
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  13 December voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 19 December 2017. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                            November 2017, jaargang 37 

                                         Nummer 363 

mailto:detreffer11@gmail.com


 

 

 
KERSTDINER 2017 
 
Dinsdag 19 december 2017 in het Wijkrestaurant Etten – 
gebouw ’t Stoom achter 
molen de Witten 
 
Aanvang  :  14,00 uur 
 
Kosten    : € 17,50 p.p. 
 
Aanmelden voor 14 december a.s. bij Mieke Thiele (329871) – 
Conny Smink (325082) of in het Wijkrestaurant 
 
Het Kerstdiner is als volgt samengesteld: 
 
Rundvleessoep  -  Soepvlees met zuur 
 
Varkenshaas met champignon roomsaus 
 
Worteltjes – Bloemkoolmix – Sla 
 
Gebakken aardappelen – Erwtenpuree 
 
Aardbeienbavarois 
 
Koffie met bonbon 
   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0g_bQnLzXAhUiJcAKHX5YCnIQjRwIBw&url=https://www.debontewever.nl/arrangementen/kerst-2016-all-inclusive/&psig=AOvVaw0nx7zEAd3egdDHN1FznbFs&ust=1510685616468655


 

 

Beste Ettenaren, 

Graag berichten wij jullie over de laatste stand van zaken rondom werkgroep Etten 
2025. 

Uitvoering haalbaarheidsonderzoek gegund aan M3V 
Op 27 september jl. is door wethouder Bert Kuster bekend gemaakt dat ons verzoek 
voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek is goedgekeurd door het 
College van Burgemeester en Wethouders. Dit is gepaard gegaan met een klein 
persmoment op het terrein van VV Etten en SV Diana waar we aan de schrijvende 
pers en Regio8 onze plannen hebben toegelicht. 

Een mooi resultaat – na 2 jaar inspanningen – waar we trots op mogen zijn met 
elkaar. Het leek wat stil rondom Etten2025, maar dat had ermee te maken dat we, op 
verzoek van de gemeente, met een klein comité gewerkt hebben samen met 
gebiedsmakelaar Jan Maalderink. 

Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het in kaart brengen van de 
kansen/mogelijkheden met betrekking tot al het maatschappelijk vastgoed in – en de 
daarbij behorende functies voor – ons dorp. Denk aan de basisschool, de gymzaal, 
de beide kerken, het schuttersgebouw, sportpark De Treffer, zaal Köster, dagcentrum 
’t Laer etc. Op die manier komt er een onafhankelijk en deskundig onderzoeksrapport 
tot stand waar we verder mee uit de voeten kunnen. Het onderzoek biedt ons 
handvatten voor de toekomst en de (on)mogelijkheden voor het dorp Etten.  

Als werkgroep Etten2025 hopen we nu weer mooie stappen te kunnen zetten en we 
rekenen dan ook weer op jullie enthousiaste inzet voor de toekomst. De kop is eraf, 
maar we hebben nog een heel traject te gaan. 

Nadat we enkele offertes beoordeeld hebben, hebben we gekozen voor het 
onderzoeksbureau M3V. M3V verleent advies- en managementdiensten op het 
gebied van maatschappelijk vastgoed. M3V werkt in de maatschappelijke context van 
onderwijs, opvang, sport en cultuur- & welzijn. Zij zullen op korte termijn starten met 
het onderzoek. Het onderzoek zal naar verwachting ongeveer 18 weken duren. Dat 
betekent dat het rapport in het voorjaar van 2018 zal worden opgeleverd. 
 
Zodra er nieuws is over de voortgang van het onderzoek zullen we jullie o.a. via De 
Treffer en Facebook op de hoogte houden. Nadat het onderzoeksrapport is 
opgeleverd, zullen we sowieso weer een bijeenkomst organiseren om het rapport en 
de vervolgstappen met jullie te bespreken.  
 
Werkgroep Etten 2025 en Comité Dorpsbelangen Etten 
 

  



 

  

DE LIEMERS. 

Veel plaatsen hebben tegenwoordig ’n oudheidkundige vereniging of ’n heemkundekring. Want het 

blijft altijd interessant om veel van je eigen leefomgeving te weten. Voor Etten en z’n buurtschappen 

is dat natuurlijk kennis over de Liemers. Ook de scholen besteden tegenwoordig veel aandacht aan 

zgn. heemgericht onderwijs. Wetenschappers noemen de Liemers vaak een ‘historisch-geografische 

landschapseenheid’, maar in ’t dagelijks leven is ‘landstreek’ wel zo gemakkelijk en duidelijk. 

De Liemers heeft duidelijk omlijnde grenzen, nl. Rijn, Gelderse- en Oude IJssel, en in ’t zuidoosten 

(van Gendringen t/m Spijk) de grens met Duitsland. 

Dat is echter niet altijd zo geweest, want grenzen veranderden nog wel eens. Zo maakte, zo’n drie 

eeuwen geleden, het thans geheten ‘Gelders Eiland’ (met de plaatsen Pannerden, Aerdt, Herwen, 

Lobith, Tolkamer en Spijk) deel uit van van de landstreek Over-Betuwe. Want ’t water van de Rijn had 

toentertijd, in de richting naar Arnhem, z’n loop veel noordelijker dan nu ’t geval is, nl. door de thans 

geheten Oude Rijn (deze is nog goed te zien vanaf de brug tussen Babberich en Herwen en ook 

tussen Lobith en Elten). 

Maar door verlanding van de Oude Rijn was ’t noodzakelijk om verder naar ’t zuiden, ter hoogte van 

Pannerden, de rivier gedeeltelijk ’n andere loop te geven door in 1709 het 6 km lange en 135 m 

brede Pannerdens Kanaal te graven. Daardoor werd ’t tussenliggende gebied dus van de Over-

Betuwe afgesneden, en ’t ging toen (als ’t zgn. Gelders Eiland) deel uitmaken van de Liemers. 

Het verkeer tussen ’t Gelders Eiland en de Over-Betuwe werd later hersteld door ’t bekende 

pontveer tussen de plaatsen Pannerden en Doornenburg. En er kwam ’n wegverbinding naar de 

Liemers tussen de plaatsen Herwen en Babberich (met ’n brug over de Oude Rijn). 

De verlande Oude Rijn dient nu nog slechts voor de plaatselijke afwatering;  en hij is, vanwege z’n 

natuurschoon, uitgeroepen tot nationaal natuurmonument. 

Bestuurlijk had ’t Gelders Eiland van oudsher twee gemeenten, nl. Pannerden en Herwen & Aerdt. 

Maar deze zijn in 1985 gefuseerd tot één gemeente, nl. Rijnwaarden. 

In ’t dialect van de bewoners van ’t Gelders Eiland is nog steeds de invloed van ’t Over-Betuws goed 

te merken. 

Over dialect gesproken:  in sommige atlassen en landkaarten kan men de streeknaam Lijmers aan- 

treffen in plaats van Liemers. Deze naamsvervalsing is te wijten aan sommige kaartmakers die van 

mening zijn dat de naam Liemers ’n dialectische naam is; zodat de ie (volgens hen!) dus in het 

Nederlands door ’n lange ij vervangen zou moeten worden (net zoals dat bijvoorbeeld bij ‘diek’en 

‘dijk’ het geval is. Dit is erg verwarrend, vooral voor jonge leerlingen.   >>>> 

                                                                                                                          Bernard Bosman. 

 

Kind: “Pa, waar liggen de Alpen?” 

Vader: “Vraag maar aan je moeder, die weet altijd waar alles ligt”. 

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

Huisarts: “Waarom bent u niet eerder op ’t spreekuur gekomen?” 

Patiënt: “Toen had die hond me nog niet gebeten”.  

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

Eva tot Adam: “Snoep verstandig, eet ’n appel”. 



 

 

 



 

 

 
  



De Zonnebloem Etten 
 

BENEFIETCONCERT ETTENS MANNENKOOR 

Met trots kijken we terug op het Benefietconcert van het Ettens Mannenkoor op 5 
november. Het is een meer dan geslaagde middag geworden. Het Ettens Mannenkoor heeft 
wederom prachtig gezongen en het is een onvergetelijke middag voor iedereen geworden. 
Nogmaals 1000 maal dank Ettens Mannenkoor! 
 

ZONNEBLOEMLOTERIJ  
Heeft u ook nog loten in huis? Hieronder de winnende lotnummers: 

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2017 

Bloemen cadeaubonDroomreis 

Prijsnummer Prijs                                                                                    Aantal prijzen                                                Gevallen op                                             
1e prijs € 15.000,-                                                                                                         1                                                                   0112277 
2e prijs € 10.000,-                                                                                                         1                                                                   0174011 
3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,  -                                                                          1                                                                   0532438 
4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-                                                                   1                                                                   0262935 
5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-                                                                   1                                                                   0398665 
6e prijs € 2.500,-                                                                                                           1                                                                   0065286 
7e prijs € 2.500,-                                                                                                           1                                                                   0728737 
8e prijs € 2.500,-                                                                                                           1                                                                   0615839 
9e prijs € 1.000,-                                                                                                           1                                                                   0422441 
10e prijs € 1.000,-                                                                                                         1                                                                   0104802 
11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,-                                                                   1                                                                   1051249 
12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,-                                                                   1                                                                   0878665 
13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,-                                                                   1                                                                   1306852 
14e prijs € 445,-                                                                                                            1                                                                   0952356 
15e prijs € 445,-                                                                                                            1                                                                   0659601 
16e prijs € 445,-                                                                                                            1                                                                   0817912 
17e prijs € 445,-                                                                                                            1                                                                   0244379 
18e prijs € 445,-                                                                                                            1                                                                   0127478 
19e prijs iPad t.w.v. € 400,-                                                                                        1                                                                    0169035 
20e prijs iPad t.w.v. € 400,-                                                                                        1                                                                    0146311 
21e prijs iPad t.w.v. € 400,-                                                                                        1                                                                   1022595 
22e prijs E-reader t.w.v. € 129,                                                                                 1                                                                    0909563  
23e prijs E-reader t.w.v. € 129,-                                                                                1                                                                    0005621 
24e prijs E-reader t.w.v. € 129,-                                                                                1                                                                    0211480 
25e prijs E-reader t.w.v. € 129,-                                                                                1                                                                    0998560 
26e prijs € 100,-                                                                                                           15                                             44515 (5 eindcijfers) 
27e prijs € 100,-                                                                                                           15                                             85949 (5 eindcijfers) 
28e prijs € 100,-                                                                                                           15                                             89226 (5 eindcijfers) 
29e prijs € 50,-                                                                                                            150                                              3762 (4 eindcijfers) 
30e prijs € 50,-                                                                                                            150                                              8303 (4 eindcijfers) 
31e prijs € 50,-                                                                                                            150                                              1064 (4 eindcijfers) 
32e prijs € 50,-                                                                                                            150                                    0887 (4 eindcijfers) 
33e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90                                                                            1.500                                             746 (3 eindcijfers) 
34e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90                                                                            1.500                                             095 (3 eindcijfers) 
35e prijs Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,-                                                           1.500                                             164 (3 eindcijfers) 
36e prijs Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,-                                                           1.500                                             678 (3 eindcijfers) 
Totaal 6.670 prijzen 
 

Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. 
Zonnebloemloterij,  Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak altijd een kopie voor uw eigen administratie. 



JAARPROGRAMMA 2018 

Februari:           Gezellige middag met muziek en een verloting. 

Mei:                   Boottocht 

Juni:                   Wandeltocht door het buitengebied van Etten.  

September:       Zieken dag 

Oktober:            Workshop bloemschikken  

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

(info over bovenstaande volgt nog) 

 

 

BEDANKJES 

Dank aan de mensen die de Zonnebloem een warm hart hebben toegedragen door een gift 

over te maken op onze rekening. 

Dank aan alle mensen die de Boottocht in 2018 sponsoren, dit zijn onder andere: 

 

Timmerfabriek Ebbers Etten 

Arendsen Plaatwerk Ulft 

Bouwman Import Etten 

Ellie Jansen 

Jansen Blokhuizen Etten 

 

 

 

DONATIES  
Wilt u de Zonnebloem Etten een warm hart toedragen? Dat kan! Dit kan door een bijdrage 

over te maken op onderstaand rekeningnummer. Donaties zijn zeer welkom!  

  

NL83RABO 0359 1778 24  

T.N.V. De Zonnebloem Etten.  

 

 
De Zonnebloem Etten 



 

 

  

 
 
 
 
 
Hallo Ettenaren! 
 
Mijn naam is Karin Dijkman en ik woon met veel plezier aan de 
Oldenhove 9 in Etten. 
 
Met ingang van 28 augustus 2017 ben ik een webwinkel begonnen.  
In deze webwinkel verkoop ik leuk en stevig speelgoed en kado’s voor 
baby’s en kinderen.  
 
Inmiddels staan er al meer dan 500 producten in de webwinkel en heb 
ik alles op voorraad. Ondertussen blijf ik op zoek om nog meer leuke 
spulletjes aan het assortiment toe te voegen. 
 
Is er in je familie, buurt of vriendenkring een baby geboren, dan kun je 
bij mij dus ook terecht voor een mooi kraamkado. Vind je het lastig om 
te kiezen of je weet niet zeker of de ontvanger het leuk vindt, maak 
dan iemand blij met een kadobon van Hippokids.nl.  
 
Mocht je iets bij mij bestellen dan kun je het ook ophalen aan de 
Oldenhove 9 in Etten. Zo bespaar je de verzendkosten en heb je het 
nog sneller in huis. 
 
Ga gerust eens kijken in de webwinkel en volg Hippokids.nl op 
Facebook. 
 
Tot ziens! 
Karin Dijkman 
 
www.hippokids.nl  
Oldenhove 9 in Etten 
Telefoon: 06-53368400 (heb je vragen, bel gerust) 
 
 

 
 

http://www.hippokids.nl/


 

 

Sint en zijn Pieten maken feest bij u thuis! 
 
Sinds enige jaren zijn wij in (en rond) Etten actief als Sinterklaas en zwarte Piet. Wij bezorgen met veel plezier 
uw kind(eren) een geweldige middag of avond. We komen standaard met Sint en twee zwarte pieten. 
   
En als wij op bezoek zijn geweest zult u ons niet snel meer vergeten. Wij besteden veel aandacht aan het 
voorkomen van onze Sint en Pieten én ze genieten telkens weer van al die blije gezichtjes!  
  
WIJ KOMEN ONZE AFSPRAKEN ALTIJD NA EN 
HEBBEN HET NOG NOOIT AF LATEN WETEN!! 
  
Voor een reservering kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 06-10622139. 
 
Vervolgens krijgt u een bevestiging met het verzoek 
om informatie aan te leveren. Als u aangeeft dat u 
dezelfde Sinterklaas wilt als uw kinderen hebben 
gezien op de Klimpaal, bij de gym of bij de intocht in 
Etten, dan proberen wij hier rekening mee te 
houden.  
 
Onze Sint en Pieten 
Onze Sinterklaas en Pieten hebben ruime ervaring. Ze zijn al jaren erg betrokken bij het Sinterklaasfeest. Met 
humor en een vriendelijk woord kan hij, samen met de Zwarte Pieten, uw Sinterklaasfeest tot een succes 
maken.  
 
Onze Zwarte Pieten zijn al geruime tijd actief in hun rol. Ze zijn goedlachs en stellen de kinderen op hun gemak. 
Over het algemeen laten ze een onvergetelijk indruk achter, waar uw kinderen nog lang over praten. 
 
Huisbezoeken 
Dat kan! De Sint komt graag bij u op bezoek en hij brengt dan ook nog twee enthousiaste Pieten mee! Ons tarief 
is €35,- voor ongeveer 20 minuten, inclusief strooigoed en reiskosten. Dit jaar zijn we te boeken op 2,3,4 en 5 
december. 
 

De bezoektijd die u reserveert zijn wij ook daadwerkelijk bij u 
aanwezig. Mocht er onverhoopt vertraging oplopen, dan nemen 
wij contact met u op. Tijdens de bezoeken kunnen wij komen 
met een programma naar uw wens. Met het reserveren van een 
bezoek zal gevraagd worden om informatie over de aanwezige 
personen aan te leveren. Hierdoor kunnen we het bezoek een 
persoonlijk tintje geven. 
 
Over de tarieven. 
Sint en Piet komen naar Nederland om de verjaardag van de 

Goedheiligman uitgebreid te vieren, niet om winst te maken. De inkomsten die voortvloeien uit de bezoeken 
worden dan ook gebruikt voor het dekken van onkosten van onze vrijwilligers of via onze stichting gedoneerd 
aan verenigingen. Zo blijft Sinterklaas in de eerste plaats een feest van geven, niet van nemen! 
 

 
 
Stichting Heren Promotie Team tbv Vrouwenkoor Con Brio 
 



 

  

       

Zunig zun 

 

’t  Was nog in de tied van Puk en Muk 

Toen wi-j nog lopes naor school toegingen 

Gin tillevisie, e- bikes en mobieltjes harren 

En ’s zondags achter in ‘n volle kerk nog stingen 

 

Der woonde in ’t dorp toen ’n stokolde man 

In mien blauwe kinderogen wel vieftig joor   

Hi-j woonde helemaol allenig in ’n hutjen 

En was ok nog lid van Ettens Mannenkoor 

 

Hi-j kon niet laezen, schrieven  noch zingen 

Mao praeken kon e baeter as menig pastoor 

Had gin naegel um zien kont te krabben 

Gebrek an geld hiel ‘m op ‘t rechte spoor 

 

Teuntje, zo heitte den stokolden man 

Kon in de verte de pieren heuren hoesten 

Hi-j raej gin auto, alleen een olde fiets 

Den altied buten ston te roesten 

 

Hi-j las altied kranten van veurige waek 

Den buurman Hent um ’s zondags brach 

Dat kostte niks: “old ni-js is ok ni-js”, zei e dan 

Zonder ’n spier te vetrekken, laot staon ’n lach 

 

Teuntje laefde, van soms ’n dagje bi-j de boer 

Koch elk joor ’n ni-je boks bi-j de kringloop 

Want, liet zich gin luus in de pens paoten 

 Door we’j eerlek geholpen, lekker goedkoop 

 

Mao Teuntjen wed older en foel in de hoed 

Helaas, niet völ zoere peren meer weerd 

Hi-j kon gin veer van de lip meer blaozen 

En telde zien uren hier nog op disse eerd 

 

Hent ston allenig an zien stervensbed 

En heurde stamelend, een zwak gefluuster 

“Niet zo royaal Hent, blaos de lamp toch uut, 

Ik kan wel doodgaon in ’t duuster” 

 

   Joop Keurentjes. Ettens Dialek 



 

 

 

SPORTZAAL “ de Sprong” 

Samen sporten is gezond en leuk. 

Er zijn uren beschikbaar in de sportzaal van Etten – zowel overdag – 

’s avonds als in het weekeind - voor het spelen van bijvoorbeeld  

badminton -volleybal – korfbal of het doen van gymnastiek. 

Voor informatie over de vrije uren en de prijs kunt U zich wenden tot 

Henk Tiemessen – Ulftsestraat 21B – Etten. Telf. 330108. 

STICHTING SPORTBELANGEN ETTEN. 

 

 

Beste Ettenaren ! 

Na 30 jaar op de Pastorie gepast te hebben zijn we nu verhuisd naar "Keistad". 

Allemaal heel hartelijk bedankt voor het prettige samenwonen in Etten, vooral 

diegenen waarvan we lieve afscheidskaartjes kregen . Tot ziens ! 

met vriendelijke groeten, 

Wilma En Raymond Hilbers 

Schubertstraat 31 

7131 AM  Lichtenvoorde 

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

bb@depastorij.nl  

 

  

mailto:bb@depastorij.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café-Restaurant-Zalencentrum KÖSTER 

Etten. 

0315-341985 

www.kosteretten.nl  

 

U kunt onze huisgemaakte salades en 

puddingen voor de feestdagen bestellen 

t/m dinsdag 19 december. 

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en de beste 

wensen voor 2018. 
 

 
 

  

http://www.kosteretten.nl/


 

  

        JAGERSPRAOT 

Van den Sliepsteen 

Tegen et end van et jaor spöllen de meeste dingen zich haos altied binnenshuus af. Toch bun der ’n paar dingen 

die-j buuten könt (mot) doen.  Zo ku-j gaon schaatsen (as der ies is) en skiën (as der sneeuw lig) of veur de pös 

gaon liggen.                                                                                                                                                                             

Der bunt ook luu-j zat, die now graag gaon jagen. Naost et knappen van wat vuurwerk, heur i-j now af en toe 

een schot hagel deur de peppels hen soezen. Van dizze bezegheid he-k ’n aantal anwiezingen veur ow.   

* Ie-j heb veur- en tegenstanders van de jacht. De jagers bunt der veur.                                                                                  

De hazen en kniens die bunt  der tegen. Op ‘n paar beunhazen nao natuurlek, die blieven altied buuten schot.                           

* Heel belangriek bi-j de jacht zön de drievers. Dat bunt de luu-j die worren deur de jagers de stroeken en et 

bos ingestuurd. ’s-Aoves at de jacht wöt afgeblaozen dan wöt eers et wild geteld en dan pas de drievers. Want 

niet elk schot is ‘n haas of un knien.                                                               

* Angeschotten wild kump niet zo völ veur, angeschotten jagers en drievers wel, i-j begriep wel waorum.                                   

* Et geweer van ‘n jager is enkel loops of dubbel loops. De jachthond is enkel loops at de tied daorveur riep is.  

* De jagers ku-j verdelen in vier groepen, te wetten:                                                 

a. broodjagers, dat bun warme bakkers met ’n jachtakte.                                      

b. rokkenjagers, dat bunt heite bakkers die hemmen gin jachtakte.                                       

c. zondagsjagers, dat bunt bakkers die hemmen deur de weak gin tied.                                                                              

d. straaljagers, dat bunt helemaol gin bakkers.   

* Un heel veurnaam ding: da’s ’t veerken op de hoed van de jager. Daoran kö-j zien uut welken hoek de wind 

weai-jt. Ut zogenaamde windveerken.                                                                                                                                     

* Un jager met ’n slecht oog kan röstig gaon schieten. Hi-j mot toch ’n eugsken dichtkniepen bi-j et schieten.                                                                                                                                                                         

* Un jager met 1 oog den hölt un oogjen in ’t zeil en den mo-j niet veur et lepken hollen.                                             

* Der bunt genog luu-j die wet et verschil niet tussen de kleidoef en de holtdoef. Ok dat is vrie-j makkelek.            

Den enen doef is namelek van klei en den anderen doef is niet van holt.                                                                                 

*Jagers die met ‘n hond uut jagen gaon, dragen un fluitjen. Jagers zonder hond doen dat trouwes ok.                         

*Andere instrumenten bi-j de jacht bun de jachthoorn en an de kant van de haas ‘t fluitekruid en de trommel.                                                                                                                                                                          

*Bi-j de ènde-jacht wöt vaak gebruuk gemaakt van ‘n lokeend. Dat is een ent den zien hele familie löt 

aoverkommen um ze de-r dan bi-j te lappen.                                                                                                                             

* De jager kent verschillende jachtpatronen zoas: grovve hagel, fiene hagel en Sint Hubertus.                                   

* As ‘n jager zichzelf eerder kan ruűken dan dat ’t wild dat kan, dan steet de wind niet good.                                        

* Et kenmerk van ‘n haas is dat e springt en van ‘n knien dat e huppelt. Ut meeste wat der löp in bontjassen van 

dizzen twee, dat tippelt.                                                                                                                                                                  

*Et zogenaamde donderjagen het met jagen gin donder te maken. Dat wil natuurlek niet zeggen dat un jager 

niet kan donderjagen.  

Mien bruur hef ok ’n flint en löp tegen et tweedonker in et Bargherbos, opens zut hi-j een ree. 

Hij schöt et ree dood, gooit zien geweer oaver zien linkerscholder en et ree oaver zien rechter scholder. 

Flierefluitend löp hi-j et bos uut tutdat e boswachter Teun Vredegoor tegenkump. 

"Zo!", zeg Teun, "Wat zun wi-j hier allemaol an et doen?"                                                                                               

"Now", zegt mien bruur, "Ik loop et bos uut." "Jaojao", zegt de boswachter, "Maor wat hei-j dan wel niet op uw 

scholder hangen?" 

"Now", zegt mien bruur terwijl hi-j naor links kik, "Da's gewoon een geweer!" 

"Nee", zegt Teun, "Ik bedoel ow rechterscholder." 

Dus mien bruur kik schielek naor rechts en röp veralteriert: "WHAAAH, EEN BEEST !!                Hol um in de rie-j 



 

 

Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

___________________________________________________________________ 
 
Omgekeerd bezoekmiddag geslaagd 
Op vrijdag 27 oktober werd voor de achtste keer de omgekeerd bezoekmiddag gehouden in onze 
Mariakapel. Ruim 30 oudere medeparochianen kwamen bijeen om er een gezellige middag van te 
maken (zie foto’s). De middag werd begonnen met een kop koffie en een soesje. Vervolgens ging Mia 
Tankink voor in een gebedsviering die o.a. in het teken stond van Maria. Daarna gaf geriater Carla 
Schölzel een prestentatie over vergeetachtigheid en dementie. Nadat mevrouw Van der Weijde een 
gedicht had voorgelezen, werd de middag afgesloten met een film over het “Dorpsgevoel in Etten”. 
Het was wederom een gezellige en leerzame middag onder het genot van een hapje en drankje. Een 
uitgebreider verslag is te lezen in de Vreugdebode. 
 

 

 



 

 

 

 
 
Kermiscollecte 
De collecte tijdens de kermisviering van zaterdag 23 september heeft €430,06 opgebracht. Een mooi 
resultaat en zelfs nog iets meer dan tijdens de collectie van vorig jaar. Het bedrag komt ten goede 
aan het restauratiefonds ten behoeve van de restauratie van onze H. Martinuskerk. Een ieder 
hartelijk dank voor de gaven! 
 
Overledenen herdacht 
Tijdens de Allerzielenviering op zondag 29 oktober is met licht, zang en teksten stilgestaan bij onze 
dierbare overledenen. In het bijzonder werd stilgestaan bij de overledenen van het afgelopen jaar: 

 
15 november   Jan Mekers     71 jaar 

23 november  Ben Timmermans   78 jaar 

15 december  Wilfried Bus    69 jaar 

14 januari  Frans Kaalberg    77 jaar 

28 januari  Frans Wellink    77 jaar 

7 februari  Henk Jansen    88 jaar 

16 februari  Iet Verbeeten-Schepers  75 jaar 

4 maart  Marie Rikken-Verheij   101 jaar 

 



 

 

 

11 maart  Dien Vink-Fischer    96 jaar 

15 maart  Stien Wijkamp-Gerritsen   87 jaar 

24 maart  Theo Wellink     71 jaar 

27 maart  Hennie van Aken    69 jaar 

5 april   Theo Bouwman    85 jaar 

18 mei   Diaken Johan Visser    74 jaar 

3 juni   Riet Keurentjes-Wellink                   80 jaar 

3 augustus  Wilhelmien Braam-Berendsen   93 jaar 

23 augustus  Ton Snelder     88 jaar 

31 augustus   Ries Kock     71 jaar 

13 september  Leo Wolsink     85 jaar 

Daarnaast is een kaars ontstoken voor de heer Antoine de Leeuw (geloofsgemeenschap H. Georgius, 
Terborg) die op 27 oktober op de leeftijd van 81 jaar overleed. De heer De Leeuw was onder andere 
als collectant actief in onze H. Martinuskerk. 
 
Wij wensen alle nabestaanden veel kracht en sterkte toe. 
 
 

 
 

  



 

 

 
 

Warm Winterconcert op 10 december in Pannerden 
 

Op zondag 10 december geeft het Ettens Mannenkoor van 16.00 tot 17.30 uur een 

concert in de St. Martinuskerk in Pannerden. 

 

Deze eeuwenoude kerk vormt een 

sfeervolle omgeving voor een concert 

in de kersttijd. 

 

Toch staat in de titel van dit artikel niet 

het woord “kerstconcert”. Naast 

kerstliederen worden er namelijk ook 

andere liederen gezongen. Zo wordt 

het een afwisselend en aantrekkelijk 

matinee concert op de zondagmiddag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebouw is prachtig gelegen onderaan de dijk 

in het Rijnstrangengebied. Op de tocht van 

Babberich naar Pannerden kan je hoog vanaf de 

dijk ver kijken, tot Arnhem en Nijmegen aan toe. 

 

 

 

 

 



 

 

Music Show Scotland Christmas Special in het Gelredome Arnhem 
op 23 december 

 

Op 23 december vanaf 14.30 uur werkt het Ettens Mannenkoor mee aan de 

Christmas Special van Music Show Scotland uit Borculo. Dit is een mega spektakel 

(er worden 15.000 toeschouwers verwacht) van André Rieu achtige proporties, 

inclusief een groot kasteel als toneel en meer dan 200 pipers. drummers, dansers en 

muzikanten. Het Ettens Mannenkoor neemt dan plaats op een tribune voor het 

Highland Valley kasteel dat centraal staat in het decor. 

 

De kerstshow heeft een drie uur durend programma vol met Schotse en Ierse muziek 

en dans in de kerstsfeer. 

 

Maandag 6 november is het koor naar Borculo geweest om naast het oefenen op de 

maandelijkse repetitieavond in Etten te zingen met opgenomen muziek en een 

soundcheck te doen in het gebouw van de Music Show.  

 

 
 

  



 

 

Contactmiddag Ettens Mannenkoor 12 november 
Zoals de meeste verenigingen in Etten heeft ook het Ettens Mannenkoor een 

feestmiddag/contactmiddag voor haar leden, partners en vrijwilligers: een gezellige 

middag waar men kan bijkletsen en waar we ook onze jubilarissen huldigen. 

 

Al jaren werd deze middag georganiseerd door André Slutter, maar het stokje is nu 

overgenomen door een commissie. De doelstelling bleef hetzelfde: een gezellige 

middag organiseren. 

 

Eindresultaat was een “ouderwets gezellige” middag met voor ieder wat wils. Er 

waren rustige momenten om bij te praten, af en toe wat meer power voor de dansers 

en het Magic Casino vermaakte de gasten met kaartspel, trucs en onderhoudende 

woorden. 

 

Hoogtepunt van de middag is altijd het huldigen van onze jubilarissen. Dit jaar waren 

er maar liefst zeven (!) jubilarissen. Na mooie woorden van de bondsvoorzitter, Adri 

Bout, van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond en vice-voorzitter van het koor 

Sjon Slutter, werden de versierselen opgespeld en de oorkonde uitgereikt 

 

 
Vooraan: Everhard Bus en Mart van Aalst (50 jaar lid) en Jos Helmes (40 jaar lid). 

Achteraan: Laurens Bus (25 jaar lid), Willy Zweers (40 jaar lid), Cor van Goethem en Benny 

Mulder (25 jaar lid). 

 

Everhard en Mart zijn met hun 50 jarig jubileum ook erelid van het koor geworden. 

 

Daarna volgde de muzikale huldiging van de zangersvrienden en kon de middag los. 

Het is dat er rond 19.15 uur een einde aan de gezelligheid werd gemaakt, maar het 

was nog lang gezellig in het café. 



 

  

 

Uitstapje Inleg-team de Treffer. 

Op 5 september j.l. was ons jaarlijkse uitstapje en gelukkig konden deze keer op één na alle collega’s 

mee.                                                                                                           

Zoals gebruikelijk verzamelden we op de parkeerplaats bij het voetbalveld, om vandaaruit op de fiets 

te stappen naar een voor ons onbekend doel. De organisatie [Jan Reusink en Miep Verheyen] leidde 

ons via Warm, Braamt naar Loerbeek waar we bij Zorgboerderij annex Huifkarcentrum Bergh 

belanden. 

Hier werden we onthaald door de familie Aaldering en na een heerlijk kopje koffie met 

krentenwegge werden we door de koetsier afgehaald om bij hem in de huifkar te stappen. We 

hebben een rondrit gemaakt door de mooie omgeving. Het weer was deze middag ons goed gezind 

en onder genot van hapje en drankje werd de stemming al gauw gezellig in de huifkar. Er werd naar 

Ettens gebruik volop gezongen en moppen getapt. 

Na afloop hebben we heerlijke pannenkoeken naar smaak genuttigd. Zo kwam er weer een eind aan 

deze middag en fietsten wij weer richting Etten en kunnen wij weer een jaar er tegenaan! 

We kijken terug op een gezellige middag. 

We danken Jan en Miep voor de organisatie. 

 



 

 

 
ALZHEIMER NEDERLAND 
 
Van 5 t/m 11 november 2017 zijn 11 collectanten op pad geweest voor Alzheimer Nederland. 
 
Er is een bedrag van € 698,31 opgehaald waarvoor Alzheimer Nederland de inwoners van Etten die 
een bijdrage in de collectebus gedaan hebben en de collectanten Hartelijk Dankt. 
 
Bent U niet in de gelegenheid geweest iets in de collectebus te doen dan kunt U toch bijdragen door 
het woord – alzheimer – te sms-en naar 4333 of iets in de digitale collectebus van Alzheimer 
Nederland te doen.  
 
Vriendelijke groet namens Alzheimer Nederland – Conny Smink. 
 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

Donderdag 14 december 2017. 19:00 uur  

Kerstkoffie tafel. Heerlijk gezellig borrelen om het kerstgevoel samen te proeven. 

 

 

 

      

DATUM’S DE TREFFER 2017-2018 

INLEVEREN    UITGAVE/DATUM 

13 DECEMBER  2017     19 DECEMBER 

17 JANUARI  2018     23 JANUARI 

14 FEBRUARI  2018     20 FEBRUARI    COLLECTE WEEK DE TREFFER 

14 MAART   2018     20 MAART 

18 APRIL   2018     24 APRIL 

23 MEI   2018     29 MEI 

20 JUNI   2018     26 JUNI 

 



 

 

 
Noteert u alvast in uw agenda:      
 
In 2018 is het 60 jaar geleden dat 
Vrouwenkoor Con Brio opgericht werd.  
Op zondag 28 januari 2018 openen we  
het jubileumjaar met een Eucharistieviering  
in de St. Martinuskerk met een bijzonder 
verrassend programma.  
Voorganger is Hans Pauw en aanvang 
van de viering is om 10.30 u.  
 
In de volgende Treffer meer over deze 
bijzondere viering en alle activiteiten in ons jubileum jaar. 
 
Kunt u niet wachten?  
Kijk dan op onze website conbrio-etten.nl  en volg ons op Facebook. 

 
 

 

KUNSTIJSSCHAATSBAAN  DORPSPLEIN  ETTEN 
 
27 – 28 en 29 December a.s.  Voor jong en oud. 
Het dorpsplein zal geheel worden aangekleed 
in winterse sferen! 
Organisatie is in handen van Stichting 
Dorpsplein Etten 
Uitgebreide informatie in De Treffer van 
December. 
 
 

 

 
DORPSBELANGEN  ETTEN: 
  
INCASSO LIDMAATSCHAP DORPSBELANGEN 
De incasso van de jaarlijkse contributie van € 5,00 voor lidmaatschap  
van Dorpsbelangen Etten zal in de maand december plaatsvinden. 
  
Wil je ons werk steunen en je bent nog geen lid ? 
  
Op onze website www.etten-gld.nl   kun je een formulier hiervoor 
downloaden. 
Na invullen kun je deze deponeren in onze brievenbus, 

Dorpsstraat 3c (bij ingang de Wielder) 

http://www.etten-gld.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.harenerweekblad.nl/files/2013/01/RTBB-20130117-9423-ijsbaan-Glimmen.jpg&imgrefurl=http://www.harenerweekblad.nl/tag/ijsbaan/&docid=S584vyKajGjc0M&tbnid=PGw2UB4hXrRLqM:&vet=10ahUKEwjxtI_uusHXAhWqDsAKHWnYAWMQMwhyKC0wLQ..i&w=2575&h=1717&bih=866&biw=1536&q=ijsbaan&ved=0ahUKEwjxtI_uusHXAhWqDsAKHWnYAWMQMwhyKC0wLQ&iact=mrc&uact=8


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf 18 november 2017 kom ik weer naar Nederland. 
Omdat ik het niet alleen kan neem ik mijn pieten mee. Wij 
zouden het heel leuk vinden om aan jullie cadeautjes te 
geven en gezellig met jullie te kletsen. Ook hebben wij een 
boksje mee en dansen wij graag een sinterklaasliedje 
(Warboel) met jullie. Beide zijn wij pedagogisch 
afgestudeerd. 
 
Wij bestaan uit twee pieten en zijn te boeken in de 
weekenden (vrijdag, zaterdag, zondag) vanaf de landelijke 
intocht. Dinsdags 5 december zijn wij uiteraard ook te 
boeken. Bezoek buiten deze dagen kan in overleg. 
 
Ons tarief is: 

- 2 pieten, half uur, met strooigoed € 
30,00 

 
 
Wij zijn beschikbaar in de volgende 
plaatsen: Terborg, Etten, Gaanderen, 
Silvolde, Sinderen, Dinxperlo, 
Breedenbroek, Ulft, Gendringen, 
Varsseveld en Westendorp. 
 
Bent u op zoek naar twee leuke 
enthousiaste pieten? 
Bel of mail dan voor meer informatie 
naar: 
06-52169099 
LDkindervermaak@hotmail.com 
 

 

De collecte voor de Brandwondenstichting heeft in Etten dit jaar 663.56 € opgebracht. 

Collectanten: T.Cornielje, W.Frerix, A.ter Steeg, A.Harmsen, H.Vriezen, M.Esmeijer, E.Ketelaar, J.ter 

Voert-Leijzer en H.Boesveld bedankt voor jullie inzet.Voor 2018 zoeken we nog nieuwe collectanten. 

Voor informatie: H.Braam 
06 39340104 



 

 

 



 

 

 

     SV DIANA KLEIDUIVEN SCHIETEN 2017   

     

Op zaterdag  21 oktober werd de jaarlijkse kleiduiven        
schietwedstrijd gehouden in de wei van Fam Leijzer, "De Bollard"     
Met een opkomst van  18 leden waarvan  15 actieve schutters een  geslaagde middag  
   
Dit jaar konden we weer gebruik maken van de schaftkeet van aann bedr T Jansen    
en de tractor van Willem Holthausen samen met Bart Smits en koffie en frisdrank van Wim Leijzer 
met hapje van Harry Jansen   Bennie Steentjes en soep ban Bennie Centen   
  
De middag werd zoals gebruikelijk afgesloten in de kantine        
met boerenkool ribbetjes en worst     
     

Deelnemers punten stand    
Bennie Steentjes 210 1 doublet 70  
Tonny Vredegoor 210 2 doublet 60  
Bart Smits  200 3   
Tom Seegers  190 4   
Jarno Harmsen  180 5    
Theo Bruins  180 5    
Wim Reuterink  180 5    
Willem Holthausen 160 8   
Wim Leijzer  150 9   
Jan Egberts  150 9   
Henny Kock  150 9   
Harry Jansen  140 12   
Stef Heister  120 13   
Rene Kaufmann 80 14   
Esther Overbeek 50 15   
Willy van Aaken g.w.
    
Jan Vredegoor n.g 
   
Bennie Centen n.g 
   



 

 

 
  

 

                                                Nieuw – nieuw – nieuw- nieuw!! 
 
Het einde van 2017 nadert sneller dan je denkt. Harmonie Onderling Genoegen is reeds gestart met 
het voorbereiden van de jaarlijkse oliebollenactie. Maar er is nieuws! Wij zijn er trots op te kunnen 
melden dat dit jaar de oliebollen en appelbeignets gebakken zullen worden door de beste bakker uit 
de regio:  
 
  
 
 
 
  
  
 
Ook dit jaar zullen de leden in december bij u langskomen met de bestellijsten. De opbrengst van 
deze actie is bestemd voor het aanschaffen en onderhouden van de instrumenten.  
 
Nog meer goed nieuws! De prijs is gelijk gebleven! Wel zijn de appelbeignets iets kleiner dan die u 
van ons gewend bent. De kwaliteit en smaak zullen dit ruimschoots compenseren. 
                                          Voor 5,00 euro per zakje bieden wij u het volgende aan: 

 6 oliebollen in zak met poedersuiker of 

 5 appelbeignets in zak  
 
Wij verzoeken u bij het opgeven van de bestelling de oliebollen en appelbeignets direct (bij voorkeur 
gepast) af te rekenen, dit om de bezorging soepel te laten verlopen. 

 
Indien wij u niet thuis hebben getroffen, dan kunt u onderstaande 
bestelstrook uiterlijk 21 december 2017 inleveren op Zeddamseweg 20 te 
Etten. Onderstaande gegevens kunt u ook per mail doorgeven via 
harmonie.etten@gmail.com Voor deze twee bestelopties geldt wel dat u 
thuis dient te zijn op de bezorgdag i.v.m. de betaling. 

 
De oliebollen worden bij u bezorgd op zaterdag 30 december 2017 vanaf 9.30 uur. Bestellingen 
kunnen ook afgehaald worden in de Wielder tussen 10.00 en 12.00 uur of op afspraak. In overleg 
kunnen we buiten Etten ook grotere bestellingen verzorgen. 
 
               Harmonie Onderling Genoegen dankt u voor uw steun van het afgelopen jaar! 

Bestelstrook 
Naam : …………………………………………………………………  Tel: ……………………………………………………………………… 
 
Bezorgadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bestelling:      ………………….. x 6 oliebollen             ………………….. x 5 appelbeignets 
 
Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
Doorhalen wat niet van toepassing is:  Bezorgen   / afhalen bij de Wielder 



 

 

 
  



 

 

                     

                              

De Ettense kermis is al weer even geleden, maar we kunnen terug kijken op een gezellige, 

zonnige en sfeervolle kermis. 

Zondag tijdens de kermis werden Frans Kummeling en Berry van Aken gehuldigd voor hun 

50 jarig lid bij de schutterij. Beide leden werden bedankt voor hun inzet bij de schutterij.  

Frans Kummeling kreeg de medaille opgespeld door de echtgenote van burgemeester Otwin 

van Dijk.  Berry van  Aken werd de medaille opgespeld door de federatie der schutterijen. 

Ook was er deze middag jeugdkoning schieten. Lynn van Aken schoot de vogel eraf en mag 

een jaar lang Etten vertegenwoordigen als jeugd koningin 

Maandag was er het traditionele vogelschieten. Met het 697ste schot haalde Tamara Kok de 

vogel naar beneden en mag zij een jaar lang samen met haar echtgenoot Frans, Etten als 

koningspaar  vertegenwoordigen tijdens diverse gelegenheden. 

Dinsdag werd de kermis afgesloten met ballenschieten. Ballen koning 2017 werd Roy Jansen. 

 

21 Oktober 80 jarig bestaan Schutterij De Eendracht: 

S’avonds was er de jaarlijkse feestavond voor leden en partners van de schutterij. Onder het 

genot van een hapje en drankje kon iedereen een gokje wagen in het casino dat verplaatst was 

naar Etten door mee te doen aan black jack of roulette.  

Tijdens deze avond werden Jan Winters en Wim Sloetjes gehuldigd als 12 ½ jarig lid bij de 

schutterij. Zij kregen een medaille opgespeld en voor de echtgenotes was er een mooie bos 

bloemen. Jan en Wim zijn dinsdag avond altijd te vinden bij de kruisboog schutters. 

Ook werden deze avond Bennie te Grotenhuis en Wilfried van Aken naar voren gevraagd. 

Bennie is al benoemd tot raadsheer van de schutterij. Wilfried werd deze avond ook benoemd 

tot raadsheer van de schutterij als dank voor de vele verdiensten die hij de afgelopen jaren bij 

de schutterij heeft uitgevoerd. 

Speciaal voor beide heren is er een sjerp gemaakt met als titel raadsheer schutterij De 

Eendracht. Deze werd hen omgehangen en de echtgenotes ontvingen een bos bloemen. 

 

 



 

 

 

De schutterij zoekt: 

Leden voor het korps, 

Wil je een muziek instrument bespelen, wil je leren vendelen, houd je van gezelligheid, dan is 

de schutterij misschien iets voor jouw? 

Iedere woensdag avond wordt er geoefend in het schuttersgebouw De Wielder. Je bent van 

harte welkom om eens te kijken en te informeren wat zijn de mogelijkheden binnen de 

schutterij. De koffie staat klaar en we hopen jouw enthousiast te maken om lid te worden van 

de schutterij. 

Kruisboogschutters, 

De kruisboogschutters zijn een onderdeel van de schutterij. Iedere dinsdagavond zijn zij te 

vinden in het schuttersgebouw. 

Eerst koffie, de laatste nieuwtjes uitwisselen en dan oefenen met kruisboog schieten. De 

kruisboogschutters doen mee aan een onderlinge wintercompetitie tegen schutterijen uit de 

omgeving. Tevens geven zij op verzoek demonstraties.  Ga eens kijken op dinsdagavond, laat 

je onder het genot van een kopje koffie informeren of kruisboog schieten iets voor jouw is! 

 

 

 

 



Nieuws van de Club van 50 

 

Op zaterdag 28 oktober vond de 
ledenvergadering van de Club van 50 plaats. De 
vergadering werd bijgewoond door 28 leden. De 
vergadering werd begonnen met 1 minuut stilte 
in verband met het overlijden van Wilfried Bus, 
lid van de Club van 50.  
 
De bestuursleden hebben inmiddels 2 termijnen als bestuurslid volbracht en waren allen 
herkiesbaar. De vergadering heeft unaniem ingestemd met de herbenoeming van het 
bestuur. Dat betekent dat het bestuur ongewijzigd blijft: 
- Guus van Aken – voorzitter; 
- Bart Driever – penningmeester; 
- Sjoerd Jansen – secretaris;  
Het aantal leden is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 1 en bedraagt nu 79. In het 
afgelopen jaar hebben zich 4 leden afgemeld en is 1 lid overleden. Ook hebben we een 
viertal nieuwe leden mogen verwelkomen: Jan Leijzer, Gerard Roosendaal, Remco & Anne 
en Frans van Zwaaij. Van harte welkom bij de club.  
 
De penningmeester heeft uitleg gegeven over de financiën. Op dit moment is er een bedrag 
van 5.693 euro in kas. De kascommissie heeft goedkeuring voor het financieel overzicht 
gegeven en de penningmeester decharge verleend. 
 
Projecten 2016/2017 

 De club van 50 heeft het volledige bedrag voor de aanschaf van een nieuwe boiler 
betaald; 

 De club van 50 heeft een viertal nieuwe terrasmeubels gefinancierd; 

 De club van 50 heeft een financiële bijdrage gegeven voor de narrowcasting 
(digitalisering in de kantine); 

 De club van 50 heeft het straatwerk betaald rondom het herdenkingsbankje voor 
Theo Wellink; 

 De club van 50 heeft de nieuwe buitenkast voor de AED betaald; 

 De club van 50 heeft een accuboormachine geschonken aan de klusploeg. 
 
Besteding 2017/2018 
Tijdens de vergadering zijn intiatieven besproken voor de besteding van de gelden die de 
Club van 50 nu in kas heeft. Op basis van hetgeen is besproken, is het voorstel geopperd 
om geld beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de kantine. De leden hebben tot 1 
december aanstaande om op het voorstel te reageren. Zodra er een besluit is genomen, 
komen we hier op terug.  
 
Voetbaluitje 
Diverse leden hebben aangegeven dat zij het leuk zouden vinden om – in navolging van de 
uitstapjes naar FC Twente en Schalke’04 – weer eens een voetbalreis te maken. Het bestuur 
heeft dit idee opgepakt. Het idee is om op zaterdag 3 februari 2018 met een touringcar naar 
de wedstrijd Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig te gaan. De wedstrijd begint om 15.30 
uur. Voorgesteld wordt om dit uitstapje eventueel te combineren met een bezoekje aan de 
brouwerij van Hertog Jan in Arcen (ligt op de route). Een globale inschatting van de kosten 
komt uit op ongeveer 60 euro per persoon.  
 
In verband met het tijdig reserveren van de kaarten wordt de leden gevraag om spoedig (bij 
voorkeur vóór 1 december 2017) aan te geven óf en zo ja hoeveel kaarten de leden willen 
reserveren voor dit uitstapje. Overige kaarten kunnen dan “in de vrije verkoop” worden 
gebracht zodat de bus vol komt. 
Sjoerd Jansen 
Secretaris Club van 50 



 
 

Nieuws van V.V. Etten 
 

 

Algemene ledenvergadering: investeren in de toekomst 
 
Op 26 oktober heeft onze jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Waar verenigingen die letterlijk 
4 keer groter zijn met moeite 30 man op de been brengen, waren er deze donderdag meer dan 100 
leden van V.V. Etten aanwezig. Fantastisch om te zien hoe onze vereniging leeft en hoe groot de 
betrokkenheid is. 
  
Na het welkomstwoord werd met een minuut stilte stilgestaan bij het overlijden van ereleden Theo 
Wellink en Wilfried Bus. 
  
In de vergadering is vanuit meerdere perspectieven stilgestaan bij het belang van het investeren in 
elkaar en de vereniging. Juist omdat wij als V.V. Etten een belangrijke rol in de gemeenschap kunnen 
en willen blijven vervullen. 
  
Er werd verder ingegaan op het sportpark als verbindende factor in het dorp en de initiatieven 
daaromtrent vanuit ‘Etten 2025’. Om samen met andere verenigingen en organisaties iets neer te 
zetten dat Etten als dorp op de kaart zet. En dat Etten extra aantrekkelijk maakt om te blijven of 
komen wonen. 
 

 
 
  
De leden zijn daarnaast bijgepraat over waar we staan met de kanjertraining voor onze jeugd en 
leiders. Ook zijn de concrete plannen rond het opknappen van onze kantine en het belang hiervan 
toegelicht: een belangrijk initiatief om juist de aankomende jaren ook op dit vlak ons visitekaartje als 
vereniging af te kunnen geven aan (nieuwe) leden, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers. 
  
Er zijn meerdere kampioenschappen gevierd die het degraderen van het eerste elftal enigszins 
verzacht hebben. Het ledenaantal is wederom gegroeid en ook financieel gezien hebben we het  
 



 
 
huishoudboekje in orde. Mede door de niet aflatende steun van onze sponsoren en de inzet van de 
verschillende commissies, die ook weer meerdere vrijwilligers op de been brengen. Vrijwilligers die  
 
bijvoorbeeld zorgen voor extra inkomsten, door de organisaties van evenementen of het ophalen van 
oud ijzer of oud papier.  
 

 
 
 
V.V. Etten staat er goed voor. Onze kids geven ons en elkaar een 9,6 en ook binnen de senioren-
teams wordt er goed samengewerkt, met veel respect voor elkaar. De hoge opkomst, de positieve- en 
constructieve houding tijdens en na onze algemene ledenvergadering, stemt ons erg positief. We 
investeren samen in de toekomst van V.V. Etten. 
  
Rudi van Aken 
Namens bestuur V.V. Etten 

 

Wedstrijdverslagen 
 
MVR VR 2 – Etten VR 1 
 
Zondag 12 november 2017. Nadat de kroegentocht pas enkele uren achter ons lag, stonden wij om 
half 11 toch fris, fruitig en misschien nog een beetje aangeschoten, start klaar om naar ‘s-Heerenberg 
te rijden. Onderweg zat de sfeer er al goed in want we hadden heel veel zin om met 3 puntjes weer 
thuis te komen. 
 
De twijfel van wel of geen thermo was maar van korte duur, het was namelijk aardig fris. Na de 
warming up was iedereen warm genoeg om weer 90 minuten te shinen op het veld. De aftrap was 
genomen en het werd direct al duidelijk dat wij de overhand hadden. Onze voorhoede kwam vrij 
gemakkelijk door de verdediging heen en dit leverde mooie acties op.  
 
 
 
 
 



 
 
In de eerste 10 minuten werd dit ook al beloond door een goal van Janthe 0-1 Dit smaakte naar meer 
en niet veel later volgde een doelpunt van Marije 0-2. Iedereen kreeg grote hoop dat dit een goede 
wedstrijd werd voor ons doelsaldo. Nadat Janthe de 0-3 had gemaakt leek dit een gewonnen wedstrijd 
te worden Om de boel  
 
 
iets spannender te maken besloot onze Didi ze een klein handje te helpen en tikte de bal in de goal. 
Onze eigen goal 3-1. Een lullig balletje dat terug tikte op de knie van Didi, maar wel in ons eigen doel 
terecht kwam. 
 
We gingen de rust in met een goed gevoel. Wij zijn sterker, staan voor en hebben nog heel veel 
energie. Er werden 2 spelers gewisseld en we begonnen met de 2e helft. Het leek er even op of we 
onze moed en energie in de kleedkamer hadden laten liggen want in de 2e helft kreeg MVR de 
overhand op ons. We kwamen niet in de bal, stonden teveel stil en verloren te vaak het balbezit. 
Nicolle vond 3-1 nog niet spannend genoeg en besloot er 3-2 van te maken. Dit had een terugspeelbal 
op de keeper moeten zijn, maar door verkeerde communicatie mislukte dit helaas. MVR kreeg hier 
positieve energie van en begonnen beter te voetballen, makkelijk ook natuurlijk als de tegenpartij voor 
je scoort. MVR wilde laten zien dat ze het ook zelf konden en scoorde de 3-3. Wij lieten het ons niet 
gebeuren dat we zonder punten naar huis zouden gaan en zette een extra tandje erbij. Er werden nog 
mooie aanvallen opgezet, maar de bal wilde er maar niet in.. 
 
De eindstand bleef bij 3-3. Ondanks dat we 1 puntje mee naar huis namen, voelde dit wel als een 
verloren wedstrijd. Maar koppies op, want zondag hebben we weer een thuis wedstrijd tegen de 
dames van Megchelen. 
 
Nienke Sloot 
 

Etten VR1 – Pax VR2 
 
Zondag 29 oktober 2017. Zoals elke zondag weer, de wekker om te gaan voetballen. Deze zondag 
ging de wekker iets later want we hoefden pas 11 uur aanwezig te zijn op het voetbal terrein van 
Etten. Wie rijden er allemaal en is iedereen aanwezig!? Oeps teveel auto’s. Iedereen gearriveerd en 
go! 
 
Na een aardig lange rit (voor ons doen) aangekomen op bestemming, Hengelo. Vandaag een 
wedstrijd tegen de koploper in de competitie, Pax. Ai! Die moeten we winnen. Door de druktes op de 
voetbalclub en de overvolle kleedkamers een lichtelijke vertraging opgelopen met omkleden en minder 
tijd om warm te lopen. Door onze enthousiaste leider Wim, heeft het team genoeg positieve energie 
gekregen om te beginnen aan de zenuwslopende wedstrijd. 
 
De klok sloeg half 1 en de aftrap werd genomen door de vrouwen van Pax. “Gelijk druk zetten!!” 
 
Beide teams begonnen gelijk sterk. Hadden duidelijk een doel: winnen! De eerste helft begon voor 
Etten sterk, de dames hadden veel balbezit en de bal was meer voorin dan achterin het veld. We 
hadden regelmatig de kans om een keer op goal te schieten. Toch kwam Pax er bij de sterke 
verdediging doorheen en scoorde een tegen doelpunt. 1-0 voor Pax. De dames gaven met 1 tegen  
 
doelpunt de moed niet op en gingen sterk verder. Al vrij snel na het tegen doelpunt kreeg Etten ook 
een doelpunt. We staan save. 1-1 gelijkspel. Even later volgt het fluitje, rust. 
 
Onder het genot van een kopje thee, geluisterd naar de tips van Wim. Dat kwartiertje ging snel om, we 
moesten alweer het veld op. De tweede helft is begonnen. We waren iets meer terug gezakt, de ballen 
gingen er vaker doorheen en de verdediging had het niet altijd even makkelijk. Rond de 30e minuut 
van de tweede helft scoorde Pax waardoor we 2-1 achter kwamen te staan. Shit! Met de krachten die 
we nog hadden alles op alles gezet om er nog een goal bij te maken. Helaas is dat de tweede helft 
niet meer gelukt en eindigen we met een 2-1 achterstand. 
 
Eline van Uem 
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