
Me-too, 

Ja mensen ik kan natuurlijk niet 
achterblieven, um iets te schrieven oaver 
me-too. Maor ik zal jullie eerst vertellen, 
dat er aan mien lijf geen polonaise is 
gewes. Iedereen hef natuurlijk no’w zien 
eigen mening hieroaver en laoten wi’j veur 
opstellen dat iedereen gerespecteerd 
dient te worden. Maor volgens mien zunt 
zi’j of mot ik zeggen wi’j helemaol 
deurgeslagen. Jaoren lang hebben wi’j niks 
geheurd of vernommen van al deze 
onpasselijk of handtastelijk heden en no’w 
kump der één nao de ander met zien 
verhaal naor buuten. Ik vraog mien af hoe 
dat no’w kump, kump dat umdat no’w 
eindelijk de beerput los geet of kump dat 
umdat enkele BN’ers uut gerangeerd zun 
in ’t tv wereldje.  Want weurum hebben 
zi’j dit eerst lang veur zich geholle en 
kommen ze der no’w met naor buuten. Ik 
zeg nogmaols ’t is niet goed wat er  

 
gebeurd is, al motten de meeste nog in 
staat van beschuldiging worden gesteld. 
Maor raar vindt ik ’t wel. Als ik den rol 
krieg, dan hol ik mien mond dicht. Volgens 
mien dan heb i’j dan toch botter op de 
kop. No’w bu’j niet meer goed veur de rol, 
want i’j heb rimpels of geen Sixpack meer 
en no’w gaon ze iemand beschuldigen. Ik 
kan der met mien pet niet bi’j, weurum 
no’w pas en niet toen al. Waor rook is, is 
vuur maor. Maor is dan het hele BN’ers 
wereldje verziekt en verrot. Zunt dat de 
mensen waor wi’j altied tegen opkieken. 
Kump hier uutdrukking “geld stinkt” 
vandaan? As i’j no’w naor de televisie kiek 
dan begin bi’j nao te denken, met wie of 
wat heb i’j dan gedaon. Misschien toch 
maor weer ’s meer naor de radio 
luusteren. 
Me-too 
Groet 
De bruur an 

    

            Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  14 Februari voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 20 Februari 2018. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                            Januari 2018, jaargang 38 

                                         Nummer 365 
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Beste Ettenaren, 
 
Geen zin elke dag alleen te eten? 
Kom gezellig naar het wijkrestaurant 
voor lekker eten en een praatje. 
 
De moeite waard!!!! 
Wijkrestaurant Etten – gevestigd in ’t Stoom achter molen de Witten 
– biedt mogelijkheid voor iedereen om in een prettige sfeer een 3-
gangen maaltijd te gebruiken. 
Kosten € 8,00. per maaltijd. 
Wilt U gebruik maken van onze ophaal-thuisbreng service dan zijn de 
kosten € 9,00. 
De verse maaltijden worden geleverd doorTasteful uit Ulft. Keuze uit 
meerdere menu’s. 
 
Open van maandag t/m vrijdag van 11,45 tot 13,15 uur. Ook van 
Harte welkom op één of meerdere dagen in de week. Voelt U zich 
niet verplicht elke dag te komen – wel gezellig natuurlijk. 
Het zou erg jammer zijn als het wijkrestaurant door te weinig gebruik 
moet sluiten. 
 
Kom gratis een maaltijd proberen – wel van te voren aanmelden in 
verband met het leveren van een verse maaltijd. 
 
Aanmelden kan bij Mieke Thiele telf.329871 – Conny Smink telf. 
325082 – Gini Terhorst telf.324446. 
 
De vrijwilligers van het wijkrestaurant hopen van harte U te mogen 
ontvangen. 
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Huttekeerl 

 

Der is een tied van kommen 

En der is een tied van gaon 

I-j mag haopen dat de tussentied  

Aan al ow wensen het voldaon 

 

Ooit, lang geleien naor mien idee 

Bun’k hier geboren in dit mooie gat 

Met fraaie kerken, ik tel der twee 

En ’n jongesschooltje woor ik op zat 

      

Ik ken dit dorp van haver tot gort 

Volgde  ‘t  in veur- en tegenspoed 

Woor ’t an gemudelekheid nooit schort 

In die trant en setting bun ik opgevoed 

 

Ik bun der as kind naor school gegaon 

Aover glibberige smalle kerkenpaedjes 

Vaak ’s zondags achter in de kerk gestaon 

Tussen de mannen bi-j de wi-jwatvaetjes 

 

Hier heb ik mien lief gevonden  

En bun der samen blieven wonen 

Samen an dit dorp gebonden 

In harmonie, met gin gold te belonen 

 

Dan wo’j older en strammer in de but 

Maor  i-j bunt de dagen nog niet zat 

Dan zie’j door ’n hutjen op de Hut 

En denk; dat liek mien ok wel wat 

 

Op advies van Jan en alleman 

He’k toen mien huus vekoch 

Vraog mien niet: ’Wat vi’j dervan’? 

Ik was der haevig an veknoch 

 

Dan gao’j verkassen naor de Olde Hut 

Dan denk ik an potten en pannen van faam  

Een historische plek woor ik herkenning put 

Dan bu’j inens ’n huttekeerl met ‘n geuzennaam 

 

 

   Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 



DE LIEMERS  (slotartikel) 

 

 

DE STUWWAL:  toen deze na de ijstijd ontdooid was werd hij ’n stuk lager, want hij was nog niet 

begroeid, dus er ontstond veel erosie; op de ene plaats meer dan op de andere. Ook was voordien de 

opstuwing niet overal gelijk. Dat veroorzaakte dus veel zgn. reliëf, met ’n aantal bekende heuvel- 

toppen zoals de Hettenheuvel tussen Kilder en Beek: 93 m hoog. ’t Montferland bij Zeddam: 68 m. 

De Galgenberg tussen Zeddam en ’s Heerenberg: 67 m. De Hulzenberg bij Stokkum: 82 m  en de 

Eltenberg bij Elten: 83 m. 

Vanaf de Eltenberg (in Hoch-Elten) heeft men, tot aan Kleef toe, bij helder weer ’n prachtig uitzicht 

op de Rijn bij Emmerich: op ’t gebied waar de rivier in ’n ver verleden de stuwwal heeft doorbroken 

(zie vorig artikel). 

Het gehele stuwwalcomplex raakte honderden jaren later prachtig begroeid met loofbossen. En nog 

veel later (zo’n 1000 à 1200 na Chr.) ontstonden er omheen de bekende dorpen.  Ook ontstond toen 

de naam Bergherbos, vernoemd naar ’s Heerenbergh en het Huys Bergh (de tegenwoordig ook wel 

genoemde naam Montferland voor ’t gehele Bergherbos is dus onjuist: hij geldt alleen maar voor 

bovengenoemde heuveltop). 

In de 17e en 18e eeuw werden veel loofbomen vervangen door naaldbomen. Deze naaldbomen 

werden gebruikt voor stuthout in de steenkoolmijnen, voor timmerhout en als boerengeriefhout. 

Daardoor verloor het Bergherbos veel van z’n originaliteit en nam de zgn. biodiversiteit enorm af! 

Ook werd ’t bos in de laatste oorlogswinter van WO 2 enorm geplunderd door de bezetter t.b.v. de 

aanleg van ’t verdedigingswerk de ‘Niederrheinstellung’ in ’t zuiden van de Liemers langs de Rijn! 

(veel Ettenaren hebben daar toen,zoals wellicht nog bekend, dwangarbeid moeten verrichten).  

Maar nu er geen naaldhout meer nodig is voor bovengenoemde doeleinden, is de functie als 

produktiebos verdwenen, en vindt er weer volop vervanging van ’t naaldhout plaats door de 

originele begroeiing met loofbos (vooral inlandse eiken). Mede hierdoor is het Bergherbos weer ’n 

prachtige huisvesting voor vele soorten wilde planten en dieren geworden; vooral ook voor soorten 

die elders niet of nauwelijks meer voorkomen. 

En dit alles is volop te bezoeken en te bewonderen door mensen die recreatie zoeken. Want bijna 

overal vindt men toegang tot het gebied op de vele wandel- en fietspaden. En voor de ‘inwendige 

mens’ kunt u volop terecht in de horeca van de omliggende dorpen, die aldus rijkelijk profiteren van 

het tourisme, ook wat betreft werkgelegenheid. 

Tot besluit:  ik zal u niet vermoeien met ’n opsomming van de middelen van bestaan in de Liemers, 

en evenmin met verdwenen werkgelegenheid, en wat er voor in de plaats is gekomen.  Dit alles is, 

neem ik aan, voldoende bekend vanaf de schoolbanken en uit eigen waarneming. 

Wat belangrijk is:  ondanks alle veranderingen, ook op ’t gebied van ontsluiting, is de Liemers ’n 

fantastische landstreek gebleven om er te wonen, te werken en te recreëren !     <<<< 

                                                                                                                      Bernard Bosman. 

Milieuprobleem:  Wat moeten we doen wanneer bedreigde diersoorten bedreigde 

plantensoorten opvreten ? 

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

Verpleegster: “ Het maakt niet uit in welke bil ik de prik geef.” 

Patient: “Nou, steek hem dan maar in je eigen bil.” 

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

Om de een of andere reden geen lezen of schrijven geleerd?  Geen nood:  je kunt altijd 

nog ’n schriftelijke cursus lezen gaan volgen. 



 

 

 

 
 

 

Noteren in je agenda 
Voorrondes: 
Dinsdag 3 April, Woensdag 4 April en Donderdag 5 April 
 
Finale: 
Donderdag 12 April 
 
Verdere informatie in de Treffer van Februari. 

  

 

hallo allemaal, 

 

Ik ben Aafke Timmermans en ga 16 maart met nog 9 andere leerlingen van het Isala naar Gambia. Nu 

willen we daar natuurlijk niet met lege handen aankomen en zijn nu bezig om zo veel mogelijk 

voetbalshirts in te zamelen om daar uit te delen. Mocht u nog voetbalshirts hebben die u kan missen, 

dan zou ik ze heel graag willen hebben zodat we er heel veel kinderen in Gambia blij mee kunnen 

maken! 

Ik kan ze bij u op komen halen en u kunt mij bereiken via: 

E-Mail: A.timmermans2002@icloud.com 

telefoon nr: 0315-340339 

Alvast bedankt!  

mailto:A.timmermans2002@icloud.com
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Alaaf Ettenaren,   
Op zaterdagavond 3 februari om 19.11 zal in de St. Martinuskerk in Etten een gezinsviering 
zijn om Carnaval in te luiden. Voorganger van deze viering is pastoor Hans Pauw. De viering 
vindt plaats in samenwerking met Carnavalsvereniging ‘De Deurzetters’, Prins(es)* Carnaval 
en de Jeugdprinses. Muzikale omlijsting van deze viering wordt verzorgd door het kerkkoor. 
Iedereen is van harte welkom om verkleed naar de kerk te komen, vooral het dragen van de 
groene-witte huiskleuren van de ‘Deurzetters’ zou een extra feestelijk element zijn.  
Graag tot 3 februari! 

 
*bij het drukken van deze Treffer was de nieuwe Prins óf Prinses Carnaval nog niet bekend 

 

 

Zonnebloem Etten 

Jaarprogramma 2018 

17 februari:                  Verrassingsmiddag van 14.00-17.00 uur.  

Mei :                    Boottocht 

Juni:                    Wandeltocht door het buitengebied van Etten 

September:        Ziekendag 

Oktober:              Workshop bloemschikken 

December:          Extraatje voor de gasten van 80 en de zieken. 

Wilt u de Zonnebloem een warm hart toedragen? Dat kan! Dit door een bijdrage over te 

maken op onderstaand rekening nummer. Donaties zijn zeer welkom! 

NL83 RABO 0359 177824 T.N.V. De Zonnebloem Etten 

 
 

De Zonnebloem Etten 



 

 

                Klaar voor glasvezel in Etten en omstreken!                                

Eindelijk! Er is een akkoord  voor het leggen van glasvezel in het buitengebied in de gemeenten  

Oude IJsselstreek, Montferland, Doetinchem en Doesburg.                                                                             

Alleen als meer dan 50% van de adressen een abonnement afsluit, wordt er glasvezel aangelegd!     

Of het nu gaat over digitale onderwijsmiddelen, op afstand werken, moderne thuiszorg, medische 
hulp, bellen, de centrale verwarming, uw zonnepanelen, Netflix, Spotify, of storingsvrij tv kijken met 
uw smart TV, alles gaat tegenwoordig via internet. Dit gaat alleen maar meer worden. Nu er met het 
aanbod van Glasvezel Buitenaf een concrete mogelijkheid is voor ons gebied, moeten we dit met 
beide handen aanpakken. Glasvezel is de snelste, duurzaamste en goedkoopste manier om toegang 
te krijgen tot al deze nieuwe diensten. Misschien vraagt u zich af of het echt nodig is en twijfelt u om 
in te stappen. Feit is echter dat u vaak niet eens meer gaat betalen dan nu, maar u krijgt veel meer!  
Het is ook mogelijk uw bestaande schotel of digitenne te combineren met glasvezel.  
Wanneer u er voor kiest om niet deel te nemen, dan kunt u ook later aansluiten.                          

Echter, dit kost u dan minimaal € 995,- EXTRA, of de daadwerkelijke aanleg-kosten! Wanneer u ver 

van een verdeelstation woont, kan dit behoorlijk oplopen. Als u wel glasvezel wilt laten aanleggen, 

maar (nog) geen abonnement  is er een  goedkoper alternatief: u kunt ook het goedkoopste 

abonnement afsluiten en deze na een jaar opzeggen. De glasvezel ligt er dan en dat werkt 

waardeverhogend voor uw huis!  Maar eerlijk gezegd zijn wij ervan overtuigd dat als u eenmaal 

gebruik maakt van glasvezel, u niet meer terug wilt. U kunt kiezen voor een abonnement dat bij u 

past en u gaat pas betalen als de kabel aangesloten is. Wilt u weten wat het beste past in uw 

situatie? Of heeft u speciale wensen? Als ambassadeurs geven we graag antwoord op uw vragen.   

Wij zijn onafhankelijk en werken op vrijwillige basis. Wij informeren alle inwoners van het 

buitengebied Etten en omstreken over het nut van glasvezel en helpen hen bij het keuzeproces. Er is 

namelijk veel keuze en het is niet voor iedereen even makkelijk om daarin een weg te vinden. Kijk 

daarom vooral op www.glasvezelbuitenaf.nl, en vul uw postcode in. U vindt dan alle informatie en 

ook alle verkooppunten in onze regio. Het enige dat nog rest is het halen van 50% deelname. Daar 

hebben we u hard voor nodig. Doe mee en sluit u aan voor 19 februari!  Het is nu of nooit!  

Voor nog meer informatie en de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten, is er op dinsdag 6 

februari een aanmeldavond bij Köster in Etten van 19.30-21.30 uur.                                                                    

Wij hebben 4 wederverkopers van abonnementen uitgenodigd die een onafhankelijk advies op maat 

geven en alle beschikbare abonnementen kunnen aanbieden.                                                                   

We zien jullie graag 6 februari in zaal Köster in Etten!                                                                               

De ambassadeurs voor Glasvezel in Etten en omstreken.

          

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/


 

 

 



 

 

 

 

 

Kledingruilpunt 't KleedGoed in Etten  

 

Sinds 2 jaar is kledingruilpunt 't KleedGoed gevestigd binnen Werk & Dagactiviteiten 't Laer in  

Etten. Ongeveer 150 bezoekers komen met regelmaat naar 't KleedGoed om hun garderobe te 

vernieuwen. Ongeveer tien cliënten van Zozijn helpen mee met het innemen, opvouwen, 

ophangen en uitgeven van de kleding en daar zijn ze maar wat trots op! 

 

Van rompertjes tot shirts, van broeken tot vesten en van blouses tot colberts; overal waar je kijkt in 

de winkelruimte van dagcentrum ‘t Laer hangt en ligt kleding. In rekken, in stellingen en kasten. Aan 

de wand hangt zelfs een trouwjurk.  

 

De kleding wordt allemaal ingebracht door de leden van ’t KleedGoed of door particulieren uit de 

omgeving. De leden schrijven zich steeds voor een jaar in. Dat kost 10 euro. Bij de start van je 

lidmaatschap krijg je 10 punten cadeau. Voor elk punt kun je een kledingstuk uitzoeken. Alleen 

kleding die schoon is, niet kapot is en in goede staat is, worden geaccepteerd. Als je geen lid wil 

worden, maar wel kleding wil komen brengen, ben je ook van harte welkom.Tevens zamelen we klein 

speelgoed in die niet stuk of beschadigd is en verkopen we klein speelgoed, voor 'n klein prijsje! 

 

Voel je welkom om een kijkje te komen nemen in “t KleedGoed!  

Onze cliënten en vrijwilligers helpen u graag met het innemen en uitzoeken van kleding of schoenen. 

Ulftsestraat 30 in Etten. 

Tel. 088-5751400. 

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 13.00-15.00 uur en op de 

woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. 

Tot ziens! 

 

  



 

 

 

Geef aan de collectant van de Hersenstichting 

Van 29 januari tot 4 februari 2018 vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste 

collectanten gaan in Etten op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met een 

hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. 

Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van 

Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een 

half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. 

 

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en 

hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we 

voorlichting, voeren we vernieuwende projecten uit en werken we aan goede patiëntenzorg. 

Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant.  

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting 

Nederland, Den Haag. 

Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl. 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

 

Donderdag 8 februari 2018. 19:30 uur  

Jaarvergadering: Aftredend en niet herkiesbaar Elly Leuverink. Huldiging van Elly Leuverink 

en Joke Buiting, beiden 40 jaar lid. 

 

 



(Kunst)IJspret in Etten! 

 

 
Nadat eenieder zich tijdens de feestdagen te goed had gedaan aan een overvloed aan 
kerstdiners en wijn, konden de calorieën er op 27 december “afgeschaatst” worden op ons 
dorpsplein. Al vroeg in de morgen was een groep vrijwilligers door weer en wind in de weer 
om het plein sfeervol aan te kleden. DJ Fred richtte zijn eigen “muziekkeet” in, het 
Herenpromotieteam plaatste de houten kersthuisjes, buurtvereniging De Pondorosa een 
tweetal tenten, Hent Teeuwsen zorgde voor de strobalen en de overige vrijwilligers hielden 
zich bezig met het ophangen van sfeerverlichting, het plaatsen van vuurkorven, kerstbomen 
en het inrichten van de kraampjes. Rond half 10 ontstond er toch lichte paniek; immers alle 
randvoorwaarden waren aanwezig, maar van de schaatsbaan ontbrak nog elk spoor. 
Gelukkig kwamen de heren uit Noord-Holland alsnog tijdig op het plein om de baan aan te 
leggen waardoor we beslagen ten ijs konden komen. 
 
Klokslag 14 uur werd de kunststofschaatsbaan geopend en de kinderen stonden te popelen 
om zich op “glad ijs” te begeven. Dat het met de bevolkingskrimp en de vergrijzing in ons 
dorp wel meevalt, bleek wel uit de grote schare kinderen die zich bij het uitgiftepunt meldde. 
IJsmeester Barry had daar alles onder controle en met af en toe een scheutje Lourdeswater 
werd het ijs kwalitatief op peil gehouden. Ondertussen vlogen de broodjes knakworst van de 
dames van het Wijkrestaurant als “warme broodjes over de toonbank” en ontbrak uiteraard 
ook de snert niet. 
 

 
 
Voorzitter Barry Kock heette iedereen van harte welkom namens alle vrijwilligers en wenste 
de kinderen veel schaatsplezier toe. Onder de klanken van “Tsjoe tsjoe wa tsjoe tsjoe wa 
tsjoe tsjoe wa wa wa” zat de sfeer er al gauw in. De weergoden waren ons inmiddels goed 
gezind waardoor er een flinke toeloop aan kinderen, ouders en opa’s en oma’s ontstond. 
Frank van Dulmen wierp zich ondertussen op als reparateur van de schaatsen en menig 
ijzertje werd weer recht gebogen. 



(Kunst)IJspret in Etten! 

 

 
 
Nadat Bennie Jansen het hout had gekloofd en de vuurkorven volop brandden, zorgde 
Harmonie Onderling Genoeg met vrolijke kerstmuziek voor een fantastisch “after 
kerstgevoel”. De aanwezigen genoten niet alleen van de muzikale klanken, maar ook van de 
warme chocolademelk en glühwein. Niet alleen Fred Berns, maar ook Tonny Slutter bleef die 
nacht in de keet slapen waarop Sjoerd Jansen zei dat “Elly zich veur die nacht moar een 
andere keerl moest zuuken”. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat Elly heerlijk 
heeft geslapen. Die nacht werd er in de keet niet stilgezeten, want Tonny en Fred – 
vlijmscherp zoals ze zijn – zorgden ervoor dat alle schaatsen geslepen werden. 
 
De donderdag begon met een gezonde frisse lucht en een schraal zonnetje. Marian Helmes, 
zoon Ruud en schoondochter Isabel runden vandaag het uitgiftepunt en ontwikkelden zich 
tot ware schaatsdeskundigen. De kinderen waren al weer vanaf 10 uur op de baan te vinden 
en vermaakten zich weer opperbest. Fred en Daphne Berns zorgden ervoor dat de voetjes 
geregeld van de vloer gingen. Ondertussen bemanden Yvonne Jansen, Jan Sessink, Toon 
Helmes en ondergetekende de kraampjes voor de catering. Toen Jan echter thuis even ging 
lunchen, werd het toezicht op de warme chocomelk uitbesteed aan Toon en Sjoerd. Die 
kwamen er na 5 minuten achter dat het kookpunt van chocomelk toch lager ligt dan 
verwacht…. Die middag zorgden de midwinterhoornblazers van “De Huttenpiepen” o.l.v. 
Henk Eelderink voor een Tirolersfeer en om “gezeik” te voorkomen, werd er ook nog even 
gauw een DIXI-toilet geregeld.  
 
Rond de klok van half 7 begon het plein langzaam maar zeker vol te stromen met Ettenaren 
en buitenlui. De sfeerverlichting op het plein zorgden voor een ware Charles Dickenssfeer.  
The Voices brachten – onder de achtergrondklanken van vrolijk joelende kinderen – een 
sfeervol concert ten gehore. Inmiddels waren ook burgemeester Otwin van Dijk en zijn vrouw 
Karin gespot op het plein. Kerstman Ton Verheij verwende de aanwezigen ondertussen 
onder het uitroepen van “hohohooo” met een smakelijk kerstkransje. Nadat The Voices 
waren uitgezongen, trad het EMK met een grote delegatie op. De mannen hadden hun kelen 



(Kunst)IJspret in Etten! 

 

gesmeerd met een Kummeling en zorgden voor een hartverwarmend concert op deze koude 
winteravond. Annelies en Han Bijsterbosch, Marjolein Kock en Marion Leijzer kwamen 
ondertussen helpen met de verkoop van glühwein en andere dranken. De glühwein was niet 
aan te slepen waardoor niet alleen de PLUS en de COOP, maar ook de AH geen fles 
glühwein meer in het schap overhielden. Of dit te maken had met de verkooptechniek van 
Han (“1 halen, 2 betalen”) laten we in het midden. Maar liefst 50 liter werd er door de 
aanwezigen die avond weggetikt waardoor de inwendige mens heerlijk werd opgewarmd. 
Nadat de Huttenpiepen nog eenmaal vanaf de “Möllebult” van zich hadden laten horen, 
keerden de meesten huiswaarts en konden de vrijwilligers moe, maar zeer voldaan de dag 
afsluiten. 
 

 
 

 
 



(Kunst)IJspret in Etten! 

 

De 3e en laatste dag begon met een stralend zonnetje! Gerrit Vossers was aanwezig – nadat  
ook De Gelderlander, Vizier en De Gelderse Post hun gezicht al hadden laten zien – om zijn 
weerpreutje vanuit Etten te houden. IJsmeester Barry stond hem te woord en gaf toe (nog) 
geen scheve schaats te hebben gereden op het plein. Inmiddels arriveerden jong en oud 
weer op het plein om voor de laatste keer een ronde te maken of gewoon lekker te genieten 
van een versnapering. Rond de klok van 2 bereikten de verwachte (natte) sneeuwbuien het 
dorpsplein waardoor de schaatspret ten einde was. De vrijwilligers begonnen daartoe met 
opruimen en rond de klok van 5 was het plein weer keurig aan kant.  
 

 
 
Wij kijken als vrijwilligers van de Stichting terug op 3 FANTASTISCHE dagen met vermaak 
voor jong en oud. Wij hopen dat eenieder zich vermaakt heeft en hopen ook volgend jaar (?) 
weer op jullie komst te mogen rekenen. Met slechts 1 pleister bleef de lichamelijke schade 
gelukkig ook beperkt, waardoor is gebleken dat het schaatsen de Ettense jeugd in de genen 
zit. Creatieve ideeën over de uitbreiding van de schaatsbaan onder de noemer van “de 11 
huizentocht in Etten” en de “Open Ettense Kampioenschappen” (OEK) doen al de ronde, 
maar voorlopig blijven we nog even met beide benen op de grond. 
 
Wij danken alle Ettenaren, koren en muzikanten voor hun bijdrage en uiteraard ook alle 
vrijwilligers en sponsoren. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. Wij noemen met 
namen: 

 Steenfabriek Daas Baksteen 

 Timmerfabriek Ebbers 

 Bouwman Bromfietsen 

 Bouwbedrijf Gert Jansen 

 Scheffer Badkamers 

 Arendsen Plaatwerk 



(Kunst)IJspret in Etten! 

 

 Tiggelovend-Kok 

 Aannemersbedrijf Tonnie Jansen 

 IJsboerderij ’t Kempke 

 Evenementenverhuur ’t Pömpke 

 Jansen Blokhuizen 

 Aannemersbedrijf Jan van Dulmen 

 Bouwbedrijf Dulmett 

 Het Heren Promotie Team 

 Buurtvereniging De Pondorosa 

 Tuinbeheer Maurits Heebink 

 Café-Zaal Köster 

 De Ettense Molenstichting 

 Fred Berns 

 Bennie Jansen 

 Hent Teeuwsen 

 Het Ettens Mannenkoor 

 The Voices 

 Harmonie Onderling Genoegen 

 En enkele anonieme sponsoren. 
 
Vrijwilligers gezocht: 
De Stichting Dorpsplein Etten is opgericht in 2012 en organiseert enkele keren per jaar een 
activiteit op het dorpsplein. Zo organiseren we niet alleen de kunststofschaatsbaan, maar 
ook het jaarlijkse dorpsontbijt. Daarnaast verhuren wij af en toe een grote parachute om 
inkomsten te genereren. Ook is er altijd ruimte voor nieuwe initiatieven. De huidige groep 
vrijwilligers organiseert deze activiteiten met veel plezier, maar de groep begint 
langzamerhand te vergrijzen. Lijkt het u leuk om te helpen bij het organiseren van deze 
activiteiten (alle hulp is welkom!) of heeft u interesse in een bestuursfunctie, geeft u dit dan 
aan bij één van de vrijwilligers of mail naar sjoerdjansen90@hotmail.com. Samen houden we 
het dorp leefbaar! 
 
Dorpsontbijt 
Tot slot geven wij u mee dat het jaarlijkse dorpsontbijt zal plaatsvinden op: zondag 10 juni 
a.s. (aanvang 10 uur) op ons dorpsplein.  
 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt. 
 

 
 
 
Sjoerd Jansen 
Penningmeester Stichting Dorpsplein Etten 
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Huiswerkbegeleiding Op Koers geeft begeleiding aan alle kinderen, 
die een steuntje in de rug nodig hebben. Of het nu gaat om kinderen 
met ass (autisme), ad(h)d, dyslexie  of om kinderen die extra hulp 
kunnen gebruiken bij het leren plannen van hun huiswerk.  
 
Herken je deze huiswerkproblemen? 
Doet jouw kind echt zijn best maar lukt het niet om goede resultaten te behalen? Raakt jouw   
kind hierdoor het plezier kwijt om naar school te gaan? Heeft je kind moeite om zich te motiveren 
voor school? Zit jouw kind ook uren op zijn kamer te leren, maar is het huiswerk maar niet af? 
Veel liever zie je je kind met zelfvertrouwen en succes naar school gaan. Hoe fijn zou het zijn als jouw 
kind: 

 Meer grip krijgt op zijn huiswerk door een betere planning en organisatie 

 Inzicht te krijgen in zijn manier van leren 

 Technieken aangereikt krijgt om sneller en effectiever te leren, waardoor de motivatie  
toeneemt. 

De training Snel leren=leuk leren biedt uitkomst. De cursus is voor leerlingen van groep 7/8, 
scholieren (VMBO t/m VWO, studenten MBO en HBO. Ook voor leerlingen met een dyslexie, ad(h)d 
en hoogbegaafdheid is deze cursus geschikt.  
 
Op mijn website http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/ staan ook (individuele)trainingen voor 
o.a. beelddenkers. Ik leer de kinderen met deze training  ‘Ik leer anders’ hoe ze informatie kunnen 
vertalen naar beelden. De kinderen leren vaardigheden om te kunnen leren. 
 
En zoek je een oplossing voor je ‘volle hoofd’? Emoties zoals boosheid en stress werken 
belemmerend. Met behulp van de Matrixcoaching leer ik de kinderen hoe ze hun hoofd kunnen 
‘opruimen.’ Het opruimen van je hoofd geeft rust, overzicht en ruimte om de nieuwe informatie 
(leren voor de toetsweek) makkelijker te onthouden. 
 
Neem  eens vrijblijvend contact met mij om te kijken wat ik voor jouw kind kan betekenen m.b.t. 
bijlessen. 
 
Inge Centen 
 0643151468 
 info@huiswerkbegeleidingopkoers.nl 
 http://www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl/ 
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Interview met Janny Leijzer 

Als er een jubileum plaatsvindt, denken we  vaak terug aan de beginjaren en dus hebben we enkele 

ereleden gevraagd ons hier wat over vertellen. Janny Leijzer en Annie van der Heijden wilden wel het 

een en ander vertellen. 

In 1958 werd Con Brio, het dameskoor, in Etten opgericht. Janny komt uit een muzikale familie en 
ook bij de familie van Mart (haar man) werd er genoten van de muziek. De opa van Janny speelde 
mondharmonica en de hele familie zong spontaan mee. In 1959 is Janny lid geworden van het koor 
dat destijds door dirigent Janus Hendriks werd geleid. Hij was leraar op de Antoniusschool  en 
begeleidde de 30 dames zelf op de piano. In het begin kwamen alle vrouwen uit Etten. Daarna werd 
dit ook uitgebreid met dames die daar waren geboren maar niet langer in Etten woonden. De 
afgelopen jaren zijn er meer vrouwen die buiten Etten wonen lid geworden en die graag komen 
zingen bij Con Brio. Janny vond het ook fijn dat er jongere zangeressen lid werden. Haar dochters 
Trace en Miriam hebben zich ook aangesloten bij het koor en Miriam zingt nu al meer dan 40 jaar bij 
de sopranen. Janny is ook nog enkele jaren penningmeester geweest in het bestuur. 
Janny begon als eerste sopraan en vond de verscheidenheid van nummers erg fijn. De klassieke 
muziek vindt Janny erg mooi. Specifiek geeft zij aan dat “Im weissen Rössl” één van haar favorieten 
is. Ze heeft ook genoten van het lied ”Mien Achterhoek”. 
 
Het koor ging regelmatig naar concoursen; ze reisden af naar Brabant, Limburg en Nijmegen. Het 
televisieoptreden tijdens een eucharistieviering van de KRO, dat destijds werd opgenomen voor de 
radio, was een daverend succes. Het was een mooie afsluiting van 25 jaar voorzitterschap van Bets 
van Dulmen-Leijzer, die dit optreden georganiseerd had. Een kroon op haar werk en een hele 
ervaring voor het koor. Er werden goede recensies geschreven en op TV kregen ze ook goede 
reacties. In 1999 heeft het koor met kerst samen gezongen met tenor Sytse Buwalda; dit vond Janny 
erg bijzonder. Wat haar ook bijgebleven is, zijn de uitvoeringen van de Carmina Burana. Bij de eerste 
uitvoering in de tennishal was het bloedheet en niet lang na de tweede uitvoering in de markthal in 
Doetinchem werd deze hal afgebroken. 
 
De uitwisselingen met Niedererbach hebben een goede indruk achter gelaten. Ze had samen met 
Bets van Dulmen- Leijzer een vast adres waar ze konden slapen. Door de jaren heen zijn er goede 
vriendschapsbanden ontstaan. Janny was daar tijdens de bonte avond een kandidaat van het 
televisieprogramma ”In de hoofdrol” van Mies Bouwman en met z’n allen hebben ze een hilarische 
avond gehad. Hier kon zij erg van genieten.  Janny probeerde deze uitstapjes kost wat kost mee te 
maken want de combinatie met de kruidenierszaak vereiste dat dit soort uitjes wel gepland moesten 
worden. Het betekende ook heel  effectief werken. Helaas lukte dit niet met de reis naar Praag. 
 
Door de jaren heen merkte Janny dat haar stem veranderde. Ze heeft zo veel  liederen in meerdere 
partijen gezongen. Op het laatst zong zij bij de eerste alten. Noten kan ze niet lezen maar ze kan wel 
de toonhoogteverschillen goed interpreteren. Gelukkig had Janny een vaste stem waarop ze kon 
vertrouwen. 
 
De kleding is door de jaren heen erg veranderd. Van een zwarte rok met een crèmekleurige blouse 
met strik naar donkerrode lange jurken en daarna weer naar een rok. Deze beslissingen werden 
gezamenlijk genomen. De laatste jaren werden er werkgroepen gemaakt die zich inzetten voor één 
onderdeel zoals bijv. de kledingcommissie. Janny heeft altijd met veel plezier gezongen; de zuivere 
klanken, de stemtesten, de sociale contacten spraken haar aan. Ze kwam regelmatig te laat omdat zij 
een druk leven had met de zaak maar als Janny er eenmaal was dan kon het knopje omgezet worden: 
genieten! 



 

 

 
 
In 2001 is bij zaal Vink brand geweest en helaas waren alle muziekmappen, die daar werden 
opgeslagen, verbrand. In die tijd repeteerde je alleen tijdens de repetities, daar is verandering in 
gekomen want nu krijgen alle leden de muziekstukken mee naar huis en kunnen de leden thuis 
oefenen met instrumentale ondersteuning via de site van Con Brio.  
De verandering van oefenplaatsen heeft ze meegemaakt; van Vink naar Mulderije, vervolgens 
Slotermeer en dan naar Scholtenhof. Nu wordt er weer op een vertrouwd plekje in Etten, bij zaal 
Köster gezongen. 
 
Als je met Janny praat merk je dat haar hart bij Con Brio ligt en ze geeft aan dat ze helaas in 2008 
moest stoppen als actief lid. Als er een optreden van Con Brio is dan is Janny nog steeds een trouwe 
toeschouwer die van het afwisselende programma kan genieten en ze hoopt dat ze er nog lang 
getuige van mag zijn. 
 
Ilonka Burger. 

 

Interview met Annie van der Heijden 
 
Annie was altijd al gek op zingen.  Ze was lid van de Vrouwenvereniging en toen het oprichten van 
een koortje niet van de grond kwam was het kapelaan Buisman die op 13 januari 1958 een koor voor 
ongetrouwde meisjes oprichtte. En zo is Annie één van de vrouwen van het eerste uur van Con Brio.    
 
Ze heeft het al die jaren altijd hartstikke leuk gevonden bij het koor. De woensdagavond was dan ook 
heilig, het was echt haar uitgaansavond waar niets voor mocht wijken. Ook haar man Harry moest 
daar aan wennen, maar hij schikte zich er naar. Vanuit Warm waar Annie als meisje woonde kwamen 
ze met een heel stel op de fiets naar Etten. In de winter moest iedereen zich eerst opwarmen rond 
de potkachel bij zaal Vink. De repetities rond die potkachel herinnert ze zich nog heel goed. 
Wat later haalde Ans Kaalberg, haar beste vriendin, haar trouw op met de auto. Toen Ans van het 
koor ging, haalde Willemien Reijers haar op en toen die later in Ulft ging wonen nam haar man Harry 
die rol over en zo heeft Annie altijd vervoer naar haar uitgaansavondje gehad. Harry maakte zich 
ondertussen nuttig bij de Harmonie waar hij jarenlang de koffie in de pauze verzorgde. 
 
Dirigent “Janus” Hendriks was in de beginjaren ook dirigent van de Ulftse Nachtegalen. Als die 
overdag een huwelijksmis moesten zingen, waren er vaak te weinig meisjes en zo mocht Annie met 
wat dames van Con Brio de Nachtegalen versterken. Bij Janus was alles goed, het zingen was vooral 
een uitgaansavond. Toen Marleen Slebioda de dirigent werd, kwam de lat meteen hoger te liggen, 
dat was in het begin wennen. Het koor moest meer moeite doen maar de kwaliteit ging wel omhoog. 
Uiteindelijk is met de komst van Nick Moritz weer een andere wind gaan waaien en ook dat is een 
positieve ontwikkeling.  
 
Er waren in al die jaren vele hoogtepunten, maar wat is haar vooral bijgebleven?  
Dat Con Brio ooit in Kevelaer heeft gezongen in de basiliek, het deelnemen aan allerlei concoursen 
waar het koor door een jury beoordeeld werd. Mooi om te doen, maar ook heel spannend. 
Bijzondere herinneringen heeft Annie aan de uitvoeringen van de Carmina Burana. Ze vond dat een 
geweldige ervaring maar door de geboorte van hun eerste kleinkind in de nacht voor de 2e uitvoering 
werd dat optreden nog betekenisvoller. De vrouwen hadden niet verwacht dat ze die avond zou 
zingen en Annie werd honderduit gefeliciteerd. 



 

 

Nu kon Annie lekker met de andere vrouwen van Con Brio, die al eerder oma waren geworden, 
meepraten over de kleinkinderen. De contacten met de vrouwen van Con Brio heeft ze altijd erg 
gewaardeerd; het delen van lief en leed samen is iets dat al die jaren belangrijk was en nog steeds is. 
Ook de contacten met het bevriende Frauenchor Niedererbach bleven haar bij.  
 
De eerste keer dat Annie meeging naar Niedererbach was het wel wennen, ze had het niet zo 
getroffen met haar gastgezin. Willemien van Aken heeft haar over de drempel geholpen dus de 
volgende keren ging ze mee en heeft ze genoten.  
 
Met de jaren veranderde ook de stem van Annie. Veranderen van 1e naar 2e sopraan en later hoge alt 
was niet gemakkelijk. Daarbij was ze blij met de steun van sterke buurvrouwen naast haar. Toen het 
koor in 2013  koos voor kwaliteitsverbetering en thuis oefenen was dat voor Annie het juiste moment 
om als actief lid te stoppen. Ook Harry’s gezondheid werd minder, ze wilde er voor hem zijn. 
Uiteindelijk is Harry in 2015 overleden en moet Annie, net zoals zoveel anderen in zo’n situatie, haar 
draai in het leven weer vinden.  
 
Annie ziet natuurlijk nog meer verschillen tussen Con Brio vroeger en nu; de kleding is tegenwoordig 
wel érg kleurig, niet helemaal haar smaak. Haar favoriet was toch wel het wijnrood. Maar de 
discipline is er nog wel, het op- en afgaan gaat nog steeds even netjes, de mappen gaan tegelijk open 
en dicht, net zoals het blad omslaan. Een hele positieve verandering vindt Annie dat er de laatste tijd 
jongeren bij zijn gekomen, dat is goed voor de toekomst van het koor. Annie vindt het fijn dat ze door 
de nieuwsbrief en uitnodigingen nauw betrokken blijft bij Con Brio, ze hoopt dan ook nog jaren als 
toeschouwer te kunnen genieten. 
 
Dat hopen wij natuurlijk ook, Annie. En misschien verrassen we je wel positief met de prachtige 
nieuwe kleding die het HPT ons geschonken heeft t.g.v. het 60 jarig jubileum. 
 
Ans van Remmen. 

 

 



 

 

Jubileum Vrouwenkoor Con Brio 

 

In 2018 is het 60 jaar geleden dat 
Vrouwenkoor Con Brio opgericht werd.  
Op zondag 28 januari openen we dit 
feestelijke jaar met een jubileumviering  
in de St. Martinuskerk met een bijzonder 
verrassend programma. Voorganger is  
pastoor Hans Pauw en de viering begint om 10.30 u.  
 
Tijdens deze mis laat Con Brio onder leiding van dirigent Nick Moritz de vaste gezangen horen uit 
allerlei missen die het koor de afgelopen 60 jaar heeft gezongen. Zo hoort u het Kyrië uit de Missa 
Tertia van Michael Haller, het Sanctus uit de Missa Brevis in B van Wolfgang Amadeus Mozart, het 
Benedictus uit de Missa Brevis van Jacob de Haan en het Agnus Dei uit de Deutsche Messe van Franz 
Schubert. Mirjam Versteegen, de vaste pianiste, begeleidt het koor. 
 
Naast de vaste gezangen hoort u ook andere liederen die het koor graag zingt zoals het Laudate 
Dominum, The Lord’s Prayer, de Cantique de Jean Racine, het  Ave Maria van Caccini en de Engelse 
liederen You are the new day en The Blessing. Al met al een prachtige doorsnede van het gevarieerde 
repertoire waar Con Brio zo bekend om is en dat door ons trouwe publiek ook gewaardeerd wordt.  
 
Na afloop is er een gezellig samenzijn voor het koor bij  zalencentrum Köster en worden de 
jubilarissen gehuldigd. Dit jaar zijn Lucy Nijman, Carla Aaldering en Addy Rexwinkel 12 ½ jaar 
verbonden aan ons koor en Loes Bus wordt gehuldigd i.v.m. haar 40 jarige jubileum.           Ook 
gehuldigd worden de 60/59 jarige ereleden: Riet Mulder, Annie van der Heijden, Nanny Wentink, 
Riky Menke en Janny Leijzer. Allemaal Leden van het eerste uur!  
 
Behalve aan dit bekende repertoire wordt er momenteel hard gewerkt aan het instuderen van een 
nieuwe mis, de opzwepende Misa Criolla van Ariel Ramírez. Hiervoor heeft Nick Moritz een speciale 
bewerking gemaakt, omlijst met Zuid-Amerikaanse klanken, daarvan hoort u op 28 januari het Gloria.  
 
In het weekend van 7 en 8 april komt Frauenchor Niedererbach naar Etten. De vriendschapsbanden 
tussen beide koren zijn sterk, we bezoeken elkaar wederzijds regelmatig. We verzorgen gezamenlijk 
een concert waarin weer een deel van de Misa Criolla uitgevoerd zal worden. Zo wordt gedurende 
het jubileumjaar toegewerkt naar het grote Jubileumconcert op zaterdag 13 oktober 2018. Dan 
wordt de complete Misa Criolla ten gehore gebracht. 
 
Alle actuele informatie vindt u ook op onze website conbrio-etten.nl  en op Facebook.  
Ook in de regionale bladen zal er aandacht aan besteed worden. 
 
We hopen u te mogen begroeten op 28 januari of bij één van de andere concerten in ons 
jubileumjaar. 
 
Op de foto de vrouwen van Con Brio in hun nieuwe outfit, geschonken door het Herenpromotieteam 
t.g.v. ons 60 jarig jubileum.  
Onze kledingcommissie heeft door Rianne Couture de kleding laten ontwerpen en maken. 
 
Foto gemaakt door Guido Pelgrim. 
 



 

 

 
  



 

 

 

Succesvolle Winterstop voor de Jeugd!! 

Ook dit seizoen is de jeugd van VVEtten weer in actie gekomen om geld in te 
zamelen voor de vereniging. Daarbij zijn ze zeer waarschijnlijk ook bij u langs 
geweest. Voor de Grote ClubActie hebben alle jeugdleden namelijk loten verkocht en 
op zaterdag 6 januari zijn zij weer massaal langs de deuren in Etten gegaan om lege 
flessen op te halen. En dit alles met wederom een fantastisch resultaat! 
 
De Grote Clubactie had dit jaar een opbrengst van €2.040,- en de FlessenActie een 
opbrengst van €808,42. Dit brengt het totaal op €2.848,42, wat volledig ten goede zal 
komen aan de jeugd.  

Wij willen iedereen die loten heeft gekocht, flessen heeft ingeleverd of een donatie 
heeft gedaan dan ook namens de jeugd van VVEtten hartelijk bedanken hiervoor! 
Daarnaast nog een extra bedankje voor SuperCoop Terborg voor de sponsoring van 
de broodjes knakworst bij de flessenactie.  

Als bedankje voor de jeugd zelf staat er nog een toffe activiteit op het programma, 
waarna het seizoen weer met veel plezier, doelpunten en hopelijk overwinningen 
vervolgd zal worden! 

Namens de jeugdcommissie veel voetbalplezier en succes toegewenst! 

 

 

 

 



 

 

 
 

Warm Winterconcert op 10 december in Pannerden en Music Show 

Scotland Christmas Special in het Gelredome Arnhem op 23 

december 
December is voor het Ettens Mannenkoor traditioneel de maand van de kerst-

concerten. Dit jaar waren er twee kerstconcerten op plaatsen waar het koor nog niet 

eerder een concert had gegeven: in de eeuwenoude Martinuskerk in Pannerden en 

in het vergeleken daarbij gloednieuwe Gelredome in Arnhem. In Pannerden werden 

er naast kerstliederen ook andere liederen gezongen, vandaar dat het officieel “warm 

winterconcert” heette. Ondanks de grote sneeuwval waren zowel de bezoekers als 

de zangers van het koor in grote getale aanwezig en werd het een mooi en 

gedenkwaardig concert in een traditionele omgeving. 

 

Het concert in het Gelredome was totaal anders: het middenterrein van een 

voetbalstadion is niet direct een plaats waar je een kerstconcert verwacht. Dit was 

het ook niet in de traditionele betekenis dat er voornamelijk kerstliederen te 

beluisteren waren. Zoals de titel van het concert al aangeeft was het een show op 

basis van Schotse en Ierse muziek en tradities waar ook aandacht was voor muziek 

die in de kersttijd wordt uitgevoerd.  

 

 



 

 

 

 

Het Ettens Mannenkoor, op dat moment 110 man sterk, had een voornamelijk 

ondersteunende rol bij dit megaspektakel met 13.000 toeschouwers. Voor zo’n groot 

publiek heeft het koor nog nooit gezongen! Als het koor zong kwam het vanuit 

“backstage” zo snel mogelijk in twee rijen tegelijk op. Dit was nodig vanwege de 

strakke planning van de drie uur durende show. Het koor stelde zich dan op links 

voor het grote Highland Valley kasteel.  

 

De leiding over het geheel, inclusief band, kinderkoren, pipers, dansers, enz., in 

totaal 600 deelnemers, was in handen van dirigent Hans Beerten. Omdat hij op vrij 

grote afstand stond en zich niet specifiek op het koor richtte heeft de vaste eerste 

dirigent van het koor, Nick Moritz, ook in het Gelredome gezorgd voor het aangeven 

van de juiste inzetten en dynamiek. Nick dirigeerde ook een deel van het spontane 

“concert” dat het koor na de show in de derde helft backstage verzorgde.  

 

Voor het koor was de deelname aan deze show een grote belevenis. Alom werd door 

de koorleden de goede organisatie van de show en de voorbereiding geroemd, 

inclusief de goede verzorging van de deelnemers backstage, met eten en drinken 

tussen de middag en achteraf en busvervoer van en naar Etten. 

 

 

28 december: het Ettens Mannenkoor zingt bij Schaatsen op het 

plein  
 

 

Ondanks het feit dat 63% van de leden van het 

Ettens Mannenkoor niet in Etten woont (en de 

meesten daarvan er ook nooit gewoond 

hebben) was 28 december ’s avonds een grote 

groep zangers aanwezig voor een miniconcert 

op het Dorpsplein bij de mobiele schaatsbaan. 

Het was behoorlijk koud. Het publiek werkte erg 

mee en stond in grote getale een half uur 

aandachtig te luisteren, onder andere naar de 

solisten René Borgers die gezien de 

omstandigheden een knappe vertolking liet 

horen van De Twaalf Rovers en Jos Helmes die 

op een ontroerende manier Droomland voor het 

voetlicht bracht. Zo werd het ondanks de 

weersomstandigheden toch nog een beetje 

warm in Etten. 

 



 
 

Nieuws van V.V. Etten 
 

In Memoriam: Toon Pothof 
 
Op 7 december jl. is op 88-jarige leeftijd Toon Pothof, mede-oprichter en erelid van onze vereniging, 
overleden. 
 
Met het overlijden van Toon nemen wij afscheid van de laatst levende van de 5 oprichters van onze 
vereniging.   
 
Toon heeft als actieve speler lang in het 1e elftal gespeeld, met de promotie naar de KNVB als 
hoogtepunt. Hij stond regionaal bekend om zijn ongekend goede koptechniek en was niet voor een 
kleintje vervaard. In een stuk van de oprichters uit 1985 wordt zelfs een anekdote aangehaald waarin 
“Toon een gat in z’n hoofd kreeg, snel naar de dokter ging om te laten hechten en na een kwartier 
weer verder speelde”. 
 
We hebben lang van Toons aanwezigheid mogen genieten. Want hij heeft zo lang zijn gezondheid het 
toeliet, trouw de wedstrijden van onze elftallen bezocht. Zo was jarenlang zowel ‘s ochtends als in de 
middag Toons karakteristieke silhouette in de tribune een vertrouwde aanblik voor onze spelers. 
Tegenwoordig zijn kleinkinderen Malu en Juan wekelijks actief op de Ettense velden: de fakkel is weer 
overgenomen. 
 
We zijn Toon, net als zijn mede-oprichters die hem zijn voorgegaan, dankbaar voor alles wat hij voor 
V.V. Etten heeft betekend. 

 

Met de club van 50 naar Borussia Mönchengladbach 
 
De club van 50 van vv Etten organiseert een busreis naar de Bundesliga-wedstrijd: Borussia 
Mönchengladbach – RB Leipzig. Dit zijn de huidige nummers 6 en 5 van de Bundesliga. Kortom, een 
mooi affiche! 
 
De wedstrijd is op zaterdag 3 februari 2018 om 18:30 uur. Voor vervoer wordt gezorgd. 
De bus vertrekt om 12:00 uur vanaf sportpark de Treffer. Eerst wordt een bezoek gebracht aan de 
brouwerij van Hertog Jan in Arcen. Daarna rijden we door naar Mönchengladbach. 
 
Er zijn nog enkele plekken vrij in de bus. Meld je daarom aan via clubvan50etten@hotmail.com of bij 
Sjoerd Jansen (06-22 71 05 20). De kosten zijn 60 euro. Dit is inclusief busreis, rondleiding door de 
brouwerij, wedstrijdticket en een consumptie. 
 
Wees er snel bij, want vol is vol! 
 

Hennie Bergevoet neemt afscheid als vrijwilliger 
 
Na vele jaren neemt Hennie Bergevoet om gezondheidsredenen afscheid als vrijwilliger. 
Voorzitter Rudi van Aken: “Hennie heeft jarenlang met veel plezier, tijd en energie in de vereniging 
gestoken. De exacte datum wanneer hij als vrijwilliger is begonnen is niet bekend, maar in de begin 
jaren 70 was Hennie al actief. Vanaf die tijd heeft hij o.a. als leider, consult, scheidsrechter, 
scheidsrechter coördinator en coördinator op de zaterdag zijn bijdrage geleverd. Hennie heeft in al die 
jaren verschillende generaties jongens en meiden voorbij zien komen, het komt dan ook maar zelden 
voor dat iemand zich zoveel jaren belangeloos inzet voor een vereniging. Wij gaan nog gepast 
afscheid nemen, maar voor nu wil ik Hennie alvast bedanken voor zijn inzet en hoop hem nog vaak 
als supporter van V.V. Etten te mogen begroeten.” 
 
 



 
 
Ruud Pastoor nieuwe trainer V.V. Etten 
 
De voetbalvereniging Etten heeft overeenstemming bereikt met Ruud Pastoor. De oefenmeester uit 
Stokkum zal volgend seizoen als hoofdtrainer bij V.V. Etten aan de slag gaan. Pastoor is geen 
onbekende in de regio. Zijn loopbaan bracht hem ondermeer langs MVR, Terborg, GWVV,  Sv Loil en 
vorig jaar promoveerde hij met zijn huidige club – het Megchelse SVGG – naar de vierde klasse. 
Etten, dat nu nog volop in de race is voor promotie naar de vierde klasse, heeft met Pastoor als doel 
gesteld om een stabiele vierdeklasser te worden.  
 
“Ik heb voor V.V. Etten gekozen, omdat de saamhorigheid bij een dorpsclub als deze mij aanspreekt. 
Daarnaast krijg ik de mogelijkheid om te werken met een jonge selectie waar potentie in zit.  
 
Ook is het een vereniging die actief met de toekomst bezig is. Ik heb zin om mijn bijdrage te leveren 
aan de verdere ontwikkeling van deze groep en vereniging”, aldus Pastoor. 
 

Etten VR1 – Dinxperlo VR2 
 
Zondag 1 december 2017. De winter is weer aangebroken. De mutsen en handschoenen worden 
weer uit de kast getrokken en menig mens lag nog lekker warm in bed. Maar wij niet. Als echte bikkels 
trotseerden wij de kou. Voor dat wij aan onze warming up konden beginnen werd er de jaarlijkse 
teamfoto gemaakt, deze zullen jullie binnenkort kunnen aanschouwen. 
 
Alles geregeld konden we echt beginnen aan de wedstrijd. Vol goede moed begonnen wij aan de 
wedstrijd. Het was namelijk belangrijk om weer een wedstrijd te winnen. Hierdoor zouden we nog 
enige aansluiting houden. Dit zouden dus drie belangrijke puntjes kunnen gaan worden. Al snel bleek 
dat dit een tegenstander was waar wij het spel zouden maken. Fijn ons eigen spel spelen en niet mee 
gaan in hun niveau, wat ook nog wel eens gebeurd. Gelukkig pakte wij dit goed op en kregen wij vanaf 
minuut 1 al kansen. Na 5 minuten was het alweer duidelijk dat Nienke terug was na lang blessure 
leed, de eerste lag er namelijk alweer in. Dinxperlo maakte het ons niet al te moeilijk en zo konden wij 
lekker blijven voetballen en vooral tikken. Wel vonden wij het af en toe lastig om het goal te vinden. 
Gelukkig wist Merel het net wel te vinden, na een mooie aanval van Marije, en zo stond het in de 
18e minuut 2-0. Maar Merel en Marije wisten elkaar wel vaker te vinden deze wedstrijd en vonden 1 
goal niet genoeg. Nog geen 10 minuten later was de 3-0 een feit. En om de rust stand compleet te 
maken knalde Marije dit keer zelf de bal in het net. En zo gingen wij met 4-0 rusten. 
 
Na dat we een klein beetje opgewarmd waren konden wij weer aantreden op het hoofdveld. Even 
wennen aan het temperatuur verschil was het wel. Met de belangrijke woorden van Wim en Fred in 
ons achterhoofd gingen wij weer vol strijd er tegen aan. De wedstrijd zou niet meer heel spannend 
worden maar wel was het van belang dat wij onze koppies er bij zouden houden. Ook nu pakte wij ons 
spel van voor de rust weer op en bleven lekker samen spelen. Na een fantastisch schot van Ilona over 
de keeper heen van buiten de 16 stond de teller op een mooie 6-0. Zo af en toe kwam Dinxperlo in de 
buurt bij onze plaatsvervangende keeper Didi. Het doel van Didi was om de nul te houden. Helaas 
werd er een penalty gegeven aan Dinxperlo. Wat de 6-1 maakte. Balen maar wij stonden nog voor. 
Om de wedstrijd toch lekker af te sluiten besloot Ilona nog maar een keer aan te halen en miste de 
keeper de bal compleet. Wat een mooie eindstand van 7-1 opleverden, en de 3 fijne puntjes in Etten 
konden blijven. 
 
Zo hebben wij onze trouwe supporters, die de kou voor ons wilden trotseren, beloond met een mooie 
en verdiende overwinning. 
  
Nicolle Ikink 
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