
Op z’n paos best. 

Hallo lu’j, zunt jullie de paosdagen allemaol goed duur gekommen? 

No’w ik zal jullie vertellen, ik wel. Ik heb rustig in de tuinstoel achteroaen 

gelegen en nao dat volk gekekken wat deur onze buurtschap fietste. 

Vrogger kon i’j dat toch helemaol niet veurstellen, op eerste paosdag ’t 

hoes uut. Nee, dan werd der verwacht, dat i’j binnen zol blieven. I’j 

mochten hooguut op eerste paosdag smiddag naor ’t lof. Ik werd nog 

goed, weer of geen weer den körte boks den wol i’j an. Ni’je kniekousen 

en een paar ni’je sandalen. Dit was althans alleen veur de oldste van de 

familie, den twee en de derde van de jongens moesten ’t met de kleren 

doen den wie boven hum kwam. Man wat waren i’j bli’j dat ’t paosen was 

en veural den paoszaoterdag. As op paoszaoterdag ’s aovends de klokken 

hadden gelu’jd dan mocht i’j de snoeptrommel los maken. Daor hadden i’j 

dan al ’t snoep in gedaon, welke i’j in die veertig dagen hadden op 

gespaord. I’j ate dan net zolang, tot i’j kots misselijk was. En o’w moeder 

maor zeggen, “niet alles, bewaar nog wat veur de rest van ’t jaor. Ja, lu’j 

dat was vrôgger, toen was alles anders. Toen mochten wi’j bi’j huus onze 

eigen paosvuur an steken. Jao regende ’t nog dagen van te veuren, toen 

was ’t nog winter, lente, zommer en herfst. No’w is ’t herfst, twee dagen 

winter, een paar dagen herfst, een paar dagen lenteachtig en dan meteen 

weer zommer. Dreug, dreug, dreug en nog ens dreug. Vrôgger hoopte i’j 

op een bietje zommer, no’w op een paar regen dagen. Maor één ding is 

wel, alles zag der op z’n paos best uut.  

De groeten van 

Bertus 

 

 

 

           Kopij  inleverdatum  
     Uiterlijk  woensdagavond  22 Mei voor 20.00 uur. 
        De volgende Treffer verschijnt 28 Mei 2019. 

 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                                 April 2019, jaargang 39 

                                         Nummer 378 
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Bezorger gevraagd voor de Treffer in het buurtschap Rafelder (34 stuks)  

Wij zoeken met spoed een bezorger voor Rafelder, het betreft  de straten Holserweg t/m 
nummer 8, Rafelderseweg (Tappenweide 12 niet), Driekoningenweg, Tappenweg en 
Zeddamseweg.  

Het gaat om het bezorgen van de Treffer 1 keer per maand van september t/m juni.  

Indien je dit zou willen doen kun je je aanmelden bij een van de redactieleden of per mail 
detreffer11@gmail.com 

 Meld je aan!  

 

Nieuwe redactieleden voor de Treffer gezocht!  
 

Met ingang van volgend seizoen (september 2019) zoeken wij minimaal 2 nieuwe 
redactieleden. 

De aandachtsgebieden betreffen: samenstelling van De Treffer (10x per jaar), contacten met 
de drukker, sponsoring en financiën. De werkzaamheden zijn uiteraard in overleg te bepalen. 

Indien wij geen gegadigden vinden om deze aandachtsgebieden in te vullen hebben wij 
helaas geen mogelijkheid meer om De Treffer voort te zetten.  

Wilt u een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van de Ettenaren? 
Mail ons via detreffer11@gmail.com of neem telefonisch contact op met: 
Benny Meijer: 0315-330362   
Esmiralda Ketelaar: 0315-325141   
Marian van Olst: 0315-325425  

BESTE ETTENAREN, LAAT VAN JE HOREN! 

 
Wij zijn op zoek naar een flexibele oppas voor onze 3 kinderen (7, 5 en 2). 
 
Het flexibele deel bestaat uit snelle opvang als één van ons moet gaan worden (oproepbasis) 
en flexibele dagen. 
Mocht je interesse hebben, dan lichten we ons verhaal graag toe. 
Hartelijke groet, 
Karin en Niels Berendsen 
06-12844114 of 06-57949851 

mailto:detreffer11@gmail.com
mailto:detreffer11@gmail.com


 

  

 

 

Met vader wandelen gaon 

 

Jantjen is een kleine kleuter 

Den wandelen geet met zien pa 

En zoas elke pientere peuter 

Het e grenzelloos vetrouwen in zien va 

 

Pap wet alles en nog völle meer 

Het altied ’t goeie antwoord kloor 

Jantjen vindt het telkens weer 

Prachtig, zo te wandelen door 

 

Papa is de knapste van het land 

De sterkste van alle vaders bi-jmekaar 

Zo keuvelend vormen ze, hand in hand 

Een innig verbonden, onafscheidelek paar 

 

Maor kleine kleuters wodden groot 

En ons Jantjen heit dan Jan 

Al is vader dan nog lang niet dood 

Der met wandelen kömp der niet meer van 

 

Now het zoonlief altied wel 

Zelf een antwoord kloor 

En vindt e zich al heel erg snel 

Een stoere bink van twintig joor 

 

Vader is dan hopeloos olderwets 

Jan wet now alles heel precies 

Praoten met ow vader is dom geklets 

Want den is jao old en eigenwies 

 

Maor het verstand kömp altied nog 

Met het verstrieken van de joren 

De stoere bink wödt ooit verstandig toch? 

En luustert dan weer met beide oren. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

As der now vaak nog vraogen zunt 

Spookt heel stiekem deur Jan zien kop 

Jammer pa da’j der niet meer bunt 

I-j harren aoveral wel een antwoord op 

 

Want pa wist alles en nog völle meer 

Had altied wel ’t goeie antwoord kloor 

In gedachten zut e zich nog menig keer 

Met zien vader weer wandelen door 

 
   Ettens dialek. Joop Keurentjes 

 

 

 

 

    
 

Vrouwenvereniging Etten  

 

Donderdag 16 mei 2019.   13:00 uur  

UITJE: Dames zet het vast in de agenda, hoe we     

het invullen hoort U nog.  

 



 

 

 
Waar denkt u aan als u “Harmonie Onderling Genoegen” hoort? 

 
 
We laten ons een paar keer per jaar horen, tijdens de concerten die we geven. Ook organiseren we 
jaarlijks de Ettense Rommelmarkt, dit jaar op zondag 7 juli.  
  
Maar wist u dat we sinds een paar jaar, met een deel van de vereniging, ook muziek maken tijdens de 
carnaval? Ook zorgen we voor de oliebollen tijdens de jaarwisseling en we verlenen o.a. onze 
medewerking tijdens Koningsdag, verschillende serenades, de kermis en de schaatsbaan. 
 
Een paar jaar geleden stelden we, als vereniging, het doel om zichtbaarder te worden bij de inwoners 
van Etten. We denken dat dát gelukt is! 
  
Harmonie Onderling Genoegen is een mooie vereniging waar we, met recht, trots op kunnen zijn. 
Wilt u hier ook deel van uitmaken, dat kan! We zijn altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om muziek te maken. U hoeft geen ervaring te hebben, we zorgen ervoor dat u lessen kunt volgen. U 
kunt zich ook als vrijwilliger aanmelden voor verschillende klusjes in en rondom ons 
verenigingsgebouw.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Mirjam Blok, tel: 06-20715000 
 
 
Komende activiteiten: 
Zomerconcert met Con Brio  woensdagavond 19 juni   Dorpsplein 
Inhalen Zonnebloem wandelaars zaterdagmiddag 22 juni   Dorpsplein 
Ophalen spullen rommelmarkt  zaterdag 29 juni v.a. 9.00 uur  Buiten de kern 
Ophalen spullen rommelmarkt  donderdag 4 juli v.a. 18.00 uur  Binnen de kern 
Ettense Rommelmarkt   zondag 7 juli v.a. 10.00 uur  Dorpsplein 
 

 
 

 

 
Beste dorpsgenoten,  de collecteopbrengst van Reuma Nederland was dit jaar 774.34 

Euro. 
Namens Reuma Nederland hiervoor Hartelijk Dank. Groet Betty Meurs. 

 
 



 

 

Uitnodiging 

Dinsdag 21 mei: “Verbinding maken”   
verzamelen om 14.45 u  start om 15.00 u 

 

Plaats Warmseweg/Zeddamseweg  Etten 

 

Etten, 18 april 2019, 

 

 

 

 

Geachte genodigde, 

 

Twee bijzondere bomen langs de Zeddamseweg 

 

Connected, zo heet het landschappelijke kunstwerk van Leon Marie Dekker uit Warm. Twee geknotte 

eiken langs de Zeddamseweg worden ieder voorzien van een bliksemschicht, een levenstroom die de 

aarde inwijst. De schichten zijn uitgehakt en gezaagd uit het hout en gevuld met gekleurd lokaal 

leem. 

De twee eiken staan aan weerszijden van de vorig jaar in gebruik genomen 380KV-hoogspanningslijn. 

De twee bomen waren aangemerkt om te worden omgehakt.  Na overleg met TenneT en de 

provincie Gelderland (wegbeheerder) zijn ze blijven staan.  Het zijn nu merktekens in het landschap 

langs de weg. 

 

Graag nodigen wij u uit voor een officieel moment bij het kunstwerk.  Wij gaan samen met 

Wethouder Jeanine Kock stilstaan bij de betekenis van deze twee bijzondere bomen: het beleven 

van verbinding.   

Op dinsdag 21 mei 14.45 uur verzamelen we op de hoek Warmseweg/ Zeddamseweg.  Van hieruit 

wandelen we naar het kunstwerk voor een moment van connectie. 

 

In verband met de veiligheid verzoeken we te parkeren aan het begin van de Warmseweg. We 

verzamelen om 14.45 uur bij de picknickbank op hoek Warmseweg /Zeddamseweg.  Vandaar lopen 

we naar de 'Connected'- bomen. 

Na de plechtigheid is er voor wie wil gelegenheid na te praten en een drankje te nuttigen. 

Wij hopen dat u erbij kunt zijn. Graag ontvangen wij bericht van uw deelname. 

 

Met hartelijke groet, 

de kunstenaars, TenneT en initiatiefnemers, 

Lies Visscher-Endeveld (Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water) 

Matthijs Coops (TenneT) 

 



 

 

BERICHT WALKING FOOTBALL VV ETTEN 
             
Gezondheidscheck & Walking Football in Etten? Kom meedoen! 
 
Als u begint met sporten, maar ook als u al wel sport is het belangrijk om regelmatig uw 
gezondheid te testen. De erkende beweeg- en gezondheidsexperts van Kruiswerk 
Achterhoek doen na de training op 16 mei 2019 een gratis check. In ongeveer 15min wordt 
uw lengte en gewicht gemeten, uw BMI en vetpercentage bepaald en uw bloeddruk en 
knijpkracht vastgesteld. Op basis hiervan ontvangt u een persoonlijk advies over voeding en 
beweging. De check kunt u tussen 12.00 tot 14.00 uur laten doen. 
 
Daarnaast kunt u deelnemen aan de training Walking Football. Een nieuwe voetbalvorm voor 
60+ plussers die nog lekker actief bezig willen zijn. VV Etten is begin dit jaar samen met 
Walking Football begonnen. Vanaf donderdag 28 februari wordt er getraind op het ‘echte’ 
gras van de velden van VV Etten. Sinds 28 februari 2019 is al een enthousiaste groep iedere 
donderdagmorgen op het veld te vinden: met ca. zes tegen zes, zonder keepers, rustig een 
balletje trappen. Rennen, slidings en fysiek contact zijn uit den Boze en buitenspel bestaat 
niet. En denk maar niet dat het geen inspanning is, er zijn al heel wat zweetdruppels van 
deze groep op het veld gevallen! Zoals altijd start de groep om 09.30 uur met een kop 
koffie/thee en gaan rond 10.00 het veld op. Ook zonder voetbalervaring bent u welkom en 
ook dames! De trainingen zijn onder deskundige leiding van Andre van de Ley, oud-
international en zelf speler bij de OldStars Walking Football Graafschap. 
 
Voetballen niet wat voor u? Alleen de warming-up mag u ook meedoen, maar alleen de 
gezondheidscheck en kopje koffie drinken kan ook! Alle activiteiten vinden plaats op en rond  
Sportpark De Treffer, Molenstraat 7 in Etten. U hoeft zich voor deze meeting / check niet aan 
te melden en er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteiten of check. Er is plaats voor 
maximaal 40 personen, waarbij de Walking Football leden voorrang krijgen. 
 
Kortom, kom donderdagmorgen/middag de 16de mei 2019 naar Etten, vanaf 10.15 uur is de 
koffie klaar! 
 
OldStars Walking Football Achterhoek 
OldStars Walking Football is een initiatief van Eredivisie, het Nationaal Ouderenfonds en de 
Vriendenloterij en is al in veel gemeenten in Nederland actief. Menzis, Rabobank Graafschap 
en Betaald Voetbal De Graafschap hebben nu de handen ineengeslagen om Walking 
Football in de Achterhoek mogelijk te maken onder de naam OldStars Walking Football 
Achterhoek. Dit om ± 60-plussers stimuleren tot bewegen, meedoen en ontmoeten. 
Verenigingen worden hierbij ondersteund door Achterhoek in Beweging en het Nationaal 
Ouderenfonds.  
 
 
 
Vragen?  
Harry Jansen sr.                                           Leo Krabbenborg                                     Hans van Weelden 
Kampstraat 17                                             Emmastraat 6                                           Tamboerpad 10 
7075 AA  Etten / Gld.                                  7075 AN Etten / Gld.                               7071 XA  ULFT 
Tel. 0315-328764                                        Tel. 0315-324554                                    Tel. 0315-686445 
Email: harryjansen43@hotmail.com       fam.krabbenborg@live.nl                      j.weelden7@upcmail.nl 
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Vrijdag 3 mei is er weer een kinderdisco! 

 

 

Voor wie?   Voor alle kinderen vanaf  

                                groep 3 

Waar?   In het schuttersgebouw   

                                aan de Dorpstraat 3A in  

                                Etten 

Wanneer?   Op vrijdag 5 april van   

                                18.30 tot 20.30uur 

 

De entree is €3,- en daar zitten gelijk 2 consumptiebonnen bij.  

Daarvoor kunnen de kinderen wat te drinken of wat lekkers halen bij de bar. 

Extra consumptiebonnen kosten €0,50 per stuk 

Nog even wat spelregels: 

De kinderen melden zich bij binnenkomst zodat hun naam en het telefoonnummer 

van de ouder/begeleider opgeschreven kan worden. 

Het de bedoeling dat ouders de zaal verlaten zodat de kinderen zich even heerlijk 

kunnen uitleven op vrolijke muziek. 

Natuurlijk zal er begeleiding aanwezig zijn en de kinderen mogen het gebouw pas 

verlaten als de ouder/ begeleider er is om hun op te halen. 

Wij hopen op een grote opkomst!  

Met vriendelijke groeten, 

Namens Schutterij de Eendracht 

 

Miriam Verheij 

Sebastiaan Jansen 06-53706034 

Mike Bultink 06-21550881 

 

 

 



 

 

Nieuws uit de Geloofsgemeenschap 

H. Martinus - Etten 
 

redactieadres: secretariaat - Dorpsstraat 19 - 7075 AC Etten - tel. 342498 

___________________________________________________________________ 
 
Aankondiging seniorenmiddag 
De eerstvolgende seniorenmiddag in onze Mariakapel vindt plaats op vrijdag 17 mei van 
13.30 tot 16.30 uur. Het is alweer de elfde editie van de seniorenmiddag en het is fijn om te 
zien dat de middagen goed bezocht worden. Er is geen leeftijdsgrens dus iedereen die zich 
aangesproken voelt, is van harte welkom. 
 
Die middag zal er ruimschoots de mogelijkheid zijn om onder het genot van een hapje en 
een drankje met elkaar in gesprek te gaan. Dit keer is er ook weer een pastor aanwezig om 
met de mensen in gesprek te gaan. Verder hebben de vrijwilligers weer een leuke invulling 
van de middag bedacht. Dit blijft nog even een verrassing. U bent toch ook van de partij?  
 
U kunt zich vóór 10 mei opgeven bij:  
-  Marion Leyzer, Mozartlaan 3, 7075 BH Etten tel. 0315-329306 of 06 30953959; 
-  Marleen Pierik, Strik 27, 7075 AH Etten tel. 0315-325017. 
Of via het secretariaat van de kerk; (0315) 342498. 
 
Opgave per e-mail is ook mogelijk:  
-  mleyzer@gmail.com  
-  marleen.pierik@upcmail.nl 
 

 

10.000 eieren zijn er verkocht door de Ettense basisschooljeugd! 

En dat is een record. Waar we vorig jaar dachten, met ruim 9000 eieren, echt het plafond te 

hebben bereikt, is het toch ook dit jaar gelukt het aantal te overtreffen. 

Op vrijdag 12 april zijn de kinderen tussen 17.00-19.00uur langs de deuren gegaan in de 

bebouwde kom. Velen van jullie waren thuis en hebben na een gezellig praatje een doosje 

eieren gekocht. Ook konden weer een beroep doen op de vele bedrijven die de Klimpaal een 

warm hart toedragen. Super! 

 

Ook nieuwe inwoners van Etten, laten zich van hun beste kant zien. Berna van Campen, 

heeft samen met haar man een woning aan de Dorpstraat  gekocht. Ze zijn druk bezig met 

het verbouwen van deze woning tot een B&B. Als nieuwe inwoner van Etten was zij natuurlijk 

niet op de hoogte van deze leuke actie. Echter de borden bij de invalswegen hebben haar 

ertoe gedreven een oproep op facebook te plaatsen. Dit vonden wij zo leuk, dat een paar 

kinderen op zaterdag alsnog bij haar aan de deur zijn gegaan om een doosje eieren te 

verkopen.  

Etten bedankt en tot volgend jaar. 

Als u binnenkort de kinderen in nieuwe schoolshirts ziet lopen, weet dan dat u daar mede 

aan hebt bijgedragen.  
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DORPSONTBIJT 2019 
Beste Ettenaren, 
 
De eerste aanmeldingen komen al binnen! Op zondag 2 juni a.s. om 10 uur wordt 
voor de 5e keer het dorpsontbijt georganiseerd.  
 
Om dit lustrum te vieren, hebben we dit jaar speciaal voor de kinderen: 
- een springkussen; 
- een ponykar (Olaf Schepers); 
- schminken; 
- en een DRAAIMOLEN (zie foto)! 
 
Kortom: het belooft weer een gezellige ochtend te worden voor jong en oud!! 
U komt toch ook? Meld je aan via sjoerdjansen90@hotmail.com of door je opgave af 
te geven aan de Oldenhove 10 (kosten volwassenen 6 euro en voor kinderen t/m 12 
jaar die mee-eten 3 euro). Het bedrag kan ook overgemaakt worden op 
rekeningnummer NL38RABO0172082803 tnv Stichting Dorpsplein Etten. 
 
Graag tot dan! 
 
Vrijwilligers Stichting Dorpsplein Etten 
 



 

 

 



 

 

       Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet  

Er is niets dat moeilijker is dan 
De dingen te wensen en te aanvaarden zoals ze zijn 

Wij vragen allemaal ,, Waarom,, 
Het antwoord verschilt 

Daar er geen antwoord is. 
 

Het pad van de liefde 
Is een pad dat er niet is 

Maar dat ontstaat,door het te gaan 
En het is de liefde zelf 

Die het pad laat vinden. 
 

Houdt GOEDE MOED zeggen wij vaak 
Maar vergeten erbij te zeggen ,,HOE,,. 

 
Je kunt niet alles hebben 

Waar zou je het moeten laten. 
 

Soms begin je aan een zin 
Die verkeerd eindigt. 

 
Tot de volgende keer.Groetjes Bart. 

 
 

 
 

 



 

 

       

 

 

 

U heeft het vast al gelezen in de vorige editie van de Treffer, Vrouwenkoor 

Con Brio houdt ook dit jaar een geraniumactie. 

 

Op zaterdag 11 mei a.s., de dag vóór Moederdag, komen de vrouwen van 

Con Brio weer bij u langs met geraniums.  

Degenen die vorig jaar geraniums hebben gekocht, weten wat voor een 

geweldige kwaliteit we in de verkoop hebben, ingekocht bij een echte 

geraniumkweker uit Groessen. 

 

De verkoop begint op 11 mei a.s. om 10.00 uur en we gaan er van uit dat 

we om 14.00 uur door de voorraad heen zijn. 

 

We hebben de prijzen voor dit jaar niet verhoogd, 1 geranium kost € 2,-- 

en een volle tray van 11 stuks kost € 20,00. We hebben ze in alle kleuren 

in zowel hangers als staanders. 

 

Trouwens, u hoeft op zaterdag 11 mei a.s. de wekker niet te zetten, de 

geluidswagen zal er vanaf 09.00 uur voor zorgen dat u op tijd de slaap uit 

heeft om de geraniums niet te missen, dat zou toch jammer zijn!! 

 

U kunt niet zeggen dat we u niet gewaarschuwd hebben, toch? 

 

Namens de sponsorcommissie van Vrouwenkoor Con Brio, 

 

Carla Hermsen 

Wilma Rademaker 

Marijke Leijzer 

 

 

Geraniumactie Vrouwenkoor Con Brio 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0mKWF157aAhWpLMAKHQZeCg8QjRx6BAgAEAU&url=https://lifestyle.howstuffworks.com/crafts/drawing/how-to-draw-a-geranium.htm&psig=AOvVaw3wqNMnQDzgK_As6wUdb-XA&ust=1522864600815363


 

 

 

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

games op 16 maart 2019 in Amphion Doetinchem 
 

 

 

Op 16 maart 2019 gaf het Ettens Mannenkoor samen met het Harmonieorkest van 

Concordia Eefde in Doetinchem een grandioos laatste concert in een serie van drie. 

Ruim een jaar was naar deze grootse afsluiting toegewerkt, met naast de repetities 

concerten in Emmerich (20 oktober 2018) en Zutphen (16 februari 2019). Gezamenlijk 

stonden er deze avond rond de 160 uitvoerenden op het podium van Amphion. In 

ongeveer 20 muziekstukken werd een verhaal verteld van liefde, strijd, uitbuiting en 

avontuur. Bijzonder was dat op een groot scherm achter de zangers prachtige 

filmbeelden werden vertoond als ondersteuning van de muziek.  

Uit enthousiaste reacties van vele bezoekers bleek dat alle inspanningen van zangers, 

orkestleden, dirigenten (Nick Moritz van het EMK heeft onder andere veel extra tijd 

gestoken in het helpen uitzoeken van de filmbeelden) en podiumbouwers van het 

Ettens Mannenkoor, die ’s morgens al het podium hebben opgebouwd en de stoelen 

van het orkest volgens plattegrond hebben neergezet, veel succes hebben gehad. 

Speciaal vermeld moet hier nog worden het werk achter de schermen van 

floormanager Gonny Pastoor: haar maandenlange voorbereiding, beginnend met het 

maken van een erg gedetailleerd draaiboek en het daarna nauwkeurig uitvoeren ervan 

hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van dit concert! Veel dank gaat 



 

 

ook uit naar onze sponsors die geholpen hebben om ook het financiële plaatje tot een 

succes te maken. 

       
 

       
 

Agenda, zie ook www. ettensmannenkoor.nl 

- 8 juli 2019 Steenovenconcert Etten 

- 6-10 september 2019 Concertreis naar Praag 

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



 

 

NIEUWS VANUIT WERKGROEP ETTEN2025 
De afgelopen periode is het stil geweest in de terugkoppeling vanuit Etten2025. Dat betekent niet dat er 

niet veel gebeurd is. Vooraf is goed om te vermelden dat we inmiddels nauw optrekken met Comité 

Dorpsbelangen Etten. We waren in afwachting van de formele reactie van de gemeente op het 

haalbaarheidsonderzoek. Aangezien deze reactie enige tijd op zich liet wachten, hebben we een 

brandbrief gericht aan het college én de gemeenteraad met het verzoek om vaart te maken. Tevens 

hebben we onze plannen nader onderbouwd. Op zeer korte termijn krijgen we nu een formele 

schriftelijke reactie.  

 

Stuurgroep Onderwijs, Welzijn & Sport 

Inmiddels is door de gemeente een persbericht verspreid waarin staat dat op de middellange termijn 

gedacht wordt aan nieuwbouw van basisschool Klimpaal. Dan zou tevens voor de hand liggen dat de 

huidige gymzaal vervangen wordt. Bij middellange termijn staat vermeld:  2025/2026. Dit is inmiddels 

vastgelegd in het Integraal HuisvestingsPlan en conform ons streven. Samen met Essentius, vv Etten en 

Stichting Sportbelangen hebben we ons met verve ingezet om dit resultaat te bereiken.  

We hebben verder aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar de locatie op Sportpark De Treffer zodat 

op de huidige locatie van de basisschool en gymzaal woningen gebouwd kunnen worden. We hebben 

deze visie onderbouwd in onze brief aan de gemeenteraad en tevens een globale financiële 

doorberekening en woningbouwplanning gemaakt. Het Integraal HuisvestingsPlan komt op 22 mei a.s. in 

de gemeenteraad en dan volgt de formele reactie/terugkoppeling van de gemeente richting de 

werkgroep Etten2025. 

 

Stuurgroep Cultuur & Horeca 

Daarnaast maken de verengingen die gehuisvest zijn in café-zaal Köster zich grote zorgen over de 

toekomst. Het pand van Theo en Miriam staat immers in de verkoop en het is nog ongewis wat de 

toekomst zal brengen. In maart zijn de verenigingen op een spoedvergadering bijeengekomen en hebben 

daarbij de handen ineen geslagen. Ze zijn een “hartenactie” gestart waarin de noodklok wordt geluid. 

Deze actie is ook door de media opgepikt. Concreet doel van deze actie is de gemeente(raad) wakker 

schudden zodat het belang van het culturele hart wordt ingezien en men met ons wil meedenken over 

een oplossing. Daarnaast zijn alle fracties in de gemeenteraad aangeschreven voor hulp. Deze oproep is 

positief ontvangen en we zijn inmiddels bij merendeel van de fracties op de koffie geweest. Overal was 

het ontvangst hartelijk en volop begrip voor onze situatie.  

 

Vervolg 

Op 15 april 2019 heeft een gesprek op het gemeentehuis plaatsgevonden met o.a. de wethouders 

Ankersmit en Kuster voor het vervolg van zowel de stuurgroep Onderwijs, Welzijn & Sport, als de 

stuurgroep Cultuur & Horeca. Tevens is kort gesproken over woningbouw in Etten (reeds eerder heeft een 

groep jongeren hierover met de gemeente gesproken). Er lijkt ruimte te zijn voor inbreiding. Hierover 

houden we de lijnen met de gemeente kort en haakt ook de Ettense jeugd aan.  

Verder zijn we op 16 april 2019 in gesprek gegaan met Vereniging Kleine Kernen. Zij hebben veel 

ervaring met vergelijkbare trajecten in bijvoorbeeld Varsselder, Westendorp, Beltrum en Rietmolen. 

Besloten is om met deskundige hulp van buiten een businessplan op te stellen voor de toekomstige 

(financiële) haalbaarheid van de huidige functie van Köster. De Vereniging Kleine Kernen heeft haar hulp 

toegezegd. Het was een positief en leerzaam gesprek. 

 

Heb je vragen/opmerkingen? Stel ze dan gerust via etten2025@gmail.com of benader eén van de 

werkgroepleden. 

Rudy Wieskamp, Niels Berendsen, Maurice Scholten en Sjoerd Jansen 

En vanuit Comité Dorpsbelangen Etten: Annette Smits en Gonny Pastoor 

mailto:etten2025@gmail.com
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Bron :Delpher-Graafschap-Bode. Groeten van aover den Iessel. 



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!



 

 

 

 

 

 

 

 

Kivada 2019 
In de laatste week van de zomervakantie organiseren we wederom vier toffe KinderVakantieDagen 
voor alle basisschoolleerlingen (kinderen uit groep 1 en 2 kunnen alleen meedoen onder begeleiding 
van een volwassene) uit Etten en omstreken, op het parkeerterrein naast het voetbalveld van V.V. 
Etten. Van dinsdag 27 augustus tot en met vrijdag 30 augustus gaan we weer een leuke week met 
elkaar beleven. Noteer deze data dus alvast in je agenda! 
 
Nieuws van de organisatie 
Dit jaar is onze organisatie uitgebreid met drie nieuwe leden: Nicole Ketelaar, Joran Hartwig en 
Jessica Roerdink. Deze uitbreiding is zeer welkom, omdat er achter de schermen al weer hard moet 
worden gewerkt, zodat jullie tijdens de Kivada 2019 de grootste avonturen kunnen beleven. Zo zijn 
we o.a. bezig met het maken van een nieuwe website en zullen we overgaan op digitaal inschrijven. 
 
Thema 
Uit alle ideeën van de 7e & 8e groepers van basisschool De Klimpaal moesten we er eentje kiezen. 
Een hele opgave, maar we hebben uitein-delijk gekozen voor het thema dat is bedacht door Vera 
Elbers: we gaan tijdens de Kivada terug naar de tijd van de Middeleeuwen en be-geven we ons 
tussen kastelen, ridders en jonkvrouwen. Vera heeft in-middels van ons een bedankje overhandigd 
gekregen.  
 

Sponsoren & Vrijwilligers 
Zonder de steun en inzet van sponsoren en vrijwilligers kan de Kivada niet 
bestaan. Wilt u ons en alle kinderen van Etten e.o. helpen met een 

(financiële) bijdrage of als vrijwilliger? Laat het ons weten via kivada-

etten@outllook.com. Alle hulp is welkom! 
 
Binnenkort lees je hier meer…… 
Organisatie Kivada Etten: 
Pascal, Marco, Laurens, Mayke, Nicole, Joran & Jessica 

In de tussentijd kun je ons volgen op:  

  Kivada Etten       www.kivada-etten.nl 

  kivada_etten      kivada-etten@outlook.com 

 

Kivada Etten 

27 t/m 30 augustus 2019 

Op de foto: Vera Elbers, 

bedenkster Kivada 

thema 2019 

 

mailto:kivada-etten@outllook.com
mailto:kivada-etten@outllook.com
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DE EERSTE WERELDOORLOG  (vervolg) 

 

HET EINDE:  zoals reeds gezegd in ’t vorige artikel: toen in 1917 alle frontlinies op slot zaten in 

Europa, was het de vraag hoe het Duitsland zou vergaan in Frankrijk en België toen Amerika aan de 

oorlog deelnam (vanaf April 1917). Amerika zette ruim 1 miljoen soldaten en grote hoeveelheden 

materiaal in, en gebruikte voor het eerst tanks!  Hun tanks (merk Caterpillar) waren zwaar, tamelijk 

kwetsbaar en minder beweeglijk; maar de meesten konden toch zonder al te grote verliezen de 

vijandelijke loopgraven en stellingen naderen en onder vuur nemen. De infanterie kwam er dan 

achteraan.  De Duitsers konden dan 2 dingen doen: zich doodvechten of terugtrekken; zich 

overgeven was er niet bij! 

Kortom: er kwam weer beweging in de fronten, en terreinwinst!   De Engelsen hadden inmiddels ook 

tanks (middelzwaar en van het merk Mark 5). Deze werden vooral in België ingezet.  En Renault 

bouwde voor ’t Franse leger ’n handige lichte tank, de FT. 

De Duitsers konden er aanvankelijk geen tanks tegenover stellen, en dat was ’n groot voordeel voor 

de Geallieerden. Tijdwinst is immers erg belangrijk in ’n oorlog!  De Duitsers hadden echter wel ’n 

voorsprong wat betreft betere en zwaardere kanonnen. Bovendien beschikten ze als eerste over 

vliegtuigen, die vooral dienden voor verkenningen boven geallieerd gebied. 

Zoals reeds gezegd: de Amerikanen beschikten, behalve tanks, over 1 miljoen verse troepen (met 

indien nodig veel reserve troepen). De meesten waren vrijwilligers, dus uiterst gemotiveerd. Hun 

deelname aan de strijd gaf daardoor ’n kick aan de Fransen, de Britten en de Belgen: het gaf hun 

nieuwe moed en,na jaren van nutteloos bloedvergieten, weer hoop op ’n goede afloop! 

Dit in tegenstelling tot de Duitse troepen, die inmiddels oorlogsmoe begonnen te worden, en bijna 

niet meer met verse troepen en materiaal aangevuld konden worden. Maar, tot het bittere einde 

doorvechten deden ze wel (Befehl ist Befehl, niemals kapitulieren und also durchhalten!) 

Door deze tactiek verloren ze echter wel veel soldaten, en, vanuit hun standpunt bekeken zou het 

natuurlijk verstandiger zijn geweest om zich, indien nodig, tactisch terug te trekken om zich elders te 

hergroeperen. Tenslotte was er door deze manier van oorlogvoeren, en vooral ook door de 

deelname van Amerika in Frankrijk , voor de Duitsers geen houden meer aan. Veel Duitse dienst- 

plichtige soldaten probeerden dan ook te deserteren door uit wijken naar ’n neutraal land, bij ’n boer 

onder te duiken of over te lopen naar de Geallieerden!  Ook in België kwam ’t front aan de IJzer weer 

in beweging door de Britse tanks. En ’n half jaar later wist koning Albert uit vrijwilligers de 

‘Legergroep Vlaanderen’ te formeren en zo stukje bij beetje Belgisch grondgebied te heroveren. In 

November 1918 bevrijdden ze Gent en Brussel 

Intussen zag men in alle agressorlanden het nutteloze van verder oorlogvoeren in:  gebieds- 

uitbreiding was niet meer mogelijk, miljoenen soldaten en burgers waren omgekomen, en door het 

geldverslindende oorlogvoeren was de economie ingestort en dreigde ’n staatsbankroet! 

Bulgarije capituleerde als eerste, gevolgd door Turkije. In Oostenrijk-Hongarije kreeg men te maken 

met revoluties;  en toen hun legers ook nog door hun vroegere bondgenoot Italië werden 

teruggeslagen, sloten ze ’n wapenstilstand met hun tegenstanders.  Ook in Duitsland begonnen 

binnenlandse onlusten a.g.v. de vele gesneuvelden, de ingestorte economie en ’n verschrikkelijke 

hongersnood.   



 

 

 

En toen ’t leger in Juli 1918 de laatste grote slag aan de Marne verloor, moesten ze massaal 

terugtrekken en waren ze eindelijk bereid tot onderhandelen over ’n capitulatie! 

Op 9 November 1918 werd in Duitsland de keizer afgezet en werd de republiek uitgeroepen. Dit 

verhaastte de capitulatiebesprekingen, en zo werd al 2 dagen later (op de elfde dag van de elfde 

maand om elf uur) in ’n treinwagon in Compiègne (niet ver van Parijs) de overgave getekend door 

generaal Hindenburg, die tevens de terugtocht van de Duitse legers uit Frankrijk en België moest 

regelen.     En de keizer???  De lafaard was er in inmiddels al vandoor naar Nederland; want terug 

naar Duitsland (zie 2 artikelen eerder) durfde hij immers niet meer …… !!   >>>>>> 

                                                                                                            Bernard Bosman. 

 

 

Waarschuwing van beginnende huisarts: “Als u nog ’n jaar zo door blijft drinken, dan ligt u 

binnen vier maanden onder de zoden!” 

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

Kindervraag: “Kruipen de kuikentjes uit de eieren omdat ze bang zijn dat ze anders 

meegekookt worden?” 

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

Nieuwskop in de krant:  Politie vraagt hulp bij brandstichting en mishandeling van dieren. 

 

 

BUURTVERENIGING IJSSELHUNTEN 

Buurtvereniging IJsselhunten is in 1975 opgericht en hoopt in 2020 haar 45 jarig bestaan te vieren 

Ieder jaar organiseert het bestuur een aantal activiteiten, in het voorjaar een jaarvergadering met 

aansluitend een bingo.  

In de tweede helft van het jaar wordt er een feestmiddag of avond georganiseerd, de thuisbasis is 

Party centrum Scholtenhof. Jaarlijks nemen er nog enkele teams deel aan het traditionele 

buurtschiettournooi 

Het huidige ledental schommelt momenteel rond de 40 personen 

Het bestuur zou graag het aantal leden uitgebreid zien, dus mocht u in IJsselhunten wonen of 

IJsselhunten een warm hart toe dragen, u bent van harte welkom! 

Voor inlichtingen of opgave kunt u zich wenden tot Roy Verheij, tel 06-50247492. 

 



 

 

Wandeltocht met de 

Zonnebloem Etten 

 

• Datum: 22-06-2019 

• Starttijd: 14.00 uur vanaf zaal Köster Etten  

• Deelname €7.50 per persoon. 

• De vrijwilliger/duwer betaalt ook  €7.50 omdat hij/zij ook drinken, lekkers 
en een broodje kroket aangeboden krijgt. 

• De wandeltocht gaat door het buitengebied van Etten. 

• We willen de wandeltocht voor iedereen mogelijk maken! 

• Wil je graag lopen, op de scootmobiel of driewielfiets, dat is allemaal 
mogelijk. We horen het graag! De route zal rond de 5 km zijn. 

• Ook graag opgeven als je gebruik wil maken van een handrolstoel en deze 
niet bezit, dan kan de Zonnebloem ervoor zorgen dat deze er is. 

• Bij de pauzeplek (halverwege de wandeling) is er gelegenheid om gebruik 
te maken van de wc.  

• Na afloop gaan we bij Zaal Köster in Etten iets eten en drinken. 

• Telefonische opgave bij Ria Wieskamp (0315-328673) of Claudia Helmink 
(0315-324775). 

 

Lijkt het je leuk om te helpen duwen tijdens de wandeltocht? Dan horen we 

dit graag! Voor 1 juni kun je je opgeven bij een van de bovenstaande dames 

of eventueel bij de vaste vrijwilliger die altijd bij u aankomt. 

Ook dit jaar gaan we er weer een gezellige wandeltocht van maken, 

misschien met nog wel meer deelnemers! 

 

 
De Zonnebloem Etten 

 

 



 

 

    Zonnebloem Etten 

 Jaarprogramma 2019/2020 

   

 

22 juni 2019: Wandeltocht. 

                                                         Tijd: 14.00- 17.00 uur 

 

11 april t/m 9 september: 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.  

 

8 februari 2020:                           Carnavalsmiddag met verloting bij zaal Köster. 

 

Zonnebloem loten: 

Vanaf 11 april gaan de vrijwilligers weer rond met de loten van de Zonnebloem. De loten kosten 2 

euro per stuk. Wist u dat de Zonnebloem Breda besloten heeft dat € 1.50 rechtstreeks naar de 

Zonnebloem Etten gaat en de overige €0.50 cent naar Breda? Hier zijn we heel blij mee want met dit 

geld kunnen we leuke activiteiten gaan organiseren! 

                                                  

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 
fiets t.w.v. € 2.500,- 

De Zonnebloem Etten 
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NIEUWS VAN DE CLUB VAN 50 
 

 

 

 

Actiepunten 2018 

Op de jaarvergadering van 2018 hebben de leden 

ingestemd met een drietal voorstellen. Hieronder volgt de 

stand van zaken: 

• Gezellige avond voor de clubscheidsrechters. 

Deze avond heeft in februari dit jaar 

plaatsgevonden en we hebben hierop veel positieve reacties gekregen. De clubscheidsrechters 

zijn wezen bowlen en gourmetten. Getuige de reacties was het een geslaagde avond; 

• Nieuwe speakers in de kantine. Hierover heeft het bestuur contact gehad met één van de leden 

van de Club van 50. Hij gaat aan de slag met het opvragen van enkele offertes. Ook wordt 

gekeken naar het aanschaffen van een draadloze microfoon. Bij dit actiepunt worden tevens de 

speakers aan de buitenzijde van de kantine en in de tribune meegenomen, omdat deze ook niet 

meer naar behoren functioneren. 

• Goede trainingsmiddelen voor de jeugd. Hierover heeft het bestuur contact gehad met de 

jeugdvoorzitter. Hij overlegt binnen het jeugdbestuur over de wensen die er zijn. Wij krijgen 

hiervan nog een terugkoppeling. 

 

Nieuw ledenbord 

Op 7 april is de heringerichte kantine geopend. Over het resultaat mogen we dik tevreden zijn met zijn 

allen. De voorzitter van vv Etten heeft de Club van 50 nog expliciet bedankt in zijn toespraak voor 

onze (financiële) bijdrage. Op korte termijn komt er - zoals reeds eerder bericht - ook een nieuw bord 

voor de Club van 50. Daarbij zal het ledenbestand direct opgeschoond worden. Het ontwerp ziet er 

veelbelovend uit. We houden u op de hoogte.  

 

Uitje Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 

Op dit moment hebben we 38 aanmeldingen voor het uitstapje van de Club van 50 naar de wedstrijd 

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt. We hebben in het totaal 40 kaarten, dus mocht je nog mee 

willen, wacht dan niet te lang met reserveren. Reserveren kan via Sjoerd Jansen of door te mailen naar 

clubvan50etten@hotmail.com. De wedstrijd wordt gespeeld op zondag 5 mei om 18.00 uur. We 

vertrekken met een touringcar vanaf de parkeerplaats bij vv Etten om 14.30 uur. Voor een hapje en 

een drankje in de bus wordt gezorgd. Totale kosten bedragen 50 euro per persoon (dit is dus inclusief 

busreis en wedstrijdticket). Het bedrag kan (contant) worden voldaan bij onze penningmeester (Bart 

Driever) tijdens het instappen van de bus.  

 

Aankondiging Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 22 juni om 15.30 

uur in de kantine van vv Etten ('t Trefpunt). U bent hierbij van allen harte uitgenodigd en na de tijd 

drinken we uiteraard nog even samen een drankje. De agenda zal tijdens de ledenvergadering 

uitgereikt worden. De kascommissie zal vooraf door de penningmeester worden uitgenodigd waarna 

de financiën tijdens de vergadering ter inzage zullen liggen. Agendapunten kunnen tot een week voor 

de vergadering worden aangeleverd bij Sjoerd Jansen (via de mail of in de brievenbus, Oldenhove 

10).  

 

Hoewel het bestuur formeel in 2020 aftredend is, hebben we tijdens de ledenvergadering in 2018 

afgesproken dat dit jaar al kandidaten zich verkiesbaar kunnen stellen om te voorkomen dat alle drie 

de bestuursleden gelijktijdig aftreden. Alle bestuursleden hebben aangegeven in ieder geval 

herkiesbaar te zijn. Mocht je interesse hebben in de functie van voorzitter, secretaris of 

penningmeester, neem dan - tot uiterlijk een week voor de vergadering - contact op met één van de 

bestuursleden. 

 

Vriendelijke groet, Sjoerd Jansen   secretaris Club van 50 



 

 

            

     Con Brio laat van zich horen 

Woensdagavond 17 april was vrouwenkoor Con Brio te gast bij de 

Muziekschool Oost Gelderland in Doetinchem. Daar organiseerde  het 

koor Some Sing More uit Doetinchem een gezellig korenfestival. Con Brio 

beet het spits af met een zeer gevarieerd programma. 

Op deze avond was een mooie rol weggelegd voor Esther ten Have en 

Anita Haccou. Zij zongen de solo’s in het Gloria en het Sanctus uit de Misa Criolla loepzuiver en met 

veel power. Omdat deze stukken meestal door mannen worden gezongen was dit heel verrassend 

voor het publiek, dat dit zeer kon waarderen.  

Daarna mochten we genieten van het Vordens Mannenkoor. In de pauze konden we met een kopje 

koffie of thee bijpraten. Na de pauze zong het koor Hartgelach uit Varsseveld, daar werd inderdaad 

bij gelachen. Het gastkoor Some Sing More was als laatste aan de beurt, daarna sloten alle koren 

gezamenlijk af met het prachtige “Imagine” van John Lennon. Samen genieten van muziek en van 

elkaar is zeker gelukt, voor herhaling vatbaar. 

Programma komende zomer: 

❖ Zaterdag 11 mei Geraniumactie, zie informatie in deze Treffer. 

❖ Woensdag 19 juni optreden Con Brio in samenwerking met Harmonie Onderling Genoegen 

op het dorpsplein.  

Bij slecht weer wordt het een week later, 26 juni.  

Het programma voor 19 juni leest u in de volgende Treffer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Voices wil iedereen bedanken voor het geweldige concert van 14 april j.l. 

Wij hebben er ontzettend van genoten en wij hopen jullie ook! 

Met name willen wij Sandra Vriese bedanken voor de geweldige arrangementen en voor het 

geduld om ons alle nummers aan te leren.  

Daarnaast Yanique Klein Hesselink voor de ondersteuning en de choreografie. 

De Perfect Showband en het team voor het geluid en licht bedanken we voor de muzikale 

begeleiding, het was echt top! 

Jasper Winters bedanken we voor het beeld, geweldig gedaan! 

De breakdansers van ‘Citydance’ jullie hebben een super dans neergezet tijdens het concert. 

En dan natuurlijk een dank je wel voor al onze sponsoren. Jullie maakten het concert 

uiteraard mede mogelijk. 

 

 

Bakkerij Ebbers, Terborg 
Bij Angelique, Terborg 
Bloemen en Emoties, Silvolde 
Cafetaria te Pas, Gendringen 
COOP, Terborg 
Kempers Meubelen, Ulft 
Mekers Fietsen, Gendringen 
Natuurlijk Mooi, Etten 
Recla-mex, Etten  
Schoenmode Jeannette, Gaanderen 
uw Slager Aalders, Ulft 
Bloembinderij van Veen, Etten  
Villa Cadeau, Terborg  
Waterlelie, Terborg  
Welkoop, Silvolde  
Yoga Studio, Etten  

 



 

 

 

 



 

 

Uitslag Finale 2019       

         

Voor alle uitslagen voorronde zie site Etten: 

  
www.etten-gld.nl  

         

         

 Poule A     Poule B   

Nr. Kerkkampers 1      Nr. Schimmels 1     

1 Stef Terhorst   73  41 Ronny Wenting   85 

2 Sander Wolsink   81  42 Remco Berendsen   89 

3 Theo Verhey   86  43 Niels Roerdink   86 

4 Tom Lucassen      44 Rick Lubbers   78 

5 Bert Steentjes   77  45       

                 

  Totaal    317    Totaal   338 

         

 Poule C     Poule D   

Nr. Molenstraat 1      Nr. Schimmels 3     

56 Mike Schut   92  91 Rene Leijzer 72 72 

57 Daphne Goudsblom   83  92 Youri Leijzer 79 79 

58 Joshua Goudsblom   83  93 Mark Klomp 77 77 

59 Hennie Kock   91  94 Rens Helmes 58   

60        95 Willy Zweers 92 92 

                 

  Totaal   349    Totaal   320 

         

 Poule E     Poule F   

Nr. Molenstraat 3      Nr. Klompendijk 1     

106 Hein Sleijster   91  136 Maurice Scholten 76   

107 Ron Cornelissen   82  137 Erik Hoenholt 78 78 

108 Kevin Moorman   80  138 Elroy Huijink 79 79 

109 Marieke Braam   85  139 Saskia de Ruiter 88 88 

110        140 Selma Bultink 79 79 

                 

  Totaal   338    Totaal   324 

 
 
 
  

 

 

 

 

        

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


 

 

 

 

  

  Poule G         Poule H   

Nr. Klompendijk 2       Nr. IJsselhunten 3     

161 Beau van Aken 89 89   181 Alex Obbink 88 88 

162 Lynn van Aken 67     182 Jos Siemes 89 89 

163 Ralph van Aken 82 82   183 Henk Van Uem 85 85 

164 Wilfried van Aken 77 77   184 Eric Bouwman 76   

165 Jill Kuipers 68 68   185 Theo Sloot 77 77 

                  

  Totaal   316     Totaal   339 

                

  Poule I         Poule J   

Nr. Klompendijk 4       Nr. Tot de Poaltjes 1     

211 Marcel Seegers 78 78   231 Guus Bus 79 79 

212 Cor Wijnhoven 89 89   232 Maarten Leijzer 78 78 

213 Maaike Sloetjes 80 80   233 Erik Fielt 88 88 

214 Alex van Erkel 69     234 Niek Helmink 72   

215 Mike Bultink 72 72   235 Joost Helmink 85 85 

                  

  Totaal   319     Totaal   330 

                

  Poule K         Poule L   

Nr. Ponderosa 2       Nr. Ponderosa 3     

261 Dennis van Weelden 86 86   286 Piet Centen 87 87 

262 Wendy van Weelden 85 85   287 Thea Centen 57 57 

263 Tycho van Weelden 93 93   288 Benny Centen 88 88 

264 Miranda Nijland 63     289 Rob Wolters 84   

265 Marieke Wolters 66 66   290 Pascal Centen 85 85 

                  

  Totaal   330     Totaal   317 

                

  Poule M         Voorronde   

Nr. Molenbuurt 5        Hoogste Dame    punten 

316 Frank Douwenga 82 82    Wendy v Weelden  91 

317 Saskia te Kampe 76 76        

318 Wim Frerix 77 77    Hoogste Heer     

319 Andre Tuit 69      Ralph v Aken   95 

320 Bennie Steentjes 88 88      

             

  Totaal   323      



 

 

          

Winnaar 31e straatschiettoerooi 
2019   

                
punte
n 

            Molenstraat 1   349 
                  

  leeftijd 12 / 13jaar 

punte
n Plaats     Finale     

NR
. Naam         Hoogste Dame   punten 

401 Julia Braam 60 5     Beau van Aken   89 

402 Tij Bannink 73 3           

404 Levi Hoenholt 80 2     Hoogste Heer     

405 Tyler van Weelden 91 1     Tycho van Weelde   93 

406 Vera Elbers 65 4           

                  

  Leeftijd: 14/15 jaar punten Plaats           
NR
. Naam         Jeugd 12 / 13 Jaar   punten 

501 Emy Braam 74 4     Tyler van Weelden   91 

503 Mitchell Nijenhuis 84 3           

504 Mo Derksen 73 5     Jeugd 14 / 15 Jaar   punten 

506 Maud Slutter 88 1     Maud Slutter   88 

507 Nina ter Voert 88 1     Nina ter Voert   88 

 

 

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

http://tel.nr/


 

 

 
 

Het 2de elftal van VV Etten speelt al jaren in de 4de klasse. Dit met wisselend succes. Vaak 
tikken we de middenmoot aan of zitten we er net onder. Dit seizoen krijgen we vaak de 
complimenten voor het goede spel, maar gaan de punten helaas niet met ons mee. De 
verwachting is dat we dit jaar weer mee gaan doen voor een plek in de middenmoot 
Wat het 2de kenmerkt is dat het een ploeg is wat al jaren samenspeelt, en zo uit zijn gegroeid 
tot een vriendenploeg. Waar op zondagochtend het voetbal op het scherpst van de snede 
gaat, is er na de wedstrijd alle tijd voor de even belangrijke derde helft 
als team hebben we ook mooie hoogtepunten beleefd,  absoluut hoogtepunt was het erg 
succesvolle bekerseizoen van 2017 waar het met een bus vol supporters naar TVO ging, 
maar helaas de halve finale verloren zagen gaan. Een avontuur rijker maar een illusie armer. 
Onze wedstrijden spelen wij op zondag om 10:30 op ons mooie sportpark! Daar hopen wij u 
graag eens te begroeten.  
 

 

SPORTZAAL “ de Sprong” 
 
Samen sporten is gezond en leuk. 
 
Er zijn uren beschikbaar in de sportzaal van Etten – zowel overdag – ’s avonds als in het weekeind - 
voor het spelen van bijvoorbeeld  badminton -volleybal – korfbal of het doen van gymnastiek. 
Voor informatie over de vrije uren en de prijs kunt U zich wenden tot Henk Tiemessen – Ulftsestraat 
21B – Etten. Telf. 330108.                                                 Mailadres : h.tiemessen9@upcmail.nl 
 
STICHTING SPORTBELANGEN ETTEN. 

 

mailto:h.tiemessen9@upcmail.nl

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3-4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 15-16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21-22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27-28
	Pagina 29-30-31
	Pagina 32

