
Is ’t oaver? 

Ja mensen, terwijl ik dit schrief liekt 

veur volle onder ons of de wereld op 

heuld te bestaon.  Ze gaon niet naor  ’t 

WK in Rusland. Ik praot no’w oaver ze, 

want ze gaon niet. Als ze wel waren 

gegaon dan hadden oaver wi’j gepraot. 

In die dingen zunt wi’j allemaol een kei 

in, bi’j winst is ’t wi’j en bi’j verlies is ’t 

ze. Ik wet niet of wi’j daor wel zo treurig 

um motten zun, dat wi’j daor niet bi’j 

bunt. Op de eerste hebben wi’j daor als 

ploeg met zo’n voetbal niks te zuuken. 

Balletje breed, balletje naor achteren, 

nog een keer balletje. Onze good old 

Johan zei altied, “de aanval is de beste 

verdediging” en dat hebben wi’j met ’t 

huidige voetbal niet begrepen. Op de 

tweede plaats is ’t zo wat motten wi’j in 

een land, met zo’n leider. No’w wet ik 

ook wel, i’j mag sport niet met politiek 

mengen, maor dat doen ze toch 

oaveral. Als landen met gewone 

stemmen geen evenement binnen  

 

kunnen halen, dan kump de politiek 

wel effe helpen. Ik vindt ’t natuurlijk 

jammer veur volle horeca zaken, dat 

daor volgende jaor vol umzet verloren 

geet. An de andere kant is ’t zo 

gestrekken, in heel vol gezinnen kan 

gewoon naor andere zenders worden 

gekekken. Geen neulende vaders, 

geen gesneuvelde tv’s. Wat wi’j hier 

met ons elftal motten doen, is helemaol 

op ne’j beginnen. Geeft de jongere 

no’w een kans en ik denk veural de 

jongere wie het grote geld nog motten 

verdienen. Veural die spollers wie ’t 

een eer vinden um veur hun vaderland 

uut te kommen. Ze motten willen 

vechten veur volk en vaderland. In de 

politiek zollen ze no’w zeggen en wie ’t 

volkslied kan en durft mee te zingen. 

 

De groeten 

De bruur van. 

 

            Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  15 November voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 21 November 2017. 
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ALZHEIMER NEDERLAND 

 
Eén op de vijf mensen wordt getroffen door dementie. Onder de vrouwen zelfs één op de 
drie en steeds vaker wordt bij jonge mensen dementie vastgesteld.  
Alzheimer is de meest voorkomende vorm. 
Het budget voor wetenschappelijk onderzoek is bij lange na niet voldoende terwijl alleen 
onderzoek het verschil kan maken om door te gaan met veelbelovende ontdekkingen. 

Van 5 t/m 11 november 2017 is de collecteweek voor Alzheimer Nederland door het hele 
land en ook in ons dorp. 
Doordat de klok een uur is teruggezet zullen collectanten misschien als het al donker is bij U 
aanbellen. 
Alzheimer Nederland hoopt op Uw steun. 
 

Vriendelijke groet, Conny Smink. 
 
 

 
 

St. Wijkrestaurant Etten 

 
Vrijdag 6 oktober 2017 heeft een gulle anonieme gever aan het Wijkrestaurant Etten een 
bedrag van € 250,00. geschonken.  
Omdat het wijkrestaurant geen enkele subsidie krijgt en afhankelijk is van giften zijn de 
vrijwilligers van St. Wijkrestaurant Etten de gulle gever zeer dankbaar. 
Dank dank. 
 

  

Vrouwenvereniging Etten  

 

Donderdag  16 november 2017. 20:00 uur  

Slachtofferhulp: Dhr. Kwast komt bij ons uitleg geven over wat hij zoal meemaakt. 

 

 

Gravin: “Ons geslacht is zeer oud: het gaat terug tot keizer Karel de Grote. En hoe oud is  

              uw familie?” 

Barones: “Dat weten we helaas niet: de familie-akten zijn bij de zondvloed verloren gegaan”. 

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

Examinator: “Noem eens ’n goed voorbeeld van tijdsbesparing”. 

Candidaat: “Liefde op het eerste gezicht”. 

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

Laatste nieuws TV Gelderland:  Aandacht voor eieren in kerken. 



 

 

Persbericht  
     
Informatiebijeenkomst voor senioren over reizen met het openbaar vervoer en de OV-chipkaart, in 
opdracht van de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. 
Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste jaren het één en ander veranderd. 
Voor het reizen met het openbaar vervoer heeft men een OV-chipkaart nodig. 
We merken dat het voor senioren soms lastig is om hier mee om te gaan omdat ze niet weten hoe 
deze kaart werkt.  
 
Om antwoorden op hun vragen te geven,  organiseert de gemeente Oude IJsselstreek i.s.m. de 
Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel twee informatiebijeenkomsten één in Ulft en één in 
Varsseveld. 
OV-ambassadeurs informeren tijdens deze bijeenkomst senioren over reizen met de bus of trein met 
de OV-chipkaart.  
 
Er is informatiemateriaal aanwezig en na afloop van de bijeenkomst krijgen de senioren een 
uitnodiging voor het maken van een proefreisje om zo de kaartautomaat en de OV chipkaart in het 
echt uit te proberen onder leiding van een OV-ambassadeur. 
Tevens is het mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor een 
vervolgbijeenkomst of advies op maat.  
 
De informatiebijeenkomst 
De OV-ambassadeurs informeren de deelnemers over:  
• het reizen met de bus of trein 
• de OV-chipkaart, hoe vraag je die aan en hoe werkt hij? 
• tarieven en abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer 
 
En daarnaast is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 
Wanneer in Ulft? 
Datum: maandag 23 oktober 2017 
Tijd: de bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur. 
Locatie: DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24, Ulft. 
 
Wanneer in Varsseveld? 
Datum: donderdag 26 oktober 2017 
Tijd: de bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur. 
Locatie: Borchuus, Kerkplein 3, Varsseveld. 
 
Opgave is niet nodig en deelname is gratis. Vanaf 13.45 uur staan koffie en thee klaar. 
 

 
 
 
 
 
OV-ambassadeurs 
p/a  YMCA (uitvoerder project) 
Peterskampweg 12 
8031 LK Zwolle 
tel: 038 4540130 
e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl  

mailto:ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl


 

 

DE KEMNADE (vervolg) 

Omdat er in 1860 geen adellijke opvolger meer was, werd het landgoed publiekelijk verkocht en 
kwam de Kemnade voor het eerst in handen van ’n burger. De koper was Jacob Insinger (olie- 
fabrikant, grondeigenaar en speculant).  Om hoge restauratiekosten te vermijden, liet hij het 
bouwvallige kasteel (behalve de toren en kelders) afbreken. Hierbij vielen door ’n omvallende muur 
1 dode en 2 zwaargewonden te betreuren. 
Genoemde Insinger ontdeed zich in 1889 van het resterende goed. De nieuwe eigenaar werd 
P. Landry, die op de kelders van ’t voormalige kasteel ’n schuurachtige aanbouw aan de toren 
liet bouwen. Deze aanbouw diende als weekendverblijf en als jachthuis;  maar het paste natuurlijk 
helemaal niet bij die fraaie toren!  Na 30 jaar verkocht hij De Kemnade in 1920 aan de bekende 
uitgever C. Misset uit Doetinchem. Deze probeerde die onooglijke aanbouw wat te verfraaien, en  
hij verbouwde het tot zomerverblijf; maar veel moois werd het niet. 
Na de oorlog deed Misset het landgoed in 1952 weer van de hand, en wel aan ene W. Sax, die er 
nauwelijks iets mee deed (maar wel ’n deel van ’t grondbezit vervreemde ……. ).  Het was dan ook 
niet zo verwonderlijk dat De Kemnade drie jaar later alweer van eigenaar veranderde! 
Maar toen kwam het landgoed eindelijk in handen van ’n betere (en definitieve) eigenaar, namelijk 
de familie Beelaerts van Blokland, die de bedoeling had om er permanent te gaan wonen. 
Bovengenoemde lelijke aanbouw werd weer gesloopt en vervangen door ’n fraai en degelijk 
woonhuis; weliswaar in achttiende-eeuwse stijl, maar dat wel goed harmonieert met de 
gerestaureerde 16-hoekige toren en de schilderachtige omgeving (zie Internet). 
Het geheel getuigt van ’n goede smaak, en De Kemnade is nu het aanzien weer ten volle waard!  <<< 

                                                                                                             Bernard Bosman. 

 

 

Kerststollenactie 2017 van Vrouwenkoor Con Brio

  

 

Traditiegetrouw gaat Vrouwenkoor Con Brio ook dit jaar op pad om u 

tegen de Kerstdagen ovenverse kerststollen aan te bieden. 

 

Wederom gaat Bakker Ebbers uit Terborg voor Con Brio aan de slag om heerlijke kerststollen speciaal 

voor Vrouwenkoor Con Brio te bereiden.  

 

Met het kopen van deze kerststollen ondersteunt u het Vrouwenkoor Con Brio zodat zij 

ook volgend jaar weer naar hartenlust kunnen zingen. 

 

Bij de Treffer van november krijgt u een bestelformulier. Als u deze 

ingevuld inlevert kunt u verzekerd te zijn van een heerlijke kerststol 

met de Kerst. 

Warm aanbevolen door 

De Sponsorcommissie Con Brio 

Marjolein Kock, Carla Hermsen, Sandra Lensink, Fredy te Boekhorst 

en Marijke Leijzer 

http://www.knutselpagina.nl/index.php?page=toon&Action=Show&Taal=nl&KPID=1749


 

  

Eigen teelt 

 

Ik was ’n blaag, nog net gin tien 

Toen’k  ’n eitje ruilde veur ’n sigaret 

Ik had de goeie man nog nooit gezien 

Een soldaot  in camouflagepak met pet 

 

Hi-j kwam uut ’n land ver aover zee 

Ons bevrijden van ramspoed en leed 

Brach veur ons chocolat en koffie mee 

En echte sigaretten bi-j de vleet 

 

Roken was nog stoer en heel gewoon 

Echter  ’t spöl was joren al op de bon 

Per waek twee pekskes per persoon 

Surrogaat woorop de naam ‘Consi’ ston 

 

Maor ’n vestokte  roker vindt altied wat 

Löt zien rokersoren niet naor anderen hangen 

Is creatief, slim, veslaafd en zeer gevat 

En nimmer nooit veur één gat gevangen 

 

Het was dan ok een opgelegd pandoer 

Dat in die donkere dagen, schaars bedeeld 

Elke craetieve bakker, dominee of keuterboer 

Örges wel  ‘n veloren veldjen had met eigen teelt 

 

Zorgvuldig wedden de metershoge planten 

Gekoesterd, geoogst en verwerkt tot shag 

Jao, de tevraejen roker wis van wanten 

Wis zich goed te redden in tijden van gebrek 

 

En ’s aoves bi-j ’t lich van ’n carbidlamp 

Sneien mannen tabak veur in de piep 

Gezaeten in een wolk van ‘eigen’ damp 

Met een mes fris van de scheresliep 

 

Mao den eerste sigaret van den Canadees 

Nao zovol joor behelpen met eigen teelt 

Was veur elke vestokte roker ’n dampend fees 

In mien herinnering de bevrijding; Dat beeld 

 

Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 



 

 

 

 

Collecte KWF kankerbestrijding. 

Begin september heeft weer de jaarlijkse collecte voor het KWF plaats gevonden. 
De opbrengst was dit jaar € 1530,62.  Een goede opbrengst, waarmee weer heel veel 
onderzoek 
gedaan kan worden naar de oorzaken en behandelingen van kanker. 
Dank aan alle gevers en aan alle 21 collectanten, die weer enthousiast op weg gingen om 
geld op te halen. 
Namens de afdeling Etten van het KWF, 
Gerard Wenting. 
 

 
 
Er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten. 
Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk, andere weer niet en allemaal hebben ze een effect 
op de spieren. 
Spieren raken verzwakt of vallen helemaal uit. De meeste spierziekten zijn progressief en 
een groot deel  
van de mensen komt in een rolstoel terecht. Vaak al op zeer jonge leeftijd. 
Er is een onderscheid te maken in daar waar het mis gaat. Dat kan in de spier zelf zijn, maar 
ook in de zenuwen of het ruggenmerg.  
  
  

Alles is een spier 
Er zitten zo’n 600 spieren in een mensenlichaam en die sturen alles aan. Van een glimlach 
tot een wandeling.  
Van drinken tot plassen. Van lachen tot ademen. Een spierziekte tast dus met de spieren het 
hele leven van een persoon aan. 
En dat van de mensen om die persoon heen. 
Het Prinses Beatrix Fonds doet wetenschappelijk onderzoek met het uiteindelijke doel om 
alle spierziektes de 
wereld uit te helpen.  
  
In de week van 10 September is er in Etten gecollecteerd. 
Er is €825,30 opgehaald. 
Ik wil een ieder bedanken die dit heeft mogelijk gemaakt. 
Mocht U nog een paar uurtjes over hebben, ik kan nog wel een 6-tal collectanten gebruiken. 
Ik zit dan vooral te denken aan het buitengebied en de Christinastraat en Emmastraat. 
Mijn nummer is  0630433219  
 
 
 
m.vr.g.r 
Jan Nederstigt 
Partner en vader van 3 gezinsleden met de spierziekte Myotone Dystrofie. 
 

  



 

 

 



 

 

 
NIEUW:   WANDELGROEP  ETTEN 
 
Fitter worden en blijven ?  Dat willen we natuurlijk allemaal ! 
 

Wij, buurtsportcoaches van Helpgewoon Buurtsport, een enthousiaste inwoner van  
Etten zijn op het idee gekomen om een geheel nieuwe wandelgroep op te zetten. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen die zich graag bij ons willen aansluiten. 
 

We willen van start gaan op Donderdag 19 Oktober a.s. en we verzamelen om  
10.00 uur op de parkeerplaats van het sportpark van V.V. Etten. 
In overleg met de aanwezige wandelaars gaan we bekijken wat de meest ideale 
dag en tijdstip is, maar we moeten ergens beginnen, vandaar 19 oktober. 
 

Wilt u ook graag bewegen maar het komt er niet van ?  Sluit bij ons aan ! 
Stuur een email naar:  buurtsport@helpgewoon.nl    of    info@etten-gld.nl 
 

We hopen op deze manier een gezellig groepje inwoners van Etten in beweging te zetten. 
Voor meer informatie zie ook:  www.helpgewoon.nl 
Of bezoek onze Facebookpagina:  www.facebook.com/Helpgewoon-Buurtsport  
Dorpsbelangen Etten steunt van harte dit mooie sportieve initiatief ! 
 
 

 

 

mailto:buurtsport@helpgewoon.nl
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Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

___________________________________________________________________ 
 
Programma seniorenmiddag 
Zoals in de vorige Bethlehembode is aangekondigd, vindt de seniorenmiddag in de Mariakapel plaats 
op vrijdag 27 oktober van 13.30 tot 16.30 uur. Het programma is als volgt: 
13.30 u. inloop met koffie/thee en wat lekkers 
14.00 u. gebeds-/Mariaviering door pastor Mia Tankink  
14.30 u. korte pauze, aanbieden drankje en hapje 
14.45 u. thema door Carla Schölzel over o.a. vergeetachtigheid en dementie 
15.30 u. korte pauze, aanbieden drankje en hapje 
16.05 u. filmbeelden van Etten 
16.30 u. sluiting 
  
U kunt zich nog opgeven via het secretariaat of bij: 
Marleen Pierik, tel. 0315-325017 / marleen.pierik@upcmail.nl 
Marion Leijzer, tel. 0315-329306 /  mleyzer@gmail.com 
* Wilt u opgehaald worden, vermeld dit dan s.v.p. 
 
Allerzielenviering 
Op zondag 29 oktober om 10.30 uur worden onze overledenen herdacht tijdens de Allerzielenviering 
in onze kerk. Het kerkkoor zorgt voor de muzikale ondersteuning.  
De voorganger is pastor Mia Tankink samen met de leden van de Avondwake- en Uitvaartgroep.  
 
Tijdens de viering wordt met lezingen, zang en lichtjes stilgestaan bij het overlijden van onze 
dierbaren, in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar. Het is een laagdrempelige viering 
waarbij herdenking, troost en dankbaarheid centraal  staan. Na de viering zullen de graven op het 
kerkhof besprenkeld worden met wijwater. U bent allen van harte welkom.  
 

 

 

mailto:marleen.pierik@upcmail.nl
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                             Snurken 

Van den Sliepsteen 

Ik mos laatst naor d’n dokter. Niet sloerig in de rakker maor ‘n check up. Effen alles naokieken. Soms 
is dat baeter. A’j met alles rond blieft lop’n kan’t allenig maor slimmer worren. 
“Kleren uut trekken.” Daor stond ik bi’jnao in in de blote kont veur de pille. 
Nao ’n kwattier zei d’n dokter:  “Maak ow niet te sappel”, “ik bun tevrae-jen” “Dat zut d’r jao good 
uut”.  
Plotseling kek e streng aover zien brillenrand hen en zei op gedempte toon: 
“Ik bun beni’jd  waor at dee twee blauwe plekken an ow linker boavenarm, vandan komt? 
“ He’j ow argens alderbasten an ge-stoaten ?” “Gestoaten ? “ Ik mos effen un bitjen lachen. ” Was 
dat maor waor”. “Mien vrouwe hef mi’j ge-piesakt. ” Now kek de dokter verontrust aover de bril hen. 
Hi-j fronzen zien zwaore wenkbrauwen nog verbaasder umhoog. “ Wat, hef ze ow ge-slagen? “ ‘k 
Mos lachen. “Ach wat, gelukkig neet” ”Nee, t’ís echt ‘n aardig en leef mens die nog gin vleeg kwaod 
zol doon”. “De goedheid eurself” “dat zol neet in eur opkommen.” 
“Zi-j hef mien s’nachts un paar flinke poetsen uutgedeeld , een flinke por in d’n ziet ge-geaven, 
“Ik snurken völs te hard, onwies hard” 
“Ik zaag wel ‘n heel bos um” “ De naobers zollen d’r zelfs ok van wakker wodden” 
“Zi-j kon d’r neet meer van slaopen”. “ Was zo vake wakker, was vaak de andere dag van slag en dat 
wel vaker!” 
Toen kek den dokter mi’j nog ’n bitjen baeter an en ik veul’n dat ik wat botter bi’j de vis mos doon. 
“Laot ‘k ‘t maor zo zeggen: “Ik snurk as ‘n onwiezen” 
Ze hef ’t ’n keer opge-nommen en toen laoten heur’n. ”Hek maor volgehol’n, dat dat neet van mi’j 
wazzen, maor van iemand anders! Toen kre’w toch ruzie! “Maor dat terziede”. 
“Aha” zei-j d’n dokter en hee prewweln wat; Jao dat bunt van dee dinge daor he’j neet altied schöld 
an. Soms kö’j daor niks an doen.                                                                                                                       
Den was allang bli’j dat et in ieder geval neet um huuselijk geweld ging. 
“Maor ik heb wel ‘n vraog” zei ik tegen de dokter. “Ik heb wel al enkele waeken piene in de strot, in 
d’n hals” verbaeterden ik snel. “Dat höld maor neet op”, ”Kan dat daor wat met te maak’n 
hemmen?”. D’n dokter mos lachen. “I’j hoeft ow daor neet veur te schaa’m”                                          
“Geleuf maor da’k völ patiënten heb dee ok snurkt as ‘n os” . “As ‘n volwassen grizzly beer”. “Zo 
hard”. 
D’n dokter schoaf mien un soort paplaepel in d’n hals. Hi-j keek mi’j wieter achter in d’n hals. 
“Alles rauw en rood, ontstokk’n” . “Ik wet neet wat daor allemaole nog meer herrie uut kump en wat 
veur valse löcht, maor wa’k zo zee li’k t wel ’t begin van ‘n bosbrand”                                                        
Ik zei: “En now dokter?” De dokter zei, “I’j mot proberen de mond dichte te hol’n, gin alcohol drinken 
veur ’t slaopen gaon en stoppen met pafken en smosken.” Of jullie mot twee bedden anschaffen ….. 
ieders apart gaon slaopen”. “Dat hef as veurdeel da’j mekaar s ’nachts neet wat andoot”.                                                        
Ik zei “ Meneer de dokter,dat ene mo’j nog wal wetten”, “en dat he’f mien vrouwe ge-zegd,”                       
“Wi’j vrouwleu snurkt neet!”  
“Zo” ? zei mien dokter heel verbaasd. “Wi’j spint” had de vrouw e-zegd. Ton begon de dokter nog völ 
harder te lachen. 
“Dus a’k now ow blauwe plekken zo bekiek, mo’k wel zeggen, ‘i’j snurkt dan wal heel hard ! Pff…….. 

Mien neafken is nog niet zo lang getrouwd maor hef zich toch al ’n paar keer vies in de heur gehad 
met zien vrouw. Dizzen weak hemmen ze weer dufteg ruzie gehad. Zien vrouw belt eur moeder en 
zegt: “Wi-j hemmen weer ruzie gehad, ik bun et now zat, ik kom weer bi-j ow wonen”. Waorop zi-j 
zegt: “Nee schat, hij mot boeten veur zijn fouten. Ik kom bi-j ow wonen”….                                                                       
Hol um in de rie-j. 



 

 

 

 

Kledingruilpunt 't KleedGoed in Etten  

 

 

Sinds 2 jaar is er een kledingruilpunt gevestigd in Etten. Zo’n 100 tot 200 mensen komen 

regelmatig naar 't KleedGoed in Etten om hun garderobe te vernieuwen. 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. Als je punten 

op zijn, moet je eerst weer een kledingstuk inleveren. Alleen kleding die schoon is, niet kapot is en  in 

goede staat is, wordt geaccepteerd.  

 

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

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

Ook nemen wij klein speelgoed in, boeken en knuffels. 

Het kledingruilpunt is gevestigd in Dagcentrum ’t Laer: 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! 

 



 

 

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 
 



 

 

 



 

 

 
 

Benefietconcert voor de Zonnebloem in Etten  
Het Ettens Mannenkoor geeft zondagmiddag 5 november 
een benefietconcert voor de Zonnebloem Etten.  
Het Ettens Mannenkoor zingt door het hele land, maar 
hoe vaak krijgen we de kans om speciaal voor de ouderen 
en de zieken van Etten (en omgeving) te zingen? Te 
weinig vonden wij en het werd hoog tijd dit te organiseren. 
Speciaal voor dit concert halen we, naast nieuw 
repertoire, ook “oude nummers” uit de kast. Wie bewaart 
er geen goede herinneringen aan “Schnell vergeht ein tag” 
of “Die zwölf Räuber” met Willy Köster of Fons Krabben? 
Deze nummers zingen we nog steeds, maar nu met 
nieuwe solisten. 
 
Wil u hier bij aanwezig? Dat kan! 
Bewijs van toegang is €7,50 per persoon, dit is inclusief 
een kopje koffie. 
Locatie: zaal Köster, Dorpsstraat 26 in Etten. 
Tijd: inloop vanaf 15.15 uur, start Ettens Mannenkoor om 16.00 uur. De middag 
eindigt om 18.00 uur. 
De kaartjes zijn te koop bij: 
Ria Wieskamp. Tel: 0315-328673 
Claudia Helmink. Tel: 0315-324775 
Natuurlijk komen de dames van de Zonnebloem Etten weer bij de doelgroep aan de 
deur, zoals zij dat gewend zijn. 
 

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 65 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan 

voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te 

bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We 

willen dat iedereen volop van het leven kan genieten. 

Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers, 

voor onze donateurs en voor de partners waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er 

alles aan om mensen een onvergetelijk moment te bezorgen. 

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid 

brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe 

oplossingen. Zo realiseren we mode voor mensen in een rolstoel. Introduceren we aangepaste 

huurauto’s. En zorgen we er samen met Paleis Het Loo voor dat dit toegankelijker gemaakt wordt 

voor mindervaliden. Bij de Zonnebloem zeggen we niet voor niets: er kan zoveel meer dan je 

denkt! Bron: www.cbf.nl 
 

Agenda 

05-11-2017: Zonnebloem Benefietconcert bij Köster in Etten. 
12-11-2017: Contactmiddag voor leden bij Köster in Etten. 
10-12-2017: Warm Winterconcert in Pannerden. 
23-12-2017: Music Show Scotland Christmas Special in Gelredome Arnhem. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
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 
 

  

Aangeboden: 

Pieten huisbezoek 



 

 

 
  

 
 

 

 
Onderling Genoegen gastheer van landelijke Play-in voor muzikanten 

 
Muzikanten uit de regio op 21 oktober welkom bij de Sw!ng-!nn o.l.v. Peter Kleine Schaars 
 
Etten/Marum Rozenburg – Muziekvereniging Onderling Genoegen is op 21 oktober gastheer van de 
Sw!ng-!nn, een landelijk muziek-educatief evenement voor blaas- en slagwerkmuzikanten van alle 
leeftijden. Tijdens deze Play-in gaan de deelnemende muzikanten aan de slag met drie gloednieuwe 
composities uit het lichte genre, van de hand van componist/dirigent Peter Kleine Schaars. Peter 
Kleine Schaars geniet internationale bekendheid en heeft talloze werken voor harmonie en fanfare 
op zijn naam staan. Tot voor kort was hij chef-dirigent van de Marinierskapel, één van de Nederlands 
professionele militaire orkesten. Op dit moment is hij als dirigent verbonden aan het 
Trompetterkorps van de Marechaussee, het Nederlands Politie Orkest en Gruno’s Postharmonie in 
Groningen.  
 
Drie landelijk verspreide edities in 2017 
De Sw!ng-!nn is een Play-in waarbij de 
deelnemers een ééndagsorkest vormen 
en zich toeleggen op een aantal stijlen uit 
de lichte muziek, zoals swing, Latin, funk, 
pop en rock. In 2017 worden er voor het 
eerst drie edities georganiseerd, 
verspreid over Nederland.  
 
Wij zien het als een nuttige en gezellige 
studiedag voor onze eigen muzikanten, 
en we hopen dat de muzikanten uit Oost-
Nederland ons weten te vinden om zich ook aan te sluiten”. De Sw!ng-!nn vindt op zaterdag 21 
oktober plaats in zaal Köster in Etten en start om 9.30 uur. Het Sw!ng-!nn orkest sluit de dag rond 
16.00 uur af met een gratis toegankelijke publiekspresentatie. 
Deelname staat open voor individuele amateur-muzikanten vanaf B-niveau (ongeacht leeftijd), de 
digitale inschrijving is toegankelijk via www.swinginn.info 
 
 
Activiteiten- agenda: 
19 november “Vriendenconcert” DRU Ulft i.s.m. Harmonie Ulft  
25 november Medewerking aan de tweede Achterhoekse buutkampioenschappen  
30 december  Oliebollenactie 
 
 

http://www.swinginn.info/


 

 

 

Spontane  uitbreiding  Klusgroep  V V Etten 

 

Op 27 september j.l., had de klusgroep een volle woensdag ingepland. 

’s-Morgens gezellig  bezig zijn op het sportpark en ’s-middags de jaarlijkse  fietstocht.    

Het was die dag prachtig weer. 

Dit jaar was de tocht uitgezet door Jan Vredegoor.  Jan, die gewoonlijk  

22 km per  uur fietst, had een te ruime tocht uitgezet en geen rekening gehouden 

met de doorsnee pensionado  van de ploeg, die het iets rustiger  willen , met zo nu 

en dan een lekker pilsje op het terras. 

Dus werd de rit en de snelheid aangepast , zodat iedereen tevreden was.   Het ging 

via Veldhunten ,Mechelen, de grens over naar Millingen, 

Proast, Anholt, Ulft en weer terug. 

Vlakbij  Mechelen had Jan een pauze ingelast bij het kleine museum 

“De Moezenköttel” ,een door vrijwilligers herbouwde noodwoning uit de oorlog . Er 

was zelfs een film te zien, hoe het daar in de oorlog  aan toe ging.  Een bezoek zeker 

waard. 

Net voorbij de Moezenköttel, kwamen we Gerard Roosendaal  tegen. 

Gerard heeft jarenlang naast voetballen ook allerlei functies bekleed binnen VV 

Etten, maar de laatste jaren deed hij het wat rustiger aan en zodoende een beetje uit 

beeld geraakt bij de club. 

Omdat we elkaar kennen en Gerard zo maar wat rondfietste met het mooie weer, 

wilde hij graag met de klusgroep meefietsen. 

We waren met een oneven aantal ( 7 man) ,dus was het voor de gezelligheid een 

prima oplossing. 

Zo kwamen we , over de grens, bij de “Biergarten” van de familie Jonghans in 

Millingen. 

Voordat het eerste pilsje (0,4 ltr) kwam, werd door de groep eerst  

geld in de “pot” gedaan, voor de algemene kosten tijdens de rit. 

 Gerard bood spontaan aan , ook hetzelfde bedrag in te leggen. 

Al pratende kwam de groep tot de conclusie dat; 

Als Gerard mee-fietst,  mee-betaald,  mee-drinkt en later mee-eet, hij op 

woensdagmorgen ook wel kan mee-werken. 

Allen vonden dat hij goed in de groep zou passen. 

Ter plaatse werd Gerard gekeurd en in staat geacht om te vegen, te schoffelen, gras 

te maaien, kan trakteren als hij jarig is enz, enz, enz… 

Dus werd unaniem besloten, dat Gerard opgenomen werd in de klusploeg en zich 

elke woensdagmorgen om 9.30 uur zal melden op het sportpark. 

Wij wensen Gerard dan ook veel klusplezier bij de VV Etten. 

 

Ben Kolenbrander 

 

 

 



 

 

 
 

V.V. ETTEN   Sportpark “De Treffer”, Molenstraat 7, Etten.   Tel. 0315-

328167 

________________________________________________________________

______ 
 

  

 Etten,  2017 

 

Overzicht van de thuis- en uitwedstrijden van Etten 1 seizoen 2017 – 2018 5e klasse C 

  

        Uitslag  Aanvang 

  

22  okt    17      Etten       - Babberich … - …  14.00  ,, 

29   ,,     17 VVL       - Etten  … - …  14.00  ,, 

05 nov.  17 Etten       - Halle  … - …  14.00  ,, 

12   ,,     17 inhaal 

19   ,,     17      Den Dam      - Etten   … - …  14.00  ,, 

26   ,,     17      Etten       - Wolfersveen … - …  14.00  ,, 

03 dec.   17 Stokkum      - Etten  … - …  14.30  ,, 

 10    ,,   17  Gelders Eiland     - Etten  … - …  14.00  ,, 

17    ,,    17     Etten       - Loo  … - …  14.00  ,, 

 18  dec. 2017 t/m 26 jan. 2018     winterstop / inhaal 

28  jan.  18      ̀ t Peeske      - Etten  … - …  14.00  ,, 

04  febr  18      Etten       - Ajax B.  … - …  14.00  ,, 

11   ,,     18 inhaal / carnaval 

18   ,,     18 Etten           - Zelhem  … - …  14.00  ,, 

25   ,,     18      inhaal 

04 mrt . 18      NVC          - Etten  … - …  14.00  ,, 

11   ,,     18 Halle       - Etten  … - …  14.30  ,, 

18   ,,     18  Etten           - VVL  … - …  14.00  ,, 

25   ,,     18      Babberich      - Etten  … - …  14.00  ,, 

01 apr.   18 Etten           - Den Dam (pasen)… - …  14.00  ,, 

08   ,,     18      Westendorp         - Etten  … - …  14.00  ,, 

15   ,,     18      Etten       - `t Peeske  … - …  14.00  ,, 

22   ,,     18      Etten        - Stokkum  … - …  14.00  ,, 

29   ,,     18     inhaal 

06 mei   18 inhaal 

13    ,,    18 Wolfersveen      - Etten  … - …  14.30  ,, 

20    ,,    18      Loo       - Etten (pinksteren)… - … 14.30  ,, 

27    ,,    18  Etten       - Gelders Eiland … - …  14.00  ,, 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Nieuws van V.V. Etten 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 OKTOBER 2017 
 
Beste leden, 
 
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke zal  
worden gehouden op donderdag 26 oktober 2017. Deze vergadering begint om 21:00 uur  
en zal plaatsvinden in de kantine op sportpark de Treffer. 
 
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
 

1. Opening  
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen ledenvergadering 2016 ( voor verslag zie website v.v. Etten ) 
4. Algemeen jaarverslag 
5. Secretarieel jaarverslag  
6. Financieel jaarverslag  
7. Contributie 2018-2019 
8. Verslag kascommissie 2016 - 2017 
9. Verkiezing kascommissie 2017 – 2018 en 2018 - 2019 

 
PAUZE 

 
10. Algemeen jaarsverslag: Toekomst  
11. Huldiging Jubilarissen 
12. Bestuursverkiezingen 

 
Vacant: 
- Accommodatie 
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 24 uur voorafgaand aan de     
vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden of per mail via info@vvetten.nl  
 

13. Rondvraag 
14. Afsluiting 

 
Wij hopen u op deze vergadering te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Bestuur VV Etten 
Thea Tiemessen 
Secretaris 
 

 
 
 

mailto:info@vvetten.nl


 
 
 
 
Een plekje, ter herdenking en ter overpeinzing 
 
Op 1 oktober werd ter nagedachtenis aan Theo Wellink, een prachtige gedenkplaats onthuld 
op sportpark De Treffer. Thea, weduwe van Theo, onthulde de gedenkplaats samen met Jan 
Ruesink, namens de klusploeg. De ploeg waar Theo zo lang deel van uitmaakte en 
zodoende van onschatbare was voor V.V. Etten. De ‘herdenkbank’ is een ontwerp van Hans 
Jansen en in samenwerking met Jan Ruesink en de firma Aalders uit De Heurne, werd deze 
bijzondere plek gerealiseerd. Ook de Club van Vijftig leverde een belangrijke bijdrage in de 
totstandkoming.  
 
 
 

 
 

Jan Ruesink en Thea Wellink verrichten de onthulling 
 
De gedenkplaats is een waardevolle en passende herinnering aan Theo. Daarnaast dé plek 
om eens stil te staan bij allen die de club geholpen hebben en helaas niet meer onder ons 
zijn. Zodat datgene wat zijzelf vaak als vanzelfsprekend zagen, nooit als een 
vanzelfsprekend herinnerd zal worden.   
 
Joop Keurentjes werd door het bestuur gevraagd om gedenkplaats te voorzien van een 
passend gedicht. Zoals alleen Joop dat kan wist hij ook nu weer de kern te raken. Met 
woorden die nooit verloren zullen gaan:  
 

 

 

 



 

 

 

De namen zun bekend 
 
Laot ons dankboor effen gaon 

Op een reis, ter herinnering 

Aan wat  is gelaoten en gedaon 

Kom binnen in disse kleine kring 

 

Want hier he’j rust en vrede 

 

Onbaatzuchtigheid was de maot 

Vol bewondering is onze bede 

As dank veur woord en daod 

 

De namen zun bekend 

Van  die ons streven schragen 

Herinner hen een stil moment 

Kom binnen alle dagen 
 

 

 
 
Een fragment van het gedicht van Joop Keurentjes op de gedenkplaats.  
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