
Hallo lu’j, 

Ik zal mien effe aan jullie 

veurstellen. Mien naam is Bertus 

en ik bun een kleine zelfstandige 

en woon met mien vrouw en 

kinderen net buuten ’t dorp. Mien 

is gevroagd um af en toe een blik 

te werpen op de hedendaagse 

bezigheden in en buuten ons 

dorp. Nao lang nao gedacht te 

hebben en met mien vrouw en 

kinderen lang oaverlegd te 

hebben, bun ik oaver stag gegaon 

en zal proberen um elke maond 

iets te schrieven in de Treffer. Dat 

’t niet met zal vallen daor bun ik 

mien terdege van bewust, maor ’t 

mot mien lukken. As ik zo uut ’t 

kukkenraam kiek richting dorp, 

dan schieten mien voldoende 

verhalen te binnen. Deze 

verhalen kan ik altied een bietje 

andikken um iederen te laoten 

genieten, van ’t wel en wee. Ik 

zal niet van elke mug een olifant 

maken, want ku’j ontzettend 

druk met zun, dus daor begin ik 

niet an. Gelukkig zunt de 

feestdagen weer achter de rug, 

een heel ni’j jaor ligt weer veur 

ons. De eerste veurnemmers zunt 

al weer gebroaken. Wat ís ’t 

stoppen met roken toch moeilijk, 

of met dat lijnen geet ’t ook niet 

hoe ik ’t had verwacht. Ja lu’j 

oaver die dingen gaon wi’j de 

kommende tied hebben, maor dan 

op een smeuïge manier. Tut de 

volgende keer. 

 

Groet 

Bertus. 

 

 

 

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  20 Februari voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 26 Februari 2019. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                                 Januari 2019, jaargang 39 

                                         Nummer 375 
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PROCLAMATIE 
 
 
Ik, prinses Miranda, 4e hoogheid van de Deurzetters, proclameer hierbij 11 punten die mij 
aan het hart gaan: 
 
1 – Prinses worden was één van mijn dromen, samen met mijn gevolg Sander en Mayke gaat 
dit helemaal goed komen.  
2 – Familie, vrienden, piraten en de snuutjes, het is mij om ‘t even, ik ben blij dat wij met 
jullie carnaval gaan beleven. 
3 – Mijn 3 lieve petekinderen zetten we met een grote lach in de polonaise vooraan, want 
jong geleerd is oud gedaan. 
4 – Ik uit het bestuur en mijn adjudanten uit de raad van elf, zullen alle Deurzetters op 
sleeptouw nemen, dat we hopen dat ze ons allen bij zullen staan en niemand ons verstek 
laat gaan.  
5 – Alleen met goeie zin, kom je met de 
carnavalsdagen Köster in.  
6 – Dat wij ervoor zorgen dat niet 
alleen met de pronkzitting Köster 2 
dagen vol zit, maar ook het 
frühshoppen met de kermis volle bak 
is.  
7 – Dat Köster altijd net zoveel 
Apfelkorn als bier in huis zal hebben.  
8 – Dat de gemeente zorgt voor 
voldoende huisvesting, zodat de 
jongeren niet Etten uit gaan, maar 
Etten hoog holle!  
9 – Het feesten zit ons in het bloed, tot 
we er bij neer vallen als ‘t moet. 
Dansen, hossen en zingen, alles mag, 
maar tijdens de carnaval met een grote 
lach.  
10 – Dat ik van iedere gelegenheid een 
feestje maak en dan alle feestnummers 
mee zal lallen, heb ik deze avond nog 
een verassing, die vast in de smaak zal 
vallen. Na afloop van deze avond 
maken we de baan vrij, voor een 
artiest van mij!   
11 – Maar als laatste en zeker niet minder van belang, Theet zet de tap maar open, schenk 
de appel kold en het feest in gang, onder het motto:  
 
"ZÖRG DA-J BLI-J BUNT"   
 



 

 

OPROEP: Walking Football 

60-plussers meld je nu aan om nog sportief een ochtend zo’n uur tot anderhalf uur 
sportief bezig te zijn. 

Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten. Bovendien 
kun je bewijzen dat je je voetbalstreken nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een 
uitgelezen mogelijkheid om betrokken te blijven of  te raken bij jouw vereniging 

 “VV ETTEN” 

Dankzij Walking Football kun je ook 'op leeftijd' van het spel genieten.  

Nu zoeken wij, Harry Jansen sr. en Hans van Weelden voldoende 
mensen (minimaal 10 a 12 personen), die ook interesse hebben om 
met ons dit projekt te doen slagen. 

Onderstaand vindt u onze gegevens, waar u zich kunt aanmelden. 

Hebben we voldoende aanmeldingen, dan kunnen we eerst tezamen met oud 
international en thans inwoner van Etten, André van der Ley, een demonstratie-
ochtend verzorgen op ons sportcomplex “De Treffer”. 

Meld je dan nu aan bij / via: 
Harry Jansen sr.     Hans van Weelden 
Kampstraat 17, 7075 AA  ETTEN/GLD  Tamboerpad 10, 7071 XA  ULFT 
Tel.0315-328764     Tel. 0315-686445 of 0620259399 
Email: harryjansen43@hotmail.com     Email: j.weelden7@upcmail.nl  
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                                                           NI-JJAORSVESITE                                                                                                                                                    
van den Sliepsteen/Jan Wagendorp 

’t Ging d’r gezellig an toe op de ni-jjaorsvesite bi-j Gradus en Mina van ’t Kolkhuus. De mansluu-j an ’t 

ene ende hadden ’t aover de grondverkaveling den op hande was en de vrouwluu-j hadden ’t oaver 

hoe-j now wel ’t beste pufkes konnen bakken. D’n enen wis ’t nog better as d’n anderen.                    

Zo ok Johanna van ’t Klompendieksken. Wat zee had metgemaakt, dat hol i-j niet veur meugelek. Ze 

was nog maor nauweleks an de praot of ze had de hele bups al an eur lippen hangen…                                               

“Ik wol veur old en ni-j ok pufkes bakken. ’t Beslag ha-k netjes in ’n plestic emmer naeven de kachel 

gezet. Goed op temperatuur en met ’n handdoek deroaver heer um de warmte d’r in te hollen. Dat 

doe-k al jaoren zo en ’t geet merakels bes! En ik zol gin Johanna heiten, a-k owluu-j wat veur zol 

liegen.                                                                                                                                                                   

Now wil ’t geval da-k nog efkes de buurt in mos. Naobers Dina wol nog ’n keer olderwetse waofels 

bakken en dat geet ’t beste van dikke biestmelk. Dat wet i-jluu-j natuurlek wel. En umdat wi-j de olde 

Gerda14 melk gemaakt harren, wo-k eur wat biest anreiken. Now, dan wet i-j wel hoe dat geet:       

an de praot, koffie derbi-j en zo vedan.                                                                                                                              

Ik ging op huus an toen’k dacht dat mien beslag uutgereazen was en ik kon gaon bakken.Toen ik bi-j 

huus kwam en efkes later in d’n emmer kek, snappen ik d’r gin ene melkgeite meer van. Een 

papleppel vol zat d’r nog in!Waor was dat grei gebleven? Nee, ik lieg niet, dan zo-k gin Johanna 

heiten! Toen’k daor zo bi-j den emmer ston, heuren ik wat.                                                                        

De hond, onzen tekkel, lekken zich smakelek de bek af. Nee, dach ik, dat kan toch niet waor zun? 

Maor jao heur, an d’n helen hond was te zien dat e zich tegoed gedaon had. Ik wier hellig en schoat 

uut mien slof: Gauwdief, schrokhals, sloekwolf, pufkesbederver!” In de gauwigheid ha-k heel wat 

opgenuumd! Toen’k uutgeraosd was, lek de hond nog klein, maor dat duren niet zo lang, want onze 

Tosjen begon te gruuien. Hi-j zal toch niet al dat grei opgevreaten hemmen, dacht ik. Dat ’t now pas 

begint te riezen? Maor Tosjen had dat wel en hi-j gruuiden gestaog deur. Tosjen begon now een 

echte Tos te worren. Ik kreeg d’r zörgen met. Hi-j had de bek al los. Hoo mos ik d’r toch met an?       

En ’t ging alsmaor deur! Hi-j kreeg ’n boek as ’n hoogdragende motte en kwam allengs vel te kot, 

want as e de ogen dicht dei, ging um de stat rechtop staon..Nee, werkelek, a-k gin Johanna heit!                                     

Ik bellen geliek de veearts, den drek kwam.”Jao jao, zei e, met zukke hund bun’k niet op de heugte”.  

Ik zei:”Poh! ’t Is ’n gewonen tekkel”. Now  jao, wa-j gewoon nuumt. ’t Dier lek now meer op ’n 

langheureg schildpad as op ’n hond. “Hoe lang ris dat grei?” vroeg de veearts den ietskes afstand had 

genommen, “as et allemaol niet meer wil, griep ik wel in”. Zei e. Ik aaiden ’t hundjen al wa’k aaien 

kon en nom mien woorden van strak terug. Zien peutjes rieken ’n enkele keer de grond niet meer. 

”Dierken toch” zei ik, “Foi, foi, wat maak i-j toch?”                                                                                      

Ons hundjen, onzen hond kon’k now rusteg zeggen, wol naor buuten. Gelukkeg net op ’t moment  

da-k an ontploffingsgevaor begon te denken.  Ik zetten um op ’t gresveld achter ’t huus en zal ow 

eerlek zeggen, al bun’k niet graag d’n minsten, den hond hef daor van twee kanten meer pufkes, 

appelflappen en cocosmacronen neergebakken as ik van ’t eigeste beslag ooit klaor had gekregen.   

’n Uurken later was onzen Tos weer Tosjen, ’n gewonen tekkel.  En geleuf mien vri-j, want anders   

zo-k gin Johanna heiten!” 

Hol um in de rie-j. 

 



 

 

 

Dit jaar zal voor de 4e keer een carnavalsviering in onze kerk gehouden 
worden. Het belooft ook dit jaar weer een sfeervolle en levendige viering 
te worden met speciale aandacht voor de kinderen. De viering vindt 
plaats op zaterdag 23 februari om 18:11 uur.  
 
De viering wordt voorbereid door enkele leden van de werkgroep 
gezinsvieringen en een aantal mensen van Carnavalsvereniging De 
Deurzetters. De voorganger tijdens de viering is diaken Jan van Heugten 
en De Deurbloazers en het kerkkoor verlenen muzikale medewerking.  
 
We hopen velen van u, jong en oud, (verkleed) te ontmoeten op 
zaterdag 23 februari in onze St. Martinuskerk. Aansluitend drinken we 
samen een borrel op de carnaval bij café-zaal Köster.  
Werkgroep gezinsvieringen en C.V. De Deurzetters 
 

 
 
 



 

  

‘t Olde Kerkske 
 

Langer al dan wij wetten 

Steet umzoomd deur bomen 

Stratig en stil door te dromen 

Dat olde kerkske van Etten 

 

’t Is venuumd naor St. Martinus 

En steet midden in ons midden 

As ’n huus um te vieren en te bidden 

Al meer as duzend joor plusminus 

 

Zien stijl is Gotisch en ’n snufje Romaans 

Onder de helderwitte gewelven galmen 

Orgelklanken en gezangen van psalmen 

En in een ver veleden nog Gregoriaans 

 

Hi-j steet door in al zien sierlekheid 

As ’n vredig historisch monument 

Dat glorie en rampspoed het gekend 

En inzet was van niet te vatten strijd 

 

Het kreeg te maken met hervormers 

Voetvolk en legers veurbi-j zag draven 

Angevoerd deur vorsten en deur graven 

Op de voet gevolgd deur beeldenstormers 

 

Getroffen deur bommen en deur branden 

Mao met alle liefde, jaowel dat zij vemeldt 

Altied weer in olde glorie wed hersteld 

Deur nijvere en vakbekwame handen 

 

Hi-j steet door een boek te waezen 

Woorin eeuwen van lief en leed 

Subtiel in steen beschreven steet 

Veur eenieder die het wil laezen 

 

Wat zal ’t kerksken dan beletten 

Te  staon zoas e door stillekes steet 

Asof e nao eeuwen heel discreet 

Wil zeggen: ‘Ik bun ’t Kerksken van Etten 

 
Uut de bundel: ‘Zo plat as ’n cent’. 

Joop. Keurentjes. Ettens dialek    

 

 



 

 

DE EERSTE WERELDOORLOG  (vervolg) 

 

Het Westfront:  nadat ’n Engelse poging tot bemiddeling op niets was uitgelopen, begon Duitsland 

zijn ‘erfvijand’ Frankrijk aan te vallen (die oorlog moest en zou er immers ‘moeten’ komen; zie vorig 

artikel!).  Daartoe werd ’n reeds lang van tevoren beraamd aanvalsplan (het von Schlieffenplan) van 

stal gehaald, dat beoogde om Frankrijk via twee wegen te overrompelen, nl. rechtstreeks, en over ’n 

breed front, via de Duits-Franse grens naar de verdedigingswerken van Verdun.  En ’n ander leger zou 

via België over de kortste weg  Parijs moeten bereiken om daar de Franse regering zo snel mogelijk 

door ’n ultimatum tot overgave te dwingen; zo dacht men! 

Zodoende werd België (dat evenals Nederland neutraal wilde blijven!) toch tegen z’n zin in die oorlog 

betrokken!  Deze brutale schending van de Belgische neutraliteit verplichtte Groot-Brittannië om 

België te hulp te komen (volgens ’n eerder gesloten bondgenootschap).  Desondanks lukte ’t 

voorlopig niet om samen de Duitsers tegen te houden, en werden de Belgische en Britse legers tot 

achter het riviertje de IJzer teruggedrongen (de IJzerlinie) en hielden daar stand; maar met enorme 

verliezen aan weerszijden!  

En toen in het najaar (op 9 Oktober 1914) Antwerpen viel, moest het daar aanwezige Belgische leger 

vluchtten om aan krijgsgevangenschap te ontkomen. Het grootste deel kwam de genoemde IJzerlinie 

versterken. De rest week uit naar ons land en werd, ver van hun vaderland, in de provincie Groningen 

geïnterneerd en ontwapend. Dat moest Nederland wel doen om neutraal te kunnen blijven. 

Omdat het Duitse offensief bij de IJzerlinie vastliep, ontwikkelde zich daar ’n patstelling in de vorm 

van ’n genadeloze loopgravenoorlog, waarbij vaak om enkele tientallen meters terreinwinst wel 

tienduizenden soldaten sneuvelden!  De  Duitsers gebruikten zelfs (tegen alle internationale regels  

in!) toch gifgas omdat ze geen doorbraak konden forceren. Duizenden Belgische, Britse en Franse 

soldaten stierven daardoor ’n afschuwelijke verstikkingsdood! Wat ’n gewetenloze terreur!! 

Ook de burgerbevolking van het bezette deel van België had zwaar te lijden onder Duitse terreur: 

5000 burgerslachtoffers, nodeloze vernielingen, en de deportatie naar Duitsland van 100.000 door de 

oorlog werkloos geworden industrie-arbeiders, om in Duitsland de opengevallen plaatsen van Duitse 

dienstplichtigen in te nemen. 

Geen wonder dat veel Belgen (ondanks grensbewaking door de Duitsers) naar ’t neutrale Nederland 

vluchtten: in totaal ongeveer 1 miljoen!  Tijd om asiel aan te vragen was er niet; en dat hoefde ook 

niet, want ze werden hier gastvrij en zo goed mogelijk opgevangen tot na de oorlog. >>>>>> 

                                                                                                                Bernard Bosman. 

 

De ene waarzegger tegen de andere: “Je ziet er ’n stuk beter uit dan volgende week”. 

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

Filosoof: “Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren; en …….vergeten is net zo belangrijk 

                   als onthouden”. 

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

De molenaar was in zijn wiek geschoten, maar hij maalde er niet om. 

 



 

 

Schaatsbaan wederom een succes! 
Door Sjoerd Jansen 

 
Op 27 t/m 29 december werd het dorpsplein weer in winterse sferen gehuld. Drie dagen lang kon een 
ieder weer genieten van schaatsplezier op en rondom de kunstijsbaan. De baan was dit jaar maar 
liefst 2x zo groot als vorig jaar. Enkele dagen van tevoren werden al diverse voorbereidingen getroffen 
– waaronder plaatsing van de bouwkeet van Tiggelovend-Kok – waardoor de eerste contouren al 
vroeg zichtbaar werden.  
 
De organisatie was wederom in handen van Stichting Dorpsplein Etten. In een mum van tijd werd ’s 
ochtends onder het motto “vele handen maken licht werk” de schaatsbaan gelegd en het plein 
aangekleed. Mooi om te zien was ook dat een aantal dorpsgenoten gehoor had gegeven aan de 
oproep om extra vrijwilligers en zich had aangemeld om te helpen. Speciaal voor deze gelegenheid 
had een aantal vrijwilligers van de stichting een prachtige eigen “koek-en-zopie” hut gebouwd. Van 
daaruit werd glühwein, warme chocomelk, snoep enz. verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het 
onderhoud & beheer van het dorpsplein én de activiteiten van Stichting Dorpsplein Etten. 
 
De vrijwilligers van Wijkrestaurant Etten verkochten wederom heerlijke snert en broodjes knakworst. 
De opbrengsten hiervan komen volledig ten goede aan ons wijkrestaurant. Het plein was verder 
sfeervol aangekleed met kerstverlichting, kerstbomen, houten huisjes van het Heren Promotie Team 
en vuurkorven. Het Domineeshuis en het St. Lidwinaklooster werden letterlijk in de schijnwerpers 
gezet waardoor het een sprookjesachtig en schilderachtig tafereel werd. Voor de allerkleinsten 
logeerden een drietal schapen van Benny te Grotenhuis gedurende 3 dagen op het plein.  
 
Op dag 1 konden de bezoekers genieten van muzikale optredens van Keije Schepers (die ook enkele 
nummers met zijn zus Janthe zong) & Harmonie Onderling Genoegen. Zowel Keije, als de harmonie 
brachten de bezoekers weer even terug in kerstsferen met een sfeervol kerstrepertoire. Keije wist het 
publiek te raken met zijn warme musicalstem en de harmonie liet zich wederom van een kwalitatief 
hoog niveau horen. Die avond bleef het lang gezellig en aangenaam op het plein en op verzoek van 
Marloes Scheers-Jansen werd de avond door Fred muzikaal afgesloten onder de muzikale klanken 
van Helene Fischer met het nummer “Atemlos durch die Nacht”.  
 
Tevens hadden de aanwezigen op dag 1 een primeur: voor het eerst in de geschiedenis werden de 
OEK (Open Ettense Kampioenschappen) “wakpoepen” gehouden. Enige behendigheid was vereist, 
maar een tiental kinderen sloeg zich er met succes doorheen. Lucas Giesen wist de eerste tijd neer te 
zetten en mocht vol trots de felbegeerde wisselbeker in ontvangst nemen. De tweede prijs was voor 
Nout Dieker en de derde prijs ging naar Xander Giesen (zie ook foto op volgende pagina’s).  
 
Op dag 2 – waarbij de weergoden ons wederom goed gezind waren – werd er weer naar hartenlust 
geschaatst. De jeugd was vaak meerdere keren per dag op de baan te vinden. Ook enkele ouders 
waagden zich op de baan en zelfs de wijkagente bond de ijzers onder, tot grote vreugde van Hent 
Teeuwsen. In het begin van de avond werd het weer gezellig druk op het plein. Het frisse weer zorgde 
ervoor dat de voorraad glühwein al gauw aangevuld moest worden. Het was de beurt aan 
Vrouwenkoor Con Brio om de aanwezigen te verwelkomen met een muzikale noot. De dames lieten 
zich met enige improvisatie weer van hun goede kant horen en sloten af met het welbekende “Feliz 
Navidad”. De heren van het Interparochieel Koor volgden de dames op en hadden voor deze 
gelegenheid met enige creativiteit eigen teksten op bekende nummers gefabriceerd. Chapeau! Om 
kwart over 10 was het bier “schoon op” en werd er een eind aan de avond gebreid.  
 
Dag 3 begon vrij rustig, maar in de loop van de ochtend was de baan wederom goed bezet. Al met al 
mochten we maar liefst 300 schaatsers verwelkomen in deze 3 schaatsdagen. DJ Fred Berns zorgde 
voor een gezellige muzikale noot tijdens dit evenement en dochter Daphne van D. Kindervermaak 
kreeg de voetjes van de jeugd letterlijk van het ijs onder de klanken van de “pinguïndans”.  
 
Al met al was het evenement – mede door het prachtige winterweer – wederom een succes. Degenen 
die helaas niet de moeite hebben genomen om er even “uut te lopen” hebben echt wat gemist. Een 
grote blijk van waardering gaat uit naar alle vrijwilligers die zich weer met hart en ziel hebben ingezet 



 

 

om het iedereen naar de zin te maken. Grote dank gaat ook uit naar alle sponsoren die dit evenement 
(financieel) ondersteund hebben. Zonder hen was het niet mogelijk om dit evenement te organiseren: 
heel hartelijk dank! Graag noemen wij met name:  

• Scheffer Badkamers 

• Rabobank Graafschap 

• Vleesboerderij Dieker 

• Café-zaal Köster 

• Aannemersbedrijf Dulmett 

• Tiggelovend-Kok 

• Jansen Blokhuizen 

• Sjon Slütter de Keukenvernieuwers 

• Fred Berns 

• Timmerfabriek Ebbers 

• Bouwbedrijf Gert Jansen 

• Sendas Uitzendorganisatie 

• Bennie Jansen 

• Van Keulen Administratiekantoor 

• Hent Teeuwsen 

• Aannemersbedrijf Jan van Dulmen 

• Hans Jansen 

• Maureen Jansen en Justin Berkelaar 

• Autobedrijf Ebus 

• Jos Klaassen 

• Evenementenservice 't Pömpke 

• Bouwman Bromfietsen 

• Tuinbeheer Maurits Heebink 

• Arendsen Plaatwerk 

• Mirjam Blok Natuurgeneeskunde 

• Salon Mieke 

• Kampani Interieurs 

• Rekla-Mex 

• Lubbers Bouw 

• Kok Kozijn service en onderhoud 

• Wanders Chaletbouw 

• Jan en Thea Holtus 

• Aloys Harmsen – Summa Innovo 

• Heren Promotie Team 

• IJsboerderij 't Kempke 



 

 

• Comité Dorpsbelangen Etten 

• Aannemersbedrijf Tonnie Jansen 

• Mill Music 

• Benny te Grotenhuis 

• Schutterij De Eendracht 

• Bennie Siemes 

• Ad Arendsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Xander Giesen, Lucas Giesen en Nout Dieker 

 

 

 



Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

 

Voetstappen in het zand. 

Ik droomde eens en zei,ik liep langs het strand bij lage tij 

Ik was daar niet alleen,Ma liep aan mijn zij 

Wij liepen samen het leven door en liepen in het zand 

Een spoor van stappen,twee aan twee 

Ma liep aan mijn hand 

Ik stapte en keek achter mij en zag mijn levensloop 

In tijden van geluk en vreugd,van diepe smart en hoop 

Maar toen ik goed het spoor bekeek  

Op plaatsen waar het moeilijk was 

Maar een paar stappen staan 

Ik zei toen:ma waarom nou toch? 

Juist toen ik het zo moeilijk had 

Juist toen ikzelf geen uitkomst zag 

Op het zwaarste deel van het pad 

Ma keek mij vol liefde aan 

En antwoordde op mijn vragen 

Mijn lieve kind,toen het zo moeilijk was 

Toen heb ik jou gedragen. 

 

Kijk niet alleen met je ogen,maar ook met je hart. 

Je kreeg beiden niet voor niets. 

 

Tot de volgende keer.Groeten B.S. 



Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

GUV, een vertrouwd idee! 
0800 - 08 09 | www.guv.nl

GUV Uitvaartzorg

Bij het afscheid van een leven wil men 
iemand gedenken zoals hij of zij was. 
Een uitvaart passend bij diegene waarvan 
men afscheid neemt.

Goede begeleiding is dan belangrijk. 
GUV zorgt voor uitvaartzorg zonder 
winstoogmerk. Dus tijd en aandacht voor 
u en toch de laagste tarieven!

GUV mag u ook bellen als u ergens anders 
verzekerd bent. GUV zorgt er ook dan 
voor dat, zonder meerkosten, alles perfect 
geregeld wordt!



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

  

 

                      Etten omstreeks 1950 



waor blif de tied 

 

 

 

 

 

 

 

 



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

 

 

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



waor blif de tied 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         En de nieuwe prinses heet Miranda de 1e!!!!!!!!!!! 

 

De CV de Deurzetters hielden op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari de pronkzittingen. Op 

vrijdag was de zaal tot op de laatste plaats in een mum van tijd uitverkocht. De gasten 

werden onthaald met een kopje thee of koffie en konden onder de muzikale klanken van ons 

top huisorkest de Deurbloazers een plaatsje zoeken. Om 11 minuten voor acht betrad de 

Residentie President (machtige titel) het podium en adviseerde een ieder om alvast de 

datum 21 januari 2115 in hun agenda te noteren, want dan bestaan de Deurzetters 100 jaar 

en dit beloofd een grandioos spectakel te worden de voorbereidingen zijn al volop bezig! 

Lokatie een waarschijnlijk geheel verbouwde residentie!!!!! Vervolgens  heette hij een ieder 

welkom, speciaal de hoogheden van de Foekepot uit Silvolde. In verband met de AVG 

werden de gasten erop gewezen dat bij de munten bar een zwarte rol ducktape lag die als 

men niet op geplubliceerde foto's wilde herkend worden  gebruikt kon worden om de ogen af 

te plakken. Hier werd dan ook dankbaar geen gebruik van gemaakt. Conclusie aan die 

Brusselse onzin doen wij met de carnaval niet aan mee. Vervolgens betraden de steun en 

toeverlaat van de prins het podium de Raad van Elf. Een zeer zorgvuldig geselcteerd 

gezelschap toelatings eis een IQ boven de 180 of net onder de 40. Dit jaar waren dat op 

vrijdag Robin en Sjoerd Jansen, Trip en Roerdink Bas, Giel Dieker, John Kok, Maarten 

Ebbers , Joris Slutter, Marc Leuverink, Maartje Preijer en Wendy Centen. Op zaterdag 

Martijn Koster en Jolien Roelofsen. Geen raad van 13 of 2 natuurlijk de zaterdag, maar ze 

vervingen 2 raadsleden. Ja valt nog niet mee zo´n verslag te maken je moet overal aan 

denken! Ja dan een droevig moment Prins Ronald de 1e en zijn adjudanten Sjon en Frank 

maakten een hun laatste gang als hoogheden naar het podium. Met een bol lood in hun 

prachtige groene puntschoenen. De dansmariekes Lot, Sara, Manon, Eline, Sarah, Benthe, 

Carolina, Noa en Jayda kwamen vervolgens op om de hoogheden te bedanken voor het 

afgelopen carnavalsjaar met een prachtige dans. Het was genieten en ook de latere 

optredens waren van een hoog nivo de blijheid straalde van hun gezichtjes prachtig om te 

zien. Een grote pluim voor de begeleiding is dan ook zeer op de plaats.  



 

 

 

Die was in handen van de debuterende Luna en Isa en natuurlijk Wendy en Cindy. Allen 

werden uiteraard deze avond onderscheiden door de nieuwe Prinses. Hierna werden Prins 

en Adjudanten ontdaan van hun steken mantels en versierselen een soort striptease wat 

men in carnavalskringen Abdicatie noemt . En deze mag dan ook alleen worden uitgevoerd 

door het hoogste bestuursorgaan nl  onze voorzitter Maurice Scholten.  Als dank voor 

bewezen diensten treden de heren toe tot de Senatoren commisie en hierbij horen de zeer 

sjieke witte sjaals en bijbehorende steken. Ook de dames van de  hoogheden werden 

bedankt voor de steun en kregen een bloemetje want voor elke sterke vrouw staat een prins 

of adjudant. Hierna werd het podium omgebouwd voor het hoogtepunt van de avond toch 

wel namelijk de prinsen presentatie. De gasten werden meegenomen naar het Oostenrijkse 

plaatsje Oberblutgheilig (ligt tussen Lech en Obergammelsdorf voor diegenen die er eens 

naar toe willen). De locatie was de bierstube anex snitselparadijs von der Franzel die heeft 

volgens mij een tweeling broer in de dorpstraat wonen ene Dennis. Zijn terras stroomde al 

snel vol met bekende Ettense skiers (met 2 puntjes op de e) Het bier en ander sterke spul 

vloeide rijkelijk. Hij had zijn freund Marcel opgeroepen om even aan sein sack te trekken dit 

was uiteraard een trekharmonica zodat de stemming er al snel lekker in zat.Opeens paniek 

er zou een speciale uitzending van Hart in De Heerlijkheid zou op televisie zijn. De 

presentratrices Jo en Ju kondigden de items aan waaronder grootte paniek in de Heerlijkheid 

Etten presentator Guus Geluk was in gesprek met een radeloze voorzitter Dhr. Maurice 

Scholten die het huilen nader stond dan het lachen, er was geen prins die zou vast zitten in 

Oberblutgheilig i.v.m. de lawines in oostenrijk. Grote paniek en de oplettende toeschouwers 

in de zaal konden een auto langs horen komen wat men echter niet wist dat het een 

ambulance was die klaar stond mocht Dhr. Scholten ineen storten. De daadkrachtige Ettens 

Skiers (weer met die puntjes) besloten om gewoon in het zieknhuis drie gewonde Etten 

skiers (juist ja) uit het zieknhuis te gaan halen en dan zou er best wel een prins tussen zitten. 

Zo kwamen drie strompelende onherkenbare mannen binnen lopen en ja de cruciale vraag 

of de echte prins een stap naar voren wilde doen, de heren aarzelden en toen vloog er een 

door open achter het podium en met haar grootste lach kwam Miranda Nijland het podium op 

en riep “ ik bun het”!!!!!!!! Een verbaasde zaal explodeerde in een vreugde gehuil niemand 

had het verwacht of ook maar iets in de gaten gehad.  Als adjudanten had ze broer Sander 

en vriendin Mayke Wieskamp, (die door fam. omstandigheden helaas niet aanwezig was) 

bereid gevonden om haar het komend jaar te steunen in de feestelijkheden. Haar leus voor 

dit jaar is “zorg da-j bli-j bunt” en daar zal ze met haar vrolijke lach het beste voorbeeld van 

zijn. Hierna kwamen onze geweldige dansmariekes om de nieuwe garde dans voor haar te 

dansen. Ook waren er weer prachtige buuts van tonproaters uut Etten te weten Bennie Bam 

een dakloze zwerver Mathijs Koster, Bart en Grad de vertrouwde creatie van  Rob Wolters 

en Bennie Centen die nu op het criminele pad waren gegaan, en Ed en Breakfast van Niels 

Berendsen. De zaal genoot weer van hun woordspelingen en grappen. Het groot senatoren 

koor trad ook uiteraard op met het debuut van de oud hoogheden Ronald, Frank en Sjon. 

Dat de meesten van de heren ook lid zijn van het  Ettens mannenkoor was dan ook goed te 

horen. Met als hoogtepunt een nieuw lied “ons dorpken” geschreven door Rob Wolters. De 

melodie was zo herkenbaar en zat zo goed in elkaar dat een ieder al snel kon meezingen, 

dus een evergreen is geboren. Ja Niel Diamond zal ook nooit gedacht hebben dan zijn 

“Sweet Caroline” nog eens zo’n soort van carnavals hit zou worden.  



 

 

 

De Deurbloazers speelden ook de zaal plat met een serie meezingers ze moesten bijna van 

het podium geknikkerd worden anders hadden we er nu nog gestaan, helemaal toppie het 

was net “ the night of the proms” maar dan beter. De proclamatie bestond uit de volgende elf 

geboden waaraan we ons zullen moeten houden! Ook kwamen uiteraard de Jeugdprinses 

Indi en adjudanten Cas en Stijn aan de beurt om de nieuwe prinses te feliciteren en even te 

ondervragen. En misschien worden zij ook nog wel een prins of prinses bij de Deurzetters in 

de toekomst. De zaterdag waren er meerdere buurtverenigingen die kwamen feliciteren en 

als extraatje kwam buutkampioenschap winnaar Daniel Schmitz nog optreden en de tranen 

van het lachen biggelden bij menigeen weer over de wangetjes. De after party met Free line 

was ook beide avonden ontzettend gezellig met prachtige gastoptredens , na een lange 

avond kwam voor iedereen de man met de hamer en  in de kleine uurtje druppelde men 

weer op huus aan. Maar met een gevoel van dat we met zij allen er weer een paar mooie 

avonden van hadden gemaakt waar met trots op terug kunnen zien. We doen aan twee 

optochten mee te weten op zaterdag in Azewijn en zondags in Silvolde. Echte aanraders om 

even te komen kijken want onze wagenbouwers zijn nog druk bezig om een nieuwe wagen 

te bouwen die dan te zien zal zijn. Ik wil iedereen bedanken die deze avond weer hebben 

doen slagen en tot volgend  jaar. Allaaf.  

                         Afd. PR de Deurzetters  Guus van Aken. 

 



 

 

 
 

 

Club van Honderd verrast Ettens Mannenkoor met cheque 
Na een magisch concert in de Sint Martinuskerk in Etten, met als gastkoor de Ulftse 

Nachtegalen, bood de dit jaar 40 jaar jonge Club van Honderd ter gelegenheid van dit jubileum 

het Ettens Mannenkoor een mooie cheque aan. 

Het Ettens Mannenkoor staat garant voor bijzondere gelegenheden. Het koor heeft weer 

mooie plannen voor de nabije toekomst. Eerst een jubileumconcert in Amphion op 16 maart 

ter gelegenheid van het 105 jarig bestaan. De titel van dit concert is “Games 2 the Movies”: 

magische muziek en stoere mannenzang met bijpassende filmbeelden; dit concert laat zien 

dat muziek in de film en in computergames een eigen belangrijke hoofdrol vervult. 

Volgend jaar organiseert het koor een concertreis naar Praag, waarbij ook leden van Club van 

Honderd van harte zijn uitgenodigd. De mannen zingen daar onder andere in één van de 

mooiste en beroemdste concertzalen van Europa, de Smetanazaal in Praag. Maar het koor 

schuwt ook het verdriet niet en reist naar een indrukwekkende locatie om te zingen, 

concentratiekamp Theresienstadt.  

In 2020 laat het koor, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, samen met veel andere 

verenigingen en vrijwilligers de oorlog, bezetting en bevrijding herbeleven met het unieke 

project “Van Bezetting tot Vrijheid”, met het idee “dit nooit meer” en de nadruk op het laatste, 

de vrijheid. De plannen om deze jaren zo waarheidsgetrouw mogelijk neer te zetten nemen 

grootse vormen aan: het Ettens Mannenkoor zet de schouders eronder en gaat ervoor. 

De jubilerende Club van Honderd vroeg zich af: waar kunnen we het koor, maar ook het 

publiek, bij het ondersteunen van het bovenstaande blij mee maken? Dat is mooie muziek. Het 

koor blijft altijd zoeken naar prachtige muziek, zoals nu voor de reis naar Praag en voor het 

unieke project “Van Bezetting tot Vrijheid”. Voor beide is er nieuwe muziek nodig. Daarom 

bood de Club van Honderd het koor een cheque aan om nieuw repertoire aan te kunnen 

schaffen of te laten arrangeren. 
 

 

 



 

 

Het Ettens Mannenkoor in Games 2 the Movies, muziek uit films en 

games op 16 maart 2019 om 20.00 uur in Amphion Doetinchem 

 

 
 

Het Ettens Mannenkoor en het harmonieorkest van Concordia Eefde bestaan 105 jaar en net 

als bij hun honderdjarige jubilea in 2013 geven ze nu een aantal gezamenlijke concerten. Na 

het concert in Emmerich op 22 oktober 2018 gaat de drie theater tournee verder op 16 februari 

2019 in De Hanzehof in Zutphen en op 16 maart 2019 in Amphion in Doetinchem. 

De concerten hebben de titel 'Games 2 the Movies' meegekregen. In ongeveer 20 

muziekstukken wordt een verhaal verteld 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. 

 

Kaarten voor 16 maart 2019 om 20.00 uur in Doetinchem zijn verkrijgbaar via Amphion.nl. Bij 

het samenstellen van dit artikel waren ongeveer 500 stoelen gereserveerd en waren er op 

alle rangen nog plaatsen beschikbaar. U kunt via internet zelf uw stoel uitkiezen op 

Amphion.nl. 

 



 

 

 
Op zondag 2 juni a.s. om 10 uur zal voor de 5e keer het jaarlijks 
dorpsontbijt worden georganiseerd door de vrijwilligers van Stichting 
Dorpsplein Etten. 
 
Na de succesvolle eerste 4 edities wordt dit jaar dus het eerste lustrum 
gevierd. Om dit te vieren, zal er daarom dit jaar een extraatje voor de 
kinderen zijn. Wat dit is, blijft nog even een verrassing.  
 
Noteer deze datum dus alvast in de agenda! Meer informatie volgt via 
Facebook en De Treffer. 
 
Sjoerd Jansen 
Namens Stichting Dorpsplein Etten 
 

 



 

 

    Zonnebloem Etten 

 Jaarprogramma 2019 

 

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 zieken en gasten vanaf 80.  

 

VRIJWILLIGERS  

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

Zonnebloemloten voor dit 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 
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Verslag van de Roemeniëreis van Shoebox4Ro 2018 

In de Treffer van november hebt u kunnen lezen over onze actie voor Roemenië. 
Tot onze vreugde was er veel belangstelling van onze dorpsgenoten. 
De schoenendoosjes met cadeautjes hebben wij persoonlijk bij de Roemeense kinderen afgegeven. 
We bezochten samen met onze contactpersonen een aantal kleine dorpjes in het westelijk deel van 
Roemenië, een gebied waar wij al enkele jaren actief zijn. Van onze reis hebben we een verslag 
gemaakt. 
 
De reis, die duurde van 12 t/m 19 december, begon in Peciu Nou bij het kindertehuis van Caritas 
waar wij elke keer zeer hartelijk en gastvrij worden ontvangen door Radu, Anie en Sergiu Miron. 
 
Op donderdag 13 december hebben we in het naburige dorp Diniaş een oude vrouw bezocht die 
onder vreselijke omstandigheden leeft in een soort schuur. 
Wij wisten van deze situatie omdat haar buurvrouw Gabriela via Facebook een hulpactie voor haar 
had opgezet.  Al voor ons vertrek naar Roemenië hadden we contact met Gabriela en overlegd of wij 
iets voor deze oude dame zouden kunnen doen.   

Samen met de Gabriela hebben wij er een kijkje genomen.   
Er stond een oude houtkachel en een bed, veel meer was er 
ook niet. 
Geen elektriciteit, geen gas, geen wc en geen badkamer, 
alleen een teiltje met een stukje zeep (zie foto).  
Door de slechte schoorsteenpijp kwam de rook van de kachel 
in huis, een ernstige situatie. 
We hebben enkele tassen kleding en boodschappen 
achtergelaten, later zouden we nog teruggaan om wat extra 
spullen te brengen. Na dit bezoek zijn we naar Sintea Mare 
gereden. 
 
Op vrijdag 14 december zou de vrachtwagen aankomen in 
Şimand. Omdat deze enige vertraging had was er tijd om de 
kleuterschool van Sintea Mare te bezoeken. De kleuterschool 
is in het afgelopen jaar gerenoveerd en we waren benieuwd 
naar het resultaat. Het was erg mooi geworden. 
 

Na dit bezoek zijn we naar Şimand gegaan om bij de basisschool de vrachtwagen met behulp van 
vrijwilligers te lossen. 
In de middag zijn we teruggereden naar Sintea Mare. Hier hebben we onze laatste spullen uitgeladen 
bij de basisschool. 

 
 
 
 



 

 

Zaterdag 15 december. Vandaag  zouden we weer terug gaan naar Peciu Nou om daar 
Sinterklaasfeest te vieren in het kindertehuis. ‘s Nachts had het gesneeuwd, geen dik pak maar toch 
zo’n cm of 10. Een witte wereld dus. 

 We besloten een kleine omweg te maken om een bevriende familie te bezoeken in Variaş. 
  
Het sneeuwde de hele dag en door de hevige sneeuwval waren de kleine binnenwegen bijna 
onbegaanbaar geworden.  De route van Variaş naar Peciu Nou (64 km), normaal gesproken een 
uurtje rijden, kostte ons nu  2,5 uur.   
We kwamen aan het einde van de middag aan in Peciu Nou. Omdat we aan de late kant waren 
moesten we meteen de schoenendoosjes en het snoepgoed voor de kinderen uitladen en razendsnel 
omkleden om als Sinterklaas en zijn hulpje met de kinderen feest te vieren. Met een hoop zang en 
flauwekul er omheen hebben we de cadeaus uitgedeeld aan de kinderen. 
 
Zondag  16 december. Door de sneeuwval was de stroom uitgevallen. 
Aanvankelijk wilden wij zondagmorgen weer terugrijden richting Sintea Mare, maar vanwege de 
sneeuwval waren de wegen slecht begaanbaar en was het te gevaarlijk om te reizen. 
We besloten om de dag maar in Peciu Nou door te brengen en pas maandag te vertrekken. 
 

De vrachtwagen, die de nacht in Peciu Nou had 
doorgebracht, moest terug richting Nederland maar kon 
door de hoeveelheid sneeuw niet vertrekken. We hebben 
ons nog nuttig gemaakt door met een aantal mensen de 
vrachtwagen uit te graven. 
De komst van een graafmachine van een man uit het dorp 
bood uitkomst, zo kon Daan (de chauffeur) met zijn 
vrachtwagen na 1,5 uur vertraging alsnog vertrekken.  
 

De hele dag was er geen stroom, geen verlichting, ook geen verwarming, in huis werd het steeds 
kouder, dus  de jassen maar aangetrokken. Tja.....en uiteindelijk ook nog alle accu's van de mobile 
telefoons leeg......wat een ramp.  's Avonds samen gegeten bij kaarslicht en ons warm gehouden met 
een borrel. 

 
 
Op maandag  17 december zijn we vroeg op pad gegaan 
om weer naar Sintea Mare te rijden waar we rond 10.30 
uur werden verwacht in de kleuterschool voor het 
kerstfeest. 
Hier hebben we, Jos verkleed als kerstman, onze 
schoenendoosjes uitgedeeld aan de aanwezige kinderen. 
 

Kleuterschooltje Sintea Mare  Jos als Kerstman 
 
 
’s Middags weer vertrokken naar Şimand waar we bij de opslagruimte van Asociatia Pentru Mai 
Multa Umanitate (APMMU), een vrijwilligersorganisatie onder leiding van Laura Bejan en Doru 
Gengcz, zouden verzamelen. 
 
 
 



 

 

Die middag hebben we met Laura en Doru en een aantal 
vrijwilligers arme gezinnen bezocht in o.a. Şimand en 
Curtiti.  
Veel van deze gezinnen wonen in huizen die wij als schuur 
zouden gebruiken, overal brandt een houtkachel of iets 
wat daarvoor moet doorgaan. Dat deze mensen het slecht 
hebben is wel duidelijk. 
 
 
 

Laura en Doru brachten namens hun organisatie voor 
de gezinnen o.a. levensmiddelen mee en de 
aanwezige kinderen kregen van ons een 
schoenendoos  
met cadeautjes. 
We hebben echt schrijnende gevallen gezien, maar 
ook de blije gezichten van kinderen met hun cadeaus.   
 
 

 
Dinsdag  18 december zijn we de hele dag op 
pad geweest met de vrijwilligers van de 
APMMU.Op enkele schooltjes weer 
schoenendoosjes uitgedeeld. 
Kleuterschool Şimand 
 
 ’s Middags naar Grăniceri gereden, een klein 
dorp dicht bij de Hongaarse grens. Hier werd 
een gemeenschapshuis ingericht als tijdelijke 
kledingbank. 
Op tafels werd de inhoud van circa 50 dozen 
met kleding uitgestald zodat mensen uit het 
dorp deze konden uitzoeken.  
 
 

Gemeenschapshuis in Graniceri met ‘kledingbank’ 
 
 



 

 

 In de ‘kledingbank’ kregen de kinderen ook een doosje 
 
Laura ontvangt van de burgemeester lijsten met de namen van arme gezinnen welke hiervoor in 
aanmerking komen. 
Een dergelijke uitgifte wordt elk jaar 1 – 2 keer georganiseerd. 
Het was heel bijzonder om mee te maken hoe de kleding, die wij o.a. krijgen van de St. Kledingbank 
Nijmegen, hier in Roemenië, weer wordt uitgegeven in een geïmproviseerde kledingbank. 
 

Woensdag  19 december, de laatste dag van ons verblijf in Roemenië. 
Vlak voor ons vertrek zijn we met Sergiu Miron nog even naar Diniaş 
geweest om de oude dame daar nog wat extra dekens, kleding en 
voedingsmiddelen te brengen. 
 
Om de schoorsteen te kunnen repareren moest er geld worden 
ingezameld, dit hadden we eerder deze week gedaan. 
De mensen van Caritas hebben toegezegd dat zij er voor gaan zorgen dat 
er een bedrijf komt om het probleem met de schoorsteen op te lossen 
zodat de rook niet meer in de kamer komt.   
Als laatste zijn we nog even snel naar de kleuterschool gegaan…..we 
hadden nog 35 doosjes bij ons, die werden daar in de klas uitgedeeld. 

Huisje vrouw Dinias 
 

 
Kleuterschooltje Dinias 
Om 11.00 zijn we weer op het vliegveld afgezet en zijn onze terugreis begonnen. 
 

 
 
Nog op de dag van thuiskomst in Nederland zagen wij op 
Facebook dat er een flinke lading brandhout was bezorgd bij 
de dame Diniaş zodat zij in ieder geval warm de winter door 
kan komen. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door de hulp van onze vrienden 
van Caritas Peciu Nou. 
 
 

Brandhout geleverd in Dinias 
 
Wij kijken terug op een geslaagde week en we willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen, in 
welke vorm dan ook.  
Namens Shoebox4Ro 
André Nibbelink en Jos Klaassen 
 



 

 

Geef aan de collectant van de Hersenstichting 

Van 28 januari tot en met 2 februari 2019 vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste 

collectanten gaan in Etten op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met een 

hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder 

vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er 

komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen 

met blijvende ernstige gevolgen. 

 

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te 

genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we 

vernieuwende projecten uit en werken we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. 

Geef daarom aan de collectant.  

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, 

Den Haag. 

Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl. 

 

 

Vrouwenvereniging Etten  

 

Donderdag 21 februari 2019. 19:30 uur  

 
Jaarvergadering met huldiging van Elly Slutter 25 jaar, Bianca Vermeer en Annie Kruiselbrink 
beide 12,5 jaar lid. Na de vergadering tijd voor de nodige humor. 

 

http://www.hersenstichting.nl/


 

 

Nieuws uit het buitengebied 
Stichting behoud Kemnade en Waalse Water is nog steeds op zoek naar bestuursleden, mensen die 
mee willen denken en doen. 
Wie daarvoor interesse heeft kan contact opnemen met Lies Visscher, telefoon 0315-341052 of stuur 
een mail naar liesvisscher@live.nl 
We willen in dit bericht een paar onderwerpen bespreken: 
1. De energietransitie 
2. Het Ziekenhuis  Slingeland 
3. De biodiversiteit in het gebied 
4. Genieten van het buitengebied 
 
1. De Stichting is lid van de Plattelandsraad Oude IJsselstreek en daarom zijn er een paar extra 
bijeenkomsten geweest, o.a in de kantine van Tiggelovend Kok.  De gemeente Oude IJsselstreek 
heeft namelijk aan de plattelandsraad om advies gevraagd in verband met de toekomsteige 
energievoorziening in onze gemeente. 
Wie belangstelling heeft voor de visie die is opgesteld kan contact opnemen. 
 
2 Of er een nieuw ziekenhuis komt op een andere plek dan bij de Kruisberg, en waar dat ziekenhuis 
dan komt, is nog steeds niet bekend 
De gemeenteeraad van Doetinchem heeft wel een bestemmingsplanwijziging goedgekeurd, maar de 
bezwaarmakers worden voor een tweede keer uitgenodigd bij de Raad van State, om nog vragen te 
beantwoorden. De Stichting gaat daarom op 6 februari 2019 weer naar de Raad van State, samen 
met zo'n zeven andere organisaties die beroep hebben aangetekend.  De grootste bezwaren zijn 
volgens ons dat weer goed agrarisch land wordt onttrokken aan de agrarische sector, terwijl er 
alternatieve plekken mogelijk zijn dichter bij het station Doetinchem.  
Bovendien wordt het uitzicht vanaf de Kemnade verstoord door hetnieuwe ziekenhuis. Nu kun je nog 
over de rivier en haar bedding redelijk vrij uitkijken. Dat zal straks niet meer kunnen als de bouw door 
gaat. Het ziekenhuis wordt in een  als ecologische verbindingszone bestemd gebied gelocaliseerd. 
Dat kan niet de bedoeling zijn. 
Ernstig is dat er door de locatie bij de Mc donalds te kiezen 16,2 % meer ziekenhuis gerelateerd 
autoverkeer ontstaat, dan wanneer er bij het station wordt gebouwd. In een tijd van CO2  taks  en 
klimaatharmonisatie moet de overheid dat niet willen. 
Het ziekenhuis mag dan wel mooi worden ontworpen, niet duidelijk is welke duuzame, gezonde, 
materialen  worden gebruikt. 
Bovendien staat er een monumentale boerderij uit de tweede helft van de 18 e eeuw, het IJsseltje. 
Jullie begrijpen dat wij ervoor gaan dat het zicht vanaf de Slingerparallel richting Montferland OK moet 
blijven en dat het monument een juweeltje moet blijven voor iedereen. 
Er zijn nog meer argumenten geformuleerd. Wie die wil zien kan contatc opnemen. 
 
3. Vorig jaar hebben bestuursleden een cursus libellen herkennen gevolgd.  Daarna is iemand van 
deVlinderstichting geweest om een ideale route uit te zetten, om deze libelles in ons gebied te 
benoemen. Dit betekent dat we vanaf volgend voorjaar gaan inventariseren langs de sloten in het 
Warmse veld en Vethuizen. We hebben hiermee geen ervaring, maar hopen zo een bijdrage te 
leveren aan het vergaren van meer kennis over de biodiversiteit in het gebied.  Wie belangstelling 
heeft kan mee doen. 
 
4. De stichting heeft geprobeerd het Ziekerbos te verwerven. Dat is niet gelukt. Maar het bos is 
opengesteld, dus  het is mogelijk te genieten van dit enige echte bos dat bij Etten hoort. 
Wie wil kan contact opnemen, zodat we het unieke van dit bos meer  bekendheid kunnen geven. 
Het zou een waardig onderdeel  zijn van Geopark Oude IJssel, omdat het één van de eerste locaties 
is waar de baksteenindustrie is ontstaan. 
 
Van harte een groet uit Warm, 
Lies Visscher-Endeveld 
Voorzitter Behoud Kemnade en Waalse Water 
Warmseweg 22 
7075 EL Etten   tel 02`5-341052 

mailto:liesvisscher@live.nl
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