
Hallo lu’j, 

Wat bun ik ble’j dat jullie weer terug zunt van de vakantie, want wat was ’t stil in ons dorp. Ik heb 
menig rondje gelopen en bun bi’j nao niemand tegen gekommen. Ik kon precies zien wie wel of wie 
niet op vakantie waren. De een had alle rolloekken dicht en de ander had de tijdschakelaar zo 
ingesteld dat elke aovond op de zelfde tied de lampen aan gingen. Dus lu’j ik heb menig keer extra 
gelopen um een extra oogje in het zeil te hollen. Tijdens deze wandelingen bun ik der wel achter 
gekommen dat heel volle mensen niks meer um hun tuintje geven. Ik zag in verschillende tuinen ’t 
gres zo hoog staon, dat menig boer de jaloers op zol worden veur ’t in koelen. Ik dacht nog bi’j mien 
zelf, dat was vief jaor gelei’jen toch niet zo, ook al geef i’j niks um de tuin i’j had hum wel 
onderhollen. I’j dei’jen dat ook nog veur de buurt, no’w hebben op zien plat gezegd verschillende 
mensen schijt aan de buurt. Ik vindt dit jammer, ons dorp kump zo wel veur op de lijst van de 
gruunste plaatsen maor dan veur t meeste onkruud. Ik bun trouwens ook bli’j dat ik jullie aanspreek 
met lu’j, want heel vol gemeentes en instanties die gaon ons no’w anders benaderen. Niet meer van 
dames en heren, maor van geachte reizigers of beste inwoners. Dit noemen ze dan genderneutraal. 
Dit kump umdat steeds meer mensen deur veur uut kommen dat ze transgender zunt. Veur de 
mensen die niet wetten wat dat zunt een korte uutleg. Een transgender is iemand die zich niet thuis 
voelen in de geslachtrol die passen bij de uiterlijke geslachtkenmerken van hun lichaam waor ze in 
leaven. Dus een uitelijke man voelt zich van binnen een vrouw, of een uiterlijke vrouw voelt zich van 
binnen een man. Op hun paspoort mot een ambtenaar dan no’w ook neerzetten, bij de geboorte 
gezien als vrouw of bij de geboorte gezien als man. Ja mensen den ambtenaar kan ’t ook allemaol 
niet meer zien. De meeste van deze transgenders laoten zich deur een transitie veranderen van 
geslacht, dus van uiterlijke man naar uiterlijke vrouw of umgekeerd. Dus eenvoudig gezegd de een 
weurdt man en de ander vrouw. En no’w snap ik niet weurum dan de instanties ons niet meer geet 
anspreken met dames en heren. Zunt dan deze transities allemaol mislukt? Effe tot besluut, wil ik 
nog effe terug komme op de KiVaDa in ons dorp. Ik wil allemensen wie dit meugelijk gemaakt hebben 
bedanken en veural die vri’jwilligers wie zich al deze dagen hebben opgeofferd um de jeugd te 
vermaken. Wat heb ik genoten, van al die kinder wie daor weer an het genieten waren van het 
bouwen van die hutten. Mooi dat dat kan. 
De groeten 
De bruur van. 

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  11 Oktober voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 17 oktober 2017. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                            September 2017, jaargang 37 

                                         Nummer 361 

mailto:detreffer11@gmail.com


 

 

DE ZONNEBLOEM ETTEN 

Ziekendag  

Ook dit jaar wordt er weer een Ziekendag georganiseerd door de vrijwilligers van de 

Zonnebloem Etten. De dag zal beginnen met een mis in de H. Martinuskerk te Etten 

(voor de geïnteresseerden). Daarna zal de dag vervolgd worden bij zaal Köster voor 

wie een bewijs van toegang heeft. Deze toegangsbewijzen worden weer persoonlijk 

bij u aan de deur gebracht. Mocht u toch interesse hebben en geen toegangsbewijs? 

Neem dan contact op met de vrijwilliger die bij uw buurt hoort!  

 

Datum:   Zondag 17 september 2017 

 

Tijd en locatie:  De H. Martinuskerk te Etten  10.30 uur – 11.30 uur 

  

   Zaal Köster te Etten    11.30 uur – 14.00 uur 

   Dorpstraat 26 

Actie Clubkas Campagne  

Afgelopen april kon er op de Zonnebloem Etten gestemd worden bij de Clubkas 

Campagne van de Rabobank. Tijdens deze actie hebben wij ook stemmen mogen 

ontvangen! De Zonnebloem Etten mocht het mooie bedrag van €366,18 in ontvangst 

nemen. Hier zijn wij als organisatie erg blij mee en wij kunnen dit goed gebruiken! 

Onze grote dank hiervoor.  

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 



  

 

Sonntag, 15. Oktober 2017, 17.00 Uhr 

 

Eintritt: 10 € 

Dirigent: Bart Rysavy 

                 Pianistin: Silvia Verheij 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 4 juli waren we door bassischool ''de Klimpaal" uitgenodigd om te komen kijken naar de 

jaarlijkse musical. 

Het was een leuke musical, goed gespeeld door de leerlingen met een mooi contact tussen leerlingen 

en cliënten. 

Wij kijken hier met een warm gevoel op terug en zijn erg blij met deze leuke contacten!! 

Allemaal bedankt en graag weer tot volgend jaar! 

 

Cliënten en team Werk & Dagactiviteiten 't Laer 

  



ETTENSE KERMIS 2017 
ZAAL KÖSTER 

Zaterdag 23 september; 21.00 uur CABRIO 
 

Zondag 24 september; 12.15 uur FRÜHSCHOPPEN 
            Terborgher Muzikanten 

       14.30 uur CABRIO 
 

Maandag 25 september; 14.00 uur SUMMERLAND 
Dinsdag 26 september; Café FINISH 



 

 

DE KEMNADE. 

Wellicht weet iedereen wel waar dit fraaie kasteeltje ligt. De naam is waarschijnlijk afkomstig van het 

latijnse ‘caminata’, dat verwarmd vertrek met stookplaats betekent, en dat zich vrijwel altijd in de 

kasteeltoren bevindt. Omdat de toren het sterkste deel van ’n kasteel is, was de Kemnade (ofwel 

Kemenade) vroeger, in oorlogstijden, tevens ’n veilige schuilplaats voor de kasteelbewoners, en ook 

brandveiliger. De twee ruime kelders wijzen op ’n grote opslagmogelijkheid voor proviand, water en 

brandstof in ’t geval van ’n langdurige belegering. 

Opmerking vooraf:  de naam Kemnade (in het dialect: Kemmenao) werd ook altijd abusievelijk 

gebruikt voor het weiland aan de overzijde van het Waalse Water, dat tussen de voormalige loop van 

de Warmse Wetering en de Oude IJssel ligt, en dat in 1872 door mijn overgrootvader Willem, samen 

met zijn oudere broer Jan (van ‘De Poel’) werd aangekocht van het kasteel. De naam van dat weiland 

was echter De Koeweide, en zo staat het ook in de koopakte. 

Bij mijn weten was van onze vroegere buren Herman Jansen (van Het Bultje) de enige in Warm die de 

juiste naam wist, want hij noemde de wei altijd De Koewei in plaats van De Kemmenao. 

 Terug nu naar het kasteel:  volgens de geschiedenisboeken was Johan van De Kemnade in 1345 

(vermoedelijk) de eerstbekende bewoner. Maar dat betekent niet dat hij ’t kasteel ook gebouwd 

heeft, want daarvóór is er sprake van ‘de hofstad Wijnbergen’ (i.p.v. De Kemnade).  En nog eerder, 

maar nogal vaag, is er sprake van ene Graaf van Kleef, die ’t kasteel in ‘borchleen’ had. 

Hoe het ook zij:  het kasteel is heel wat eerder ontstaan dan in ’t jaar 1345. Maar niet alles werd toen 

volledig op schrift gesteld; of het ging soms verloren. 

  In zijn gloriedagen maakte het tweeverdiepingen tellende kasteel met toren ’n fraaie indruk (zie 

Internet). Bovendien lag het in een schilderachtige omgeving. Met ’n doolhof aan de westkant was ’t 

riant gelegen aan de samenvloeiing van het Waalse Water en de Oude IJssel. (zo’n doolhof had in die 

tijd, evenals ’n gracht, ’n verdedigende functie, en dat was wel nodig ook, want elke adelijke familie 

had wel ’n aantal vijanden ……. ). 

 Na genoemde Johan van De Kemnade is het ondoenlijk om alle opeenvolgende eigenaren te 

noemen, want er hebben in de loop der eeuwen heel veel wisselingen plaatsgevonden als gevolg van 

diverse familieverwikkelingen, verervingen, en verkopingen vanwege schulden door wanbeheer. 

Zoiets gaat natuurlijk altijd ten koste van het onderhoud, en ’t kasteel raakte dan ook steeds meer in 

verval!  Dat gaat zo door tot het jaar 1860, want dan begint de geschiedenis voor ons weer wat 

interessanter te worden.          >>>>                                                            

                                                                                                                            Bernard Bosman. 

 

Grapjas: “Ik zou wel eens willen weten waar ’n brief terecht komt die ik zou adresseren aan de 

domste man van Nederland”. 

Z’n nuchtere vriend: “Oh, die gaat ongetwijfeld retour afzender!” 

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

Examinator: “Noem eens ’n nutteloos natuurverschijnsel”. 

Candidaat: “Als het regent op zee”. 

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

Uit ’n krantenverslag: Tijdens de dia-avond over acupunctuur was ’t zo stil dat je ’n speld kon  

horen vallen. 



 

 

 

Café-Zaal Köster 

0315-341985 of per mail naar: 

info@kosteretten.nl  
 

Salades en puddingen  voor de kermis 

kunt u bestellen   

t/m dinsdag 19 september. 
 

 

Dinsdag 26 

september is de 

ballonnenman er 

om 15.00 uur. 

www.kosteretten.nl  
  

mailto:info@kosteretten.nl
http://www.kosteretten.nl/


 

 

 

 

 

Zondag 8 oktober 2017  

Taxibus  

Etten-Radstake vertrek 10:35 

Radstake–Etten vertrek 18:00 

€11,50 PP 
 

 

Opgeven voor deze Taxibus kan via onderstaande e-mailadres. 
 
Organisatie Feestteam. 

Frank Geurtsen & Rudy Wieskamp 

r.wieskamp8@gmail.com  

mailto:r.wieskamp8@gmail.com


 

  

De dirigent 
 

Iedere waek geet e vol ambitie 

En vol goeie moed naor de repetitie 

Soms wödt e geprezen, mao vaak miskend 

De moedige maestro, de koordirigent 

 

Stipt um acht uur steet e weer kloor 

En wil gaon beginnen, now vegaet ‘t moor 

Dat kan nog effen niet tot zien vedriet 

Want ’t halve koor dat is der nog niet 

 

De dirigent wödt ’n betjen zwatgallig 

Mao nao ’n kwattier is ’t koor toch voltallig 

En nao disse wel bekende startproblemen 

Kan ’t zingen eindelek ’n aanvang nemen 

 

As eerste zun door wat oefeningen 

Bedoeld um wat baeter te können zingen 

Echter deur nogal wat leden danig betreurd 

Wooraover dus flink wödt genäöld en gezeurd 

 

Mao doornao begint dan toch ech de repetitie 

Wat duch ow, met ’n gloedni-je compositie 

Die de maestro met de diverse dames en heren 

Met vuur en verve in wil gaon studeren 

 

De dirigent roept enthousiast: ‘Piano! Piano! 

Diminuendo! Crescendo! Allegro!’ 

Mao de dames en heren geven niet thuus 

Ze laezen gin noot zo groot as ’n huus 

 

Um tien uur dan is ’t zingen gedaon 

En zie’j ze gezellig naor de tap toegaon 

Nog ’n paar pilsjes en dan weer naor huus 

En vegaeten zun de noten, de mol of ‘t kruus 

 

Mao volgende waek geet hi-j weer met ambitie 

En vol goeie moed naor de koorrepetitie 

Niet altied geprezen en soms miskend 

De moedige maestro, de koordirigent! 

 

    Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 

P.S. De strekking van dit gedicht geldt uuteraard niet veur ’t Ettens Mannenkoor en Con Brio 



 

  

 
KERMIS ETTEN  

23 – 24 – 25 - 26 september 2017  

 
 
VRIJDAG 22 SEPTEMBER  
19.00 uur TEENPARTY met dj in de tent. Toegang van 12 tot 18 jaar. Speciale consumptieprijs 
 -23.00 uur.  voor deze avond à €1 ,- per stuk voor non-alcoholische dranken.  
  
  

ZATERDAG 23 SEPTEMBER  
16.00 uur  Verkoop nummers vogelschieten en inschrijven Jeugdkoningschieten (tot 20.00 uur) 

in de tent. DENK AAN JE LEGITIMATIE!!  
16.45 uur  OPTOCHT door het dorp met Harmonie “Onderling Genoegen”, Schutterij “De 

Eendracht” en het koningspaar. Aansluitend vogel plaatsen.  
18.00 uur  KERKDIENST  
19.30 uu   OPENING KERMIS bij de kerk. Na de opening is er koffie en cake in de tent.  
20.00 uur  FEEST in de tent met X-PLAIN.  
  

ZONDAG 24 SEPTEMBER  
13.00 uur  GEZELLIGE MIDDAG in de tent met DJ RAYMOND VAN OSCH.  
13.15 uur  RONDGANG met Schutterij “De Eendracht Etten” en gastkorps Schutterij “Wals 

Wieken Milt”.  
14.00 uur  Optreden dweilorkest "De Kroezenhøkers''.  
15.00 uur  JEUGKONINGSCHIETEN van 10 tot 17 jaar.  
  

MAANDAG 25 SEPTEMBER  
9.30 uur  VAANDELZWAAIEN voor genodigden met Harmonie “Onderling Genoegen” bij de 

tent.  
10.30 uur  VOGELSCHIETEN & KRUISBOOGSCHIETEN en nummers kopen voor het 

ballenschieten. LEGITIMATIE VERPLICHT!!  
Na afloop huldiging van het nieuwe koningspaar.  

12.00 uur  Feest in de tent met DJ RAYMOND VAN OSCH.  
  

DINSDAG 26 SEPTEMBER  
6.30 uur  REVEILLE door Schutterij “De Eendracht” bij het nieuwe koningspaar.  
10.00 uur  BALLENSCHIETEN bij de tent met DJ RAYMOND VAN OSCH.  
10.30 uur  KIDSGAMES.Voor de leeftijd  van 4 tot 12 jaar zijn er verschillende spelletjes. Kom op  
- 13.30 uur        tijd om je beloning te verdienen.         
  
Kijk voor meer informatie op onze website  www.eendrachtetten.nl of op onze facebookpagina 
www.facebook.nl/eendrachtetten  
 

 

http://www.facebook.nl/eendrachtetten


 

 

 



 

 

 

Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

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

___________________________________________________________________ 
 
Kermisviering 
Op zaterdag 23 september wordt de Ettense kermis weer traditioneel ingeluid met een 
muzikale en feestelijke viering in onze kerk. De viering begint om 18.00 uur. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Schutterij De Eendracht, Harmonie Onderling Genoegen, 
Vrouwenkoor Con Brio en ons Kerkkoor. De voorganger tijdens de viering is pastoor Pauw. 
Iedereen is van harte welkom!  
 
De geloofsgemeenschap H. Martinus wenst u alvast gezellige kermisdagen toe. 
 
 
Aankondiging seniorenmiddag 
De eerstvolgende seniorenmiddag in onze Mariakapel vindt plaats op vrijdag 27 oktober 
van 13.30 tot 16.30 uur. Het is alweer de achtste editie van de seniorenmiddag en het is fijn 
om te zien dat de middagen goed bezocht worden. Er is geen leeftijdsgrens dus iedereen die 
zich aangesproken voelt, is van harte welkom. 
 
Die middag zal er ruimschoots de mogelijkheid zijn om onder het genot van een hapje en 
een drankje met elkaar in gesprek te gaan. Dit keer is pastoraal werkster Mia Tankink 
aanwezig om met de mensen in gesprek te gaan. Verder hebben de vrijwilligers weer een 
leuke invulling van de middag bedacht. U bent toch ook van de partij?  
 
U kunt zich vóór 20 oktober opgeven bij:  
-  Marion Leyzer, Mozartlaan 3, 7075 BH Etten tel. 0315-329306 of 06 30953959; 
-  Marleen Pierik, Strik 27, 7075 AH Etten tel. 0315-325017. 
Of via het secretariaat van de kerk; (0315) 342498. 
 
Opgave per e-mail is ook mogelijk:  
-  mleyzer@gmail.com  
-  marleen.pierik@upcmail.nl 
 

 
 

Vrouwenvereniging Etten  

Zaterdag 23 september 2017.  

Tijdens de Kerkdienst met de Ettense kermis wordt er voor leden en overleden leden gebeden 

voor een mooi winter seizoen. 

 

Donderdag 12 oktober 2017. 20:00 uur  

Goudsmid Lucie Aversteeg komt ons vertellen over goud, en wat je met oude sieraden kunt 

doen. Iedereen mag één sieraad meebrengen en er vragen over stellen 

mailto:mleyzer@gmail.com
mailto:marleen.pierik@upcmail.nl


 

 

 



 

 

 
 
Bruis jij van de zomerzon en zoek je een manier om die energie vast te 
houden? 
 

Doe dan vrijblijvend mee met de zomerinstapdagen van vrouwenkoor Con Brio 
 
Zing je met de radio mee, als niemand je hoort? Lijkt zingen in een groep je ook leuk, maar 
durf je niet zo goed? Maak dan kennis met ons gastvrije koor. Ontdek je zangkwaliteiten in 
een koor dat bruist van plezier, energie en gezelligheid. Een koor dat ook ambities heeft en 
onder goede leiding een bijzonder afwisselend repertoire instudeert.  
 
Wil je zien of dit iets voor jou is, doe dan mee aan onze gratis zomerinstapdagen. Ontmoet 
andere zanglustigen en ervaar hoe lekker het voelt om samen muziek te maken. 

 
Hoe werkt het 

 
Vanaf 30 augustus krijg je op 6  woensdagavonden de gelegenheid om mee te zingen. Na 
een korte stemtest word je ingedeeld in het koor en krijg je een buddy toegewezen die jou 
tijdens de zangavonden helpt en wegwijs maakt binnen het koor. In 6 weken tijd werken wij 
in halve repetities toe naar een gratis familieconcertje waar jij minimaal 2 nummers in mee 
gaat zingen. Schrijf je in en doe gewoon mee! 

 

Praktische informatie 
 
Con Brio zingt iedere woensdagavond vanaf 19.45 uur bij zaal Köster in Etten. 
Nick Moritz leidt de repetities, regelmatig bijgestaan door pianiste Mirjam Versteegen. 
De eerste instaprepetitie is 30 augustus, de andere data zijn: 6, 13 en 20 september en 4 
oktober. 27 september is vrij.  
Woensdag 11 oktober is er een klein optreden in zaal Köster om 20.00 uur. 

 
 

Alle punten op de rij  
 

5 fijne instaprepetities  
1 even spannend als ontspannen concertje. 

Toegang tot midi- files om thuis zelf makkelijk de nummers te oefenen 
Zang buddy voor de oefenavonden om je wegwijs te maken 

Hulp bij het zingen door uitleg zangtechniek 
Veel gezelligheid en een positieve sfeer 

 
 
Con Brio's zomerinstapdagen gewoon doen! 
Kom, geef je op voor de zomerinstapdagen van Con Brio. 
Het kost je helemaal niets maar levert je zeker veel plezier op. 
Smaakt de instap naar meer, dan krijg je een maand gratis lidmaatschap kado. 
 
Meld je nu aan! 
Dat kan via Facebook of via info@conbrio-etten.nl 
Wil je nog meer informatie hebben, bel dan met Marjel Dijk 06-12716442 

 
 



 

  

Kermis Etten 2017 
Geachte ouders, verzorgers en kinderen uit Etten, 

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

de Kermis in Etten. 

Hierbij zijn wij aan het kijken naar vernieuwingen in het programma, waardoor het er voor u en uw 

kinderen iets anders, maar wij hopen zeker leuker, uit zal gaan zien.  

Op vrijdag zal er een teenparty met DJ worden georganiseerd van 19.00 uur t/m 23.00 uur. Deze zal 

toegankelijk zijn voor kinderen vanaf groep 8 (12 jaar). Er zal deze avond geen alcohol worden 

geschonken. 

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

met verschillende spellen worden voor kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar zijn, waarbij er prijsjes zullen 

zijn voor de 9 beste groepen. Bij de kidsgames kunnen de kinderen vervolgens ook nog 

attractiebonnen verdienen. Dit kan door het inleveren van volle kaarten. 

Mochten er ouders/verzorgers geïnteresseerd zijn in het begeleiden van deze kidsgames, stuur dan 

een mail naar moniquevanaaken@concepts.nl.  

Normaliter werd er voorafgaand aan de kermis gecollecteerd waarbij de attractiebonnen werden 

uitgedeeld. Dit jaar zal dat hetzelfde gaan, alleen worden er dit jaar maar drie attractiebonnen 

uitgedeeld in plaats van de vijf attractiebonnen. Dit in verband met het uitdelen van de 

attractiebonnen tijdens de kidsgames. 

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
Met vriendelijke groet, 
De Kermiscommissie 2017 

 

 
 
Op zaterdagavond 25 november organiseert CV de Deurzetters alweer het 
tweede Achterhoeks Buutkampioenschap. Acht grappenmakers gaan de strijd 
aan om de titel van Vincent Nijhof over te nemen en Vincent zal alles in het werk 
stellen om de titel in Waskupenstad (’s Heerenberg) te houden. 
 
Je kunt hier bij zijn! 
 Kaarten, à €10,00 per stuk, zijn voor dit unieke lachfestijn op vrijdagavond 13 
oktober vanaf 20.11 uur te koop bij Residentie Köster. Wil je als vereniging, 
familie en/of vrienden graag bij elkaar zitten, reserveer dan een tafel bij onze 
residentie Köster, tel. 0315-341985. 
 
De deelnemers presenteren een buut van minimaal 11 en maximaal 14 minuten waarbij ze gejureerd 
worden door een jury onder leiding van juryvoorzitter, Jan Fischer (alias den Hummel) uit Ulft.  
Naast de prijs van de vakjury is er nog een publieksprijs te verdienen. Beide prijzen waren vorig jaar 
prooi voor Vincent Nijhof met zijn buut, Radio Fellatio. 

mailto:moniquevanaaken@concepts.nl


 

 

 

 

Nieuws van de Club van 50  

 

 

 

 

De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 28 oktober a.s. en zal worden 

gehouden in de kantine van v.v. Etten. Dit is later dan gepland aangezien in september niet het 

voltallige bestuur aanwezig is. 

 

De vergadering begint om 15:30 uur waarna aansluitend een hapje en een drankje zal worden 

geserveerd. Ook wordt nog nagedacht over een leuke activiteit voor na de vergadering.  

Een deel van de middag zal uit de kas worden betaald; de rest is voor eigen rekening.  

Noteer deze datum dus alvast in je agenda voor zover je nog geen persoonlijke uitnodiging 

hebt ontvangen. 

 

Tot en met 14 oktober a.s. kunnen initiatieven voor de besteding van onze gelden worden 

aangedragen.  

Wil je sowieso even laten weten of je komt en met hoeveel personen i.v.m. inkoop? 

 

Daarnaast hebben alle bestuursleden, Guus van Aken (voorzitter), Bart Driever 

(penningmeester) en ondergetekende hun 2e termijn erop zitten. Dit betekent dat allen 

aftredend zijn. Vooralsnog zijn alle bestuursleden herkiesbaar. Mochten er leden zijn die 

interesse hebben in een bestuursfunctie dan kunnen zij zich tot en met 14 oktober a.s. bij het 

bestuur melden.  

 

De leden van de kascommissie (Joris Slutter en Wilfried van Aken) worden vóór de 

vergadering door de penningmeester uitgenodigd voor de kascontrole. 

 

Wij horen het graag en hopen op een grote opkomst! 

 

Mocht u ook lid willen worden van de Club van 50 en daarmee onze voetbalvereniging 

financieel willen ondersteunen? Mailt u dan naar clubvan50etten@hotmail.com of spreek één 

van de bestuursleden aan.  

 

Namens het bestuur van de Club van 50, 

Sjoerd Jansen 

Secretaris 

 

De Club van 50 wenst u een prettige en gezellige kermis toe! 
 

 

 

 

mailto:clubvan50etten@hotmail.com


 

 

  
Belangrijke informatie voor 

Vogel- en Fladderschieten 

tijdens de Ettense kermis   2017 

 

Voor iedereen die deelneemt aan het vogel  en/of fladderschieten bij 
schutterij “De Eendracht’’ tijdens de Ettense kermis volgt hier 
 belangrijke informatie. 
 
Schieten volgens de wetgeving  K.N.S.A. 

Als u aan een schietevenement deelneemt dient u in het bezit te zijn van 

een geldig legitimatiebewijs. Een legitimatiebewijs kan zijn paspoort, ID 

kaart of rijbewijs.  

Bij elk schiet evenement is legitimatie verplicht.    

Net als in andere jaren zijn wij bij deze wet verplicht om uw persoonsgegevens te registreren.  

Met ingang van 2015 zijn de controles hierop aangescherpt en zijn wij tevens verplicht om de     

documentnummers  te noteren in het introducé register. 

Tijdens het schieten ( vogel en/of fladder )  bestaat de mogelijkheid dat er een  

controle wordt uitgevoerd door de politie of de Nederlandse schietbond ( K.N.S.A.). 
  
Bij inschrijving voor deelname aan het schieten ( vogel  en/of fladder ) dient elke deelnemende 

schutter zich verplicht te legitimeren. Dit legitimatie bewijs zal men tijdens het schietevenement bij 

zich moeten dragen om controle mogelijk te maken. 

Schutterij “De Eendracht’’ houdt zich het recht toe om steekproefsgewijs hierop te controleren.  

Indien er in de toekomst andere schiet evenementen worden georganiseerd zal gelijk wetgeving met 

registratie van toepassing zijn. 

Nogmaals : Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen heeft u beslist een geldig                         

legitimatie bewijs nodig anders word u niet geregistreerd in het  introducé register en kunt u 

helaas niet deelnemen aan het schietgebeuren tijdens de Ettense kermis.      

                        Waarborging Privacy. 

De schutterij zal voorzichtig omgaan met de gegevens. Het introducé register zal na het schieten                        
veilig worden opgeborgen. Schutterij “De Eendracht’’ zal de informatie alleen daarvoor gebruiken 
waarvoor het bedoeld is .Inzage aan derden zal alleen worden verstrekt als de wet ons daartoe 
verplicht. Vermoed u dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch gevaar optreed of wapenmisbruik 
plaatsvindt dan kunt u dit melden bij de baancommandant van schutterij ‘‘ De Eendracht’’ Etten. of 
op de site www.knsa.nl  of via meldpunt K.N.S.A. ( tel 0900-1968) of via  info@eendrachtetten.nl  
 
Schutterij “De Eendracht”  Etten.                    

http://www.knsa.nl/
mailto:info@eendrachtetten.nl


 

 

   Nieuw: Wandelgroep Etten 

Fitter worden en blijven? Dat willen wij natuurlijk allemaal! 

Wij, buurtsportcoaches van Helpgewoon Buurtsport en een enthousiaste Ettense, 

zijn op het idee gekomen om een nieuwe wandelgroep op te zetten. 

Hiervoor zijn wij opzoek naar mensen die zich graag bij ons willen aansluiten. 

We willen in september starten met deze wandelgroep. Op de parkeerplaats van 

V.V. Etten verzamelen wij ons. 

Wilt u ook graag bewegen en u fitter voelen, maar komt het er nog niet van? Sluit u 

bij ons aan. 

Stuur een bericht naar buurtsport@helpgewoon.nl 

Geef daarbij ook aan welke dag en tijdstip voor u het beste uitkomt. 

We hopen op deze manier een gezellig groepje mensen in beweging te zetten. 

 

2017 – 2018 
 

“De Tijd” 

Je kunt doen wat je wil, 

de tijd staat niet stil. 

We vliegen, haasten, en jagen, 

jammer, een week heeft maar zeven dagen 

 

Het verkeerslicht staat op rood 

en we ergeren ons dood. 

 

Aan de kassa van de supermarkt schiet het niet op 

“Mens, hou op met dat gezeur, hou alsjeblieft je kop” 

 

We kunnen ons zelf wel blijven plagen, 

maar een jaar heeft toch maar 

 

Driehonderd en vijfenzestig dagen!! 

 

  

mailto:buurtsport@helpgewoon.nl


 

 

 
 

Steenovenconcert op maandagavond 3 juli 
Het jaarlijkse steenovenconcert van het Ettens Mannenkoor werd na het uitreiken van de 

bloemen afgesloten door een daverend Oh when the saints met daarna een nog daverender 

applaus van het weer in grote getale aanwezige publiek. Het concert werd ook bijgewoond 

door Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek en twee wethouders 

en ook de ambassadeur van Benin in Duitsland was op uitnodiging van koorlid Cyriaque 

Towenou aanwezig. 

Dirigent Nick Moritz had geprobeerd een afwisselend programma samen te stellen en 

probeerde het publiek zoveel mogelijk bij de zang te betrekken. Op de eerste plaats door 

energiek en met humor de nummers aan elkaar te praten en toelichting te geven. Op de 

tweede plaats door met de gasten in de zaal actief en met succes een lied in te studeren. 

Ook werd vooruit gekeken naar het laatste concert van het jaar in het Gelredome in Arnhem 

op zaterdag 23 december waar het koor deelneemt aan de Christmas Special van de Music 

Show Scotland uit Borculo. Dit belooft een groots spektakel te worden en als voorproefje 

werd Conquest of Paradise gezongen. 

 

 
Dirigent Nick Moritz dankt het koor na het Steenovenconcert 2017 

 

Agenda 

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

 



 

 

 

K.P.V. Silvolde e.o.    organiseert 

Dierendagshow in de SSP-HAL te Ulft op 
30 september en 1 oktober 2017 
Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 

organiseert Konijnen- en Pluimvee fokkersvereniging 

“Silvolde en Omstreken” voor de derde keer haar 

jonge dierendag in de SSP-HAL in Ulft. Dit jaar is het voor de tweede keer een open show. K.P.V. 

Silvolde heeft van de K.L.N. de toestemming gekregen om dit jaar voor het eerst de erkende 

tentoonstellingsnaam “Dierendagshow” te gebruiken. De Duitse hoenderclub (NSDH) heeft besloten 

om de eendaagse jonge dieren keuring op zaterdag 30 september onder te brengen bij de 

Dierendagshow. Op zaterdag worden de jonge konijnen, cavia's, kleine knagers, grote en 

dwerghoenders, serama’s, sier- en oorspronkelijke duiven, sier- en parkvogels die dit jaar zijn 

geboren gekeurd door de keurmeesters waarbij publiek aanwezig mag zijn. Voor alle 

bovengenoemde diersoorten hebben keurmeesters toegezegd om te keuren. Op zondag is konijn 

hop aanwezig.  

Naast K.P.V. Silvolde e.o. presenteren ook de volgende verenigingen hun dieren: 

 Varsseveldse Pluimvee en 

Konijnenfokkers Vereniging.  

 Dinxperlose Konijnen– en 

Pluimveevereniging. 

 De Duitse hoenderclub ( speciaal 

club ) 

 Aquarium vereniging “Rio Negro” 

Kleve (DLD)                

 Vogelvereniging "de Vogelvriend" 

Varsseveld. 

 Vogelvereniging "de Vogelvreugde"  Ulft e.o.. 

 Parkieten Speciaal Club Zuid Oost Nederland. 

Door de SSP-HAL worden verschillende diergerelateerde bedrijven uitgenodigd om hun producten 

en/of diensten aan te bieden tijdens dit dierevenement. 

De openingstijden voor bezoekers zijn op zaterdag 30 september van 10.00 uur tot 17.00 uur en op 

zondag 1 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur. De vele verschillende soorten dieren kunnen bekeken 

worden en ook kan men in gesprek gaan met de vele aanwezige fokkers die vaak ook wel wat dieren 

te koop hebben voor de liefhebber. 

De toegang is gratis.     www.kpvsilvolde.nl  

http://www.kpvsilvolde.nl/


 

 

 
  

 
 

 

 
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 
 

Uitslag grote loterij Rommelmarkt 2017 
 
De winnende lotnummers van de grote loterij zijn: 
1e prijs 1293    5e prijs 2528 9e prijs 1418 
2e prijs 1377    6e prijs 2740 10e prijs 0190 
3e prijs 1532 7e prijs 1286 
4e prijs 0123 8e prijs 1277 

Mocht u uw prijs nog niet in ontvangst hebben genomen dan kunt u hiervoor contact opnemen met 
onze voorzitster Mirjam Blok. Telefoonnummer 06-20715000 

http://www.swinginn.info/


 

 

DORPSBELANGEN  ETTEN  LAAT  OOIEVAARSNEST  PLAATSEN 
 
Op Vrijdag 1 september j.l. was het dan zover! 
Na maanden van voorbereiding kon dan uiteindelijk het 
ooievaarsnest worden  
geplaatst in het buurtschap Ziek, midden in de weilanden van 
Gert Helmes. 
 
Met de toename van de populatie ooievaars (ook in Rafelder 
en Ziek) kwam het  
bestuur met het idee om de natuur een handje te helpen met 
het plaatsen van een 
dergelijke ooievaarsnest. 
Op de jaarvergadering van de Dorpsbelangen kreeg het de 
goedkeuring van de  
aanwezigen leden. 
 
De opdracht werd gegund aan Timmerbedrijf Gert Helmes in 
Ziek en stelde spontaan 
een stukje grond hiervoor beschikbaar. 
Vele uren werd er geschaafd en geploeterd om de boomstammen te ontdoen van de barst. 
Vakkundig werd door Gert het nest gemaakt, volgens bestaande bouwtekeningen. 
 
Nu maar hopen dat er vanaf volgend voorjaar het ooievaarsnest  in gebruik zal worden genomen. 
 
Wij bedanken de volgende personen/bedrijven voor hun medewerking aan dit mooie project: 
Natuurmonumenten – Beheerkantoor Montferland 
Timmerbedrijf Gert Helmes 
Constructiebedrijf Tiggelovend-Kok 
Frank van Loon 
Jos Bongers 
Willy van Aaken 
Barry Kock 
 
Voor meer foto’s zie onze website www.etten-gld.nl 
Bestuur Dorpsbelangen Etten 
 

 

  

http://www.etten-gld.nl/


Etten 1 Programma 2017-2018  

 

 
 

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

328167 

________________________________________________________________ 
  

 Etten,  24-08- 2017 

 

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

  

        Uitslag  Aanvang 

 24   ,,   17 Ajax B.      - Etten  … - …  11.00  ,, (kermis)  

 01 okt.   17      Etten       - Westendorp … - …  14.00  ,, 

08   ,,     17 Zelhem      - Etten  … - …  14.00  ,, 

15   ,,     17 Etten       - NVC   … - …  14.00  ,, 

22   ,,     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 
 

Versterkingen! 

We hebben weer een aantal nieuwe toppers aan ons groen-witte vrijwilligersleger toe mogen voegen!  

Even een kleine greep uit deze helden: 

Mark Klomp - trainer MO11 
Marcel Esmijer - contactpersoon JO15 
Markus Plessa - trainer JO11 
Bart Smits - trainer en leider JO8 
Freek Buiting - trainer en leider JO8 
Ingrid Cornelissen - leider MO15-1 

Welkom! 

Al generaties lang weet onze vereniging door de inzet van sponsoren en onze vrijwilligers de 
contributie laag te houden zodat iedereen die wil, mee kan doen. En dat is natuurlijk ook de kracht van 
de vereniging. Dat je samen dingen doet en realiseert. 

De kracht en het plezier van vrijwillig meedoen 

Waar een aantal verenigingen ouders en leden verplichten vrijwilligerswerk te doen, geloven wij nog 
steeds in de kracht van vrijwillig meedoen. Wij geloven dat iedereen in staat is om zelf uit te zoeken 
waar hij of zij waarde kan toevoegen binnen de vereniging. Of het gewoon te vragen. Wanneer jijzelf 
of je kinderen plezier hebben van de inzet van anderen, dan weet je dat het goed is én voelt wanneer 
jij ook wat terug kunt doen. Zodat iemand anders weer plezier heeft dankzij jouw inspanningen. En 
niet onbelangrijk, het geeft veel meer voldoening als jij op eigen initiatief iets doet wat goed bij je past. 

Wat kun je zoal doen? 

Het zal je verbazen hoeveel je binnen onze vereniging kunt doen, met en zonder kennis van voetbal. 
Want net als binnen een bedrijf, hebben wij verschillende mensen die diverse dingen kunnen en leuk 
vinden om te doen. 

Minder dan 1% van je tijd! 

Voor minder dan 1% van je tijd, kun je al wat doen. De tijden zijn voorbij dat je als vrijwilliger 8 uur per 
week voor een vereniging actief moet zijn. Op het moment dat je 2 uur van je tijd per week 
beschikbaar stelt, of als koppel dit samen verdeelt, ben je al van onschatbare waarde voor onze 
vereniging. Zit dat er nog even niet in qua tijd? Denk dan eens na over wanneer je wel zou kunnen. 
Alle hulp is welkom, nu en in de toekomst! 

Wat krijg jij ervoor terug 

Vaak wordt onderschat welk positief effect jouw hulp op anderen heeft. Want op het moment dat jij je 
inzet voor onze vereniging, help je onze jeugd om zich op menselijk- en fysiek vlak te ontwikkelen. 
Zodat ze gezond blijven en leren hoe het is om iets met en binnen een team gedaan te krijgen. Ook in 
latere fases van hun levens is dit natuurlijk essentieel. Toch erg bijzonder als je kans krijg om zoiets te 
doen? 

 



 
 

Daarnaast helpt het doen van vrijwilligerswerk ook om jezelf verder te ontwikkelen. Want kansen 
genoeg om binnen onze vereniging meer ervaring op te doen op het gebied van begeleiden van 
anderen, het aansturen van groepen, maar ook horeca, inkoop, administratie, sales, internet en 
marketing! Zo kan je zelfs door je in te zetten voor onze vereniging je eigen CV aanvullen met 
relevante ervaring waardoor je sneller een baan vindt! 

Leiders & trainers gezocht 

Vind je het bijvoorbeeld leuk om anderen te motiveren en iets te leren? Dan is het trainen van een van 
onze teams misschien wel iets voor jou. Vanuit het bestuur bieden we je natuurlijk de nodige 
ondersteuning met trainingsstof. Vind je het leuk om anderen te begeleiden en iets te leren op 
voetbalgebied en daarbuiten, maar mocht je zelf wat minder voetbalervaring hebben, laat je dan niet 
afschrikken. In dat geval proberen we jouw inspanningen altijd te combineren met trainers en leiders 
met meer ervaring. 

Zo zijn er nog een aantal vacatures binnen onze vereniging: 

 Leid(st)er Dames 1 

 Grensrechter Dames 1 

 Trainer 3e/4e elftal (donderdag) 

 O19: Trainer (dinsdag), Leider (zaterdag) 

 MO19: Trainer (woensdag, Leider (zaterdag) 

 O15: Leider (zaterdag) 

 MO15-1 combinatie met VVG: Leider (zaterdag) 

 MO15-2 combinatie met VVG: Leider (zaterdag) 

 O11-2: Trainer (donderdag) 2x 

 Scheidsrechter worden? 

Wil je iets anders doen? 

Staat hierboven nu even niet iets dat bij jouw wensen aansluit? Neem gewoon contact op 
met info@vvetten.nl en geef aan dat ook jij mee wilt helpen! We praten graag met je over wat je kunt, 
leuk vindt en waarmee je de verenging kunt helpen. 

Word jij de nieuwe Lieke Martens? 
 

 
 
Heb jij na het EK ook de smaak te pakken gekregen? Word jij de nieuwe Lieke Martens of Arjen 
Robben? 
Kom ook bij ons voetballen en word lid van de leukste vereniging van de regio! 
Neem contact met ons op via info@vvetten.nl om een keer een training te bekijken of mee te doen.  
We hopen je snel te zien op ‘Sportpark de Treffer’! 

mailto:info@vvetten.nl


 

 

Oud IJzer, hou ’t nog even thuis. Wij halen ’t op! 
 

 
 
 

Ook dit jaar haalt Etten 1 weer oud ijzer op. De opbrengst is voor de jeugdafdeling op! Zet daarom 14 
oktober alvast in uw agenda!  

 
 

 

                                 

 

Ja aan het gehaktbal loze tijdperk komt weer een einde, op donderdag 5 oktober rond de 

klok van 20:00 uur worden de kaarten weer geschudt. In casino de treffer zullen we weer 

strijden voor eeuwige roem, wie worden de nieuwe kampioenen of prologeren Jan en Harrie 

hun titel. Er heeft zich een zeer gevaarlijke outsider aangemeldt, een nieuw dames team de 

2M's,  Marloes en Marjolijn en gezien het grote sukses van de oranje dames deze zomer 

word ook van dit team veel verwacht. Wie nog mee wil doen kan zich opgeven bij Guus van 

Aken 0315329206/0650562907. Maar eerst nog even kermis vieren.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfpsOVgozWAhWBbVAKHUhoBeIQjRwIBw&url=http://plazilla.com/page/4295056889/spelregels-van-hartenjagen-handleiding-van-hartenjagen-alles-over-het-kaartspel-hartenjagen&psig=AFQjCNFhwQaNpywP2qcduyuvNd6PTlaH_w&ust=1504631186997246
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