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Café-Restaurant-Zalencentrum KÖSTER 
Etten. 

0315-341985 
www.kosteretten.nl 

 
U kunt onze huisgemaakte salades en 

puddingen voor de feestdagen bestellen 
t/m vrijdag 21 december. 

 
Wij wensen u fijne feestdagen en de beste 

wensen voor 2019. 
 
 
 



          

 

 ‘Stille nacht, heilige nacht’. Op Kerstaovond 1914 besloaten soldaten an het front niet te vechten.     

van den Sliepsteen                                                                                                                                                                                                                    

Et is een van de mooiste kerstverhalen: op kerstaovond 1914 leggen Engelse en Duutse soldaten in de 

loopgraven de flinten naost zich neer. Et was gloepes kold, de modder was bevroren en et begon te sni-jen. 

Et bestand begon naor et schient, met de Moffen die ‘Stille nacht, heilige nacht’ zongen en kerstbeum 

neerzetten met een keersken derin. Iemand stak as eerste zien kop boaven de zandzek uut en begon te 

zwaaien. Der wier ‘Merry Christmas!’ geroepen. Engelse en Duutse soldaten kwammen schraggelend hun 

loopgraven uut. Ze gavven mekaar de ruumte um gewonden weg te sleppen en de doo-jen te begraven. 

Efkes later deelden ze chocola en sigaretten. Der wier die Kerst met sneeuwballen gegooid, in plaats van 

met granaten.                                                                                                                                                                       

Et is een prachtig verhaal en i-j kunt ow der nog steeds deur laoten inspireren. Omdat wi-j, a- j et 

symbolisch opvat, in zekere zin allemaol onze eigen loopgraven hemmen. De loopgraven, dat is waor wi-j 

ons verschuulen bi-j conflicten en onenigheid, en waor wi-j misschien ongelukkig zun maor waor wi-j toch 

niet uutkommen umdat wi-j, terecht of onterecht, bang zun um geraakt te worren.                                      

Allemaol begriepelek, maor now is et dan dus Kerstmis en dat is een tied van verzoening en vergeaving en 

hoop. Een tied van keerskes aansteaken en et leven een bitjen lichter maken in de donkere dagen. En as i-j 

wat dat betreft op één punt snel kunt scoren, dan is et wel as het geet um het bi-jleggen van al dan niet 

sluumerende conflicten. Maor hoe haal i-j de kel uut de locht? Iemand mot de eerste zun die veurzichtig de 

kop boaven et maei-jveld uutstik, iemand mot as eerste zwaaien en iemand mot as eerste een liedje gaon 

zingen. Der zun der twee neudeg um et te laoten slagen. Maar as i-j iemand teveurschien ziet kroepen, gao 

dan niet schieten. Loop derhen en deel ow chocolade. Van old zeer, wrok en schuldgevuul wut niemand 

bli-j. De mensen waor i-j mot met heb, zun vaak mensen waor i-j erges anders wel overeenkomsten met 

heb. I-j hoef heus niet meteen weer de beste kammereut te worren, as de kou maor uit de locht is. En daor 

hei-j allebei belang bi-j.Soms ku-j dingen uutpraoten, soms ku-j gewoon zeggen: wi-j hemmen allebei 

fouten gemaakt, zand derover. Slagmaols dingen uutpraoten gif allenig maor ni-je ellende. Geef de schuld 

maor an de umstandigheden – de anderen, de tied, de economie. Zeg sorry. En gao dan sneeuwballen 

gooien, bi-jveurbeeld, of iets anders dat de kou nog wat meer uut de locht hilt. 

Maor mot dit per se met kerst? Nee, natuurlek niet. Et mik et natuurlek wel makkelijker, als i-j met 
kunt liften op die sfeer van vrede op aard’, maor de loopgraven uutkommen en de wapens 
neerleggen doe-j uutendelek niet umdat et mot. I-j doet et umda-j et wilt. Al is der natuurlek wel iets 
veur te zeggen um et véúr oldejaorsdag te doen. Zoda-j daornao et olde jaor lekker uut kunt bateren, 
en et nie-je jaor kunt beginnen met een schone lei.                                                                                                                                
Die Engelse en Duutse soldaoten in de loopgraven gingen een paar dagen later trouwes gewoon 
weer wieter met de oorlog. Ze mosten wel, anders kreagen ze ’n möhltjen smeer van hun bazen, 
maor die soldaoten van toen hemmen wel geschiedenis geschreaven. Et idee dat et kón, dat ze de 
moed harren um tenminste met kerst uut de loopgraven te kommen, is iets dat hoop geaft. 



 

 

 

Kerstconcert IPK Etten en Garden Rumours 
 
Op zondag 23 december a.s. geven IPK Etten en Garden Rumours gezamenlijk een kerstconcert in de 
Protestantse kerk te Silvolde. Aanvang van het concert is 15.00 uur. 
De koren brengen een zeer gevarieerd programma waardoor u ongetwijfeld in een prettige 
kerststemming zult belanden. 
 
Garden Rumours brengt een aantal kerstliederen gebaseerd op zeer oude melodieën uit de 13e en 
14e eeuw en een prachtig 16e -eeuws  wiegelied van Philip Stopford. 
Melodische kerstnummers uit de 19e en 20e eeuw (Britten – Berlioz – Gjeilo) zijn te horen alsmede 
origineel en eigentijds werk (Bob Chilcott, King’s Singers). 
 
Naast een tweetal Duitse adventsliederen zingt IPK Etten drie door Martin Koekelkoren bewerkte 
Nederlandse kerstliederen. Verder brengt het koor liederen ten gehore uit Oekraïne, Duitsland 
(Robert Stolz) en Frankrijk (het bekende Cantique de Noel). Op het programma staat naast een oud 
Latijns kerstlied (Veni Emmanuel) ook een hedendaags lied (Christmas is rocking).  
 
De koren brengen samen Tollite Hostias (C. Saint-Saens) en Gaudete (een kerstlied uit de15 e -eeuw). 

Meer informatie is te verkrijgen op www.ipk-etten.nl en www.gardenrumours.nl  
Kaarten â € 7,50 zijn te verkrijgen bij zalencentrum Köster en drogisterij Westerhof in Etten en Primera 
te Ulft. 

http://www.ipk-etten.nl/
http://www.gardenrumours.nl/


 

 

DE EERSTE WERELDOORLOG  (vervolg) 

Inmiddels broeide het bijna overal in Europa, vooral in de Balkan-landen, waar de dubbelmonarchie 

Oostenrijk-Hongarije het aangrenzende Servië en Bosnië had geannexeerd. Dat kon omdat het 

Osmaanse Rijk van de Turken z’n greep op de Balkanlanden verloren had , en bijna geheel uit Europa 

verdreven was: de Dubbelmonarchie zag z’n kans op expansie en greep die. Maar ….. dan moet je 

natuurlijk geen overwinningsrijtoer door die geannexeerde gebieden gaan houden, zoals de 

Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand en diens vrouw toen in Juni 1914 deden!  De gevolgen 

bleven dan ook niet uit, want de Servische nationalist Gravilo Princip schoot toen in Sarajevo beiden 

in hun open rijtuig dood! Toen waren de rapen natuurlijk gaar!  

Dit incident wordt door historici meestal gezien als de directe aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. 

Maar die oorlog was er, om eerder genoemde redenen, toch wel gekomen! 

Hoe dan ook:  de krijgszuchtige Duitse keizer Wilhelm II ging zich er ook mee bemoeien, en hij wist de 

Oostenrijk-Hongaarse regering er toe te bewegen om ’n aangeboden verzoening van Servië en 

Bosnië van de hand te wijzen; en zelfs, ‘als vergelding’ beide landen de oorlog te verklaren! 

Die toenmalige agressors deinsden er niet voor terug om zomaar (evenals later Hitler) andere landen 

binnen te vallen en miljoenen mensen te vermoorden en hun landen te verwoesten. Ze gingen er 

niet van uit dat ze zo’n oorlog ook wel eens zouden kunnen verliezen en dat zo’n tragedie ook hun 

eigen land zou kunnen treffen! En als ’n volksvertegenwoordiging om begrijpenlijke redenen tegen 

zo’n oorlog was, dan werd die eenvoudigweg genegeerd, opzijgezet of zelfs ontbonden! 

Zo was bovengenoemd incident in Sarajevo, en bovengenoemde oorlog tegen Servië en Bosnië, voor 

Wilhelm II en zijn trawanten al voldoende, en tevens een ‘geschikte aanleiding’ voor Duitsland om de 

‘bedreigende grootmachten’ Frankrijk en Rusland de reeds lang gekoesterde oorlog te verklaren! 

Bulgarije, Turkije en Italië deden ook mee. Turkije wilde z’n verloren gegane gebieden in de 

Balkanlanden weer terug en Italië wilde daar ook wel gebied veroveren. 

Genoemde 5 agressors noemden zich de centrale mogendheden, of kortweg de Centralen. 

De aangevallen landen Bosnië, Servië, Frankrijk en Rusland kregen steun van Groot-Brittannië, 

Roemenië, Griekenland en Japan; en later (in 1917) ook van de USA, die door de onbeperkte 

duikbotenoorlog van Duitsland in de strijd werd betrokken. Deze landen noemden zich de 

Geallieerden. (Italië scheidde zich in de loop van de oorlog af van de Centralen en sloot zich zelfs bij 

de Gealieerden aan; daarover later meer). 

Binnen korte tijd stond bijna heel Europa in lichterlaaie: DE EERSTE WERELDOORLOG WAS EEN FEIT !! 

En met alle afschuwelijke gevolgen van dien, waarover u ongetwijfeld laatst , met de herdenking van 

die oorlog, veel op de televisie zult hebben gehoord en gezien. 

Ons land probeerde zich afzijdig te houden van die ramp door middel van ’n neutraliteitsverklaring, 

en dat lukte. Maar dat betekende niet dat die Tweede Wereldoorlog geen gevolgen had voor ons 

land. Daarover hoort u later meer.  >>>>>                               Bernard Bosman. 

Gedragstherapeut: “Bij onthaasten is even stilstaan al ’n hele vooruitgang”. 

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

’n Goede ambtenaar weet voor elke oplossing ’n moeilijkheid. 

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

Rechter: “Waarom sloeg u ’t slachtoffer met ’n tafelpoot ?”. 

Verdachte: “Het was te moeilijk om met de hele tafel te slaan”. 



         Old Ni-js                                                                                            

 

    van den Sliepsteen                                                                                                                                                                                             

Soms krie-j opens gedachten oaver dingen die-j al bi-jnao vergeaten bunt. Mien oaverkwam dat , 

toen ik tussen opwae-jend blad in et tweeduuster  an de rand van de kikkerpoel  ’n bitjen dom veur 

mien uut zat te kieken.  Natuurlijk, geet ow köpken naor de mensen die dit jaor de klömp achteruut 

hemmen gegooid en bu-j nog steeds wat veralteriert bi-j de luu-j die-j goed kennen.                                

Maor toen ik daor zo in de wiete zat te kieken, dach ik terug an wat ter in Etten dit jaor zoal spölde 

en waor veurentied merakels völ tied in is gestoaken,  maor naodentied las ie-j der in de krant vaak 

niks meer oaver.                                                                                                                                                                          

In et begin van et jaor wier et buutengebied warm gemaakt veur glasvezel en overweldigend völ 

mensen wazzen et langzame internet zat want i.p.v. een mail zenden brachten ze vaak de brief zelf 

maor weg, dat ging sneller. De schöp geet now snel in de grond en oaver een halfjaor soezen ze daor 

ook snel rond op de digitale autobahn.                                                                                                                                                      

De Toneel vereniging beston 100 jaor en wat hemmen ze zich alderjekes uutgeleafd met 

uutvoeringen op twee locaties. Prachtig um met te maken, wat ‘n sfeer en sjapoo veur alle leden. 

Zestig jaor al zingen vrouwen  in Etten “met vuur” en hiel Con Brio een spetterend concert in een 

prachtig aangelichte St. MartinusKerk . En ak dan naor de Schutteri-j kiek met Paosvuur en Tentfeest 

en de Harmonie met Rommel- dorpsmarkt en niet te vergeaten de concerten met o.a.de Saloonboyz.  

Ok et buurtschiettournooi was veur zovöl mensen weer ’n spannende aangelegenheid, uutendelek 

ston et jeugdige team van Raofelder te graölen met de 1e pries in de kneuk.                                            

Um te veurkommen dat vremde snoeshanen ow van et hele kazematjen af helpt is de buurtapp 

oaveral ingevoerd. Sommigen heb der wat moeite met, dat ze in plaats van de flint te griepen ze now 

eers 112 motten bellen...   De kermis in september was veur völ luu-j weer ’n hoogtepunt en de 

Schutterie-j kan der weer trots op zun, Sjon Slutter baterde de vogel naor et hiernaomaals. Tennet 

zurgen opni-j veur spanning, want kermiszaoterdag wier de stroom op de witte peul gezet.                  

I-j merk wel dat de overheid zich ok bemoeit met de Ettense kermis: et went niet dat der borden aan 

de buutenkant staot met regels van de plitsie en gemeente, en zeker de bendjes um de pols: wat ’n 

kwats. En wa-k ok heaveg mis is de fotograaf, ie-j kreagen vrogger van um  ’n nummerlötje en ie-j 

wizzen nao de kermis niet hoe raps ie-j bie-j Westerhof mos zun um in de etelage te kieken of ie-j der 

bie-j hing, kats van tralaat.  En hoe smik ow den dan: de Carnevalsvereniging hef zich in kotte tied 

dufteg op de kaart gezet en met daverend succes, Achterhoeks Buutkampioenschap met volle zaal en 

weer een ni-je winnaar, ik geef et ow te doen. En dan natuurlek de voetbalvereniging, een plek waor 

i-j samen sport en in de ploeg et beste uut owzelf naor boven haalt. Jammer dat de meistens 

hilarische verslagen niet in de Treffer staot. En wat duch ow van et Dorpsontbijt en de Iesbaan.                                                                                                                                          

Al dizze verenigingen ( en völ andere die-k nog niet genuumd heb)met die machtig mooie iniatieven, 

drieven op vri-jwillegers en kunnen met de opbrengsten vaak net de kop boaven water hollen.                    

Want a-j et van de kötterige subsidie van de gemeente mot hemmen: gaot der dan moar liggen. 

Onze gemeente gif et geld graag uut op ’n paar vierkante kilometer: Alles wat Hut in de naam hef in 
Ulft. Compleet veehoudersbedrijf uutkopen .  Ok hemmen ze et Frank Daamengebouw veur 1,3 
miljoen euro gekocht van Klaossen. En nog steeds mot der jaorleks bie-j al die Hutten pröttel völ 
euro’s bi-j.  Dat ok de bouw van een school een paar miljoen duurder wöt, och a-j et toch met de 
batse an et uutgeaven bunt, dan kan dat der nog wel bi-j zult die knikeenden gedacht hemmen.                                                                                                                                                                                             
Maor laot hen,hol um in de rie-j en geniet van de feestdagen en de jaorwisseling.                                                                                                          
Af en toe mo-j ow leaven umsteboaven hollen um te zien of der nog meer in zit!      



 

 

Wij wensen iedereen  

fijne feestdagen, 

 alle goeds en vooral 

  een gezond nieuwjaar toe. 

 

 

 

 

Ans en Rianne 



 

  

2E EDITIE SCHAATSBAAN 
27, 28 EN 29 DECEMBER 

 
De winter herleeft op het dorpsplein op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 
december a.s. Na het succes van vorig jaar zal namelijk wederom een schaatsbaan 
op het dorpsplein worden geplaatst. De organisatie is weer in handen van de 
vrijwilligers van Stichting Dorpsplein Etten. 
 
Kinderen en volwassenen kunnen naar hartenlust schaatsen op de schaatsbaan 
(200 m2) die daarmee maar liefst 2x zo groot is als vorig jaar én van een betere 
kwaliteit is.  
 
Schaatsen meenemen hoeft niet want daarvoor wordt gezorgd en uiteraard zal de 
koek- en zopiekraam niet ontbreken. Het plein wordt omgetoverd in kerstsfeer met 
sfeervolle muziek, kraampjes, lampjes en kerstbomen. 
 
Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd door vrijwilligers van het 
Seniorenrestaurant en Stichting Dorpsplein Etten. Bedrijven uit Etten en de regio 
hebben zich middels sponsoring achter dit initiatief geschaard waardoor het allemaal 
mogelijk is. Dank daarvoor! Hun namen zullen we uiteraard vermelden tijdens het 
evenement én in januari bij de terugblik.                
 
De huur van de schaatsen bedraagt €4,00 en daarvoor kan men de gehele dag 
schaatsen. EHBO is aanwezig en de organisatie zal toezicht houden dat alles 
ordentelijk verloopt. 
 
Stichting Dorsplein Etten hoopt met deze winteractiviteit op het dorpsplein weer velen 
een plezier te doen. Willen wij met z'n allen dat ons dorp leuk blijft om te wonen dan 
is en blijft het organiseren van activiteiten van levensbelang. En waar kun je dat beter 
doen dan op het dorpsplein. Mooi om te zien dat we daarbij weer op veel vrijwilligers 
en verengingen kunnen rekenen! 
 

Heel veel schaatsplezier toegewenst en alle goeds voor 2019! 

                   



 

  

 
Openingstijden en (voorlopig) programma: 
 
Donderdag 27 december: 
- 14.00 uur: opening schaatsbaan; 
- 18.00 - 19.00 uur: discoschaatsen voor de jeugd; 
- 19.00 - 20.00 uur: Ettense kampioenschappen “wak poepen”. Aanmelding via 
Facebook óf via info@dorpsplein-etten.nl 
- 20.00 - 21.30 uur: muzikaal optreden van Harmonie Onderling Genoegen. 
- +/- 22.00 uur: sluiting schaatsbaan. 
 
Vrijdag 28 december: 
- 10.00 uur: opening schaatsbaan; 
- 18:00 - 19.30 uur: discoschaatsen voor de jeugd; 
- 19.30 - 20:00 uur: muzikaal optreden Vrouwenkoor Con Brio; 
- 20:45 - 21:30 uur: muzikaal optreden van het Interparochieel Koor (IPK). 
- +/- 22.00 uur: sluiting schaatsbaan. 
 
Zaterdag 29 december: 
- 10.00 uur: opening schaatsbaan; 
- 16.00 uur: sluiting schaatsbaan. 
 
Het programma is onder voorbehoud. Er kunnen nog wijzigingen optreden. 
 
Men mag niet met eigen schaatsen op de schaatsbaan. Er zijn daarom schaatsen in 
diverse maten te huur op het plein.  
 
Graag tot dan! 
 

 



 

 

    Zonnebloem Etten 

 Jaarprogramma 2018-2019 

 

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

2 Februari 2019:            Carnavalsmiddag met verloting bij Köster.   

    Tijd: 14.00-17.00 uur. 

13 April:                                          Paasstukje maken in de Glazeren Kast met behulp van Nelleke van

    Aken van Bloemsensatie uit Zelhem. 

Tijd: 14.00-17.00 uur. 

24 April 2019:                Naar de DRU: Voor mannen en vrouwen smeden en emailleren. 

22 Juni 2019: Wandeltocht. 

+/- Juni – augustus  De lotenverkoop van de Zonnebloem. 

15 September 2019: Nationale Ziekendag. Aansluitend gezellig samenzijn met een 

heerlijke brunch bij Zaal Köster. 

9 November 2019:   Gezellige muziekmiddag in Zaal Köster o.l.v. Senioren Entertainer 

Hans Vesterink. Tussendoor is er een bingo.    

Tijd: 14.00-17.00 uur.                                                   

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 

 

 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


waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

 

Beste lezers goede kerstdagen en een  

                                                              gelukkig 2019 toegewenst. 

Bron:Delpher-Graafschap-Bode.              Groeten van oaver den Iessel. 



Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

 

Niet vliegen of over het water lopen is een wonder, 

Maar gewoon lopen op aarde. 

 

Laat uw levensschip licht beladen zijn, 

Alleen met wat u nodig hebt: 

Een eenvoudig huis en eenvoudige genoegens, 

Één of twee vrienden die het waard zijn, 

Zo genoemd te worden, 

Iemand om van te houden en iemand die van u houdt, 

Een kat een hond voldoende eten en voldoende kleding. 

 

Je kunt niet alle mooie schelpen op het strand verzamelen, 

Je kunt er wel een paar verzamelen en die zijn des te mooier, 

Omdat het er maar een paar zijn. 

 

Het geheim van tevredenheid is: 

Weten hoe je moet genieten van wat je hebt, 

En in staat zijn alle verlangen naar dingen, 

Die buiten je bereik liggen op te geven. 

 

In een klein huis past net zoveel geluk ,als in een groot huis. 

 

Tot de volgende keer .Groeten B.S. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je nog op zoek naar een leuk cadeau, 
misschien een kaartje voor ons 25-jarig jubileum show! 

14 april 2019 om 14.00 uur in Amphion 
€15.00 inclusief pauzedrankje. 

 
Kaarten zijn te koop via de site van Amphion en 

vanaf nu ook te koop bij: 
 

Kapsalon Knippen & Zo 
Beethovenlaan 57 Etten. 

 
We wensen iedereen hele fijne feestdagen 

en een voorspoedig 2019! 

 
 



 

 

 
 
Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

redactieadres: secretariaat - Dorpsstraat 19 - 7075 AC Etten - tel. 342498 
 
 
Vieringen rond Kerstmis en Oud & Nieuw: 
Maandag 24 december 17.00 uur (Kerstavond): Eucharistie-/gezinsviering voorgegaan 
door pastoor Smits m.m.v. het Con Brio.    
 
Dinsdag 25 december 10.30 uur (1e Kerstdag): Communieviering voorgegaan door diaken 
C. Peters m.m.v. het kerkkoor. 
 
Zondag 30 december 9.00 uur: Eucharistieviering voorgegaan door pastoor Pauw m.m.v. 
het kerkkoor. 
 
Maandag 31 december 19.00 uur (Oudejaarsdag): Gebedsvering voorgegaan door diaken 
J. van Heugten m.m.v. het kerkkoor. 
 
Zaterdag 5 januari 19.00 uur (Driekoningen): Eucharistieviering voorgegaan door pastoor 
Pauw m.m.v. het kerkkoor. 
 
Op dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari zijn er geen vieringen in de Mariakapel. 

 
De geloofsgemeenschap H. Martinus Etten wenst u allen een zalig kerstfeest en een 

gelukkig en gezond 2019! 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hallo Ettenaren, 
 

De kerstgezinsviering zal dit jaar 
gehouden worden op 24 december om 
17.00 in de St. Martinuskerk in Etten.  

 
Voorganger van deze dienst is Marcel 

Smits. Het koor ‘Con Brio zal de viering 
muzikaal omlijsten. 

 
Werkgroep Gezinsvieringen 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/58/81/b9/5881b914c0e9a091917fafa0dbe7e3b6.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/pin/412149803382918088/&docid=16PGCEeGyAGfLM&tbnid=dnIMUrFOKfzjkM:&vet=10ahUKEwjo_ZGl6LnXAhVlBsAKHdDdAioQMwhPKB4wHg..i&w=414&h=414&bih=746&biw=1344&q=doodles kerst&ved=0ahUKEwjo_ZGl6LnXAhVlBsAKHdDdAioQMwhPKB4wHg&iact=mrc&uact=8


 

 

 
De Club van Honderd bestaat 40 jaar! 

 
Vanwege het 40 jarig jubileum van de Club van Honderd in 2018 willen we alle 
vrienden van het Ettens Mannenkoor een stukje historie laten lezen: In de nazomer 
van 1977 lag Jo Egberts ziek op bed, terwijl zijn gedachten naar zijn geliefde Ettens 
Mannenkoor uitgingen. Hij was op dat moment al een kleine 50 jaar lid van dit koor. 
Er waren eerder die avond enkele bestuursleden van het EMK op ziekenbezoek 
geweest, die hem in vertrouwen hadden verteld dat het bestuur een uitnodiging had 
ontvangen voor een grote concertreis naar Canada in het jaar 1979. Maar ….... de 
financiële haalbaarheid van een dergelijke reis was een voorzien probleem. Er werd al 
gemompeld over een kastekort, want Pierre Smeets had zijn dirigentenstok 
overgedragen aan de beroepsmusicus Christoph Niesemann, die natuurlijk hoger 
gesalarieerd moest worden. En er moesten eigenlijk nieuwe kostuums komen. De 
onkosten van de concerten, die ze graag op een zo hoog mogelijk niveau wilden 
houden met solisten en een zo goed mogelijk orkest, rezen door de voortschrijdende 
inflatie de pan uit. De contributie (op dat moment zo’n honderd gulden per jaar) vonden 
bestuur en leden hoog genoeg. Hoe moest dat verder met zo’n prachtkoor in de 
toekomst?  
Jo Egberts zag het zwaar in en kon die nacht de slaap slecht vatten. Jo zag die nacht 
zalen vol publiek, wild enthousiast over het EMK en dacht als we per jaar duizend 
mensen eens een brief over ons koor schrijven dan zal toch zeker 10% reageren. Stel 
je voor: honderd reacties en als die dan ook nog eens bereid zijn honderd gulden per 
jaar te doneren en dat ook nog eens tot in lengte der dagen. Zo ontsproot tijdens deze 
doorwaakte nacht uit het meesterbrein van Jo Egberts het idee voor de Club van 
Honderd. 
In januari 1978 ging de Club van Honderd, onafhankelijk van het EMK van start. De 
voorzitter was Wim Gerritsen, penningmeester Jacques van Gool en twee 
bestuursleden, Jan Booms en Remy Slutter, waren bereid het bestuur te vormen. De 
heer en mevrouw Egberts ontvingen als een van de eersten een certificaat van de Club 
van Honderd. Jaren later ontving mevrouw Egberts ook het 1100e certificaat. In maart 
1979 werd tijdens een repetitieavond het honderdste certificaat uitgereikt aan de heer 
Guus Mulder.  
De opbrengst van het eerste jaar kon direct als geldelijke bijdrage (8.000,- gulden) aan 
de trans-atlantische concertreis van het Ettens Mannenkoor naar Canada geschonken 
worden. Precies zoals Jo het zich had voorgesteld.  
Voor het 70-jarig bestaan van het EMK in 1983 heeft de CvH bijgedragen in de 
aanschaf van nieuwe smokings. Er werd een cheque van ruim 22.000 gulden 
aangeboden. Tijdens het jubileum galaconcert op 12 november 1983 droeg het koor 
deze smoking voor het eerst. 



 

 

In februari 1990 mocht de Club van Honderd de 1000ste certificaathouder 
verwelkomen. De heer en mevrouw Van Dam uit Varsseveld waren de gelukkigen en 
zij werden voor het koor gefeliciteerd en uiteraard door het koor toegezongen. Dit was 
toch een hoogtepunt, dat bereikt werd na 12 jaar bestaan van de CvH. Duizend 
certificaten van honderd gulden waren inmiddels verstrekt. Inmiddels had de CvH een 
vaste kern van jaarlijks zo’n 60 certificaathouders in zowel binnen- als buitenland.  
In 2018 is de Club van Honderd nog steeds actief en draagt onder andere bij aan de 
vaste lasten van het koor. Het koor besteedt deze financiële bijdrage aan zaken die de 
kwaliteit van concerten bevorderen, zowel qua zang als qua uitstraling. Zo zijn in het 
verleden onder meer concertkleding tot complete kostuums aangeboden, maar ook 
een concertpodium. Ook wordt een bijdrage geleverd aan speciale scholingsprojecten 
en de kosten voor de vocal coach. 
De Club van Honderd probeert ook de band tussen de leden van de Club van Honderd 
en het Ettens Mannenkoor sterk te houden door de gelegenheid te bieden aanwezig 
te zijn op speciale concerten en dan net iets extra’s te bieden, maar ook de leden uit 
te nodigen om deel te nemen aan concertreizen of andere uitstapjes, waarbij ook de 
betrokkenheid en de gezelligheid onderstreept kan en mag worden. 
 
Wilma Geurts 
Bron: Stemband 2018-01 

 
Het bestuur van de Club van Honderd: vlnr Niels Berendsen, Wilma Geurts, Rudy Rougoor, Gonny Pastoor en 

Jos ter Steeg 
 

 
Als u direct nog lid wordt kunt u op 22 december om 20.00 uur in de Martinuskerk in 
Etten het speciale jubileumconcert meemaken van het koor in samenwerking met de 
Ulftse Nachtegalen. Het belooft een prachtig concert in kerstsfeer te worden! 

De Club van Honderd kent twee gangbare lidmaatschappen. Voor 50 euro beschikt u over 
twee kaarten (gratis of met korting) voor jaarlijks een speciaal concert en voor 100 euro 
heeft u recht op vier van die kaarten. U krijgt jaarlijks viermaal het verenigingsblad De 
Stemband en krijgt de kans om mee te gaan met een concertreis van het koor. 



 

 

Vrouwenkoor Con Brio 

 wenst u 

  Gezellige Feestdagen 

            en een 

              magnifiek en muzikaal  2019 

 

Vrouwenkoor Con Brio  

dankt alle lezers van De Treffer die het afgelopen   

jaar onze concerten hebben bezocht of ons op enige 

andere wijze hebben gesteund. Dat maakte ons         

60 jarig jubileum tot een groot succes. 

Ook in 2019 staan er weer mooie dingen te gebeuren voor ons koor: 

➢ Zo nemen we op 17 april  deel aan het Korenfestival (georganiseerd 

door het popkoor “Some Sing More”)  in de muziekschool Oost-

Gelderland te Doetinchem. 

 

➢ Noteert u ook vast de datum 11 mei, de dag voor moederdag. Dan 

komen we weer huis aan huis voor de  geraniumactie. 

 

➢ Op 19 juni kunt u genieten van een Zomerconcert op ons dorpsplein, 

samen met Harmonie Onderling Genoegen.  

 

➢ Natuurlijk zijn we ook weer aanwezig bij de Kermisviering op 21 sept.  

in de Martinuskerk.  

 

➢ We sluiten het jaar op 8 dec. af met een sfeervol Adventsconcert in de 

Nederlands Hervormde Kerk. 

 



 

 

                    
 

 

Maak je goede voornemens waar 

en volg onze opleiding REANIMATIE 

 

Want 

Dagelijks worden er mensen getroffen door een 

hartinfarct/hartstilstand......... 

 

Kan jij je medemens helpen als iedere seconde telt ? 

 

Leer alles over de belangrijkste levensreddende 

handelingen 

tijdens onze opleiding Reanimatie (incl gebruik AED) 

voor baby, kind en volwassenen, gecertificeerd door het 

Oranje Kruis. 

 

De opleidingsduur is 2 avonden tw 22 en 29 januari 

2019 van 19.30 tot 21.30 in "de Wielder"te Etten De 

kosten (incl. Oranje Kruis certificaat) bedragen €39.50 

Deze kosten worden (afhankelijk van je aanvullende 

pakket) vergoed door de zorgverzekeraar. Voor info 

en/of aanmelding: ehbo-etten@live.nl of bel 0314-

362356 

 

 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  
 

Donderdag 24 januari 2019. 20:00 uur  
Verplegende thuishulp van Azora. Wat als je ermee te maken krijgt??? 

 

mailto:ehbo-etten@live.nl


 

 

Nieuws van de Club van 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 6 oktober vond de ledenvergadering van de Club van 50 plaats in de 
kantine van v.v. Etten. Hieronder volgt een korte terugblik.  
 
De bestuursleden zitten inmiddels in het 1e jaar van hun 3e termijn als bestuurslid. Om te 
voorkomen dat alle bestuursleden gelijktijdig aftreden, moet volgend jaar één van de 
bestuursleden aftreden of herkiesbaar zijn. Het jaar erop is vervolgens het volgend 
bestuurslid aftredend etc. zodat er een natuurlijk verloop ontstaat. 
 
Het bestuur blijft vooralsnog ongewijzigd: 
- Guus van Aken – voorzitter; 
- Bart Driever – penningmeester; 
- Sjoerd Jansen – secretaris;  
 
De kascommissie heeft de penningmeester decharge verleend voor het gevoerde 
financiële beleid. Joris Slutter en Wilfried van Aken zijn beiden aftredend. 
Michel Ruesink had zich reeds gemeld als kascommissielid voor 2019 en 2020. Gerard 
Roosendaal heeft zich aangemeld als nieuw kascommissielid.  
 
Het aantal leden is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 1 en bedraagt nu 78. Er hebben 
zich 2 leden afgemeld en er heeft zich 1 nieuw lid aangemeld: Rens Helmes. Van harte 
welkom bij de Club van 50! Er hebben zich per 2019 2 leden afgemeld.  
 
Projecten 2017/2018 
• De Club van 50 heeft de eerste fase en een deel van de tweede fase van de 

herinrichting van de kantine gefinancierd. Voorwaarde was dat bestaande 
materialen zoveel mogelijk hergebruikt worden waardoor het voor de Club van 50 
een duurzame investering is. Het resultaat mag er zijn! Complimenten voor 
eenieder die zich heeft ingezet voor deze verbouwing 
 

Terugblik activiteit  
Op 3 februari 2018 heeft de Club van 50 een bezoek gebracht aan de brouwerij van 
Hertog Jan in Arcen en de wedstrijd Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig 
bezocht. Ondanks de matige wedstrijd was het een gezellige en succesvolle dag. 
. 
Besteding 2018/2019 
Tijdens de vergadering zijn intiatieven besproken voor de besteding van de gelden die de 
Club van 50 nu in kas heeft.  



 

 

 
Vanuit de leden van de Club van 50 zijn de volgende initiatieven aangedragen: 

• "2 sonos 3" geluidsboxen als vervanger van de oude schelle toeters die er 
nu hangen; 

• extra geld in onze jeugd steken voor goede trainingsmiddelen; 
• een extraatje voor de vrijwillige scheidsrechters. Hierbij denkend aan bijv. 

een dinerbon, avondje bowlen met z'n allen of een cursus "omgaan met 
agressie". Gezien het beperkt aantal scheidsrechters moeten we hier 
zuinig op zijn.  

 
De leden hebben zich positief uitgesproken over bovenstaande voorstellen. Ten 
aanzien van het derde voorstel is besloten dat dit alleen geldt voor de vaste 
clubscheidsrechters en niet voor diegenen die af en toe een keertje fluiten. De 
organisatie hebben we in handen gegeven van scheidsrechterscoördinator, Frans 
van Zwaay  
 
Het bestuur van de Club van 50 onderzoekt op dit moment wat de kosten zijn van de 
eerste 2 voorstellen. Afhankelijk van de kosten kan wellicht met beide punten worden 
ingestemd. Oppotten is namelijk niet het doel van de Club van 50. Zodra de kosten 
bekend zijn, wordt een mail gestuurd naar alle leden met het verzoek om hierop te 
reageren.  

 
Tot slot hebben de leden erop aangedrongen dat het ledenbord op korte termijn terug komt 
te hangen in de kantine aangezien de Club van 50 een grote sponsor van v.v. Etten is. Tevens 
willen we er een rekje bijhangen met aanmeldformulieren. Het bestuur van de Club van 50 
heeft dit opgepakt met het bestuur van v.v. Etten. 
 
Het bestuur van de Club van 50 wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 
2019! 
 
Sjoerd Jansen 
Secretaris Club van 50 
 

                                          

 Carnaval barst weer los!!!!!!!!!!!!!!!! 

Beste dorpsgenoten CV de Deurzetters zijn al weer druk bezig met de 
voorbereidingen van de carnaval pronkzittingen op vrijdag 18 en zaterdag 
19 Januari 2019. Het beloofd weer een geweldig leuk spektakel  te worden 
dat je niet mag missen. De kaartverkoop is op vrijdag 21 december om 
20:11. bij onze residentie zaal Koster.Op vrijdag de 18e is de nieuwe 
prinsen presentatie (of prinses natuurlijk) . Deze presentatie zal ook zaterdag de 19e opnieuw 
vertoond worden en dan komt er nog een speciale atraktie. Uiteraard zijn de deurbloazers weer 
van de partij en zorgt Free Line weer voor een gezellige after party die vooral op de zaterdag vorig 
jaar een mooie afsluiting was.  CV de Deurzetters wensen we u allen fijne Kerstdagen een 
daverend uiteinde en de allerbeste wensen voor 2019. Allaaaaaaf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het afscheid van Bennie op zondagavond en tijdens zijn  uitvaart op maandag 

stonden er collectebussen voor een vrije gift of i.p.v.  bloemen voor 

Vit-hulp bij mantelzorg. 

Wil even laten weten, dat daarvoor een bedrag van € 875,15 is opgehaald. 

We hebben dit inmiddels aangeboden. 

Onze dank hiervoor. 

Nardy Steentjes 

 

 

 

 

Hartverwarmend hoe velen hebben meegeleefd tijdens zijn ziekte en  

na het overlijden van mijn lieve man, onze (schoon)vader en opa 

Bennie Steentjes 

 In de vorm van bezoek, woorden, bloemen, hulp of luisterend oor. 

 Dit heeft zijn afscheid, maar ook de afgelopen 2 jaar voor ons bijzonder gemaakt. 

 Dank je wel. 

 Nardy, Robert, Marco, Marcia, Eva en Kim Steentjes 

 



Voetbalelftal van de maand december 
 

 

V.V. Etten 4 

                  
Bovenste rij van links naar rechts: Marne Ratering, Mike Jansen, Joris Tiemessen, Gijs Jansen, Pim 
van Marwijk, Dion Seegers, Roy Verheij, Jelle van Haarlem, Niek Helmink, Patrick Beernink, Kay 
Beernink. 
Onderste rij van links naar rechts: Noah Cornielje, Teun Berendsen, Jasper Winters, Jelle Heuvels, Ivo 
van Marwijk, Jeffrey Berns.  Afwezig: Juan pothof en Rens Dieker. 
 
Het 4e elftal heeft dit jaar een behoorlijke verandering meegemaakt, zo staat er bijna een geheel 
nieuw team op het veld. Ondanks dat heeft dit team toch al enige jaren ervaring met elkaar, doordat 
ze in de jeugd van V.V. Etten al veel met elkaar samen hebben gevoetbald. 
Dit team vol redelijk jonge spelers hoopt het lopende seizoen mee te kunnen doen met de top 3 van 
de 7e klasse en is daarmee goed op dreef na een goede eerste helft van het seizoen. 
Naast het voetbal is er ook veel gezelligheid in dit team en na de wedstrijden wordt een bezoekje aan 
de kantine ook niet afgeslagen. 
Dit team staat bij thuiswedstrijden om 10 uur op de zondagmorgen in het groen wit op het veld om een 
mooie wedstrijd te spelen. Kom dus gerust een keer een wedstrijd kijken net als onze trouwe 
supportersgroep! 
 

               Van Johan Teeuwsen 
Onze man aan de vv Etten kassa 
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