
Vri’jwilligers, 

Der zunt soms van die dagen dan wil ik 

oaver niks schrieven of dan kan ik oaver 

niks schrieven. Der is dan zovolle narigheid 

um mien hen, dan stao ik echt met mien 

b……… mond vol tanden. Maor toen ik de 

letste weak van de school vakantie veurbi’j 

’t voetbalveld liep en al die kinderen daor 

zag bezig zunt, met een hamer, knieptang 

en al dat holt kwam mien de volgende 

gedachte weer op. Wat zal ons land er 

anders uutzien zonder al die vri’jwilligers. 

Waor wi’j komt, alles dri’jt tegenwoordig 

op vri’jwillers, in de ziekenhuuzen, de 

verzorgings tehuuzen, bi’j al onze 

sportverenigingen en zeker ook bi’j de 

KiVaDa. Ik heb mien echt verwonderd, hoe 

die daor de kinderen kunnen vermaken. 

Petje af heur. Want laoten wi’j eerluk zun, 

’t zunt allemaol kinderen van een ander. 

Althans daor gao ik wel van uut, misschien 

zunt der wel een paar vri’jwilligers, wie 

daor kinderen zien lopen en dan denken, 

“zie den kon ook nog wel eens van mien 

zun”. Maor dat effe terzijde. Soms kun i’j 

o’w eigen kinderen thuus wel eens achter 

’t behangen plakken, maor daor motten ze 

toch met al hun geduld de kinderen een 

paar fijne dagen bezorgen. Volgens mien 

was ’t thema dit jaor cowboy en indianen, 

een geveurluk thema, want daor zunt al 

eens kamervraogen oaver gesteld, want 

dat kump uut de koliniale en toen waren 

onze veurolders niet de alle braafsten. Ze 

hadden toen nog geen behang anders 

waren der toen ook verschillende achter 

geplakt. Ik hol der wel van dat kinderen 

zich kunnen vermaken met de cowboys en 

de indianen, daor worden ze hard van en 

leren dan mekaar te respecteren. Het zunt 

allemaol onschuldige spelletjes. Dus 

nogmaals applaus veur al die vri’jwilligers 

waor ze ook zunt en wat ze ook doen. 

 

De groet 

B u E  

  

 

 

    

  

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  17 Oktober voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 23 Oktober 2018. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                                 September 2018, jaargang 39 

                                         Nummer 371 
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Café-Zaal Köster 
0315-341985 of per mail naar: 

info@kosteretten.nl 
 

Salades en puddingen  voor de kermis 

kunt u bestellen   

t/m dinsdag 18 september. 
 

 

Dinsdag 25 september is de 

ballonnenman er 

om 15.00 uur. 
www.kosteretten.nl 



 

  

De jeugd van tegeswoordig 

 

Opoe is al old en een betjen krom 

Maor nog beheurlek bi-j de pinken 

Nee, opoe is vas niet achterlek of dom 

Hölt van kloeke meiden en stoere binken 

 

Blagen die hun menneke of vröwke staon 

Die as hun olders ’t olde getrouwe eren 

Die’j veur ’n boodschap könt laoten gaon 

En zich bi-j tegenwind en onti-j duftig weren 

 

Die veur olde leuj nog opstaon in de trein 

En minzaam knikkend nog ‘n präötje maken 

Jao, dat vindt opoe altied bes wel fijn 

Dat kan heur nog heel gevulig raken 

 

Die heur nog helpen bi-j ‘t aoverstaeken  

In den drukke winkelstraot naor de aoverkant 

Jao, dat vuult altied nog as ’n warme daeken 

Zo’n behulpzame, uutgestaoken puberhand 

 

Maor opoe wödt alsmaor older met de joren 

En de tiener is veranderd met de tied 

De warme band van weleer is wat veloren  

En dat landt bi-j opoe as een vleugje vedriet 

 

I-j könt ze niet meer um ’n boodschap sturen 

En een helpende hand is der vaak niet meer 

Het is niet anders ’t zal mien tied wel duren 

Mijmert opoe op heur kamertje in Zoetermeer 

 

Mao, de jeugd van now is pienter en oprech  

Ze wetten van van de hoed en de rand 

kommen altied op hun peutjes trech 

Zun craetief, heel attent en bi-jdehand 

 

Jao zal wel, dich opoe met ’n diepe zuch 

Een knötje kan’k der soms van kriegen 

Ok al blaos i-j ze de kont vol luch 

Dan nog können ze niet vliegen 

 

    Joop Keurentjes. Ettens dialek 

 



 

 

 
Regionale toppers bij Achterhoeks Buutkampioenschap. 
 
Het Achterhoeks Buutkampioenschap, georganiseerd door CV de 
Deurzetters uit Etten, is dit jaar op zaterdag 24 november. Vorig jaar ging 
Vincent Nijhof er voor de tweede keer van door met de vakjury prijs en was 
de publieksprijs prooi voor Lambert-Jan Koops. Wie houdt Vincent af van 
een trilogie. De volgende deelnemers zullen in ieder geval een poging 
wagen. Deelnemers komen dit jaar uit een groot deel van de regio, van 
Groenlo tot ’s Heerenberg. Maar we zijn ook erg trots te kunnen melden dat er dit jaar een dame de 
strijd aan gaat om de felbegeerde titel in de wacht te slepen. 
 
Het deelnemersveld is (vooralsnog) als volgt: 
Vincent Nijhof – d’Olde Waskupen 
Daniel Schmitz – d ‘Olde Waskupen 
Willem Rouwhorst uit Zieuwent 
Linda Migchelbrink uit Ulft 
Marcel Braam – de Vossenjagers  
Joost en Martijn uit Groenlo 
Niels Berendsen – CV de Deurzetters 
 
De deelnemers presenteren een buut van minimaal 11 en maximaal 14 minuten waarbij ze gejureerd 
worden door een jury, wederom onder leiding van juryvoorzitter, Jan Fischer (alias den Hummel) uit 
Ulft.  Naast de prijs van de vakjury is er nog een publieksprijs te verdienen. De publieksprijs was vorig 
jaar  prooi voor Lambert Jan Koops.  
 
In een paar jaar is het Achterhoeks Buutkampioenschap uitgegroeid tot een regionaal fenomeen. Van 
heinde en ver komen de gasten en deelnemers naar het Achterhoeks Buutkampioenschap dat 
georganiseerd wordt door deze jonge vereniging uit Etten, de Deurzetters.  De Deurzetters zijn in 
2015 opgericht, maar hebben zich snel geprofileerd in de regio als een ondernemende vereniging.  
 
Kaarten, à €10,00 per stuk, zijn voor dit lachfestijn op vrijdagavond 12 oktober vanaf 20.11 uur te 
koop bij Residentie Köster. Het is niet mogelijk vooraf kaarten te reserveren. 
 
 

 



 

  

 



 

 

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. 

VRIJWILLIGERS  

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! 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 

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


 

 

 

STICHTING   DORPSPLEIN   ETTEN 

 
 
 

IJsbaan op het dorpsplein in Etten 
 
Vorig jaar heeft Stichting Dorpsplein Etten voor de 1e keer in de geschiedenis een 
kunststofschaatsbaan geplaatst op het dorpsplein in Etten. Het bleek een schot in de roos, want vele 
kinderen, ouders en andere belangstellenden wisten de weg naar het dorpsplein te vinden. Het 
dorpsplein was in kerstsferen gehuld en dankzij de inzet van vele vrijwilligers en verenigingen werd de 
1e editie een groot succes. Dat vraagt uiteraard om een vervolg… 
 
Inmiddels zijn de eerste plannen alweer gemaakt voor een 2e editie van dit evenement. Ook dit jaar 
zal er een schaatsbaan op het plein geplaatst worden en wel van donderdag 27 december tot en 
met zaterdag 29 december!  
 
Graag willen we dit jaar het evenement professionaliseren én de schaatsbaan uitbreiden. De 
schaatsbaan was vorig jaar 104m2. Dat was een prima afmeting voor de eerste keer. Dit jaar streven 
we naar een schaatsbaan van 200 of 300m2. Ook willen we graag een schaatsbaan plaatsen van een 
betere kwaliteit om het schaatsplezier te vergroten. We hebben nu dan ook een kunststofschaatsbaan 
op het oog met een vergelijkbare kwaliteit als die van echt ijs! 
 
Uiteraard kunnen we dit als Stichting alleen realiseren met de hulp van vrijwilligers, verenigingen en 
sponsoren uit ons dorp en omstreken. Daarom vragen we jullie hulp op diverse fronten: 
 

• Vrijwilligers voor bezetting van de kramen 
Lijkt het jou leuk om op één dag(deel) of op meerdere dagen te helpen bij de verkoop van 
chocomelk, glühwein etc. en/of de uitgifte van schaatsen, dan horen wij dat graag. We kunnen 
altijd mensen gebruiken die het gezellig vinden om ons te helpen bij deze activiteiten (die dus 
plaatsvinden op 27 t/m 29 december). Je kunt je opgeven bij Barry Kock 
(b.kock66@upcmail.nl of 06-43408382) of bij Annelies Bijsterbosch 
(a.bijsterbosch30@gmail.com of 06-30535758). Geef svp even aan wanneer je beschikbaar 
bent, dan zorgen wij voor een indeling. 

• Sponsoring 
Vorig jaar mochten we rekenen op vele sponsoren uit ons dorp en de omgeving. Dankzij jullie 
hulp is het evenement een succes geworden. Ook dit jaar hopen we weer te mogen rekenen 
op vele sponsoren vooral ook omdat we het evenement willen professionaliseren. Heb jij 
interesse om dit evenement (financieel) te ondersteunen, dan houden wij ons aanbevolen. 
Uiteraard zullen wij zorgen voor naamsvermelding en het omroepen van de sponsoren. Ook 
bestaat de mogelijkheid tot het plaatsen van een reclamebord. Geïnteresseerden kunnen zich 
voor meer informatie wenden tot Barry Kock (b.kock66@upcmail.nl of 06-43408382) of 
Annelies Bijsterbosch (a.bijsterbosch30@gmail.com of 06-30535758). 

• Verenigingen 
Diverse muzikale verenigingen uit ons dorp hebben vorig jaar hun medewerking verleend aan 
dit evenement. We hopen dat we ook dit jaar weer mogen rekenen op hun muzikale 
medewerking. Lijkt het jou leuk om met jouw vereniging een muzikale bijdragen te leveren 
neem dan contact op met Barry Kock (b.kock66@upcmail.nl of 06-43408382) of Annelies 
Bijsterbosch (a.bijsterbosch30@gmail.com of 06-30535758). Geef svp even aan wanneer je 
beschikbaar bent, dan zorgen wij voor een indeling. 
 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking! 

 

Sjoerd Jansen, namens bestuur en vrijwilligers van Stichting Dorpsplein Etten 

mailto:b.kock66@upcmail.nl
mailto:a.bijsterbosch30@gmail.com
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“Help uw medemens in nood zoals u zelf geholpen wilt 

worden” 

 

want: ALS JE NIETS DOET, GEBEURT ER NIETS ! 

 

Weet jij wat je moet doen..... 

 

EHBO Etten gaat van start met de opleiding Eerste Hulp Bij Ongevallen ! 

Aanvang        Donderdag 20 september                                                                                                                                                                

lesduur          10 donderdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur 

leslocatie      Verenigingsgebouw EHBO 

                      Sinderenseweg 1a  

                      7051 HD Varsseveld 

De kosten voor deze opleiding bedragen € 175,00 incl. lesmateriaal en het 

ORANJE KRUIS examen op donderdag 29 november 2018 

 

Daarnaast verzorgen wij jaarlijks opleidingen REANIMATIE met AED              

zodat u kunt handelen als iedere seconde telt ... 

Veelal worden onze opleidingen, afhankelijk van uw aanvullende 

zorgverzekering, vergoed door de zorgverzekeraar! 

 

Voor info en/of aanmelding:  

 ehbo-etten@live.nl  

Jolanda Blum 0314-362315 

 



 

  

 



 

 

 



Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

 

“t Is nog vroeg in de morgen  

Toch ga ik je even schrijven 

Ik weet dat je er blij mee bent 

En als ik straks op bezoek kom 

Laat ik dit briefje 

Met zomaar wat lieve woorden 

Op papier  dat zul je lezen 

Dat ik je nu en hier 

Je altijd bij mij heb!!! 

 

Soms zou ik een vogel willen wezen 

Die op eigen wiekslag zweeft 

En met zijn vleugels zwart wit gestipt 

Héél even de gouden zon voor jou heeft aangetipt. 

 

Voor jou een handvol bloemen 

Voor jou een gouden zon 

Voor jou wel duizend lieve wensen 

En al het goede 

Het goede uit de bron. 

 

Tot de volgende keer.    B.S. 



 

  

 

 



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:Delpher-Graafschap-Bode            Groeten van aover den Iessel 



waor blif de tied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Kermis 2018 

 

De vakantie is weer voorbij en de eerste kermissen hier in de buurt 

zijn alweer geweest. 

Ook de schutterij in Etten is alweer enkele maanden bezig met de 

voorbereidingen van de kermis 2018. 

Dat de jeugd de toekomst is, laat de schutterij zien met haar programma.  

Na het succes van vorig jaar zal er ook dit jaar op vrijdag een non-alcoholische teenparty zijn. 

Alle jeugd van groep 8 tot 18 jaar uit Etten en omgeving is daarbij uitgenodigd. DJ Roel zal 

weer voor de muziek zorgen en het thema is: Friday WHITE met als dresscode white. 

Op zondag is er het jeugdkoningschieten. Iedere jonge inwoner van Etten van 8 t/m 17 jaar 

mag hier aan meedoen. Vanaf 10 jaar mag je meedoen voor het koningsschot. Wie wordt dit 

jaar onze jeugdkoning of koningin?  

Carnavalsprinses Indi en haar adjudanten Cas en Stijn zullen de openingsschoten verzorgen 

en dingen natuurlijk mee naar deze nieuwe “extra” titel. 

Op dinsdagmorgen zijn ook dit jaar de kidsgames. Oudhollandse spelen waarbij leuke prijzen 

te winnen zijn. Ook worden er extra kaartjes voor het Lunapark onder de deelnemende 

kinderen verdeeld. 

Maakt u zich geen zorgen, want bij het samenstellen van het programma is natuurlijk ook 

gedacht aan de rest van Etten. Van dansen in de feesttent tot het koningschieten op 

maandag en het ballenschieten op dinsdag. 

kermis 2018. Wij hebben er weer zin in.  

van 21 t/m 25 september.  

U komt toch ook? 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schutterij De Eendracht is op zoek naar jou. Wij hebben de volgende 
onderdelen:  Majorettes, Muziekcorps bestaande uit tamboers – marching 
bells en lyra’s,  Vendeliers en Kruisboogschutters. 
 
Wij zijn op zoek naar gezellige mensen jong en oud die onze club komen 
versterken.  
 
Onze oefenavonden zijn voor de kruisboogschutters iedere dinsdag van 20.00 tot 23.00 uur. De 
andere onderdelen hebben de oefenmiddag/avond op de woensdag.  
Wij nemen deel aan concoursen en organiseren leuke en gezellige activiteiten. Onze 
kruisboogschutters nemen in de wintermaanden deel aan een competitie met een aantal 
verenigingen uit de regio.  
 
Op dinsdag 2 oktober geven wij een demonstratie met de kruisboogschutters. Ook is er dan 
gelegenheid om met een luchtbuks te schieten. Loop vrijblijvend even binnen, wij hebben de koffie 
klaar staan.  
 
Mocht er interesse zijn voor een ander onderdeel van onze vereniging kom op de woensdag even 
kijken of geef het aan via ons mail adres  secretaris@eendrachtetten.nl  wij zullen dan contact met 
jou opnemen.  
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
Verhuur gebouw. 
 
Tevens zijn er bij ons de mogelijkheden voor het huren van oefen/vergaderruimtes. 
 
Mocht je hierover meer willen weten, stuur dan even een mail naar secretaris@eendrachtetten.nl  
wij zullen dan contact met jou hierover opnemen.  
 
 

mailto:secretaris@eendrachtetten.nl
mailto:secretaris@eendrachtetten.nl


 

 

 
Fiesta Con Brio 

 
Op 13 oktober 2018 trakteert vrouwenkoor  
Con Brio haar publiek op een swingend 
Zuid-Amerikaans feestje. Aanleiding is  
het 60 jarig bestaan van het koor.   
 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan muziek uit onder meer 
Guadeloupe, Brazilië, Colombia en Argentinië. Een hele uitdaging 
voor het koor, dus haalt dirigent Nick Moritz alles uit de kast om de 
Zuid-Amerikaanse klanken en ritmes te laten stralen. Daarbij wordt 
het koor ondersteund door Jacqueline Edeling met haar 
bandoneonkwartet. Zij studeerde onder andere bandoneón bij Carel 
Kraayenhof en maakte deel uit van het bekende ensemble Cuarteto 
Tangata. 
 
In diezelfde sfeer past ook de Misa Criolla die de vrouwen voor het 
eerst ten gehore zullen brengen.  Als solist komt een ‘oude’ bekende 
na 10 jaar weer terug in Etten. Tobias Klomp heeft bij het EMK al 
eens opgetreden in het Pie Jesu, als jongenssopraantje en zal bij de 
Misa Criolla de solo’s voor zijn rekening nemen.  
Daarnaast presenteert Con Brio tijdens dit jubileumconcert ook een 
bijzondere combinatie van oudere successen met nieuwere muziek. 
Vaste pianiste Miriam Versteegen begeleidt het koor op de piano. 
Een humorvolle terugblik op de geschiedenis van het 60 jarige 
vrouwenkoor waar we u van harte voor uitnodigen. 
 
Graag tot ziens op zaterdag 13 oktober om 20.00 u. in de St. 
Martinuskerk te Etten. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
zaal Köster en drogisterij Westerhof in Etten of via de website 
www.conbrio-etten.nl  maar ook bij de leden van het koor. 
 
Volg ons ook op Facebook en in de media. 
 

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


 

 

 



 

 

 

“Er kan zoveel meer dan je denkt” 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik moet veel nietjes nieten. Maar als ik niet dan niet zo’n niet vaak niet. Niettemin wil ik dat die niet 

goed niet, want als ’n niet niet niet, ben ik niet te genieten. 

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

Klant tot verkoper: “Ik wil deze hamer weer omruilen, want hij slaat er telkens naast”. 

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

Recensie van Beste Zangers:  Maan zingt sterren van de hemel. 

 

Beste Ettenaren,  

Op zondag 16 september vindt er om 10.30 uur een 

viering plaats in de H. Martinuskerk en deze zal in 

het teken staan van de ziekendag. Wij denken in 

deze viering in het bijzonder aan mensen in onze 

parochie die ziek zijn en hopen hen tot steun te zijn. 

De viering vindt plaats in samenwerking met 

organisatie De Zonnebloem (afdeling Etten) en het 

kerkkoor.  

 

Werkgroep Gezinsvieringen 
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De december-doosjesactie van Shoebox4Ro komt er weer aan….u doet toch ook mee? 

Nederlandse kinderen zijn gewend om in december met Sinterklaas of kerstmis cadeaus te krijgen.  
In Roemenië, met name op het platte land, zijn veel arme gezinnen die soms nauwelijks te eten 
hebben en al helemaal geen geld hebben voor leuke dingen. Om de kinderen van deze mensen blij te 
maken brengen wij van Shoebox4Ro hen elk jaar een doosje gevuld met leuke en nuttige dingen. 

 
Wie zijn wij? 

Wij zijn een kleine particuliere Ettense 

hulpgoederenorganisatie voor Roemenië. Sinds enkele jaren 

organiseren wij twee keer per jaar een transport met spullen 

naar scholen, weeshuizen en gezinnen in het westen van 

Roemenië. Het inzamelen van hulpgoederen, het 

samenstellen van de doosjes, het laden van de vrachtwagen 

in Nederland en het uitdelen van de spullen ter plaatse, 

gebeurt door ons zelf.  

Wij reizen op eigen kosten naar Roemenië en hebben persoonlijk contact met de mensen die de 

spullen ontvangen. Zo zijn wij er zeker van de alles op de juiste plek terecht komt. De transporten 

worden kosteloos verzorgd door de firma Hoftijzer uit Lochem. 

Ook dit jaar gaan wij in december weer naar Roemenië toe en hopen daar veel kinderen uit arme 

gezinnen blij te kunnen maken met een cadeau.  

Om er voor te zorgen dat alle kinderen het zelfde krijgen, hebben wij besloten dat de doosjes dit jaar 

gevuld gaan worden met de volgende spullen: 

2 schriften 
1 kleurboek 
1 velletje stickers 
1 pakje kleurpotloden 
1 puntenslijper/gum 
1 tube tandpasta 
2 twix, mars o.i.d. 
2 kleine zakjes snoep 
1 tandenborstel 

Doet u ook mee? Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

Hoe kunt u meedoen? 

U kunt op 2 manieren meedoen. Of u doneert ons € 5 per doosje of u stelt er zelf een samen in een 
door ons geleverd doosje (zoals boven aangegeven). 
Wij hopen dat veel van onze dorpsgenoten onze actie een warm hart toedragen. 
U kunt zich bij ons aanmelden door te bellen of te appen naar 06-44272202 of 06-22175474 of te 

mailen naar shoebox4roemenie2017@gmail.com 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website www.shoebox4ro.com of 

www.facebook.com/Shoebox4Ro/ 

Met hartelijke groeten, 
Namens het Shoebox4Ro-team 
André Nibbelink, Jos Klaassen en Caroline Schaeffer 

http://www.hoftijzerlochem.nl/
mailto:shoebox4roemenie2017@gmail.com
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Afscheid Addy 

 

Redactie De Treffer 



 

  

 

 

 



 

 

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

328167 

 

 

 

 Etten,  18-08- 2018 

 

Overzicht van de thuis- en uitwedstrijden van Etten 1 seizoen 2018 – 2019 5e klasse C 

  

        Uitslag  Aanvang 

23 sept. 18 Etten       - Vosseveld … - …  14.00  ,, (kermis)  

30   ,,   18 Kilder       - Etten  … - …  14.00  ,,   

 07 okt.   18      Ajax B.      - Etten  … - …  14.00  ,, 

14   ,,     18 Etten       - Bredevoort  … - …  14.00  ,, 

21   ,,     18      Etten       - SC Meddo … - …  14.00  ,, 

28   ,,     18 Marienveld      - Etten  … - …  14.00  ,, 

04 nov.  18 Etten       - Halle  … - …  14.00  ,, 

11   ,,     18 inhaal 

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

25   ,,     18      Etten       - Westendorp … - …  14.00  ,, 

02 dec.   18 inhaal 

 09    ,,   18  Etten       - NVC  … - …  14.00  ,, 

16    ,,    18     Stokkum      - Etten  … - …  14.30  ,, 

 17  dec. 2018 t/m 17 jan. 2019     winterstop / inhaal 

20  jan.  19      Etten       - Den Dam  … - …  14.00  ,, 

27   ,,     19 Halle       - Etten  … - …  14.30  ,, 

03  febr  19      Etten       - VVL  … - …  14.00  ,, 

10   ,,     19 Vosseveld      - Etten  … - …  14.00  ,, 

17   ,,     19 Etten           - Kilder  … - …  14.00  ,, 

24   ,,     19      inhaal 

03 mrt . 19      carnaval 

10   ,,     19 SC Meddo      - Etten  … - …  14.00  ,, 

17   ,,     19  Etten           - Marienveld … - …  14.00  ,, 

24   ,,     19      Den Dam      - Etten  … - …  14.00  ,, 

31   ,,     19      inhaal 

07 apr.   19 Etten           - Stokkum  … - …  14.00  ,, 

14   ,,     19      NVC       - Etten  … - …  14.00  ,, 

21   ,,     19      inhaal (pasen) 

28   ,,     19     inhaal 

05  mei  19 inhaal 

12    ,,    19 Westendorp      - Etten  … - …  14.00  ,, 

19    ,,    19      Etten       - Ajax B.  … - …  14.00  ,, 

26    ,,    19  Bredevoort      - Etten  … - …  14.00  ,, 
 

 

 

 



 

 

 

Nieuws van de Club van 50 

 

 

Beste leden van de Club van 50 en overige lezers, 

Het voetbalseizoen staat weer voor de deur en wellicht hadden jullie inmiddels al wel een 
ledenvergadering verwacht. 
Dat was ook de bedoeling, maar helaas bleek het agendatechnisch lastig om voor de zomervakantie 
nog een vergadering te plannen. 
Het bestuur heeft daarom besloten de ledenvergadering over de zomervakantie heen te tillen. 
 
De ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 6 oktober om 15:30 uur en zal worden gehouden in de 
kantine van v.v. Etten. De leden hebben hiervoor reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen of 
ontvangen deze binnenkort. 
 
Noteer deze datum dus alvast in je agenda! 
 
Tot en met een dag voor de vergadering kunnen initiatieven voor de besteding van onze gelden 
worden aangedragen. We hebben al enkele initiatieven mogen ontvangen, dank daarvoor. 
 
Hierbij wordt u allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Wij hopen op een grote opkomst! 
 
 
Namens het bestuur van de Club van 50, 
Sjoerd Jansen 
Secretaris 

 

 
 

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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