
 
Allemaol in de processie, 
 
Ja mensen wij gingen allemaol in polonaise 
(processie) naor ons dorps ontbijt. Wat was ’t 
weer goed georganiseerd. Organisatie petje 
af, ’t was super lekker en gezellig. Ik hoop 
samen met mien vrouw en kinderen, der nog 
jaoren naor toe te kunnen gaon. 
Soms denk ik wel es, wat mot ik no’w 
schrieven. Maor lu’j dat lost zich van zelf weer 
op, ik pak mien benenwagen, gao een end 
lopend en dan zie ik van alles waor oaver te 
schrieven vilt. Zo liep ik  op de Olde-iesselweg 
en jao heur hier zag ik weer van alles. Buuten 
al ’t honde stront zag ik allemaol zakken aan 
de eikebomen hangen. Ja mensen en daor 
zitten die kleine mooie smerige dingen in. De 
eikenprocessie rups, in elke boom hingt wel 
een zak vol. Um enkele bomen zitten rood-
witte linten, dan ku’j zien dat daor die rupsen 
in zitten, maor lu’j ik zal jullie vertellen in elke  
 

 
eikenboom zitten die krengen. En mensen als 
die zakken knappen dan gaon de rupsen in 
polonaise of te wel in processie aan de 
wandel. Volgens mien hadden ze bi’j de 
gemeente de rood-witte linten op, of ze zunt 
op de bon. Mensen kiek uut want ’t brind o’w 
huid kapot en mensen wie met de hond daor 
wandelen, ook o’w vier voeter kan der heel 
vol last van kriegen. Maor volgens mien gaon 
der al vol hondenbezitters in t dorp wandelen, 
want wat ligt der weer vol honde STRONT in t 
dorp. Mensen in de bebouwde kom is nog 
altied opruumen die hondenstront van kracht. 
Trouwens soms vraog ik mien af, is een kat 
een huusdier? Daor lopen der ook genog los 
van rond en hun behoefte maor doen bi’j een 
ander in tuin. Wat een geneul he, dat gao ik 
no’w doen op de scheidsrechter. Heerlijk dat 
kieken naor een ander en dan zeggen wat ze 
niet goed doen. Lu’j de groeten. 
 
BuE. 

  

 

    

 

 

 

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  5 September voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 11 September 2018. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                                 juni 2018, jaargang 38 

                                         Nummer 370 
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Ettense Dorpsmarkt zondag 1 juli 2018 
 
Op donderdag 28 juni zullen we vanaf 18.00 uur de spullen 
ophalen in de bebouwde kom. 
Bij goed weer mag u het rustig aan de weg zetten. Ook dit jaar is er weer verkoop van kleding. U kunt 
deze aan ons meegeven mits ze schoon en netjes zijn. 
 
Bij het aanleveren van de spullen verzoeken wij u het volgende in acht te nemen. Vanwege de hoge 
stortkosten, willen en kunnen wij niet alles meenemen. 
 
De volgende artikelen kunnen wij niet meenemen.  
- Televisie     - Bankstellen  - Dekens 
- Kopieerapparaten    - Bedden  - Grote kamer kachels 
- Computer / beeldschermen e.d.   - Matrassen  - Schoenen 
- Gefineerd spaanplaat kasten, bureau - Losse kasten die nog in elkaar gezet moeten worden 
- Grote elektrische / gasfornuizen (wel tafelmodel) 
 
Twijfelt u of iets wel of niet wordt meegenomen, kunt u contact opnemen met Peter Ketelaar op 
telefoonnummer 0315 – 327280 (tussen 18.00 en 19.00 uur). 
 
Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Harmonie Onderling Genoegen 
 
 

 

 
 
Nieuwe redactielid De Treffer 
 
 
Mijn naam is Marian van Olst en ik woon samen met mijn man 
Gerrit sinds juli vorig jaar met veel plezier in de Vivaldilaan in Etten. Ik 
ben geboren en getogen in de Liemers en woon sinds 21 jaar in de 
Achterhoek. Ik ben werkzaam bij Kaak in Terborg en ik ga volgend jaar 
met pensioen. In de tijd dat ik in Etten woon heb ik gemerkt dat Etten 
een hechte samenleving is waar vele mensen actief zijn in het 
vrijwilligerswerk en dat dit door velen gewaardeerd wordt. Ik hoop 
dat ik een zinvolle bijdrage kan leveren aan het Dorpsblad De Treffer. 

 
 

Marian welkom bij De treffer en in Etten. 

 



Ettens Dialek 

  

 

Het dienderskasjen 

Ik heb in de kamer staon 

Een kasjen van eenvoudig holt 

Vier generaties al het e metgegaon 

’t Kasjen is dan ok al heel erg old 

 

’t Het ooit an oma toebeheurt 

Van heur moeder liefdevol georven 

Die had ’t weer op heur beurt 

Gekregen toen moeder was gestorven 

 

Het kasjen is dus ech old en antiek 

En ooit al ’s met de hand gemaak 

Zoas men kasjes vrogger miek 

Vakkundig, met liefde en met smaak 

 

Gemaakt van holt wat veurhanden was 

Van eiken, van peppel en van wat vuren 

Deur de tied getekend met ’n deuk en ’n kras 

Het stond in kamers, bergings en in schuren 

 

Het is een dienderskasjen zogezeg 

Ging met de eigenaar van boer naor boer 

De schamele bezittingen wedden derin ingeleg 

Het was ’t vetrouwde eigen op ’n vremde vloer 

 

Het wed gekoesterd as ’n kosboor kleinnood 

En ’t stond veur eenvoud, soberheid en jeugd 

Veur had werken veur ow dagelekse brood 

Veur vedriet, heimwee en een betjen vreugd 

 

Dat kasjen he’k now in mien kamer staon 

En ’t het zien funktie nog niet veloren 

Al mien prullen he’k der liefdevol ingedaon 

Papperassen, poszegels en pötjes met toebehoren 

 

Zo’n kasjen, veur van alles en veur nog wat 

Woo’j elke dag honderd keer ’n greep in doet 

Zo’n kasjen die menig oma vrogger had 

Zo’n kasjen van eigen vleis en bloed 



Ettens Dialek 

  

 

 

’t Steet as moeders mooiste now te pronken 

In mien huus in al zien mooie lillekheid 

Soms zie’k mensen stiekem dernaor lonken 

Glimlachend denkend an ’n jonge boerenmeid 

 

Die met dat kasjen an ’n werkzaam laeven begon 

Zich met kost en inwoning en wat centen liet betalen 

Jao, as ooit dat kasjen nog ’s praoten kon 

Wat zol ’t dan völle nog können vehalen 

 
    Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 

 

                 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ettense rommelmarkt 

 1 juli 2018 

 

Op zondag 1 juli 2018 organiseert Harmonie Onderling Genoegen weer de Ettense 

rommelmarkt. Vele jaren hard werken heeft er toe geleid dat de jaarlijkse 

rommelmarkt uitgegroeid is tot een dag vol gezelligheid. De rommelmarkt staat 

bekend om zijn gezellige sfeer en trekt altijd weer veel mensen naar Etten. De 

verenigingskas vaart er wel bij en de opbrengst wordt goed besteed. De opbrengst 

wordt gebruikt voor aanschaf en onderhoud van de instrumenten en investeringen 

in de jeugdopleiding. De entree is gratis.  

 

Een kring trouwe vrijwilligers maakt het mogelijk dat jong en oud de hele dag zoet 

zijn. Verkoopwaar gaat als warme broodjes over de toonbank en kinderen vermaken 

zich op het springkussen, pijltjes schieten, schminken en eendjes vangen. Uiteraard 

krijgt het welbekende rad van avontuur regelmatig een slinger.  

 

De koopwaar is tweedehands maar altijd mooi. Het aanbod is breed en goedkoop.  

 

“Het is net Marktplaats, maar dan in het echt.” 
 

De start van de verkoop op de dorpsmarkt is om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur 

met de trekking van de grote verloting, waarna de feesttent nog tot 18.00 uur open is. 

De uitslag van de verloting wordt ook op onze website www.hog-etten.nl vermeld.  

 

Dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen bij de grote verloting. 

De 1e prijs is een weekendje weg in een vakantiewoning van Jansen Blokhuizen op de 

Veluwe (max. 6 pers.) aangeboden door Jansen Blokhuizen Etten. 

2e prijs is een Samsung Galaxy Tablet e 9.6 

3e prijs is een golfarrangement voor 2 personen 
 
 

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


Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

 

De tuin is mooi,de temperatuur wat koud. 

Dat is wat mij binnen houd. 

Ik kijk naar buiten door het raam en neem me voor er naar toe te gaan, 

Dan zweeft er een vlinder mijn venster voorbij. 

Geheel onverwacht pakt ze mij,vrolijk vliegen we  

Samen door het heden en laten de zorgen in “t verleden. 

 

Wie geluk op bezoek vraagt, 

Hoeft alleen maar de poort naar binnen te ontsluiten 

Met de sleutel die je in je draagt. 

Want geluk blijft niet graag buiten. 

Ook zij is blij als ze binnen wordt gevraagd. 

 

Geef sterkte aan een mens die eenzaam is. 

Blijf een stukje meelopen op de weg. 

Tot het onzegbare is gezegd 

en uitgelegd wat moeilijk was en zwaar 

Zo maak je vriendschap waar. 

 

Tranen voorkomen dat ons verdriet kan verstenen in ons zelf. 

Hun vloeien geeft ons wezen ruimte voor nieuwe ontwikkeling. 

 

Tot de volgende keer.   B.S. 

 



Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

  



 

  

 

HET AARDOLIETIJDPERK  (slotartikel) 
 Het echte succes van het “zwarte goud” kwam pas toen jaren later de chemici in staat bleken om 

d.m.v. modernere raffinagemethoden veel meer stoffen uit aardolie te halen, met als voornaamste 

natuurlijk de benzine!  EINDELIJK: een geschikte vloeibare brandstof voor verbrandingsmotoren, die 

grootschalige motorisatie in de land- en tuinbouw en in het wegverkeer mogelijk maakte! 

En niet te vergeten: kerosine, huisbrandolie, dieselolie, LPG, en de belangrijke bijprodukten butaan- 

en propaangas. 

Volgens sommigen is de naam benzine ontleend aan Karl Benz (1844-1929), maar dit is niet het geval. 

Wel ontwierp hij ’n tweetakt- en ’n viertakt benzinemotor (de carburateur was inmiddels ’n feit!)  En 

Rudolf Diesel leverde (zoals bekend) in 1898 de naar hem genoemde motor met zelfontbranding af, 

compleet met de bijbehorende (en thans in opspraak geraakte) dieselbrandstof. 

Al jaren wordt voor de fabricage van de diverse brandstofsoorten ongeveer de helft van alle 

gewonnen aardolie gebruikt. En ’t restprodukt bitumen is nog steeds favoriet als asfaltgrondstof voor 

ons onvolprezen wegennet!   Van de andere helft worden allerlei andere produkten gemaakt. Want 

de chemische industrie is tegenwoordig in staat om meer dan 1000 produkten uit aardolie te maken, 

zoals o.a. rubber, wasmiddelen, medicijnen, cosmetica, kunstmest, verf, bestrijdingsmiddelen en 

allerlei ingewikkelde soorten kunststof. 

En wat ook belangrijk was: de aardoliebrandstoffen maakten destijds ’t gebruik van stadsgas voor 

stationaire gasmotoren overbodig, waardoor ’t stadsgasnet ontlast kon worden. Dit was toen hard 

nodig, want het gasverbruik voor huishouding en straatverlichting nam door de bevolkingsgroei en 

toenemende welvaart nog steeds toe; en het aardgas was nog lang niet ontdekt. 

BUITENSPORIGHEDEN: op ’n aantal Amerikaanse automobilisten had jaren later de overvloed aan 

benzine en de lage prijs van slechts enkele dollarcenten per liter een vreemde uitwerking:  hun auto’s 

konden niet groot en comfortabel genoeg zijn, ongeacht het hoge benzineverbruik!  U snapt het al: 

de Amerikaanse ‘grote slee’ was geboren!  En de exploitanten speelden er gretig op in: veel meer 

omzet!  Maar …… nu de geldcrisis ook in de USA heeft toegeslagen, en prijsverhogingen en hogere 

accijnzen onvermijdelijk bleken, ligt hun deze ‘hobby’ toch wel zwaar op de maag ….. ! 

Ook in ons land zijn er veel lieden die, geheel onnodig, met grote brandstofslurpers rondrijden. Geld 

schijnt dan geen rol te spelen!  Dit asociale gedrag had allang wettelijk verboden moeten zijn, want 

zoals u weet is de aardolievoorraad niet onuitputtelijk, wordt ’t milieu teveel belast en worden de 

brandstofprijzen opgejaagd. En de regering doet er niets aan ,ook al roepen ze al jaren dat het milieu 

ontzien moet worden. Immers: de fiscus vaart er wel bij! Ook de parkeerruimte geeft problemen. 

DE TOEKOMST: maar gelukkig blijken er ook steeds meer milieu- en prijsbewuste mensen te zijn die 

voor ’n kleiner en zuiniger ‘karretje’ kiezen.  En de toekomst is natuurlijk voor auto’s met ’n 

electromotor of ’n waterstofmotor. Want de huidige verbrandingsmotoren hebben nu (na 140 jaar 

trouwe dienst) hun langste tijd gehad. En de resterende aardolievoorraden kunnen dan alleen 

gebruikt worden voor bovengenoemde duurzame toepassingen die, mits goed gebruikt, het milieu 

niet of nauwelijks belasten;  en waarvan ook ons nageslacht nog lang zal kunnen profiteren.  <<<<<< 

                                                                                                                     Bernard Bosman. 

 



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

  



Goodemaatetten 

 

Speciaal vakantieprogramma 
Voor kinderen van 5-10  

  

Trakteer uw kind op een fijne 

vakantiedag:                                                              
(minimale deelname 5 kinderen, maximaal 10 kinderen per thema, dag en programma)                                                        

 

 

Voor de volgende zaterdagen beschikbaar: Week 29 

t/m 33 

Week 29. Zaterdag 21 juli: 10:00uur-14:30uur   

 OF  15:00-19:30uur   CreaBEA  

Week 30. Zaterdag 28 juli: 10:00uur-14:30uur   

 OF  15:00-19:30uur  MUDATHE  

Week 31. Zaterdag 4 augustus: 10:00uur-14:30uur  

 OF  15:00-19:30uur  MUDATHE 

Week 32. Zaterdag 11 augustus: 10:00uur-14:30uur 

 OF 15:00-19:30uur  Zand en Waterpret 

Week 33. Zaterdag 18 augustus: 10:00uur-14:30uur 

 OF 15:00-19:30uur  CreaBEA  

 

17,50 per persoon ALL-in 



Goodemaatetten 

 

 

1. MUDATHE   

Muziek, zang en dans, gepaard met optredens, met uitgebreide 

lunch of bbq. Laat je kind zijn of haar favoriete zanger-es 

/bandlid worden deze dag.                    De finale van het feest 

wordt gefilmd voor het thuisfront. 

 

2. CreaBEA    

Schilderen met verschillende technieken. Wax-strijken en 

intuïtieve schilderwerken met uitgebreide lunch of bbq. Laat je 

kind zijn of haar hart volgen en iets creëren geheel volgens 

zijn/haar hart op het doek.  

 

3. Zand en Waterpret  

Wat is er fijner op een warme dag dan, Knoeien met water en 

een uitgebreide lunch of bbq. 

Er worden diverse spellen voor de kinderen gecreëerd. (let op!) 

gaat alleen door bij 20 graden en meer! 

 

 

 

 



Goodemaatetten 

 

 

Inschrijflijst Speciaal vakantieprogramma 

GOOdeMaatEtten.nl 

Naam:_________________________________ 

 

Leeftijd:_____________________________ 

 

e-mailadres voor 

opgave___________________________________ 

Deelname welk programma:____________________ 

start ’s morgens  

10:00 uur (ja/nee) 

Deelname welk programma:____________________ 

start late middag  

15:00 uur (ja/nee) 

Week 29 / 30 / 31 / 32 / 33 (doorstrepen wat niet van 

toepassing is) 

Inleveren voor 14 juli 2018, via 

info@goodemaatetten.nl of gewoon in de brievenbus, 

oude ijsselweg 18 Etten. Zie 

https://www.goodemaatetten.nl  

Rekeningnummer NL35RABO0326740724. LRKP 

1891183949. KvK 70645515. 
 

mailto:info@goodemaatetten.nl
https://www.goodemaatetten.nl/


 

 

 

 

 

Excuus: “Neem me niet kwalijk dat ik het verkeerde nummer draaide ……” 

Antw. :”Geeft niet hoor, ik moest toch opnemen omdat er gebeld werd”. 

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

 

Tip voor besparing op wasbeurten:  Trek na 2 weken je ondergoed  

binnenstebuiten en draag het nog eens 2 weken. 

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

 

Moeilijke vraag:  Waarom zit je achter ’n computer, hoewel je er eigenlijk voor zit? 

                               Zit je soms ook achter ’n TV ? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“The Voices” 
 
 

We willen iedereen bedanken voor de stemmen die op ons koor zijn uitgebracht 
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! 

 
Dankzij al jullie stemmen hebben we € 265,98 gekregen, een geweldig bedrag die 

we goed kunnen gebruiken voor ons 

25 jarig jubileumconcert op zondagmiddag 14 april 2019 in schouwburg 
Amphion. 

In het beste theater van Nederland en begeleid worden door de Perfect 
Showband.  Daar zijn wij heel erg trots op! 

Het wordt een muzikale reis door de tijd met eigen nummers en arrangementen van 
o.a. Queen, BLØF en The Scene welke op unieke wijze zijn bewerkt door dirigente 

Sandra Vriese. 

We willen er een spetterend feest van maken komen jullie ook? 

De kaarten zijn te koop via de site van het Amphion, de kosten zijn €15,00. 
Dit is incl. jas en een pauze drankje. 

We are The Voices! Let’s party! 



 

 

 
In het kader van het jubileumjaar van Vrouwenkoor Con Brio  
waarin we eerder al enkele leden van het eerste uur interviewden,  
deze keer een interview met onze dirigent, Nick Moritz. 
 
 
 
 
 
Vrouwen bouwen aan een feestje 
 
Wie jarig is trakteert. Dat komt in het geval van vrouwenkoor Con Brio uit. Het jubileumjaar wordt 
met diverse hoogtepunten gevierd. Momenteel werken de zangeressen toe naar een Zuid-
Amerikaans feestje. In oktober zal Fiësta Con Brio swingen en bruisen. Met hulp van percussie, gitaar 
en bandoneon roept het koor de sfeer van  zonnige pampa's en gezellige cantina's op. 
 
“We zijn druk met het Spaans, Portugees en opwindende ritmes”, vertelt dirigent Nick Moritz. “We 
zingen muziek uit onder meer Guadeloupe, Brazilië, Colombia en Argentinië. Een bekend werk is de 
Misa Criolla. Dat lijkt niet direct op een feestje te passen, maar niets is minder waar. Componist 
Ramirez gebruikte voor zijn mis dansen uit verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Er zit zelfs een 
'carnavalito' en 'carnaval cochambino'  bij. Hoe feestelijk wil je het hebben. God mag in Zuid-Amerika 
ook heel vrolijk worden toegezongen.” 
 
Moritz is bekend als dirigent van het Ettens Mannenkoor en ook al weer twintig jaar aanvoerder van 
het vrouwenkoor uit Etten. Minder bekend misschien, maar volgens de dirigent daarom niet minder 
interessant. “Ik kende het koor al van de samenwerking in de Carmina Burana. Het was een fijne 
groep om mee samen te werken en met heel andere kwaliteiten als de kerels. Vrouwen kijken toch 
weer anders tegen muziek aan als mannen. Voor mij was dat een uitdaging en ook een mooie 
afwisseling. Destijds had ik alleen drie grote mannenkoren.” 
 

De Zuid-Amerikaanse klanken en ritmes zijn voor heel Con Brio 
een nieuwe uitdaging. Er wordt veel tijd in de voorbereiding 
gestoken. “Er wordt hard gewerkt. Niet alleen aan de nieuwe 
nummers overigens. We presenteren in het concert ook een 
bijzondere combinatie van oudere successen met nieuwere 
muziek. Een humorvolle terugblik op onze geschiedenis. Peter 
Ketelaar verzorgt de rode draad van het verhaal. Voor de 
nieuwere leden, en daar hebben we er veel van, is dat flink 
bijspijkeren. Gelukkig kan dat tegenwoordig allemaal thuis via 
de computer. De leden kunnen goed voorbereid op de 
repetities komen” aldus Nick Moritz. 

 
Uit Amsterdam haalt Con Brio ervaren musici voor de 
begeleiding en enkele sprankelende intermezzi. Het wordt  
13 oktober een bijzonder feestje waar iedereen voor is 
uitgenodigd. 
 
Meer info over het koor: conbrio-etten.nl 

 
 
 



 

 

 
NIEUWS VAN DORPSBELANGEN 
 
Bestuursleden gezocht 
 
Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van 3 
bestuursleden: Annelies Bijsterbosch, Barry Kock en Frank van 
Dulmen. We zijn naarstig op zoek naar mensen die met ons mee 
willen denken over de leefbaarheid van ons dorp. 
Wil je hierover meer informatie? De huidige bestuursleden Huub 
Stapelbroek, Gonny Pastoor en Annette Smits vertellen je graag meer. 
Of neem contact op via info@etten-gld.nl  
 
Notulen Jaarvergadering 
 
De notulen van de jaarvergadering van Dorpsbelangen 
staan klaar op de website www.etten-gld.nl 
 
Buurtpreventie Etten via WhatsApp van start 
 
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. 
 
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 je ermee wil stoppen, kun je je ook weer 
afmelden. 
 
Gebiedsmakelaar Sonja Vink in Etten 
 
Heb je vragen voor de Gemeente? Hiervoor kun je terecht bij onze gebiedsmakelaar Sonja 
Vink. In de zomervakantie is Sonja niet op de Klimpaal aanwezig. Hou onze Facebookpagina 
en website in de gaten voor aangepaste data en locatie. 
 



 

 

 
Steenovenconcert Ettens Mannenkoor op maandagavond 2 juli  
In de vorige Treffer is het jaarlijkse gratis Steenovenconcert (Oude IJsselweg 28 in 
Etten) onder leiding van Nick Moritz (EMK) en Gerjo Seesink (HOG) op maandag 2 
juli vanaf 20.00 uur al aangekondigd. Armanda ten Brink zal optreden als solist en 
pianist. Het concert wordt gegeven samen met Harmonie Onderling Genoegen uit 
Etten. Koor en Harmonie hebben op maandag 18 juni samen geoefend in zaal 
Köster. Op deze pagina vindt u daarvan een foto-impressie. 

 

 

 



 

 

 
Ettens Mannenkoor naar Scheveningen Muziekfestival op 16 juni 
De in de vorige Treffer aangekondigde optredens van het EMK op het muziekfestival 
in Scheveningen waren een succes. Na het vertrek om 8.00 uit Etten, “lang zal hij 
leven” zingen bij het uitstappen in Scheveningen voor de jarige Tonny Slutter (53 jaar 
lid en erelid), koffie met cake op de Pier en het inzingen stelden we ons op voor de 
ingang van de Pier. Bij dit eerste optreden werkte nog niet alles mee: het was nog 
wat nevelig en bewolkt en de wind was vrij sterk (“in Den Helder kunnen ze ons beter 
horen dan in Den Haag,” zei iemand gezien de windrichting), wat veroorzaakte dat de 
verschillende koorpartijen elkaar niet altijd goed konden horen en de dirigent veel 
moeite moest doen om alles “in de maat” te houden. 
Bij het tweede optreden op de boulevard voor het Kurhaus mochten we de 
geluidsinstallatie van het popkoor gebruiken dat vóór en ná ons een optreden had en 
dirigent Nick Moritz kreeg een microfoon. Dit scheelde heel veel, nu waren we goed 
te horen voor het publiek. 
Het meest succesvol vonden we ons laatste optreden aan het eind van de middag. 
We stonden nu aan de landzijde van het Kurhaus naast een podium op het knusse 
pleintje en draaiden na een aantal liederen met telkens veel applaus van de gasten 
op de terrassen naar een volgende zijde van het podium. Een groot voordeel was 
hier ook dat er geen wind was en onze zang zoals wij die samen met Nick bedachten 
en brachten met de juiste intensiteit ongestoord in de goede richting ging. En met 
succes dus, op het laatste terras werd zelfs na elk lied gejoeld! 
Na de optredens was het nog lang gezellig in Scheveningen. Het was onder andere 
vlaggetjesdag en ’s middags konden we de schepen van de vlootschouw voor de 
boulevard zien varen. Om 20.30 waren we weer terug in Etten. 
 

 



 

 

Zonnebloem Etten 

Jaarprogramma 2018 

16 September: Ziekendag met aansluitend een samenzijn bij Köster. 

 Aanvang kerkdienst 10.30-11.30 uur 

 Voor wie nog gezellig na wil zitten bij Köster en iets wil eten en 

drinken zijn de kosten € 7.50 per persoon.  

 Natuurlijk is er ook de mogelijkheid rechtstreeks naar Köster te 

gaan als u geen kerkdienst bij wilt wonen. 

 Gezellig samen zijn bij Köster 11.45-13.30 uur 

 Natuurlijk komt uw vrijwilliger bij u aan om te vragen of u 

interesse heeft.  

 Tijdens het samen zijn willen we graag aandacht geven aan een 

ieders wensen voor het komende jaar, wat lijkt u fijn om te 

doen met de Zonnebloem. Kunt u hier alvast over nadenken? 

*Ook vragen we, of u een formulier wilt ondertekenen i.v.m. de 

privacywet. Dit is voor het plaatsen van foto’s in de Treffer en 

op facebook.  

*Als u interesse heeft kunt u zich ook opgeven voor de gezellige 

workshop Adventskrans maken op 20 oktober. 

 

20 Oktober:             Workshop Adventskrans maken. 

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

“groene vingers” een adventskrans gaan maken voor de 

kerstdagen. 

 Voor materiaal wordt gezorgd. 

 Van 14.00-17.00 uur. 

 Kosten: dit hoort u nog. 

 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 

voor volgend jaar en de komende jaren. Heb je nog wat tijd over? Dan ben je van harte 

welkom! 

 



 

 

 

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

maken op onderstaand rekening nummer. Donaties zijn zeer welkom! 

NL83 RABO 0359 177824 

T.N.V. De Zonnebloem Etten 

 

 

De Zonnebloem Etten wenst iedereen een hele fijne en 

zonnige zomervakantie toe! 

 

 

                             

De Zonnebloem Etten 
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