
Wie is de baas? 

As i’j op de kermisse bunt gewes, dan had 

i’j ’t kunnen zien en o’w af gevraogd wie is 

de baas. No’w heb ik natuurlijk oaver de 

maondag van de jaorlijkse kermis. Oaver 

de zondag ku’j maor een ding zeggen, ’t 

was nat, klieder nat. Maor op de maondag 

viel alles wel weer met, ’t was dreug met 

een flauw zonnetje. De prins van CV de 

Deurztters mocht als een van de eerste 

schieten en ook zien adjudanten schoaten 

met. En laot no’w een van die adjudanten 

de nij’e koning zunt geworden van de 

jaorlijkse kermis. Dus dan rijst bi’jm mien 

de vraog, wol den meer zunt als zien baas 

de prins. Maor den nij’e koning den zal 

van de prins wel geen kwaod wetten. Ze 

zullen der onderling wel uut kommen, 

want ze gaon al jaoren met mekaar um. ’t 

Is was wel weer een mooie dag, met 

schieten de één hoopt dat hi’j eindelijk es 

geluk het um de koning te worden. En 

dan mo’j ze nao ’t schieten is betretten 

zien kieken as ze ’t niet geworden zunt. 

Een troost is volgend jaor weer een 

kans. Bi’j het weer kunnen wi’j ons no’w 

ook afvraogen wie is de baas, de zomer 

of de herfst. Man, man wat is ’t warm 

en wat is ’t dreug. Terwijl ik dit zit te 

schrieven en kiek oaver de velden in mien 

mooie warm dan zie ik ’t stoeven op de 

landerij’n. Ze zunt de piepers van ’t land 

aan ’t afhalen, ’t liek wel of ’t land in brand 

steet. Ene grote wolk van stof, ik wet zeker 

dat as wi’j binnenkort piepers kopen in de 

winkel der geen klei an zit. Wi’j kriegen 

no’w echt ’t gewicht an piepers wat der op 

de zak steet. Ja mensen als der binnenkort 

begint te reagenen, dan ’t iedereen 

binnen een halve dag zien boek der van 

vol het. Wat dat betreft zunt wi’j wel 

drammers, ’t is nooit goed. Maor no’w gao 

ik nog effe genieten. 

 

De groeten 

De bruur van. 
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 Van 31 Augustus tot  23 September was er een TV-commercial te zien met het drukpoppetje Pippa. 

 

 
  
  
 

Een spierziekte tast zoveel meer aan dan de spieren alleen. 
Het zijn ziekten met een enorme impact op mensenlevens.  
Die van de patiënt en iedereen er omheen. 
  
Op youtube is de animatie nog te vinden. 
  
In de week van van 10 September hebben wij met 14 collectanten een bedrag  opgehaald van € 
1058,13. 
  
Helaas hebben wij met de collecte niet iedereen kunnen bereiken. 
Ik heb een digitale collectebus voor een ieder die nog wil geven. 
Dit kan natuurlijk ook anoniem. 
U kunt mij vinden op spierfonds.digicollect en dan zoeken op de naam Nederstigt 
  
Wij zoeken nog collectanten voor de buurschappen Vragender en Warm 
en de Alexanderhof, Emmastraat en Beatrixstraat. 
Mijn tel.nr is 0315-327344  
  
Rest mij nog om alle collectanten en Ettenaren te bedanken voor het mooie eindresultaat. 
m.vr.gr 
Jan nederstigt  

https://www.youtube.com/watch?v=ODCOkv3Befg&list=PLsHZXq4aKhu5qwoWUVxmHwBoqY_Ay_TOH&index=1
http://tel.nr/
http://m.vr.gr/


 

 

Honderd jaar toneel in Etten 
 
Door de opkomst van de televisie was Toneelvereniging Etten eind jaren 60 slapende geraakt. 
Mensen zaten liever thuis voor de buis dan naar een avondje toneel, maar het was ook moeilijk 
geworden om spelers te vinden om de rollen te spelen. 
 
Toch is het passionele vuur voor toneel nooit gedoofd bij Benny en Aly Slutter, samen met Jan en 
Bets van Dulmen waren zij de mensen achter de heroprichting in 1979. In gesprek met Benny en Aly 
blijkt al snel Toneelvereniging Etten een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld en beginnen ze 
vol enthousiasme te vertellen. 
 
Eigenlijk was het regelgeving van uit de Kamer van Koophandel om 
de vereniging weer op te starten. De inschrijving moest verlengd 
worden anders moest de vereniging opgeheven worden. Dat wilde 
deze 4 mensen met een passie voor toneel niet laten gebeuren. Ze 
waren al jaren lid, maar hadden het lidmaatschap laten doorlopen 
in de “slapende jaren”. De doorstart was een feit! Het werd ook een 
succesvolle doorstart, want dat toneel altijd in de harten van de 
Ettenaren heeft geleefd bleek dat er al snel 24 leden gevonden die 
zich aansloten bij de vereniging. 
 
 

Het eerste stuk dat gespeeld werd, was “een beeld van een man”.  
Regisseur van het stuk was Joop Meijer uit Doetinchem en kreeg 
lovende recensies. Plaats van repetitie en uitvoering was bij Zaal 
Köster, dat is altijd zo gebleven.  
 
Benny benadrukt dat Jan en Bets van Dulmen hun stempel op de 
vereniging drukte, door te zorgen voor een prachtig decor en 
dagelijks bezig waren met het welzijn van de vereniging. Ook terecht 
dat beiden voor al hun werk en inzet een Koninklijke onderscheiding 
hebben ontvangen. 
 
Dat de vereniging succesvol was bleek uit het feit dat ze met 
regelmaat gevraagd werden om buiten Etten te spelen. Plaatsen als 
Herwen en Aerd, Silvolde, Halle en Gendringen werden aangedaan.  
 
Benny en Aly geven aan dat ze hier gouden tijden hebben beleefd. De 
anekdotes vlogen om de oren. 
Zo kwam het voor dat ze op de kermis in Halle Heide moesten 
optreden.  Op het moment dat de deuren open gingen, kwamen de 
luide kermisgeluiden de zaal binnen, maar ook kroop er ook allerlei 
ongedierte op het kermisterrein en dus ook op het toneel. Benny, die 
als souffleur onder het toneel zat, zag in de verte een grote kever op 
zich afkomen en kreeg het al benauwd. Één van de spelers zag het 
gebeuren en trapte het beest vlak voor Benny dood. Een hele 
opluchting. 
 



 

 

 
 
 
 
Lachend vertelde Aly dat ze keer 
moesten spelen buiten Etten, maar dat 
er achter het toneel wc was, en er dus 
een emmer voor de behoeftes achter 
het toneel stond. Als iemand dan 
zijn/haar behoefte moest doen was het 
gekletter op toneel te horen. 
 
Op een avond speelde iemand met een 
“kaal hoofd”, voor het publiek was 
duidelijk te zien dat er op deze “kale 
kop”  een grote dikke bromvlieg zat, maar dat had de acteur niet in de gaten en voelde natuurlijk 
niets, maar het grappigste was, dat deze speler niet begreep niet waarom het publiek zo hard moest 
lachen. 
 
De basis voor de huidige vereniging werd in die jaren al gelegd. 
Benny vertelde dat er 3 gouden regels waren voor de rolverdeling. 

1. De juiste persoon op de juiste plek. 
2. Rouleren  
3. Nieuwe (jonge) leden inpassen. 

Tegenwoordig worden deze regels nog steeds gehanteerd en kan de vereniging putten uit een brede, 
maar ook jonge, groep acteurs. 
 
Geschreven door Niels Berendsen 
 

 
 



 

 

                                  

Waar zijn ze toch gebleven?  

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk jaar gaan de inleggers van de treffer een middag op stap. 
Ook dit jaar zijn wij op de fiets geweest met een koffie pauze bij ’t Lohr. 
Dan weer op de fiets voor een toeristische weg terug naar Etten . 
Om daar een  paar uurtjes te flipperen, wat een gezellige bezigheid iedereen was in opperste 
stemming. 
Om 18.00 uur genoten van een heerlijk buffet. 
En daarna de finale met de prijsuitreiking. 
Tonnie Zweekhorst winnaar van deze strijd kreeg de gouden beker overhandigd. 
Chris Jansen de zilveren beker 
En Gert Dieker de bronzen beker. 
Het was weer een fijne geslaagde middag. 
  
Gr. De organisatie.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Wij zoeken : 

Parttime medewerker(ster).  

  

Geweldige baan voor o.a. studentes / studenten. 
 

Voorwaarden: - Vanaf mbo 3 . 

- Achttien jaar of ouder.  

- Klantvriendelijke houding. 

- Zelfstandig, flexibel, betrouwbaar. 

Interesse ? 
Vragen:  Telefoon: 06 20 59 81 37. (Martin Köster). 

Reageren:  vof.j.koster@gmail.com  
 

Shell Köster Etten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

Donderdag  15 november 2018. 20:00 uur  

Deze avond wordt verzorgd door Ineke Stiphout en we maken iets van vilt. 

 

mailto:vof.j.koster@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji_KTWqe_dAhXQKFAKHc4PAV8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fgevaarlijke-stoffen.com%2F2016%2F02%2F13%2F469%2F&psig=AOvVaw00PHZXV7C7HiDN3Yjv2kND&ust=1538829731314434


 

  

De slimme mens  

 

Wi-j denken vaak slim te zun 

Deur alles naor onze hand te zetten 

Hoe onneuzel dat wel  is, wil een 

fatsoenlek mens niet wetten 

 

Een groot veschil bi-j ons mensen is 

Dat dwazen achter olde fouten staon 

En de slimmen echter dan altied weer 

Nooit vetoonde stommiteiten begaon 

 

Elk joor kappen wi-j miljoenen bomen 

Um der dikke  boeken van te maken 

Woorin weer steet hoe wi-j ons millieu 

Liefdevol motten koesteren en bewaken 

 

Wi-j reizen hoger, wiejer en langer 

En bevuilen doormet ons eigen nest 

Boeren, burgers en butenleuj kieken 

Nooit achterum en zörgen veur de rest 

 

Wi-j laezen in kranten en documenten 

Het verhaal van big töt karbonade 

Een lange litanie zonder gelukkig end 

Wat tot ons kump as ’n boze ballade 

 

As ik ’n laege petfles drieven ziet in ‘t water 

Dan denk ik an de torenspits van Bommel 

Drievend in een woeste zee um de olde kerk 

Dan denk ik an de oceanen vol plestik rommel 

 

Het is te haopen dat wi-j  ooit nog ‘s leren 

Alles te scheiden zoas ’t koren van ‘t kaf 

En ons op tied tot nette burgers bekeren 

Anders graven wi-j ons eigen graf 

 

De atoombom was een vinding 

Um  de lieve  vrede te bewaken 

Mao gin moes het zich ooit bedach 

Veur zichzelf een moezenval  te maken 

 

   Joop Keurentjes. Ettens Dialek 

 



 

 

 
Gratis muzieklessen bij Harmonie Onderling Genoegen! 
 
Droom jij er van om saxofoon te spelen net als Candy Dulfer, dwarsfluit zoals 

Berdien Stenberg of trompet zoals Peter Ketelaar. Dat kan! Je bent een kleine 
stap verwijderd van een begin. 

 
Gezellig en kwaliteit gaan hand in hand! Harmonie Onderling Genoegen is een 
ondernemende vereniging, waarin sociale contacten belangrijk zijn, bij zowel de 

ouderen als bij de jeugd. 
 

 
Als deelnemer van het gemeente 
initiatief, haken we hier graag op aan.  

Niet alleen jeugd is welkom, maar ook 
“herintreders”of als je altijd al een 

muziekinstrument hebt willen spelen 
dan is dit jouw kans! 
 

Muziek maken is niet alleen heel erg 
leuk, maar ook goed voor je 

gezondheid. 
Onder andere verminderd muziek  je 

stress en maakt het ons gelukkig!  
Dat is toch een mooie bijkomstigheid. 
 

Meld je vandaag nog aan, maak kennis met Harmonie Onderling Genoegen en je 
krijgt 3 gratis lessen. Wij denken dat je daarna nooit meer anders wilt. 

 
Tijdens deze lessen maak je op een leuke manier kennis met verschillende 
instrumenten, ritmes en melodieën. Wil je na de proeflessen verder, meldt je dan 

aan voor de vervolgcursus. 
 

De lessen voor de jeugd  zijn op donderdagmiddag van 16.30 u tot 17.15 uur in 
ons verenigingsgebouw “de Wielder” en worden gegeven door onze dirigent 
Gerjo Seesink. Voor de volwassenen zijn deze lessen in overleg. 

 
Voor vragen kun je contact opnemen met Marije Sloot, telefoonnummer 06-

29469489 of via marije-hog@hotmail.com

 

mailto:marije-hog@hotmail.com
mailto:marije-hog@hotmail.com


DOESBURG. 

 

 

 

De oudste vermelding van de naam is Dusburg en stamt uit 1025. Does betekent ‘struikgewas’ en 

burg is afgeleid van ‘burcht’.  (volgens sommigen afgeleid van ‘berg’, maar dat is, gezien de lage 

ligging aan de Oude- en de Gelderse IJssel niet aannemelijk). In mijn jeugd hoorde ik de oudere 

mensen ook wel de dialectische naam Doezeborg noemen. 

In 1237 kreeg Doesburg al stadsrechten.  Hoewel Doetinchem van oorsprong ouder is, was Doesburg 

in ’n ver verleden, vanwege z’n gunstige ligging aan beide bovengenoemde rivieren, lange tijd 

economisch veel belangrijker; en was samen met Hattem en Zutphen één van de drie Gelderse 

Hanzesteden aan de Gelderse IJssel. 

En door de strategische ligging aan de uitmonding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is het 

stadje lange tijd ’n belangrijke vestingplaats geweest met uitgebreide 17e –eeuwse vestingwerken en 

een bijbehorend garnizoen in de Mauritskazerne. 

Die winstgevende handel uit de Hanzetijd is nog goed te zien aan de talrijke prachtige gebouwen uit 

die tijd, zoals o.a. Het Stadhuys, De Gildehof, De Waag (tevens Stadsbierhuys), Het Arsenaal, De 

Commanderij, en vele oude koopmans- en pakhuizen. 

En boven alles uit torent de gotische 15e –eeuwse Martinikerk met z’n 94 m hoge toren! 

Deze gebouwen vormen samen de waardevolle Rijksmonumenten, die bijna allen nog in goede staat 

verkeren en/of gerestaureerd zijn. 

Het sinds 1974 ‘Beschermd Stadsgezicht’ omvat ruim 150 van die Rijksmonumenten in de historische 

binnenstad. En dat is waarom zovele toeristen naar Doesburg komen!      

Middelen van bestaan:  Toen door verschillende oorzaken de handel van de Hanzesteden begon af te 

nemen, veranderde dat de geschiedenis van het stadje ingrijpend, en moest naar andere middelen 

van bestaan gezocht worden. Dat is gelukt, want behalve ’t reeds eerder genoemde toerisme ontwik- 

kelde Doesburg zich vrij snel tot ’n veelzijdige industriestad, met de nadruk op metaalnijverheid (de 

aanwezigheid van ijzer in de bodem langs de Oude IJssel is daar natuurlijk niet vreemd aan). 

Maar er zijn ook veel kleinere industrieën ontstaan, veelal voortgekomen uit de vele ambachten van 

weleer. Eén van fabriekjes is de overbekende Doesburghse Mosterd- en Azijnfabriek (opgericht in 

1457) die de toen zogeheten “Opregte Doesborghsche Mostaart” begon te maken. U kunt er het 

bijbehorende museum bezoeken en het maken van mosterd meemaken. De samenstelling lijkt 

eenvoudig:  2 soorten mosterdzaad (gele en zwarte), azijn en water; en dit vermengen en grof malen. 

Maar het fabrieksgeheim zit natuurlijk in de hoeveelheden van de genoemde grondstoffen en de 

soort azijn (uit ’n aantal van 20 soorten). 

 Werkgelegenheid:  Doesburg heeft zich dus ontwikkeld van een handels- en vestingstad tot een 

industrie- en toeristenstad. De beslotenheid als vestingstad in het verleden maakte dat Doesburg 

lange tijd nauwelijks contacten had met het omringende platteland, zodat (nu nog steeds) slechts 

1% van de werkende bevolking betrokken is bij de land- en tuinbouw (ter vgl. : in Doetinchem 8%). 

De grootste werkgever is de bovengenoemde industrie met 65%. En niet te vergeten de horeca  

vanwege het vele toerisme: ruim 15%. De resterende 20% zijn de overige dienstverlenende beroepen 

Tips: mocht u meer willen weten over de geschiedenis van het interessante stadje, dan is ’n dagje-uit 

naar Doesburg natuurlijk de beste oplossing.  



DOESBURG. 

 

 

De meeste informatie (incl. ’n plattegrond) kunt u vinden in het streekmuseum De Roode Toren. 

En vergeet niet om in ’n restaurant uw maaltijd vooraf te laten gaan door ’n overheerlijke 

Doesburghse Mosterdsoep, waarvan hier ’n beschrijving volgt:  3 eetl. mosterd, 200 gram magere 

gerookte spekjes, 40 gram boter, 1 ui, 40 á 60 gram bloem, ’n halve liter melk, ’n halve liter bouillon 

of water en wat prei en peper naar keuze. 

Eet smakelijk, en alvast veel plezier met uw eventuele uitstapje!   <<<<< 

                                                                                                                           Bernard Bosman. 

 

 

Medische logica: wie alleen maar medische handboeken raadpleegt, en geen arts, kan aan ’n 

drukfout sterven. 

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

Nieuwskop i.d. krant: meer ontlasting kan werk overbezette agenten verlichten. 

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

Mededeling Dorpsraad: In verband met feestelijke opening Dorpsstraat dicht. 

 

 

Beste Ettenaren. 

 

In gebouw ’t Stoom – achter molen de Witten – is sinds 2012 Wijkrestaurant Etten gevestigd.  

In een prettige sfeer kan er een 3-gangen maaltijd gebruikt worden voor € 8,00.  

per maaltijd – maakt U gebruik van de ophaal - thuisbreng service dan is het € 9,00. 

Door teruglopend gebruik is het Wijkrestaurant open op maandag – woensdag – donderdag 

en vrijdag van 11,45 tot 13,15 uur. 

De verse maaltijden worden geleverd door Tasteful uit Ulft – keuze uit meerdere menu’s.  

Kom gratis een maaltijd proberen – wel van te voren aanmelden i.v.m. het leveren van de 

maaltijd. 

Het zou erg jammer zijn als het wijkrestaurant door te weinig gebruik moet sluiten.  

Aanmelden kan bij Mieke Thiele – telf.329871 

Conny Smink – telf.325082 – Gini Terhorst 324446 



 

 

 

 

Toneelvereniging Etten  
p/a Meesterijweg 9a  
7075 EG Etten  
emiel@tiemessen.org  

Opgericht in 1918  

 
 
 
 
 

 
 
jaar toneelvereniging Etten 
 

 
In 2018 bestaat Toneelvereniging Etten 100 jaar. Dat is een bijzonder 
jubileum, waar wij als vereniging op 27 oktober op passende wijze bij 
stil staan.  
 
Graag willen wij ook onze OUD-LEDEN uitnodigen voor de receptie 
van 14:30 tot en met 17:00 uur bij Zaal Köster in ETTEN 
 
Tijdens de receptie is er een uitgebreide expositie over de 
geschiedenis van onze vereniging te zien.  
 
 
 

www.toneelverenigingetten.nl 
 

http://www.toneelverenigingetten.nl/


 

 

Sint en zijn Pieten maken feest bij u thuis! 
Al vele jaren zijn wij in (en rond) Etten actief als Sinterklaas en zwarte Piet. Wij bezorgen met veel 
plezier uw kind(eren) een geweldige middag of avond. We komen standaard met Sint en twee zwarte 
pieten. 
En als wij op bezoek zijn geweest zult u ons niet snel meer vergeten. Wij besteden veel aandacht aan 
het voorkomen van onze Sint en Pieten én ze genieten telkens weer van al die blije gezichtjes!  
  
WIJ KOMEN ONZE AFSPRAKEN ALTIJD NA EN 
HEBBEN HET NOG NOOIT AF LATEN WETEN!! 
 Voor een reservering kunt u contact opnemen 
met telefoonnummer 06-10622139. 
Vervolgens krijgt u een bevestiging met het 
verzoek om informatie aan te leveren. Als u 
aangeeft dat u dezelfde Sinterklaas wilt als uw 
kinderen hebben gezien op de Klimpaal, bij de 
gym, dan proberen wij hier rekening mee te 
houden.  
 
Onze Sint en Pieten 
Onze Sinterklaas en Pieten hebben ruime ervaring. Ze zijn al jaren erg betrokken bij het 
Sinterklaasfeest. Met humor en een vriendelijk woord kan hij, samen met de Zwarte Pieten, uw 
Sinterklaasfeest tot een succes maken.  
Onze Zwarte Pieten zijn al geruime tijd actief in hun rol. Ze zijn goedlachs en stellen de kinderen op 
hun gemak. Over het algemeen laten ze een onvergetelijk indruk achter, waar uw kinderen nog lang 
over praten. 
 
Huisbezoeken 
Dat kan! De Sint komt graag bij u op bezoek en hij brengt dan ook nog twee enthousiaste Pieten 
mee! Ons tarief is €35,- voor ongeveer 20 minuten, inclusief strooigoed en reiskosten. Dit jaar zijn we 
te boeken op 1,2,4 en 5 december. 
 
De bezoektijd die u reserveert zijn wij ook 
daadwerkelijk bij u aanwezig. Mocht er onverhoopt 
vertraging oplopen, dan nemen wij contact met u op. 
Met het reserveren van een bezoek zal gevraagd 
worden om informatie over de aanwezige personen 
aan te leveren. Hierdoor kunnen we het bezoek een 
persoonlijk tintje geven. 
Over de tarieven. 
Sint en Piet komen naar Nederland om de verjaardag van de Goedheiligman uitgebreid te vieren, niet 
om winst te maken.  
 
De inkomsten worden dan ook gebruikt voor het dekken van onkosten van onze vrijwilligers of via 
onze stichting gedoneerd aan de Ettens verenigingen.  
Zo blijft Sinterklaas in de eerste plaats een feest van geven, niet van nemen! 
 

Stichting Heren Promotie Team tbv Vrouwenkoor Con Brio 



waor blif de tied 

 

  



Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

  



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:Delpher-Graafschap-Bode.    Groeten van aover  den iessel. 



Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

 

Een boeket van geluk vorm je van de vreugde. 

Die je op je levenspad tegenkomt. 

En natuurlijk plukt. 

 

Als je maar lang genoeg gewoon blijft. 

Wordt je vanzelf bijzonder. 

 

De zon zonder zijn warmte. 

De zee zonder zijn strand. 

Een nacht waarin geen sterren stralen. 

De liefde zonder band. 

Bloemen zonder kleuren. 

De  winter zonder kou. 

Dat is net zo onbegrijpelijk. 

Als een leven zonder jou. 

Zorg voor een groene boom in Uw hart. 
Wie weet komt er een mooie zangvogel op af. 
 
Tot de volgende keer. Gr. B.S. 

Vrijwilligers gezocht: 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met activiteiten van cliënten, bv. wandelen, 
fietsen, spelletjes doen,  bloemen halen en op de vaas zetten,  binnentuin/belevingstuin schoffelen, 
helpen bij kledingruilpunt 't KleedGoed. 
Heb je een paar uurtjes in de week of per 14 dagen, (alles is in overleg mogelijk) horen we het graag! 
 
Team werk& dagactiviteiten 't laer, 
tel.nr. 088575-1400 

http://tel.nr/


 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Vanaf 17 november 2018 kom ik weer naar Nederland. 
Omdat ik het niet alleen kan neem ik mijn pieten mee. Wij 
zouden het heel leuk vinden om aan jullie cadeautjes te 
geven en gezellig met jullie te kletsen. Ook hebben wij een 
boksje mee en dansen wij graag een sinterklaasliedje 
(Warboel) met jullie. Beide hebben wij ervaring met kinderen 
en een is er pedagogisch afgestudeerd. 
 
Wij bestaan uit twee pieten en zijn te boeken in de 
weekenden (vrijdag, zaterdag, zondag) vanaf de landelijke 
intocht. Woensdag 5 december zijn wij uiteraard ook te 
boeken. Bezoek buiten deze dagen kan in overleg. 
 
Ons tarief is: 

- 2 pieten, half uur, met strooigoed € 30,00 
 
 
Wij zijn beschikbaar in de volgende plaatsen: Terborg, 
Etten, Gaanderen, Silvolde, Sinderen, Ulft, Gendringen, 
Varsseveld en Westendorp. 
Evt. overige plaatsen in overleg. 
 
Bent u op zoek naar twee leuke enthousiaste pieten? 
Bel of mail dan voor meer informatie naar: 
06-52169099 
D.kindervermaak@hotmail.com 
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KERMIS 2018 

Inmiddels zitten we alweer een aantal weken in oktober en 

kunnen we met veel plezier terugkijken op een geslaagde kermis. 

Ook dit jaar hebben we met elkaar een mooi feest kunnen maken in Etten. 

Vrijdag 

Op vrijdag is de jeugd de kermis gestart met een Fryday White party.  

Ongeveer 50 jongeren hebben hier gebruik van gemaakt. De tienerparty 

 willen we graag de komende jaren uitbreiden, tips en leuke ideeën zijn dan ook altijd welkom. 

 

Zaterdag 

Op zaterdag hebben we de vogel aan de schietmast gehangen. Hierbij zijn wij muzikaal begeleid door 

de onze eigen schutterij en Harmonie Onderling genoegen. Mooi om te zien dat “Noaberschap” nog 

altijd hoog in het vaandel staat. 

Na de traditionele kerkdienst is ook het Lunapark officieel geopend. 

 

Zondag 

Helaas moesten wij door het slechte weer een aanpassing doen in ons programma. De rondgang die 

samen met de schutterij “Sint Martinus” Gaanderen gepland stond, kon geen doorgang vinden. In de 

feesttent hebben zij zich wel muzikaal laten horen. Ook onze majorettes en de jongste tamboers 

hebben een optreden gegeven. 

Die middag werd er geschoten door de jeugd. Ondanks de regen hadden we een record opkomst van 

28 kinderen. Het was een leuke spannende wedstrijd, waarbij de volgende prijzen verdeeld zijn. 

 

Hals: Tess Bolder 

Rechtervleugel: Ylva Jansen 

Linkervleugel: Noa Löverink 

Staart: Indi Hoenolt 

Jeugdkoningin: Dena Bultink.  

 

Maandag 

Maandagmorgen hebben we vier jubilarissen mogen feliciteren binnen onze vereniging. Alle vier met 

een 25 jarig jubileum. Wethouder Ria Ankersmit was naar Etten gekomen om de onderscheidingen 

uit te reiken.  

 



 

 

 

Marinus Paardekoper, Eugene Heukshorst, Leon van Aken en Sebastiaan Jansen. Via deze weg 

nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor alles wat jullie voor de vereniging hebben gedaan en nog 

steeds doen!  

 

Maandag is ook de dag van het koningschieten. Vol spanning hebben we weer met z’n allen naar de 

schietmast staan kijken. 

Ook aan het kruisboogschieten werd enthousiast deelgenomen. 

De uitslagen zijn als volgt: 

Kruisboogschieten 

1e prijs vrouwen: Selma Bultink 

1e prijs mannen: Ralph van Aken 

Vogelschieten: 

Hals: Marcel Thuis 

Rechtervleugel: René Pastoors 

Linkervleugel: Ralph van Aken 

Koning Etten 2018: Sjon Slütter 

Dinsdag 

Vorig jaar zijn we begonnen met de kidsgames op dinsdag. Om de kinderen van Etten wat extra’s te 

bieden. Naast het fladderschieten stonden er op dinsdag bij de tent dus ook weer een heleboel oud 

Hollandse spelen opgesteld. Ook was er voor de kinderen gratis ranja, een springkussen en een 

mogelijkheid tot schminken geregeld. “Ijsboerderij ’t Kempe” Heeft alle kinderen weer een gratis ijsje 

voorzien. Van deze morgen hebben ongeveer 55 kinderen gebruik gemaakt en kan dus opnieuw een 

groot succes genoemd worden. 

Bij het fladderschieten is de hoogste schutter, na het kampen, Bart Smits geworden. 

Fladderkoning is Camiel Arentsen 

Woensdag 

Op woensdag zijn we met een groot aantal vrijwilligers alles weer gaan opruimen. De tent, het 

lunapark en natuurlijk de straten van Etten moesten weer netjes achtergelaten worden. 

De Ettense kermis draait op vrijwilligers, samen zorgen wij er ieder jaar weer voor dat alle 

festiviteiten doorgang kunnen vinden. 

Langs deze weg willen wij dan alle vrijwilligers nogmaals bedanken, voor de tijd en de inzet die zij ook 

dit jaar weer hebben gegeven. Zonder jullie geen feest! 

Ook een bedankje aan de Ettense bevolking. 

Wij zeggen alvast: Tot volgend jaar! 

Dan staan ook wij weer voor jullie klaar. 

De kermiscommissie van Schutterij “De Eendracht” 



 

 

 
 

Ettens Mannenkoor in “Games 2 the movies” in Emmerich, Zutphen  

en Doetinchem 

 

Op het moment dat u deze Treffer leest is het eerste concert van de drie theater 

tournee van het Ettens Mannenkoor samen met Harmonie Concordia Eefde, een 

concert in het Stadttheater in Emmerich op 20 oktober, net geweest. Het Stadttheater 

bestaat dit jaar 50 jaar en dit concert was de officiële feestactiviteit.  

 

 
 

Het Ettens Mannenkoor en Concordia Eefde bestaan dit jaar 105 jaar en net als bij 

onze honderdjarige jubilea in 2013 geven we nu een aantal gezamenlijke concerten. 

Na het concert in Emmerich gaat de drie theater tournee verder op 16 februari 2019 

in De Hanzehof in Zutphen en op 16 maart in Amphion in Doetinchem.  



 

 

 

 

Voor de concerten in Zutphen en Doetinchem (zie bij agenda hier onder) zijn nog 

kaarten verkrijgbaar. 

De concerten hebben de titel 'Games 2 the movies' meegekregen. We vertellen in 

ongeveer 20 muziekstukken een verhaal van liefde, strijd, uitbuiting en avontuur. De 

muziek komt uit films als Star Wars, Highlander, Band of Brothers, Titanic, Exodus en 

Amistad. In de film Amistad gaat het om de strijd tegen uitbuiting van de slaven. Met 

nummers als 'Homeless', 'Sifuni Mungu' en 'Dry your tears Africa' wordt dit thema 

onderstreept. Liefde voor het leven en voor elkaar komt tot uiting in nummers als 'My 

heart will go on' en 'Can you feel the love tonight', maar ook met bijvoorbeeld 'Here's 

to the Heroes' en 'Hymn to the fallen' waarin de liefde voor elkaar tot uiting komt in de 

dankbaarheid voor hen die hun leven voor anderen hebben gegeven. 

 

Direct na dit jubileumconcert gaan we (verder) repeteren voor ons Warm Winter 

Concert op 14 december in de Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg. We zingen altijd 

graag in deze mooie kerk met goede akoestiek in het oude centrum van het dorp, 

vlak bij het kasteel. Op 22 december geven we een besloten concert ter gelegenheid 

van het veertig jarig bestaan van onze Club van Honderd in de St. Martinuskerk in 

Etten. Het belooft een prachtig en sfeervol concert te worden in Kerstsfeer! 

We kijken ook al over volgend jaar heen naar 2020. In dat jaar is het 75 jaar geleden 

dat Wereldoorlog II voorbij was en ook Etten bevrijd werd. Vlak voor de 

zomervakantie kwam een mooi idee op om in Etten in dit kader weer een groot 

openluchtspektakel te organiseren. Een vergadering van Keep them Rolling werd 

bezocht, een brief aan de Luchtmacht werd verstuurd, een overleg met de 

Burgemeester en de Wethouder Cultuur is gehouden, een logo werd ontworpen, een 

script is geschreven en alweer herschreven, deelnemers en belanghebbenden 

werden gepolst en sponsors geïnformeerd. Noteer de datum alvast in uw agenda: 5-

6-7 juni 2020. 

 

Agenda, zie ook www. ettensmannenkoor.nl 

- 14 december 2018 20.00 uur Warm Winter Concert Pancratiuskerk, ’s-Heerenberg 

- 22 december 2018 20.00 uur Jubileum (Kerst)concert voor leden van de 

veertigjarige Club van Honderd St. Martinuskerk, Etten 

- 16 februari 2019 19.30 uur Concert met Harmonie Concordia Eefde Hanzehof, 

Zutphen 

- 16 maart 2019 20.00 uur Concert met Harmonie Concordia Eefde Amphion, 

Doetinchem. Kaarten voor dit concert kunt u bestellen bij Amphion via 

www.amphion.nl/programma/ettens-mannenkoor-muziek-uit-film-en-games/16-03-

2019-20-00/ 

- 5-6-7 juni 2020 Van Bezetting tot Vrijheid Etten 

 

http://www.amphion.nl/programma/ettens-mannenkoor-muziek-uit-film-en-games/16-03-2019-20-00/
http://www.amphion.nl/programma/ettens-mannenkoor-muziek-uit-film-en-games/16-03-2019-20-00/


 

 

Zonnebloem Etten 

Jaarprogramma 2018-2019 

20 Oktober 2018:  Workshop Adventskrans maken. 

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

“groene vingers” een adventskrans gaan maken voor de kerstdagen. 

Materialen: wordt voor gezorgd. 

Tijd: 14.00-17.00 uur. 

Kosten: €12.50 p.p. 

Locatie: Glazeren Kast in Etten. 

December 2018*:         Extraatje voor de gasten vanaf 80 en de zieken. 

2 Februari 2019:            Carnavalsmiddag met verloting bij Köster. 

April 2019 *:   Naar de DRU: Voor mannen en vrouwen smeden en  

emailleren. 

22 Juni 2019:   Wandeltocht. 

Lotenverkoop van de Zonnebloem. 

8 September 2019:  Nationale Ziekendag. Aansluitend gezellig samen zijn  

met een heerlijke brunch. 

November 2019*:    Gezellige muziekmiddag met een bingo.  

December 2019*:  Extraatje voor de gasten vanaf 80 en de zieken 

VRIJWILLIGERS  

Wij zoeken dringend 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! 
Neem dan contact op via: 0315-324775 (Claudia Helmink). 

DONATIES  

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 

 

*Exacte datum nog niet bekend.   
De Zonnebloem Etten 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidkOuuvordAhXO6aQKHZm5BXoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.welzorg.nl/opdrachtgever/uwv/logo-staand/&psig=AOvVaw3jJAzqrRNL6NbEGFEaDzKO&ust=1535364960359533


 

 

Uitslag Zonnebloem Loten 

 
 

Prijsnummer  Prijs     Aantal prijzen   Gevallen op 
1e prijs   € 15.000,-    1    0749977 
2e prijs   € 10.000,-    1    0884499 
3e prijs   Droomreis t.w.v. € 3.500,-  1    0117147 
4e prijs   Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-  1    0732026 
5e prijs   Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-  1    0621582 
6e prijs   Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-  1    0948541 
7e prijs  € 2.500,-    1    0211931 
8e prijs   € 2.500,-    1    0448799 
9e prijs   € 1.000,-    1   0988693 
10e prijs   € 1.000,-    1    0821872 
11e prijs   Weekendje weg t.w.v. € 445,-  1    1007847 
12e prijs   Weekendje weg t.w.v. € 445,-  1    0492307 
13e prijs   Weekendje weg t.w.v. € 445,-  1    0445011 
14e prijs   € 445,-     1    0005483 
15e prijs   € 445,-     1    0908312 
16e prijs   € 445,-     1    0396999 
17e prijs   € 445,-     1    0743713 
18e prijs   € 445,-     1    0128163 
19e prijs   iPad t.w.v. € 400,-   1    0856342 
20e prijs   iPad t.w.v. € 400,-   1    0387373 
21e prijs  iPad t.w.v. € 400,-   1    0142707 
22e prijs   Ballonvaart t.w.v. € 358,-   1    0530076 
23e prijs   Ballonvaart t.w.v. € 358,-   1    0971608 
24e prijs   E-reader t.w.v. € 129,-   1    0667355 
25e prijs   E-reader t.w.v. € 129,-   1    0808337 
26e prijs  VVV bon t.w.v. € 100,-   15    43801 (5 eindcijfers) 
27e prijs   VVV bon t.w.v. € 100,-   15    30243 (5 eindcijfers) 
28e prijs   VVV bon t.w.v. € 100,-   15    94687 (5 eindcijfers) 
29e prijs   VVV bon t.w.v. € 100,-   15    59748 (5 eindcijfers) 
30e prijs   VVV bon t.w.v. € 100,-   15    84440 (5 eindcijfers) 
31e prijs   € 50,-     150    5441 (4 eindcijfers) 
32e prijs   € 50,-     150    2699 (4 eindcijfers) 
33e prijs   € 50,-     150    6653 (4 eindcijfers) 
34e prijs  € 15,-     1.500    353 (3 eindcijfers) 
35e prijs   € 15,-     1.500    112 (3 eindcijfers) 
36e prijs   € 15,-     1.500    245 (3 eindcijfers) 

1x 
 

omreis t.w.v. € 3.500,- 

 
Onder voorbehoud van typefouten. 
fiets t.w.v. € 2.500,- 

 
Weekendje weg 

 
in eigen land t.w.v. € 445,- 

 

3x 
 



 

 

 

 

Maak jij een wens mogelijk? 

Hoe leuk zou dat zijn om met een gast(en) en een vrijwilliger van de 

Zonnebloem een wens waar te maken? 

 
Onlangs hebben de gasten van de Zonnebloem een “wensenlijst” voor een uitje in mogen vullen. 

Daar kwamen super leuke ideeën uit voort:  een dagje uit in Nederland, Intratuin in Duiven, 

boottocht, korte vakantie, bingo, dagje naar ’t Loo in Apeldoorn , Cactushoeve in Ruurlo, uitje waar 

weinig gelopen hoeft te worden, midgetgolf, huifkartocht incl. eten,  dagje Kronenburg, Apenheul, 

Isselganger, Schouwburg, dagje naar zee, Moezeköttel en Anholter Sweitz… 

 

Naast de agenda van de Zonnebloem willen we onze gasten graag iets meer bieden. Helaas zijn wij 

niet in de mogelijkheid om een wens voor een ieder waar te maken, maar zouden het dolgraag 

willen. We weten dat in Etten veel betrokken mensen wonen en iets voor een ander willen 

betekenen. Vandaar dat we de vraag stellen: “Maak jij een wens mogelijk?” 

Lijkt jou dit iets, dan kun je contact opnemen met Ria Wieskamp (328673), Stephanie v.d. Heijden 

(06-23594334) of Claudia Helmink (324775). We staan je graag te woord en geven je uitleg over het 

uitstapje!  

We horen het graag! 

Vrijwilligers De Zonnebloem Etten  

 

 

 
Ga je mee als vrijwilliger of chauffeur? Dan word je aangemeld als vrijwilliger. 

De Zonnebloem heeft voor alle vrijwilligers en deelnemers een collectieve verzekering afgesloten. 

Deze verzekering geldt als aanvullende verzekering voor de schade die jouw eigen verzekering 

eventueel niet dekt. Onze verzekering is zeer uitgebreid en dekt bijvoorbeeld ook autoschade. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjyteYvIrdAhWHr6QKHUn_DPcQjRx6BAgBEAU&url=https://clipart.info/blue-sparkle-png-free-7704&psig=AOvVaw38GS-YHjbxI_EyN6ImvLT_&ust=1535364347627805


 

 

 
Collecte Kankerbestrijding 2018: 
De collecte voor de Kankerbestrijding heeft dit jaar opgebracht het prachtige bedrag 
van €  1613,17.  Bijna € 100,00 meer dan vorig jaar.  Dank aan alle gevers, maar ook  
dank aan mijn 21 collectanten die met plezier de collectebus in ontvangst nemen en 
weer hun wijk meerdere keren aflopen. 
Wie de collecte gemist heeft kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name 
van KWF in Amsterdam. 
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we meer onderzoek mogelijk 
maken. Onderzoek waarmee betere en minder ingrijpende  behandelingen tegen kanker  
ontwikkeld kunnen worden. 
Nogmaals iedereen hartelijk dank voor Uw gift aan deze zo belangrijke collecte. 
Namens de afdeling Etten, 
Gerard Wenting.     

 

 

NIERSTICHTING. 

Van 16 t/m 22 september 2018 was de jaarlijkse collecte voor de Nierstichting in ons dorp. 
20 collectanten zijn op pad geweest en hebben het mooie bedrag van € 1.038,30. opgehaald. 
De Nierstichting Dankt de inwoners van Etten die iets in de bus gedaan hebben en de collectanten 
Hartelijk. 
Namens de Nierstichting – Conny Smink. 
 

 

Beste Ettenaren. 

Misschien heeft U op woensdag 3 oktober 2018 op de TV de uitzending – Herinneringen voor het 
leven – over de hersenziekte Dementie gezien. Alzheimer Nederland maakt het mogelijk dat er geld 
aan  wetenschappelijk onderzoek wordt besteed waardoor er in de toekomst medicijnen en een 
therapie gevonden kan worden om deze vreselijke ziekte een halt toe te roepen. 
In de week van 5 t/m 10 november a.s. is het landelijke collecteweek en zal er ook in Etten 
gecollecteerd worden. 
Van Harte hoopt Alzheimer Nederland op een mooi bedrag voor het onderzoek. 
De wintertijd is ingegaan als de collecteweek gehouden wordt. Dit betekent erg vroeg donker en ook 
nog in een tijd waarin al naar het Sinterklaasfeest wordt uitgekeken. 
Hopelijk wilt U toch een bijdrage leveren voor verder onderzoek. 
 

Opbrengst collecte Epilepsiefonds in juni 2018:  € 550,31  

Dankzij de collectanten Hennie Braam,  Ginie Terhorst, Eugenie Tiemessen, Riky Leijzer, Rinie 
Ketelaar, Mayke Wieskamp, Benny Meijer, Petra Meijer. 
Ook dit jaar collecteerden zij weer voor dit goede doel en zonder collecte geen 
onderzoeksmogelijkheden. 
Voor het jaar 2019 zoeken we nog enkele collectanten.  
Voor meer informatie bel met Aloys Harmsen te Etten, 06 53 47 62 01 
Kijk ook eens op YouTube: Collectanten zijn onmisbaar voor het Epilepsiefonds! 
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