                                                                                                                       Bernard Bosman. 
 

Irritante vraagsteller: “Dus je zakte zo maar ineens door het ijs?” 

Drenkeling: “Welnee joh, ik was aan ’t zwemmen, en toen begon ’t ineens heel 

                        hard te vriezen! Nou goed?”. 

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

Vraag: “Waarom zit er geen water in dat zwembad?” 

Badmeester: “Dat is voor mensen die nog niet kunnen zwemmen”. 

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

Recensie van Beste Zangers:  Lange Frans voelt zich tekort gedaan. 

 

 



 

 

 

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 Henk Tiemessen met 

telf. nr. 330108 . 

 

 



 

 

 



 

  

    

’N BEZUNDER COMMUNIEFEEST !                                                                                         Van den Sliepsteen 

Bi-j Felix en Carla was ‘t ‘n drökte van belang. Van alles wier d’r angeslöpt: eatenswaren, drank, fris 

en meer van dat grei-j. Wat of ter de doen was? Now, a-j ’t wetten wilt, Sabine, de jongste dochter 

van Felix en Carla –hun nestdölleken zo gezeg- dei-j de eerste communie en dat mos natuurlek 

uutgebreid gevierd wodden. Carla had eur jongsten ’n mooi hemelsblauw kleedjen gekocht en zelfs 

‘n krööntj d’r bi-j, veur in eur blonde haor.                                                                                                         

’t Was ’n helen mooie dienst in de kerk. De juffrouw van groep 3 en 4 had eur uuterste best gedaon 

um de kinder d’r op veur te bereiden. D’r wodden mooie liedjes gezongen en de pastoor praoten 

heel gemuudelek tegen de communicantjes. Völ luu-j kekken naor dat hemelsblauwe kleedje van 

Sabine. En naor dat krööntje, neet te vergeaten!                           

Eindelek was de kerk uut. Achter de kerk filsiteerden völ luu-j Felix en Carla met eur letste 

communicantje. Ok krig Carla de neudige pluumkes veur ’t mooie kleedje dat Sabine an hat. Naodat 

alles gezeg was, ging ’t op huus an. De luu-j harren zin in koffie met gebak. Peeteum en peettante, 

opa en oma, ze gingen allemaol met. ’t Belaofden een mooie dag te worren. 

D’n helen dag deur was d’r anloop. Allemaol met ’n cadeau veur Sabine. Carla was ter maor drök met 

en Felix slepten ’t ene naor ’t andere flesken bier an en ok de flessen met foezel gingen gereageld 

rond. ’s Aoves kwammen ok de buurluu-j nog en toen zat de kamer zo vol as ’n ei. Veur Sabine was ’t 

al gauw beddegaonstied, maor de feestgangers bleaven zitten.                                                                  

De scherpste bakken vlaogen oaver taofel en de lachsalvo’s wazzen neet van de loch. ’t Wier laat, 

heel laat den aovend. Toen ’t letste bezuuk de deur achter zich dicht had getrokken, mos alles 

wodden opgeruumd, want d’n anderen dag mos Felix al vrog an d’n arbeid en hi-j wol neet dat ‘zien 

Carla’ d’r allenig met zat. In de tied dat Carla de taofels afruumen en de glazen afwassen, verzamelen 

Felix de leuge flessen. Ze hemmen best gesnaoven, dach e nog, maor hi-j had zich zelf neet 

vergetten. ’t Was ’n bastend mooi communiefeest gewes. 

Toen Felix weer in de kamer kwam, ontdekken Carla ’n groten plas onder de taofel. Wat zow now 

hemmen, vroeg ze veralterieerd. Hef d’r een zien borrel onder taofel gegaoten? Da-s jao eewig zund. 

Toe Felix, ruűk i-j ok es effen of et jenever is. Felix zakken deur de knieen onder taofel. ’t Zol toch 

zunde waezen at ’t jenever was. Hij snaof en snoaf nog’s, maor d’r viel niks te ruuken. Toen heel hi-j 

zien vinger deur de nattigheid um te preuven: hi-j preuven gin jenever.                                                       

Toen kreeg Felix ’n briljant idee. As ’t jenever is, dan mot ’t branden, want d’r zit fors alcohol in. Hi-j 

grep de lucifers en stoak d’r wat af bi-j de nattigheid. Maor branden, ho maor. Carla veagen raps de 

vochtigheid op met ’n wasseldoek. Klaor was kees. 

’n Paar dagen later trof Felix de buurman en den begon meteen oaver dat prachtige feestje.              

“Kearl, wat ’n mooien oavend was dat, Felix. En wat kan den zwaoger van ow bakken vertellen.          

Mien Elly hef ’t in de boks gedaon van ’t lachen. Ze leet ’t water zo lopen!”                                          

Felix draei-jen zich um en liep zonder wat te zeggen op huus an. “Toch gin last met gehad” kraauwen 

de buurman nog uut de verte.                                                                                                                          

Nee, niks gin last met gehad, dach Felix, maor hi-j wis now wel wat e gepreufd had…. 

Hol um in de rie-j 



 

 

 
  

 
 

 

 
 
40-jaar Ettense Rommelmarkt! 

Op zondag 2 juli 2017 organiseert Harmonie Onderling Genoegen weer de jaarlijks 
terugkerende Ettense rommelmarkt. Vele jaren van hard werken heeft er toe geleid dat deze 
markt uitgegroeid is tot een dag vol gezelligheid. De rommelmarkt staat bekend om zijn 
gezellige sfeer en trekt altijd weer veel mensen naar Etten. Dit jaar zelfs voor de 40e keer! De 
opbrengst wordt gebruikt voor aanschaf en onderhoud van de instrumenten en 
investeringen in opleidingen.  

Voor de kinderen is er een springkussen, pijltjes schieten, schminken en eendjes vangen. 
Uiteraard is het bekende rad van avontuur ook weer aanwezig. In het kader van de speciale 
editie kunt u de strijd aangaan met mede dorpsbewoners op de Kop van Jut.  
 
De verkoop van spullen start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur met de trekking van de 
grote verloting  waarna de feesttent nog tot 18.00 uur open zal zijn. De uitslag van de 
verloting wordt ook op onze website www.hog-etten.nl vermeld.  
 
Ophalen van spullen 
Op zaterdag 24 juni vanaf 9.00 uur zullen we buiten 
de bebouwde kom spullen voor de rommelmarkt 
inzamelen. Op donderdag 29 juli zullen we spullen 
ophalen in de bebouwde kom.  
 
Nieuw! 
Dit jaar beginnen we ook met de verkoop van 
kleding. U kunt deze aan ons meegeven mits ze 
schoon en netjes zijn. 
 
Bij het aanleveren van de spullen verzoeken wij u 
het volgende in acht te nemen. Vanwege de hoge 
stortkosten kunnen, willen en zullen wij niet alles 
aannemen.  
 
De volgende artikelen zullen niet worden 
ingezameld: 
- Televisie 
- Bankstellen 
- Dekens 



 

 

 
 
- Computer / beeldschermen / toetsenbord  
- Matrassen  
- Gefineerd spaanplaat. Kasten, bureau etc.  
- Schoenen  
- Beschadigde spullen  
- Kopieerapparaten  
- Losse kasten die men nog in elkaar moet zetten  
- Bedden  
- Grote Elektrische / gasfornuizen (wel tafelmodel)  
- Grote kamer kachels  
 
Twijfelt u of iets wel of niet wordt meegenomen, dan kunt u contact opnemen met Peter 
Ketelaar op telefoonnummer 0315-327280 (tussen 18.00 en 19.00 uur). Mocht u op de 
ophaaldag dag niet thuis zijn, dan kunt u de bruikbare spullen op woensdagavond rond 19.15 
uur af geven bij ons verenigingsgebouw “de Wielder”. Verder verzoeken wij vriendelijk om 
niet op andere dagen spullen in de gang te plaatsen. Alvast bij voorbaat bedankt voor uw 
medewerking.  

                            Graag tot ziens op de 40e Ettense Rommelmarkt! 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

Zomerlidmaatschap bij LTC de Paasberg 
 
Wil jij sportief en fit blijven deze zomer? 
 
Ben je klaar met je trainingen en wedstrijden bij de volleybal, voetbal, een andere sport of wil 
je iets anders proberen? Kom dan deze zomer gezellig buiten tennissen bij tennisvereniging 
LTC de Paasberg.  
Onder het mom ´Blijf fit tijdens de zomerstop van je eigen sport!´ nodigt de LTC de 
Paasberg alle sporters uit om in de maanden juni, juli en augustus te komen tennissen op 
ons park van de Laan van Schuylenburg. Dit kan door zomerlid van LTC de Paasberg te 
worden. Op deze manier kun je op een ontspannen manier kennis maken met deze tak van 
sport of – als je vroeger al tennis hebt gespeeld - is het een hernieuwde kennismaking. 
Spreek met een vriendengroepje af of geef je individueel op. 
We gaan ervan uit dat alle zomerleden (junioren/senioren) veel speelplezier op onze banen 
gaan beleven! 
De volgende regels behoren bij dit abonnement:  je krijgt een Zomerlid pasje. Je kunt vrij 
tennissen op alle dagen van de week; als zomerlid hoef je geen bardienst te draaien; 
zomerleden kunnen niet met KNLTB-gerelateerde wedstrijden meedoen; zij zijn wel welkom 
op clubactiviteiten en tossavonden; het abonnement is geldig in de periode van juni tot en 
met augustus, je kunt zelf aangeven welke maanden je gebruik wilt maken van het 
Zomerlidmaatschap. De kosten voor dit zomerabonnement zijn 15 euro per maand. Je kunt 
dus kiezen voor 1, 2 of 3 maanden zomerlidmaatschap, en je kiest zelf welke maand(en). 
Je kunt je op opgeven door een mailtje te sturen naar ledenadministratie@ltcdepaasberg.nl 
We zien je graag op de baan. 
Bestuur en leden, 
Tennisvereniging LTC de Paasberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W O R D T  Z O M E R L I D  B I J  
LT C  d e  P a a s b e r g

j u n i - j u l i - a u g u s t u s  2 0 1 7  

 Blijf sportief en fit deze zomer
 Voor € 15 per maand onbeperkt tennissen
 Kies 1, 2 of 3 maanden lidmaatschap
 Meedoen met gezellige toss-avonden
 Opgeven: ledenadministratie@ltcdepaasberg  

 



 

 

   “The Voices” 

  

 

  

We hebben meegedaan aan de Rabobank clubkas campagne en 
zijn heel blij dat het ons een mooi bedrag heeft opgeleverd  

wat we heel goed kunnen gebruiken. 
We willen iedereen die op ons heeft gestemd hartelijk bedanken! 

 
Van 13 juli t/m 18 augustus hebben wij vakantie.  

We beginnen weer met repeteren op donderdag 24 augustus. 
Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken of om mee te zingen we oefenen 

elke donderdagavond van 20.00 uur tot  21.45 uur,  
locatie Basisschool Klimpaal Etten 

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

Voor vragen kun je mailen naar thevoices@live.nl 
 
 

 

Opbrengst collecte Epilepsiefonds  2017:  € 625,17 

Dankzij de collectanten Hennie Braam, Ginie Terhorst, Eugenie Tiemessen, 

Riky Leijzer, Rinie Ketelaar, Petra Hakvoort, Mayke Wieskamp, Benny Meijer, 

Petra Meijer en Loes Tiemessen. 

Ook dit jaar collecteerden zij voor dit goede doel en zonder collecte geen 

onderzoeksmogelijkheden. 

Voor het jaar 2018 zoeken we nog enkele collectanten.  

Voor meer informatie bel met Aloys Harmsen te Etten, 06 53 47 62 01 

 

Kijk ook eens op YouTube: Collectanten zijn onmisbaar voor het Epilepsiefonds! 
 

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


 

 

 

Steenovenconcert op maandagavond 3 juli 
Het jaarlijkse Steenovenconcert (Oude IJsselweg 28 in Etten) als afsluiting van het 

zangseizoen zal het Ettens Mannenkoor onder leiding van Nick Moritz dit jaar geven 

op maandag 3 juli.  

De vakantie wordt ingeluid met een concert zoals men dat van het koor gewend is. 

Een luchtig, gezellig en avondvullend programma van oude klassiekers en nieuw 

repertoire. Het bijzondere aan dit concert is de ongedwongen sfeer en de unieke 

locatie waar het gegeven wordt. Voor het 19e jaar wordt de loods van de voormalige 

steenfabriek “De IJssel” omgetoverd tot een unieke concertlocatie. Tussen twee 

campings en met een zomers repertoire heeft dit concert alle nodige ingrediënten in 

zich om volop in vakantiestemming te komen. 

Het belooft net als vorige jaren weer een spetterend concert te worden met een grote 

opkomst. Vorig jaar waren er ongeveer 900 bezoekers. In vorige jaren zag u het 

Ettens Mannenkoor vaak samen op het podium met een andere muzikale groep, dit 

jaar wordt de hele avond door het koor zelf verzorgd. Dit is een bewuste keus: na 

veel jaren duo-concerten gaat het koor de uitdaging aan om u een hele avond te 

laten genieten van koorzang door een groot mannenkoor met de unieke presentatie 

in woord en gebaar van dirigent Nick Moritz, ondersteund door de pianisten Armanda 

ten Brink en Miriam Versteegen. Armanda ten Brink zal ook als solist optreden. 
 

De toegang is gratis, een vrije gift ter bestrijding van de kosten wordt aan het eind 

erg op prijs gesteld. Deze vrije giften helpen mee om dit concert in stand te houden. 
 

 
Het steenovenconcert in 2015 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
Beste mensen, 
 
 
Het einde van het voetbalseizoen is weer aangebroken. Voordat we de vakantietijd 
ingaan, willen we graag even terugblikken op de activiteiten van de Club van 50 in 
het afgelopen seizoen: 
 

 Het seizoen werd in september geopend met de jaarlijkse ledenvergadering 
met aansluitend een barbecue. Het was een zinvolle vergadering en een 
gezellige barbecue. 

 In het afgelopen seizoen is er een nieuwe buitenkast voor het AED-apparaat 
aanschaft door de Club van 50 aangezien de vorige buitenkast niet meer aan 
de gestelde voorwaarden voldeed. 

 Verder zijn er op verzoek van de Klusploeg extra materialen voor de Klusploeg 
aangeschaft zodat zij hun nuttige werkzaamheden kunnen blijven verrichten. 

 Daarnaast is extra terrasmeubilair door de Club van 50 bekostigd zodat het 
terras nog optimaler benut kan worden. 

 Ook is aan het bestuur van v.v. Etten een bijdrage gegeven voor de 
digitalisering in onze kantine zodat alle apparatuur nog beter ingezet kan 
worden. 

 Tot slot – maar niet geheel onbelangrijk – heeft de Club van 50 de nieuwe 
boiler bekostigd zodat al onze sporters weer warm kunnen afdouchen.  

 
Helaas hebben we in het afgelopen seizoen onverwachts afscheid moeten nemen 
van één van onze leden, Wilfried Bus. Hij was bijna 6 jaar lid van de Club van 50 en 
als echte clubman een trouw bezoeker van onze activiteiten. Wij zullen zijn 
aanwezigheid missen. 
 
In september van dit jaar zal de ledenvergadering worden gehouden met aansluitend 
weer een leuke activiteit. De leden krijgen vroegtijdig een officiële uitnodiging 
hiervoor. 
 
U ziet het; de Club van 50 zit niet stil. Mocht u ook interesse hebben om de Club van 
50 – en daarmee v.v. Etten – te ondersteunen, neem dan contact op met 
ondergetekende.  
 
De Club van 50 wenst eenieder een fijne en zonnige vakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sjoerd Jansen 
Secretaris Club van 50 
 

 

 



 

  

De Huttekeerl 

Vier meter hoog, twee meter breed 

was de aoven, gevuld met oer 

Heit de plek en zwoor ’t werk 

veur de werkers op de vloer 

 

De Olde Hut woor, lang geleien, 

sterke mannen arbeid vonnen 

Woor as teken van bedrievigheid 

zeuven piepen te dampen stonnen 

 

Generaties was dat ’t beeld, 

met as detail de watertoren 

In dat decor, door wed 

de Huttekeerl geboren 

 

Twee joor poetshok eers, 

dat was slechte arbeid 

Gaondeweg naor de gieteri-j, 

door was ’t altied heit 

 

Of zwoegen an de watersiets, 

vormzand stampen an de boms 

Altied herrie, door heurde i-j 

’t sissen van de arbeid soms 

 

De dagen wazzen lang, 

vanaf ’s marges vrog 

De lonen laeg in veholding 

en vaak net nog niet genog 

 

Thuus wachtte zien ‘bedoeninkje’, 

een lepken grond met een koe 

’t Voegde an de dagelekse sleur, 

dat kleine betjen vri-jheid toe 

 

Huttekeerl, man van iezer, 

altied trots op zien fabriek 

As gegaoten uut één stuk, 

dat miek de keerl zo uniek 

 

   Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 

 



 

 

Nieuws van V.V. Etten 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze kids geven V.V. Etten een 9,6 
 
Een update van vertrouwenscontactpersoon Eugenie Tiemessen 
 
Aan het eind van het voetbalseizoen 2015/2016 ben ik als vertrouwenscontactpersoon begonnen bij 
V.V. Etten. Dit seizoen ben ik gestart met het maken van een tevredenheids enquête voor de pupillen. 
En dan met name voor de pupillen in de basisschoolleeftijd. In deze enquete konden de kinderen 
aangeven hoe hun welbevinden is binnen de club. De kinderen hebben deze anoniem in kunnen 
vullen tijdens een training. 

Onze kids geven V.V. Etten een 9,6 
 
Uit deze enquête bleek dat de kinderen erg tevreden zijn over de vereniging. Deze scoort dan ook 
maar liefst een 9,6. In deze vragenlijst hebben ze o.a. cijfers gegeven aan hun eigen gedrag, het 
gedrag van hun teamgenoten en aan het gedrag van leiders en trainers. Ook op deze onderdelen 
kwam iedereen heel erg goed uit de bus: Heel fijn dat iedereen het zo naar de zin heeft. 

De resultaten van deze enquête heb ik tijdens de vergadering van de jeugdleiders en trainers 
besproken. En op een later moment met het bestuur. Verder heb ik wat gesprekjes gevoerd met de 
trainers en de leiders van de pupillen. Ook hier veel positieve geluiden. 

  

 

'Onze' Harm Dieker kampioen 
met Ajax O15! 

Met een basisplaats voor Harm, heeft Ajax O15 
na een 6-0 overwinning op stadsgenoot AFC 
het kampioenschap behaald! Harm en 
ploeggenoten: van harte gefeliciteerd met de 
dikverdiende titel! 

 



 

 

 

Seizoen 2017/2018 

Het komend seizoen ga ik dezelfde enquête weer afnemen bij de pupillen. En daarnaast met hulp van 
Pim van Marwijk en Janneke Bus een soortgelijke vragenlijst maken voor de jeugd onder de achttien. 

Kanjertraining 
Als vervolg op de stappen die we al hebben ingezet, ga ik nu samen met het bestuur onderzoeken op 
welke manier we een kanjertaining, gericht op sportverenigingen, aan kunnen bieden voor alle 
jeugdleiders en jeugdtrainers. Dit zou natuurlijk fantastisch zijn omdat de kinderen dit al kennen via de 
school en dit zal dan ook versterkend werken. 

De enquêtes en de kanjertraining zijn bedoeld om de fijne sfeer binnen V.V. Etten te behouden. Mocht 
het toch zo zijn dat jij je door welke oorzaak dan ook je niet prettig/veilig voelt binnen de vereniging, 
dan kun je met mij contact opnemen. 
Met vriendelijke groeten, 

Eugenie Tiemessen 

Etten 3 sluit in stijl af 
 
Zondag 14 mei: de 1e Ettense molenfair, tevens tijd om onze moeders weer te verwennen en het 
weekend van dé ontknoping: wie zou de gemeentelijke schutterskoning worden? Daarnaast werden 
als bijzaken ook de laatste speelronde in de eredivisie afgewerkt en mochten de mannen van het 
3e aantreden voor hun laatste wedstrijd tegen Zelhem 4. 
 
Nu zult u denken: de naam Zelhem is toch niet de originele benaming voor de nederzetting rondom 
“de smoks”? Juustum, in een oorkonde uit het jaar 801 was voor het eerst sprake van “Sale hem”.  De 
herenuitverkoop is in de loop der jaren echter verbasterd tot Zelhem. 

In week 19 van het jaar van de Haan passeerden weer diverse nieuwtjes de revue. Zo oordeelde de 
Centrale Raad van Beroep dat een vrouw terecht is gekort op haar bijstand aangezien ze weigerde 
haar boerka af te doen tijdens het zoeken naar werk in een kledingwinkel. Winkelketen Boerka Binkie 
was niet bereikbaar voor commentaar. Op donderdag bereikte Ajax billenknijpend met de hakken over 
de sloot de finale van de Europa League in Stockholm (of toch Cardiff?) en reisde Tommy voor 
liefdadigheidswerk met de Moeder Teresastichting af naar Roemenië. Op zaterdag werd tijdens het 
veteranentoernooi afscheid genomen van onze “Hansie” en was Niek R. lichtelijk teleurgesteld over de 
behaalde 11e plek van OG3NE op het Eurovisie Songfestival in het altijd feestelijke en bruisende Kiev. 
De weergoden waren ons vandaag goed gezind en bij het krieken van de dag verzamelden de 
mannen van het 3e zich – vergezeld door de alcoholdampen van de avond ervoor – op het 
voetbalveld. Coen was wegens privéomstandigheden afwezig, evenals Niek W. en Pim was 
uitgeleend aan het 4e. De gezusters Yanni en Tini arriveerden rijkelijk laat, maar kregen het voordeel 
van de twijfel. Daar er ook een middagprogramma was gepland met enkele welnessactiviteiten was 
een aantal lieden al vroeg in de weer om voorbereidingen te treffen. Onder de bezielende leiding van 
Tim had Boet zich in alle vroegte opgeofferd om de hot tub op het voetbalveld te plaatsen en Rob P. 
had op eigen houtje hout geregeld. Thijs Bus mocht als onderdeel van het inwerkprogramma de boel 
opstoken. Gezien zijn longinhoud was er aan zuurstof geen gebrek. Later meer. 
 
Bij aankomst in Zelhem bleek het gemis om Tommy toch groter dan gedacht: we waren de 
spelerspassen vergeten. Zo blijkt maar weer dat iemand waarop je kunt bouwen onmisbaar is. 
Gelukkig was de scheidsrechter – met een heuse klassieke Mario van der Ende-uitrusting – de 
beroerdste niet en werd ons een retourtje Etten bespaard. 

 

http://www.vvetten.nl/vertrouwenscontactpersoon/


 

 

 

In de kleedkamer was het woord aan Chiel om de gouden schoen uit te reiken. Logischerwijs ging de 
gouden schoen niet naar onze topschutter Boet met zijn 63 goals, maar naar niemand minder dan 
Jozef; onze houterige, maar onmisbare kleerhanger. Warme woorden vielen hem ten deel en een 
hevig ontroerde Jozef kon enkel nog het woord “bedankt” over zijn lip krijgen. Enfin, le moment 
suprême c’est arrivé: lötjes trekken. Traditiegetrouw wordt er bij de mannen van het 3e niet alleen in 
de sinterklaastijd en onder de dekens, maar ook bij de laatste competitiewedstrijd getrokken. Marc had 
thuis de loterij zorgvuldig voorbereid en de cap van Yannick kon dan ook stante pede gevuld worden 
met lootjes waarop diverse posities op of naast het veld stonden vermeld. 

Als een gifbeker ging de pet rond in het gezelschap en het lot hing als het zwaard van Damocles 
boven de gespannen snuutjes. Hilariteit alom toen Tinus op de rechtsbackpositie mocht aantreden, 
Tim de eervolle taak had om te vlaggen, Sjoerd met een stief rechts been op linksmid mocht 
beginnen, Niek R. met een neusje om te scoren mocht spitsen en Jozef als Torwart mocht floreren, 
om zomaar wat rollen te benoemen. Jozef hees zich daarom in de op de groei gekochte plofbroek van 
onze goalie waar Mari van der Ven zijn vingers bij af zou likken. 

Zo toog het bonte gezelschap naar buiten om de warming-up te starten. Om half 10 werd afgetrapt op 
de Zelhemse savanne. Tinus – gehuld in een Michelinpop-outfit – stal toch wel de show en de harten 
van velen. Ondanks onze fantasieopstelling hadden we een over(ge)wicht in het veld en werden er 
enkele aanvallen op touw gezet. Na 20 minuten kon Jens het niet langer aanzien en besloot op de 
plek van Sjoerd te gaan voetballen die even later Bas wisselde om op de rechtsbuitenpositie te 
voetballen. Marc Z. verkoos de positie van Niek R. en ging spitsen. 

Ondertussen moest Jozef als keeper meters maken om de bal over de zijlijn in veilige haven te 
brengen waardoor hij meer meters aflegde dan Tinus in het gehele seizoen. Het wapengeschut van 
Zelhem was minimaal en na een half uur tekende Rob P. met een bekeken schot voor de 0-1. Met 
enkele cornerballen waren de groen-witten nog dicht bij de 0-2, maar het mocht niet baten. Sjoerd was 
nog het dichtst bij de 0-2 met zijn schot op de paal, maar met zijn halve wintersportnagel kwam hij net 
een halve nagel te kort. 

In de rust werd er wederom geloot: Rob P. mocht zich nu in de drollenvanger hijsen om het hok te 
verdedigen, Niek R. mocht opnieuw spitsen en Yannick kreeg een déjà vu toen hij net als vorig jaar 
met de vlag in de hand meters langs de zijlijn mocht maken. Het gouden spitsentrio Jens, Niek R. en 
Sjoerd kon geen potten breken en eindigde dan ook uiteindelijk gebroederlijk in de veldabri. De 2e helft 
was het vooral eenrichtingsverkeer richting de doelverdediger van Zelhem waarop Rob P. besloot zijn 
achterwerk te benutten en vogels te tellen. Yannick, Marc en Tim Z. mochten nog even ballen en Tim 
v.A. werd Linienrechter. Kansen genoeg, maar toch was het Jozef – koud in het veld – die de 
beslissende 0-2 maakte. Uniek, 2 doelverdedigers die de enige goals in een wedstrijd maken. Na het 
eindsignaal waren we een ervaring armer en een illusie rijker, want we hadden toch heel behoorlijk 
gevoetbald. 
 
Op naar Etten waar een heerlijke verwarmde hot tub, enkele koude goudgele rakkers en de catering 
op ons stonden te wachten. Zo konden we ons in alle rust voorbereiden op dé ontknoping van de 
eredivisie en de wedstrijd van het 1e tegen Páánerden. Eén iemand had echter geen rust in de kont en 
zat in zak en as. “Immer lacht” ging even niet op, want Sjoerd was zijn mobiel kwijtgeraakt. Een ritje 
naar Zelhem leverde niet het gewenste resultaat op en dus keerde hij geshockeerd en teleurgesteld 
terug naar Etten. Onderwijl had Tim als ware aanvoerder de bühne betreden en werden de sponsoren 
en de leiding – nu nog enkel vertegenwoordigd door Marc – bedankt en voorzien van een 
bierpakketje. Tim – crea bea als hij is – had een creatieve oplossing gevonden door de gezichten van 
Tommy en Niek W. op maskers na te maken. Tinus en Harry namen de dankbare taak op zich om het 
masker voor te binden hetgeen een vermakelijk schouwspel en een als twee druppels water 
gelijkende beeltenis opleverde. 
 
 



 

 

 

Tim pakte opnieuw de hoofdrol door digibeet Sjoerd erop te wijzen dat een iPhone gevonden kan 
worden met de app “zoek iPhone”. Nadat gebruikersnaam en wachtwoord waren ingevoerd, 
geschiedde hét wonder van Etten: de mobiel bleek per ongeluk in de jaszak van leider Marc te zijn 
verzeild geraakt. Gevolg: een dolblije grens en Bernadette van Lourdes mag gaan genieten van haar 
pensioengerechtigde leeftijd, want een nieuw bedevaartsoort is geboren waarbij het Loudesbad 
ingeruild kan worden voor de hot tub. 

Nu barstte het feest pas écht los: NOS langs de lijn – af en toe afgewisseld door NOS ruis op de lijn – 
versloeg de ontknoping van de eredivisie, de Feyenoorders nestelden zich in de kantine om geluid én 
beeld te krijgen bij de kampioenswedstrijd van hun club, het 1e elftal versloeg RKPSC en verdiende 4 
kratten bier waarna Thijs in de hot tub werd gedoopt, Harry solliciteerde voor een functie bij 
Dolfinarium door zijn duikkunsten te vertonen en Tim haakte hierop in door van de kachelpiep te 
springen, nadat hij kort daarvoor had verkondigd dat hij “daar echt niet aan moest beginnen”. 
Nadat het vlees en de pot “kaptein” waren gemaakt, keerden de meesten van ons voldaan huiswaarts 
en een enkeling richting de Coolsingel. Een fantastisch seizoen – met slechts 2 verliespunten en een 
doelsaldo van + 84 – is ten einde en het adagium hand-in-hand-kameraden was dit seizoen niet alleen 
in Rotterdam, maar ook in Etten van toepassing. 

De grens 
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