
 

Een natte bult, 

Hallo lu’j, zo de paosdagen zitten der al weer 
op, wat geet zo’n weekend toch snel. 
Misschien was dit wel de letste paosen met 
een bult holt wat angestoken werd. De kwam 
volgens de 
geleerden te volle fijnstof in de lucht. Jao, de 
tied het zich zelf in gehaald, want op 
zaoterdagaovend wisten ze in het westen al, 
dat der op zondagaovend enkele paosvuren 
werden ontstoken. Ze hadden  
op zaoterdagaovend al fijn stof in de lucht. 
Man, man wat worden er toch vol tradities, 
umzeep geholpen deur enkele personen. Een 
dag in het jaor een traditie, dat kan volgens 
enkele mensen vol schade toebrengen. 
Mensen verleden jaor waren er op ons 
landelijke vliegveld Schiphol bi’j nao 500.000, 
ik schrief, vief-honderd-duuzend 
vliegbewegingen. Alleen al op schiphol, dan 
praot ik nog helemaol niet oaver, Maastricht, 
Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Lelystad, 
Enschede, enz. enz. Dat zunt ruum 1350, ik 
schrief dertien-honderd-vieftig 
vliegbewegingen per dag. Mensen waor 
hebben wi’j ’t oaver.  
Een stapel holt, wat deur de dreugte niet goed 
wol branden en deurum kwam der volle rook 
vri’j. As ik  
’s-oavends wel is gao wandelen met mien 
trouwe viervoeter dan hult den met enen poat 
zien neus dicht van de stank van al die alles 
branders en openhaarden. En maor trots 
doen, dat ze weinig rest afval hebben, ze 

gooien alles in den allesbrander. Kiek dat is 
ook een soort van lucht vervuiling. Kiek lu’j ik 
wet ook wel dat het fijn stof niet goed is veur 
de gezondheid, maor laoten wi’j wel wezen de 
mensheid blif maor gru’jen. De aarde is 
geschikt veur een x-aantal mensen, maor de 
deur steeds betere zurg, groeit de mensheid 
harder dan dat ze dat ooit verwacht hadden. 
En wi’j kunnen ook niet zeggen, ’t is o’w tied i’j 
kunt gaon. Ja, waor hen dan. Paasvuur is een 
invulling als het licht van Pasen en teken van 
de Verrijzenis van de Zoon van God, het licht 
der wereld. Oorspronkelijk vaak een 
eerbetoon aan de godin Ostara op haar 
gewijde offerplaatsen, werd het vuur een 
symbool van de overwinning op de dood door 
Christus'  en zijn verrijzenis met Pasen. Laot 
ons dit stuksken traditie hollen, dan maor 
enen dag een paar vliegtugen aan de grond 
hollen, dan staon wi’j weer kiet. 

 

De groeten 

BuE

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  23 Mei voor 20.00 uur. 
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Van den Sliepsteen 

  

      

Vertrouwen 

Van den Sliepsteen 

In de veurige eeuw ontston in 1966 een politieke parti-j die zich hups wol onderschei-jen van de 

anderen en eegals zei dat ze “kroonjuwelen” harren. Daortoe was zi-j op aerd. “n Hutjen gelei-jen zei 

et opperhoofd van een grote democratiese partie-j iets opmerkeleks van ’t referendum oaver de 

“sleepwet”. Ondanks dat dit referendum wettelek an de ankerketting lig, zei e dat e den uutslag 

meteen de prullenbak in zol gooien: natuurlek alleen as um de uutslag niet aanston!                      En 

wet ie-j nog dat nog niet zo lang gelei-jen een minister president zien kiezers belaofde dat as ze um 

koazen ze der meteen 1000 euro per jaor op veuruut zollen gaon. Ku-j reakenen? Hie-j is et glad 

vergeten . En oaver Groningen en aardbevingen hoef ik verder niks te zeggen, ik verwonder mien nog 

altied dat ze daor zo netjes bunt gebleaven en  der niet op geslagen hebt tegen de beleidsbepalers 

uut de grachtengordel. 

In de afgelopen tied he-k fiks naogedacht hoe et toch kump dat et woord vertrouwen toch zo naor de 

gorrie is geholpen. Zeker in de politiek bunt der zat veurbeelden dat et vrogger toch vaak iets anders 

gong. Nem now Jelle Zijlstra, minister van financien destieds, iedereen mos de boksriem anhalen 

maor hei-j gaf ok aan dat naodentied as et beater ging de burger et zol merken: en zo geschiede ok. 

Ie-j begriep dat e bie-j de volgende verkiezingen de vlag wel kon uuthangen. 

Now is dat vertouwen bie-j völ mensen weg en dat gif zurgen. As rechters deur sommigen veur 

achterlek worren versletten en de politiek ondernimp daor niks tegen dan kweek ie-j gin vertrouwen. 

A-j now opens maatregelen tegen Poetin ondersteunt vanweage een vergiftiging in Engeland en nao 

et neerhalen van MH 17 totaal niet op de pauken sloeg veur ow eigen burgers, dat gif gin vertrouwen 

maor nog meer argwaan. 

As werknemers der niet meer op kunnen vertrouwen dat bie-j strategische beslissingen in hun 

bedrief hun belangen niet worren metgenommen in relatie töt aandeelholders en bestuurders, dan is 

dat meer dan zurgelek.                                                   As olderen et pensioen dat hun ooit in et 

veuruutzicht wier gesteld deur steeds wisselende en vaak onbegriepeleke regelgeving zien 

verschrompelen, dan is et niet verwonderlek dat ze cynisch oaver “die zwansen in Den Haag” 

praoten. Vertrouwen in ooit gewekte verwachtingen ku-j gaon zuuken met ’n lempken bie-j ’n zwat 

kalf in de maoneschien. 

As et de gewoonste zaak van de wereld blif da-j bie-j oaverheid en bedrijven eerst “toets 1, toets 2 en 

toets 3” mot deurlopen en dan ’n anonieme stem krieg den ow zeg ow niet te kunnen helpen umdat 

de betreffende collega  net vrie-j hef….   Dan is et toch niet verwonderlek dat iedereen onverschillig 

wöt.  

A-j ziet wat de schreeuwers op Facebook en Twitter en bie-j de schaamteloze pers veur aandacht 

kriegen umdat zwatte piet wegmot, beum tut in de hemel motte greui-jen, paosvuur snel mot 

verdwienen, ie-j heel veurzichtig mot zun met eitjes van de roeken, wolven anhankelijke beesten zun 

die gin scheup opvreaten en gao zo mor deur, jao piepende wieltjes kriegen et meeste vet.                                                                                                                                                                                                         



Van den Sliepsteen 

  

 

 

Maor andersum ok hoe schaamteloos dizze sociale media gegevens van hun klanten verkopen an 

anderen en da-j bang mot zun um op internet te gaon zuuken naor b.v. “winderegheid”, grote kans 

da-j deur ’n bedrief benaderd wot met een of ander wondermiddel met gember derin. En de 

oaverheid? Die dich met de sleepwet ok dat afluusteren en inkieken van mails van zien onschuldige 

burgers mot kunnen en kan dat niet goed weerleggen umdat de burger ze niet meer vertrouwt. 

Maor ok lokaal hef de oaverheid te weineg oog veur de burgers. Nemp now et buutengebied, den 

wetholder zei letterlek, glasvezel is ’n nutsveurziening en mot veur iedereen beschikbaor zun. Jao, a-j 

effen 1.600 euro wil aftikken want tsja, gratis zoas in de kernen dat kon niet: dat mocht niet 

vanweage Europese reagelgeving: ie-j zollen ow haost versloeken in et gleesken bier. En oaver de Hut 

in Ulft, ik krieg et woord haost niet op papier, denk ie-j now werkelek dat et daor op orde is. Elk jaor 

mot der nog steeds ons geld bie-j en haalt ze zovöl meugelek veurzieningen uut de andere dorpen 

naor de Hut. Trouwen? Naor de Hut, maor dat ku-j ok op völ mooie andere locaties in de gemeente. 

Lintjesreagen? Naor de Hut, dat was eerst jaorenlang in de Olde Kerk in Etten. Dus de nie-

jjaorsreceptie zal van Sinderen zometeen ok wel naor de Hut gaon.                        Gif dat vertrouwen 

bie-j verenigingen en vrie-jwilligers buuten Ulft? Nee, ok hier argwaan en jao,jao. 

Et wöt tied dat de oaverheid, landelek en lokaal  zich geet bezinnen oaver geleufwaardeg- en 

betrouwbaarheid, de banken zich gaot gedragen zoas et mot: fatsoen en degelekheid in het vaandel 

en werkgevers hun medewerkers as partners zien en niet as tegenstanders.                                                                                                                                                                                    

Winnen van vertrouwen is gin endbestemming, et is een reis.                                                                                                                                                            

Hol um in de rie-j.           

 

                                                                                                                                                                          



 

 

Op zondag 10 juni a.s. is het weer zover: de 4e editie van ons dorpsontbijt. Na 3 

succesvolle edities hebben de vrijwilligers van Stichting Dorpsplein Etten de koppen weer bij 

elkaar gestoken en het draaiboek voor 2018 gereed. Niemand minder dan onze plaatselijke 

Harmonie Onderling Genoegen zal zorgen voor de muzikale ondersteuning met een 

zomers repertoire.  

 

Komt daarom met buren, vrienden, familie en bekenden allemaal weer ontbijten op ons 

dorpsplein op zondag 10 juni a.s. om 10 uur. Uiteraard wordt er weer voor vertier voor de 

allerkleinsten gezorgd. Na het ontbijt kan er nog een lekker drankje genuttigd worden, dus 

blijf gerust nog even hangen! 

 

Opgave: 

Je kunt je opgeven door een mail met je opgave te sturen naar: 

sjoerdjansen90@hotmail.com. Ook kun je je opgave afgeven bij Sjoerd Jansen (Oldenhove 

10), Barry Kock (Oudekerkstraat 4) of bij Annelies Bijsterbosch (Emmastraat 20a).  

 

De kosten? Slechts 6 euro p.p. (volwassenen) en 3 euro p.p. voor kinderen t/m 12 jaar die 

mee-eten. Het geld kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL 38 RABO 0172 0828 

03 tnv Stichting Dorpsplein Etten of in een envelop afgegeven worden bij één van 

bovenstaande adressen. Graag bij opgave betalen.  

Wij hebben er weer zin in: graag tot dan! 

 

Vrijwilligers Stichting Dorpsplein Etten 
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HET AARDOLIETIJDPERK   (vervolg) 

De reeds genoemde lampoliebaron Bissell (zie vorig artikel) bedacht dat er misschien ook wel ’n soort 

lampolie in de grond zou kunnen zitten. Niet gek bedacht, maar ….. het moest nog wel bewezen 

worden! 

In 1858 verzekerde hij zich van de medewerking van de toen bekendste en bekwaamste boor- 

deskundige op het gebied van zoutboringen, Edwin L. Drake. Deze was tevens de uitvinder en mede- 

eigenaar van de op dat moment beste boorinstallatie in de Verenigde Staten.  Bissell op zijn beurt 

was, als geldschieter, bereid om alle kosten van het geldverslindende opsporingswerk, de proef- 

boringen en eventuele exploitatie op zich te nemen. 

Bissell gaf aan Drake de opdracht om in de staat Pennsylvania ’n proefboring te verrichten naar 

‘mogelijke minerale lampolie’.  Dat was slim bekeken, want deze staat ligt precies tussen twee 

belangrijke bevolkingsgebieden, nl. tussen de grote steden langs de oostkust en de grote industrie- 

gebieden langs de 5 Grote Meren;  met als belangrijk achterland het opkomende Canada ! 

Volop afzetkansen dus en volop kassa ! 

SPEURWERK: Om zo dicht mogelijk bij de (eventuele) delfstof te kunnen komen, zocht Drake ’n zo 

laag mogelijk gelegen plek op, nl. bij Titusville in de landstreek Great Valley. 

Het boren viel echter bar tegen, want Drake stuitte al gauw op ’n zeer harde steenlaag, waarbij hij 

met de toenmalige hardste steenboor niet vlugger opschoot dan 50 á 60 cm per dag !!  Het was om 

er moedeloos van te worden; en menigeen zou allang gestopt zijn!  Maar Drake, door ervaring wijs 

geworden, zette door; ’n weg terug was voor hem geen optie! 

Gelukkig viel de dikte van de harde steenlaag mee, want na 60 dagen (op 29 Augustus 1859) trof hij 

op ruim 30 m diepte ’n zachtere poreuze steenlaag aan, die rijkelijk voorzien was van ’n makkelijk 

winbaar zwart en taaivloeibaar goedje met op olie lijkende eigenschappen, en ……BRANDBAAR !   

Drake’s eerste woorden waren: “Het geduld wordt eindelijk en rijk beloond!” 

Nu moest eerst ’n naam verzonnen worden: ’n naam die aangaf dat de olie zich in steen bevindt lag ’t 

meest voor de hand. Hierbij werd gekozen voor ’n wetenschappelijke vertaling, afkomstig uit het 

Grieks en het Latijn, nl. petroleum. (steen= petro, en olie= oleum). 

LET WEL: in ons land wordt de naam petroleum verkeerd gebruikt, want er wordt hier nl. kerosine 

mee bedoeld!  En u weet zelf wel hoe onuitroeibaar ’n verkeerde naam is ……  Maar dat taal- 

probleem is gelukkig niet zo groot meer, want de zgn. petroleumtrekkers en petroleumstellen zijn 

allang niet meer in gebruik: men vindt ze alleen nog bij hobbyisten en in musea!  In de vliegwereld 

echter wordt wel altijd de naam kerosine gebruikt (als brandstofnaam voor straalmotoren). En 

geleidelijk is in ons land de naam petroleum vervangen door gewoon: aardolie.  >>>>> 

                                                                                                                                         Bernard Bosman. 

Ober: “Zal ik uw vleesgerecht even flamberen? “ 

Gast: “Hoeft niet, flambeer de rekening maar”. 

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

Rechter: “Vond uw inbraak plaats zoals zojuist door de aanklager beschreven?” 

Verdachte: “Nee edelachtbare, maar zijn idee is niet slecht en kan ik ooit nog eens gebruiken”. 

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

Nieuwskop in de krant:  Werkstraf voor stelen van bejaarden. 



 

 

 

Zonnebloem Etten 

Jaarprogramma 2018 

 

11 Mei :   Boottocht 

 Rondvaart gaat over de Waal 

 Vertrek met de bus om 9.15 uur vanaf zaal Köster 

 Rondvaart op de pannenkoekboot 11.30-13.30 

 Tijdens de tocht kun je onbeperkt genieten van pannenkoeken 

en als afsluiting een toetje. 

 We verwachten rond 16.00 uur weer terug te zijn in Etten. 

 Kosten per persoon tussen 25 en 30 euro. 

         

23 Juni:  Wandeltocht door het buitengebied van Etten. 

 Deelname 5,- euro 

 Starttijd: 14.00 uur vanaf zaal Köster 

 Opgeven kan tot 1 juni. 

 We willen dit voor iedereen mogelijk maken! 

 Ook graag opgeven als je gebruik wil maken van een 

handrolstoel en deze niet bezit, dan kan de Zonnebloem ervoor 

zorgen dat deze er is. 

 Wil je graag lopen, op de scootmobiel of driewielfiets, dat is 

allemaal mogelijk. De route zal rond de 5 km zijn. 

 Na afloop gaan we bij Café Tiemessen iets drinken. 

 Telefonische opgave bij Ria Wiekamp of Claudia Helmink. 

Ria: 0315-328673                      Claudia:0315-324775 

16 September: Ziekendag met aansluitend een samenzijn bij Köster. 

20 Oktober:             Adventskrans maken 

 Voor wie het leuk lijkt, willen we met behulp van iemand met 

“groene vingers” een adventskrans gaan maken. 

 Van 14.00-17.00 uur. 

 Glazeren Kast in Etten 

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

 

 



 

 

 

 

Vanaf 12 april kunt u onze vrijwilligers weer aan de deur verwachten voor de verkoop van de 

Zonnebloemloten. Er wordt €2,- per lot gevraagd, wist u dat € 0.80 hiervan naar de 

Zonnebloem Etten gaat? 

Wij zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen met het verkopen van de 

Zonnebloemloten. Dit is met name voor het buiten gebied van Etten! Heb je nog wat tijd 

over? Dan ben je van harte welkom! 

We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die ons een handje willen helpen met het duwen van 

de handrolstoelen tijdens de wandeltocht. Als je het leuk vindt en tijd over hebt dan kun je 

dit melden bij Ria Wieskamp en Claudia Helmink. 

Ria: 0315-328673        Claudia:0315-324775 

 

 

 

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

maken op onderstaand rekening nummer. Donaties zijn zeer welkom! 

NL83 RABO 0359 177824 

T.N.V. De Zonnebloem Etten 

 

 

 

 

 

Heeft het je altijd al leuk geleken om boog te schieten?  
Kom dan woensdagavond 16 mei om 19:00 uur naar Sporthal ‘De 
Sprong’ in Etten, en maak kennis met boogschietgroep ‘Eigen Stijl’. 
Wij zijn doelgericht en willen jou graag kennis laten maken met 
boogschieten. 
Ben je net zo enthousiast als ons en 14 jaar of ouder, dan ontmoeten 
wij jou graag op woensdag 16 mei. 
Tot dan! 
  

 

 

De Zonnebloem Etten 

 

 



 

 

Molenfair De Witten - Etten 
Bij onze inmiddels 157 jaar oude molen De Witten wordt zondag 13 mei voor het tweede jaar 
een fair gehouden. Dit is tevens nationale molendag. Op deze dag zijn er tussen 11:00 en 
17:00 uur diverse kramen met ambachten, kunst, brocante en biologische producten en 
tonen zij een variatie van handgemaakte producten. 
 
 

Zo is er een dry brush painting 
van Hilda Haselberg. Zij verzorgt 
deze dag demonstraties en er zijn 
natuurlijk diverse creaties van 
haar te bewonderen. Daarnaast 
staat Dorien Stapelbroek van op 
De Deale er met haar brocante. 
Ook is er een brons/keramiek 
kunstenares Jet Heusinkveld. In 
'de beelden van Jet' vormen 
lichaamstaal en emotie een 
belangrijk aspect. Haar 
inspiratiebron zijn de mensen en 
hun relaties om haar heen en 

dieren in de natuur. Een moment vastleggen in brons of keramiek, dat je raakt, in mens of 
dier. Houtdraaier Jan van Hoeck vormt van een stuk boom mooie schalen en zelfs houten 
wastafeltjes voor op het toilet. Jody Bozelie is er met glas in lood en glazen sieraden dit jaar 
ook weer aanwezig. Deze dag verzorgt ze demonstraties van het glas in lood, waarbij ze de 
mooiste creaties hierin maakt. Herman en Joke Peppelman zullen aanwezig zijn met hun 
diverse bosbessen jams en ijskar met verschillende soorten ijs waar een heerlijke warme 

bosbessen saus over heen kan. Tevens is 
er bij hen ook een imker aanwezig. Bij deze 
tweede editie zijn we op zoek gegaan naar 
invulling op het gebied van muziek, dit zal 
de gehele dag op de achtergrond te horen 
zijn maar ook live. Popkoor Switch zal op 
gezette tijden een optreden verzorgen. 
Hulphond Nederland zal aanwezig zijn met 
informatie en er wordt door een cliënt van 
hulphond Nederland en een gastgezin uitleg 
en demonstraties gegeven.     
 
Zo zijn er dus diverse kramen te bekijken op 
de molenfair die wordt gehouden in en rond 
molen De Witten. 

Uiteraard zijn er deze dag molenaars aanwezig die rondleidingen geven in de molen.  
 
Er zijn boeken te koop van molen De Witten waarin u het verhaal van de molenaar en de 
geschiedenis van 150 jaar De Witten nog eens rustig kunt nalezen. Het boek vertelt het hele 
verhaal in woord en beeld hoe een molen werkt en van o.a. de restauratie. Zo staat er ook 
wat over de evenementen (Napoleon in de Strik, Vaticaan op Stelten) die er zoal op touw 
gezet zijn om onze molen in stand te houden. 
Er wordt een terras ingericht waar men voor een hapje en drankje terecht kan. De opbrengst 
komt geheel ten goede voor behoud van molen De Witten. Deze drank en hapjes kraam 
wordt dan ook door de vrijwilligers van onze molen bemand.  
 



 

 

 
Zonder vrijwilligers kan een monument namelijk niet behouden blijven. Zo zijn we dan ook 
elk jaar weer op zoek naar leden die één avond in de maand ons willen komen versterken 
om verschillende klussen te klaren, zodat molen De Witten er ook in de toekomst mooi bij zal 
blijven staan.   
 
 
 
 
 
 
De molenfair is op 13 mei a.s. 
van 11:00 t/m 17:00 uur aan de 
Oldenhove 5 in Etten. 
 
Organisatie, 
molen De Witten Etten 
 

 

 

 

 

 
OP ZOEK NAAR EEN NIEUW REDACTIELID 
 
Na ruim 15 jaar redactielid van de Treffer heeft Addy Rexwinkel aangegeven te willen 
stoppen aan het eind van dit seizoen. 
 
Daarom zijn wij op zoek naar 1 of 2 mensen die mee willen werken in de redactie omdat we 
graag willen dat de Treffer blijft voortbestaan. 
 
We zijn op zoek naar een enthousiast persoon die creatief is, misschien nieuwe ideeën 
heeft, en er een paar uren tijd per maand in wil steken.  

 

DUS BESTE ETTENAREN LAAT VAN JE HOREN!! 
 
Nieuwsgierig, dan graag reacties naar detreffer11@gmail.com.  
 
Of neem telefonisch contact op met: 
Benny Meijer:  0315-330362 
Esmiralda Ketelaar:  0315-325141 
Addy Rexwinkel: 0315-323465 
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Dromen die uitkomen bij Keije Schepers 
 
Het jaar 2017 was een topjaar voor velen, maar voor Keije Schepers wel een bijzonder jaar. 
Ons dorpsgenoot werd genomineerd voor een Amateur Musical Award voor de categorie Beste 
Mannelijke Bijrol . Een waanzinnig goede prestatie en meer dan genoeg reden om hier in de Treffer 
aandacht aan te schenken. Voor wie Keije (nog) niet kent, hij is zoon van Gabrielle en Mark Schepers 
en kleinzoon van Mart en Jannie Leijzer. Een familie waar cultureel talent wel meer voorkomt. 
Gabrielle speelde jarenlang bij Toneelvereniging Etten en zijn zus, Janthe, won al eens het Open 
Podium in Amphion. 
 
Momenteel studeert hij geen rol in omdat hij druk is met examenjaar (havo 5). Verder heeft hij 
doordeweeks zang- en dansles en elke zaterdag zijn vooropleiding Musicaltheater aan de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Momenteel zit hij 
midden in de audities voor opleidingen van volgend jaar. Want 
ja, hij wil graag muziek- of musicaltheater doen. Een bezig baasje 
dus en een rol instuderen zit er nu even niet in.  
 
Keije was genomineerd voor zijn rol als Anthony in de musical 
Sweeny Todd van Musical Producties Gaanderen. Helaas greep 
Keije naast deze prestigieuze prijs,maar hij mag enorm trots zijn 
op deze nominatie. Een bonus was toch wel dat hij mocht 
optreden in het Koninklijk Theater Carré. Dit majestueuze 
theater in Amsterdam is voor veel acteurs het hoogste en 
mooiste podium wat je als speler kunt bereiken. Op dit podium 
hebben vele nationale en internationale grootheden 
opgetreden. Keije: “Carré heeft een enorme indruk op me 
gemaakt toen ik op het podium stond bij de finale en zag hoe 
immens groot het is. Staan op 16-jarige leeftijd op het podium 
van het mooiste theater van Nederland is ‘a dream coming true’. 
Ook besefte ik me welke grote namen er in de zaal zaten zoals  
André van Duin, Pia Douwes, Loes Luca, René van Kooten, enz.  
 
De vakjury bestond dit jaar uit o.a. René van Kooten, Hans Cornelissen en Marianne van Wijnkoop, 
De prijzen werden uitgereikt door bekende professionals uit het vak en de presentatie was in handen 
van Erik Brey. De prijs in zijn categorie werd uitgereikt door Ellen Evers en Silver Metz (Ma Vrijmoeth 
en Ciske de Rat in de gelijknamige musical). 
  

Sweeney Todd vertelt het verhaal 
van een onterecht veroordeelde 
barbier die terugkeert naar het 
19de eeuwse Londen en op zoek 
is naar wraak. Zijn weg naar 
revanche leidt hem naar mevrouw 
Lovett, de eigenaresse van een 
slechtlopende bakkerswinkel. Ze 
komen tot een opmerkelijke 
samenwerking: hij vermoordt zijn 
klanten en zij verwerkt de 
lichamen in pasteitjes die 
vervolgens erg populair worden. 
  

Keije in duet met Ellen Evers Carré.  
(foto Neeltje Knaap) 

 (foto Rob Houdkamp) 



 

 

We vonden enkele recensies, die we de Ettense lezer niet willen onthouden. 
 
De rol die ons direct opviel was die van Keije 
Schepers (Anthony). Hij stal de voorstelling 
door zijn spel en zang. Elk moment dat hij op 
kwam, was hij duidelijk aanwezig en liet hij 
een stem horen waar menig man jaloers op 
zal zijn, zeker op die leeftijd (want deze 
jongen is nog maar 15 jaar!). Naar ons idee 
een aanstormend talent die we hopelijk vaker 
in mooie rollen terug gaan zien. (Marieke 
Visser / Musicalweb) 
  
En dan hebben we het liefdeskoppel, Anthony 
en Johanna gespeeld door Keije Schepers en 
Kristien Pas. Loepzuiver, zoals een vogeltje die 
prachtige melodieën fluit! (20 mei 2017, Marieke Hendriksen) 
  
Sondheim schrijft geen makkelijke muziek en het is een enorme uitdaging geweest om als 
amateurvereniging deze productie neer te zetten. Af en toe vroegen wij ons af of het niet wat te hoog 
gegrepen was maar als je binnen één vereniging zoveel rollen kunt bezetten met eigen mensen en 
hen kansen biedt om te leren en te groeien, siert het de vereniging om dit 'monster’ van een musical 
aan te pakken. Zij durfden de uitdaging aan te gaan om eens een stapje hoger te gaan dan met de 
wat bekendere musicals. 
  
Tot slot vroegen we of hij naar ons andere musical talent, Liesanne Geurtsen is wezen kijken. 
Natuurlijk is hij wezen kijken naar Liesanne als Alice. Hij ging als oud-lid van MPG, maar ook omdat 
mijn vriendin regieassistent/voorstellingsleider was achter de schermen. Toen hij Liesanne zag dacht 
hij: mijn god wat een enorm dragende en zware rol. Ze was bijna het hele stuk op het podium, heel 
knap. En natuurlijk heeft ze een prachtig geluid. 
 
Wat zou je Liesanne nog willen zeggen?  “Tja dat is een lastige vraag”, maar toch komt er een 
antwoord;  “Stel ze wil hier mee door. Neem zangles en weet dat musical keiharde topsport is”.  
 

 
 



waor blif de tied 
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BRON:Delpher-Graafschap-Bode                     Groeten van aover den Iessel.    B.S. 



waor blif de tied 

 

 



 

 

 

Zonendag op 7 mei 
 

Eens in de twee jaar organiseert het Ettens Mannenkoor een zonendag: traditioneel 

nemen koorleden dan hun zoon van minimaal 16 jaar mee naar het koor om hen in 

de praktijk te laten kennismaken met het zingen in een groot mannenkoor. In de loop 

van de tijd is de naam zonendag gebleven maar komen ook andere familieleden, 

buren, kennissen en anderen geïnteresseerden mee.  

Dit jaar wijken we iets af van de traditie en is de zonendag op een gewone 

repetitieavond, 7 mei om 19.45 uur bij Köster in Etten. Belangstellenden kunnen 

dan “in het koor” de repetitie mee beleven. Er wordt extra uitleg gegeven, speciale 

liederen ingestudeerd en de buurzangers helpen mee om deze avond tot een succes 

te maken voor alle belangstellenden. Geïnteresseerden mogen daarna alle repetities 

tot het Steenovenconcert van 2 juli meemaken en tijdens dit concert een aantal door 

hen mee ingestudeerde nummers op het podium voor een bijna 1000 koppig publiek 

meezingen. Als je na deze periode meezingen mogelijk een meer blijvende 

belangstelling voor het zingen in het koor hebt gekregen dan kan je aspirant koorlid 

worden met een wederzijdse proefperiode van drie maanden. 

Kijk voor meer informatie over het koor op ettensmannenkoor.nl. 

 

 
 

Het Ettens Mannenkoor: zang op hoog niveau, kameraadschap en 
gezelligheid. 

Het Ettens Mannenkoor is één van de grootste zangverenigingen in de regio en combineert al jaren de 
succesvolle formule kwaliteit en gezelligheid. Kernwoorden als kwaliteit, kameraadschap en 
gezelligheid staan dan hoog in het vaandel.  



 

 

 

Hans Jansen geëerd als erelid van het Ettens Mannenkoor. 
 

De algemene vergadering van het Ettens Mannenkoor heeft Hans Jansen benoemd 

als erelid. Hans heeft zich in de 37 jaar dat hij lid is op een bijzondere manier 

verdienstelijk gemaakt, onder andere door steeds heel betrokken te zijn bij het koor 

en positief kritisch mee te denken. Naast zijn activiteiten als zanger is hij jarenlang 

bestuurslid geweest als eerste secretaris. Ook was hij een actief lid van de 

reiscommissie en zo betrokken bij de organisatie van diverse concertreizen. Als lid 

van de kascommissie bracht hij steeds positief kritisch verslag uit tijdens algemene 

vergaderingen met vaak goede suggesties ter verbetering. Hans heeft jarenlang de 

hal- en podiumtekeningen gemaakt, onder andere bij de eerste uitvoering van de 

Carmina Burana in 1994, het eeuwfeest in 2013 (beide in de tennishal in Gendringen 

die hij 30 jaar geleden ook getekend heeft, niet speciaal voor het Ettens Mannenkoor 

overigens) en de laatste keer in 2016 bij de uitvoering van de Carmina Burana in een 

uitverkocht Amphion ter gelegenheid van het 25 jarig dirigentenjubileum van Nick en 

Armanda. Hans heeft bij een verbouwing van de repetitieruimte, zaal Köster, ook het 

verhoogde plafond met harde materialen getekend, zodat het geluid van het koor niet 

direct verdwijnt in plafondplaten. Hans was betrokken bij de aanschaf van het huidige 

podium in 1997 en heeft jarenlang, tot 31 december 2017, onderdak geboden aan 

het archief van het koor. 

Ondanks het feit dat hij door ernstige gehoorproblemen op dit moment niet actief kan 

zijn als zanger blijft Hans zeer betrokken bij het koor. 

Hans is dan ook zeer terecht als erelid geëerd en toegezongen en we hopen dat hij 

zijn kwaliteiten nog lang blijft inzetten voor het Ettens Mannenkoor! 

 

 
 



 

 

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN 

 

Buurtpreventie Etten via WhatsApp van start 

 

Veel inwoners van verschillende dorpen in onze Gemeente zijn met 

elkaar verbonden via een Buurtpreventie WhatsApp, bijvoorbeeld in 

Silvolde. 

In Etten is door Dorpsbelangen het initiatief genomen om ook voor 

Etten een WhatsAppgroep te starten. Dit om de veiligheid in ons dorp 

te vergroten. 

Wij weten dat er in verschillende Ettense straten appgroepen bestaan, 

met deze nieuwe Buurtpreventie is heel Etten inclusief het 

buitengebied met elkaar verbonden, zodat we snel veel mensen 

kunnen bereiken bij verdachte situaties. 

Het doel is te zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en 

andere toezichthouders, die niet overal kunnen zijn. Het dient als een 

moderne vorm van een burgerwacht. 

 

Als je deelneemt aan de WhatsAppgroep krijg je berichten van je eigen buurtbewoners als ze 

iets niet vertrouwen, of je kunt zelf anderen informeren door een bericht te plaatsen. Deze 

berichten mogen alleen geplaatst worden in de appgroep nadat dit gemeld is bij de politie via 

112 of bij minder spoedeisende gevallen via 0900-8844. Het gaat dus niet om het melden 

van weggelopen poezen of een naderende onweersbui.  

Aanmelden is mogelijk via www.etten-gld.nl/buurtpreventie. Na kennisgenomen te hebben 

van de spelregels word je op basis van je postcode aan de Buurtpreventie app van de wijk 

toegevoegd. Wij hebben Etten ingedeeld in 4 wijken. Je mobiele nummer wordt toegevoegd 

aan de wijk, waarna je direct deelneemt. Als een deelnemer ermee wil stoppen, kan men zich 

hier ook eenvoudig weer afmelden. 

 

Gebiedsmakelaar Sonja Vink in Etten 

 

Heb je vragen voor de Gemeente? Gebiedsmakelaar Sonja Vink is regelmatig aanwezig op 

de Klimpaal voor je vragen. Ze is er op 9 mei weer, van 8.00 – 10.00 uur.  

 

Asfaltering Ulftsestraat/Ettenseweg 

We ontvingen van de Gemeente een bericht dat de asfaltering van de 

Ulftsestraat/Ettenseweg op zich laat wachten. 

Bij de werkzaamheden is gebleken dat de hoofdwaterleiding dringend aan vervanging toe is. 

Vitens is nu bezig met de voorbereidingen voor de vervanging; in week 19 wordt gestart. De 

verwachting is dat dit minimaal 8 weken in beslag zal nemen. Daarna worden de 

asfalteringswerkzaamheden hervat. Verwachting is dat dit in week 26/27 klaar zal zijn. 



 

 

 

                                                                 
Uitslag Finale schiettoernooi 
2016 

Uitslag finale 
schiettoernooi 

2018 
      

 

Poule A 
    

Poule B 
   Nr. Molenbuurt 5       Nr. Schimmels 2   B       

21 Frank Douwenga   76   41 André Thus 81 81   

22 Saskia te Kampe   80   42 Mark Leijzer 66     

23 Wim Freriks   74   43 Nina Leijzer 88 88   

24 Calvin Beekman   86   44 Myrthe Thuis 92 92   

25         45 Marcel Thuis 71 71   

                    

  Totaal   316     Totaal   332   

                    

  Poule C         Poule D       

Nr. Schimmels 2    C       Nr. Schimmels 2     D       

66 Cilia Lörx 59     91 Willy Zweers   88   

67 Tonny Verheij 61 61   92 Rens Helmes   75   

68 Ingrid Slutter 84 84   93 Mark Klomp   69   

69 Raymond Slutter 72 72   94 René Leijzer   78   

70 Jan Banning 90 90   95         

                    

  Totaal   307     Totaal   310   

                    

  Poule E         Poule F       

Nr. Molenstraat 1       Nr. Ponderosa 2       

111 Hein Sleijster 87 87   141 Jurgen Scheers   86   

112 Inge Sleijster 70 70   142 Dennis van Weelden   82   

113 Hennie Kock 93 93   143 Wendy van Weelden   77   

114 Roy Hulsteijn 64     144 Tycho van Weelden   95   

115 Marieke Braam 82 82   145         

                    

  Totaal   332     Totaal   340   

                    

  Poule G         Poule H       

Nr. Mozartlaan 2       Nr. Ziekse Buurt 1       

151 Thijs Reukers 88 88   186 René Kaufman 74     

152 Andre van der Ley 64     187 Marco Wenting 88 88   

153 Miriam Melchers 73 73   188 Bennie Duits 78 78   

154 Christel Schepers 82 82   189 Herman Leijzer 87 87   

155 Anne Braam 73 73   190 Ans Leijzer 84 84   

                    

      316     Totaal   337   

                    



 

 

  Poule I         Poule J       

Nr. Tot de Poaltjes 1       Nr. Tot de Poaltjes 2       

206 Wim Huyink       231 Guus Bus 59     

207 Thea Tiemessen       232 Maarten Leijzer 84 84   

208 Clemence Dieker       233 Erik Fielt 87 87   

209 Jan van Marwijk       234 Joost Helmink 80 80   

210 Wim Bouwman       235 Niek Helmink 83 83   

                    

  Totaal         Totaal   334   

                    

  Poule K         Poule L       

Nr. IJsselhunten 3       Nr. Roafelder 1       

251 Alex Obbink 81 81   286 Frank Egberts 89 89   

252 Jos Siemes 86 86   287 Roy Jansen 80     

253 Henk van Uem 92 92   288 Max Leijzer 81 81   

254 Eric Bouwman 74     289 Tim ter Voert 89 89   

255 Theo Sloot 79 79   290 Rens Dieker 93 93   

                    

  Totaal   338     Totaal   352   

                    

  Poule M         Poule N       

Nr. Ulftsestroat 3       Nr. Ulftsestroat 4       

306 Wilfred Jansen 86 86   331 Angeline Cornielje       

307 Marleen Bannink 72 72   332 Marjolein Jansen   80   

308 Bart Jansen 82 82   333 Getjan Reijers   62   

309 Henk Sloot 70 70   334 Harald Bosman   83   

310 Ellie van Keulen 59     335 Bart Smits   95   

                    

  Totaal   310     Totaal   320   

                    

                    

  Jeugd 12-13 jaar punten Plaats     Jeugd 14 - 15 Jaar punten Plaats 
 401 Jens slutter 57 5   501 Mitchell Nijenhuis 71 1 
 402 Emy Braam 67 4   502 Nikki Hoenholt 68 2 
 403 Tyler van Weelden 74 3   503 Mo Derksen 68 2 
 405 Maud Slutter 82 2           
 407 Nina ter Voert 84 1           
                   

   Hoogste Dame finale:       Myrthe thuis 92 punten 
   Hoogste Heer finale:       Tycho van weelden 95 punten 
           Bart Smits 95 punten   

  
        

  

  winnaar straat/buurt schiettoernooi 2018 Roafelder 1 352 punten   

                    



 

 

  Jeugd 12/13 jaar       Nina ter Voert 84 punten   

  jeugd 14/15 jaar        Mitchell Nijenhuis 71 punten   

  
        

  

  Totaal deden dit jaar 266 personen mee aan dit buurt/ straat schiettoernooi   

         

  

  Uitslag voorronde 
       

  

 
Hoogste schutters in voorronde mogen geen actief lid van schietvereniging zijn 

 
  

 
hoogste Dame voorronde  Wendy van Weelden 92 punten   

 
hoogste Heer voorronde   Harrie Lubbers 

 
94 punten   

 
Jeugd 12-13 jaar 

 
Maud slutter  

  

73 punten   

 
jeugd 14-15 jaar 

 
Mo derksen  

  

82 punten   

 
hoogste team  

 
Ponderosa 2 

  

253 punten   

         

  

         

  

         

  

                    
 

 

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

j u n i - j u l i - a u g u s t u s  2 0 1 8  

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

 



 

 

 
AFTELLEN NAAR DE JUBEL-UITVOERINGEN 

 

De voorbereidingen voor het eeuwfeest van 
Toneel Vereniging Etten (TVE) zijn in volle 
gang. Nog een paar weken en dan staan we 
aan de vooravond van ons hoogtepunt in het  
jubeljaar. 
 
Zoals bekend vieren we het eeuwfeest met twee verschillende 
opvoeringen die tegelijkertijd gespeeld worden.  
 
De ene voorstellingshelft in de Oude Kerk, de andere bijzaal Köster. In 
de pauze wisselen zowel publiek als spelers van locatie. Zes 
speeldata: 25, 26 en 27 mei en 1, 2 en 3 juni 2018.  
 
Per datum kan men maar 
één toneelstuk bekijken. 
Dus kiezen voor de krimi 
‘Wormen’ of de 
dorpskroniek ‘Gaten’.  
 
Het mooiste is het om 
beide stukken te zien, 
twee avondjes uit dus.  
 
De twee toneelstukken staan zijn wel met elkaar in verbinding, maar 
kunnen afzonderlijk en in willekeurige volgorde afzonderlijk bekeken 
worden.  
 
TVE wilde iets bijzonders, maar geen spektakelstuk, zoals de 
openluchtspelen waar het in het verleden aan meewerkte. Nu 
presenteert TVE iets, want nog nooit in het land is vertoond.  
 
 



 

 

 
Het ene stuk”(Wormen) speelt zich af in de jaren vijftig en is een 
“krimi. Wormen start bij Zaal Köster. Gaten is een “dorpskroniek” en 
speelt zich af in de jaren tachtig. Gaten start in de NH. Kerk. In de 
pauze wisselen publiek en acteurs van locatie. 
 
Onze toneelvereniging, ons dorp en onze gemeenschap staan hierin 
centraal. Dit alles geprojecteerd in het dorp “Oldenbrugge” en haar 
inwoners. Spanning, sensatie, een lach en wellicht ook een traan; 
alles kunt u verwachten tijdens dit epische schouwspel! Maar let wel; 
om de volledige ervaring te beleven is één avond uit dus niet genoeg. 
 
´Wormen en Gaten' wordt op 25, 26 en 27 mei en op 1,2 en 3 juni 
2018 gespeeld.  Aanvang 19.30 uur.  
 
De kaartverkoop start op 1 maart via www.toneelverenigingetten.nl. 
De kaarten kosten €15,- per stuk, maar wil je beide stukken bezoeken 
kost een combi-ticket €25,- 
 
In verband met de complexiteit van de kaartverkoop is er alleen 
online kaartverkoop. Kijk hiervoor op www.toneelverenigingetten.nl  
 
We begrijpen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om online 
kaarten te kopen, vraag dan een buur of familielid om te helpen. We 
hebben alles overwogen, maar het kan echt niet anders dan online. 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.toneelverenigingetten.nl/


 

 

 



 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  

Donderdag 17 mei 2018.   13:00 uur  

 

UITJE:  Voor 17 Mei.13.15  aanwezig op het kerkplein met auto , vertrek 13.30 we gaan zoveel 

mogelijk bij elkaar in de auto,s . 

 

Wie zich nog niet heeft aangemeld graag voor 10 Mei  en betalen bij een van de bestuursleden. 

 

Groet en bedankt Joke Buiting.namens het bestuur. 

 

Zomerlidmaatschap bij LTC de Paasberg 

Wil jij sportief en fit blijven deze zomer? 

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

Bestuur en leden,                                                                                  

Tennisvereniging LTC de Paasberg                                                    

mailto:ledenadministratie@ltcdepaasberg.nl
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NL DOET DAG: Werk & Dagactiviteiten 't Laer 
Etten 

 

Dit jaar werd op NL  Doet dag, de rustruimte opgepimpt, alle muren 
zijn geschilderd! 

Ferdy zorgde voor de muzikale noot. 

Tevens zijn de bloembakken, door de cliënten gevuld met viooltjes 
oftewel de lente kan beginnen! 

 

Met dank aan alle vrijwilligers en familie van cliënten! 

 

Cliënten en team: Werk & Dagactiviteiten 't Laer. 
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