
 

Ajuus, 

Hallo lu’j, as ik dit zit te 

schrieven dan is ’t 

vaderdag. De zon schint 

prachtig oaver de 

landerijén in ziek. In de 

verte zie ik ’t heentje van de kerktoren glinsteren in de zon. Ik heb mien 

eerste vaderdag cadeau al gekregen en ik mot zeggen ’t is anders dan 

verleden jaor. Verleden jaor kreeg ik een flesje afther shave no’w een ni’j 

oaverhemp. Op zulke dagen denk ik altied met weemoed terug aan de tied 

van vroeger. Ze zeggen wel ’s vrogger was alles anders. Jao, lu’j dat 

klopt, toen waren er nog geen mobieltjes, wel van die grote blokke dozen 

waor i’j met bellen kon, maor meer ook neet. Toen was er nog geen 

internet, alles ging nog met de post. Wat was dat mooi een geschreven 

brief kriegen van bekende of een stiller aanbidder. Toen was alles vol 

gemudelijker, toen keken wi’j echt uut naor de dinsdag aovend want dan 

werd de Treffer rond gebracht. Veur een ieder stond der wel iets in 

geschreven. Tegenwoordig geet alles via Watts app of facebook. Binnen 

een fractie van een seconde wetten wi’j tegenwoordig ’t ni’js al. Dit is 

misschien ook wel een van de oorzaken dat dit fantastische blad op huld 

te bestaon. Iedereen is druk, druk en nog ens druk, geen tied meer veur 

iets anders. Alles geet lank an. Ik wil de redactie bedanken veur hun 

tomeloze inzet van de letste jaoren um dit blad drejende te hollen. Jullie 

zunt echte kanjers um zovol tied in dit blad te steken. Ook no’w kump ens 

de tied, dan zeggen wi’j tegen mekaar, “wet i’j toen hadden wi’j dat 

bleetje de Treffer heette dat, ik mis hum toch wel. 

Lu’j ’t geet jullie goed 

 

   De Laatste Treffer 
 

                             Via detreffer11@gmail.com 
                                 juni 2019, jaargang 39 

                                         Nummer 380 
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Laatste editie De Treffer! 

Voor u ligt de laatste editie van De Treffer. Ondanks herhaalde oproepen hebben zich de 
afgelopen tijd helaas geen nieuwe redactieleden aangemeld. Dit betekent dat er na 39 jaar 
een einde komt aan het bestaan van dorpsblad De Treffer Etten. 

Wij danken alle sponsoren die ons in deze jaren financieel hebben gesteund. Net als alle 
vrijwilligers (inlegploeg, bezorgers, collectanten) die zich in deze jaren hebben ingezet om de 
Treffer maandelijks bij u op de deurmat te bezorgen. En ook u als Ettenaren dank voor uw 
collectebijdrage de afgelopen jaren. Wij wensen u veel leesplezier met deze laatste editie. 

Mocht u in de toekomst als vereniging of particulier een mededeling voor Etten hebben, dan 
verwijzen wij u graag naar Dorpsbelangen Etten. Via hun website etten-gld.nl kunt u via de 
digitale weg het één en ander kwijt. 

Nogmaals dank voor uw steun de afgelopen 39 jaar. 

Redactie Dorpsblad De Treffer 

 

Beste Ettenaren 

Ik wil U allen bedanken voor de afgelopen 12 jaar dat ik de treffer maakte. 

waor blif de tied 

Heb het met veel plezier voor jullie gemaakt een prachtige blad maar er is nu een tijd 

aangekomen om er mee te stoppen voor mij. 

Groetjes Benny Meijer 

 

 
 
 
 

Zomerconcert met Con Brio woensdag 26 juni dorpsplein Etten 
In verband met de slechte weervoorspellingen is het concert op woensdagavond 19 juni met Con 
Brio helaas niet doorgegaan. Het concert is verplaatst naar woensdag 26 juni 19.30 uur. 
We geven op deze avond samen met Con Brio een zomerconcert op het dorpsplein. U kunt deze 
avond, onder het genot van een drankje, genieten van verschillende muziekstukken. We zullen deze 
avond ook een aantal stukken samen met Con Brio ten gehore brengen.  
Het concert is gratis toegankelijk. 

 



 

 

Bij deze een paar mails met reactie over stoppen met de treffer   

Dit zag ik niet aankomen! Komt natuurlijk omdat ik (wonend in Doetinchem) de Treffer maar 
onregelmatig krijg en lees via Niels Berendsen. 
Ik vind dit een grote aderlating voor Etten: geen huis aan huis bezorgd dorpsblad meer! Ik kan het me 
nog niet voorstellen dat Etten zo'n mooi blad door z'n vingers laat glippen. 
Via internet kan je alles plaatsen en zien natuurlijk, maar lang niet iedereen kijkt daar regelmatig 
naar. 
Onvoorstelbaar! 
Dank voor de goede samenwerking de afgelopen jaren! 
 

Jammer dat het zo moet lopen 
Naar 39 jaar 
Maar er moet wel draagvlak zijn om mensen in het bestuur te kunnen krijgen 
Knap jullie inzet al die jaren voor de Treffer en ook voor Etten 
 

Wat erg dat er geen nieuwe redactieleden zijn gekomen. 
Heel erg jammer. 
Jullie bedankt voor al je goede werk 
Hartelijke groeten  en dank voor de hele redactie. 
 

Het is niet anders, maar hier is dan mijn laatste bijdrage aan de Treffer. Ik vind het ontzettend 
jammer en volgens mij een afgang voor het dorp,  waar niet een paar jongelui te vinden zijn om de 
redactie van het blad te komen versterken.  
Dat jij gestopt bent is volkomen terecht, jij hebt lang genoeg de kar geweldig mooi getrokken, alle lof 
daarvoor.  
Op het moment dat ik dit schrijf hoop ik nog stiekem dat er zich alsnog een paar fitte 
 'jonge vutters' achter de oren hebben gekrabt en de stoute schoenen aangetrokken hebben om de 
boel overeind te houden.  
Nogmaals ik vind het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren.  
Ik wil hier nadrukkelijk vaststellen dat de huidige redactie niets te verwijten valt, ze hebben altijd 
voortreffelijk werk geleverd, maar het houdt een keer op!  
Benny hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking, het ga je goed!! 

 



 

 

    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. 

De vrijwilligers van de Zonnebloem    

Etten           

wensen u een fijne vakantie toe! 

 
De Zonnebloem Etten 
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De Weg deur Warm 

 

De weg was lang en slingerachtig 

Met verspreid wat boerderi-jen 

Gedeeltelek getooid zo prachtig 

Met peppels in eindeloos lange ri-jen 

 

De weg zat vol met gaten 

Was gemaak van zand en grind 

Liep stillekes, eenzaam en verlaten 

Naor ’t bruggeske, woor de Allee begint 

 

De weg die liep naor nörges 

Voerde in een vluuk en een zuch 

Deur ’t grune onbestemde örges   

Het land van Warm, een gehucht 

 

Dertig, veertig huzen welgeteld 

Met een paedjen en een binnenweg 

Verspreid gelaegen in het veld 

As deur ’t toeval door zo neergeleg 

 

’t Was een weg uut honderd wegen 

Um te gaon van begin töt end 

En niemand, niemand kwam i-j tegen 

Zo heb ik die weg as kind gekend 

 

Soms ruuk en pruuf ik nog het stof 

Heur ik nog ’t knerpen van ’t grind 

Zie’k de huuskes nog met haag en hof 

Zie’k ’t nog zo’ak ’t vrogger zag as kind 

 

Mao de weg is veranderd met de mensen 

En in Warm zie’k gin boerderi-jkes meer 

Vandaag voldut de weg an alle wensen 

Van ’t jachtige, moderne snelverkeer 

 

Toch kon ooit de weg zo slech niet zun 

Of ik herinner ‘m mien as de plek 

Woor ik geboren en getogen bun 

Op ‘De Boldert’ een onbedorven stek 

 
Uut de bundel: ‘Een Handvol Warms’ Joop Keurentjes. Ettens Dialek 



 

 

 
STICHTING SPORTBELANGEN  ETTEN. 
 
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. 
 
Iedereen die lid is van Rabobank Graafschap mag in september 2019 stemmen op een vereniging of 
stichting waarvoor de Rabobank Graafschap een sponsorbedrag beschikbaar stelt. 
Via Rabobank Graafschap ontvangt ieder lid een stemkaart met stemcode. Elk lid krijgt 5 stemmen en 
mag maximaal 2 stemmen per stichting/vereniging geven. 
St. Sportbelangen Etten heeft zich bij de Rabobank Graafschap aangemeld voor de actie en is 
toegelaten. 
Hoe meer stemmen er op een stichting/vereniging zijn uitgebracht – hoe meer geld men krijgt. 
 
WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN AAN ST. SPORTBELANGEN  ETTEN UW STEM TE GEVEN?  

 

 
Bureau Gelderland:  Politie stopt 8 tieners in cabrio. 

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

Levenswijsheid:  Wie nooit meer ’n dwaas wil zien moet beginnen met z’n spiegel stuk te slaan. 

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

Juf: “Wie weet wat hygiëne is?” 

Antwoord uit de klas: “Als je je vaker wast dan nodig is”. 

 

 

STICHTING WIJKRESTAURANT ETTEN. 
 
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. 
 
Iedereen die lid is van Rabobank Graafschap mag in september 2019 stemmen op een vereniging of 
stichting waarvoor de Rabobank Graafschap een sponsorbedrag beschikbaar stelt. 
Via Rabobank Graafschap ontvangt ieder lid een stemkaart met stemcode. Elk lid krijgt 5 stemmen en 
mag maximaal 2 stemmen per stichting/vereniging geven. 
St. Sportbelangen Etten heeft zich bij de Rabobank Graafschap aangemeld voor de actie en is 
toegelaten. 
Hoe meer stemmen er op een stichting/vereniging zijn uitgebracht – hoe meer geld men krijgt. 
 
WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN AAN ST. SPORTBELANGEN  ETTEN UW STEM TE GEVEN?  
 



 

 

Ettenaren: bedankt! 
 
Dinsdag 30 april begon voor ons als een normale werkdag zoals er zoveel waren geweest in 
de afgelopen 18 jaar. Om half 4 stonden we op, we dronken een kop koffie, aten een 
boterham, laadden ons tassen vol met kranten en fietsten richting het dorp. Het viel Ap op 
dat er behoorlijk wat Nederlandse vlaggen uithingen in het dorp. Ach, zeiden we tegen 
elkaar: dat is misschien nog wel vanwege de voormalige datum van Koninginnedag. Tijdens 
onze ronde troffen we echter bij veel huizen ook attenties aan. We waren blij verrast en 
moesten zelfs tot tweemaal toe onze tassen thuis leegmaken om de kranten verder te 
kunnen bezorgen.  
 
Natuurlijk wisten we dat het voor ons de laatste dag zou zijn dat we de kranten zouden 
bezorgen in Etten. Niet alleen De Gelderlander, maar ook vele andere kranten. Jarenlang 
hebben we met veel plezier de kranten bij vele Ettenaren bezorgd. We hebben het altijd 
prachtig gevonden om in het ochtendgloren door het dorp te fietsen en het langzaam licht te 
zien worden. De vlaggen en vele attenties bij de voordeuren op deze ochtend deden ons erg 
goed. Mooi om te zien dat mensen de moeite hadden genomen om dát voor ons te doen. 
Toen we rond kwart over 6 thuiskwamen, hadden we voor ons gevoel een prachtige 
afsluiting gehad. Ware het niet dat Naddie – de vrouw van Hent – zei: jullie mogen nu niet 
meer weggaan, want jullie worden om 7 uur opgehaald. En trek de zondagse kleren maar 
even aan. We wisten niet wat ons te wachten stond, dus gehoorzaamden we netjes. 
 
Om klokslag 7 uur kwam buurman Eric Bouwman met zijn cabrio voorrijden en verzocht ons 
om in te stappen. Uiteraard vertelde hij niet waar we heengingen. We dachten bij onszelf: 
misschien gaan we wel ergens lekker ontbijten als afsluiting. Maar, het werd veel mooier dan 
we ooit hadden durven hopen! Eric stak de Zeddamseweg over en zo reden we de 
Dorpsstraat in. Vanaf Köster zagen we in de verte op het dorpsplein al vele mensen staan. 
Was dit allemaal voor ons? Eenmaal op het plein aangekomen wachtte ons een complete 
verrassing. Honderden dorpsgenoten hadden de moeite genomen om in alle vroegte naar 
het dorpsplein te gaan en wachtten ons op. Harmonie Onderling Genoegen was zelfs 
aanwezig om een muzikale serenade te brengen. We waren geheel overdonderd en toen we 
het plein opliepen, beseften we pas dat de mensen dit allemaal voor ons gedaan hadden. 
Onder de muzikale klanken van de harmonie werden we verzocht om midden op het plein te 
gaan staan. Daar werden we toegesproken door Sjoerd Jansen die ons namens de Ettense 
bevolking bedankte voor ons jarenlange trouwe inzet. Ook werden er enkele mooie 
anekdotes aangehaald waardoor de aanwezigen geregeld in de lach schoten. Fred Berns 
zorgde er met zijn geluidsapparatuur voor dat alles perfect te verstaan was. 

                                       



 

 

 

Daarna volgde er tot onze grote verrassing een staande receptie. Wat waren we 
overdonderd! Iedereen kwam ons de hand schudden om ons te bedanken en we kregen wel 
een aanhanger vol met attenties. Van flessen drank tot dozen chocolade en van dreuge 
metworsten tot kindertekeningen. Fantastisch! Tegen 8 uur zijn we in klein gezelschap nog 
even naar Tiemessen gegaan om onder het genot van een kop koffie en een stuk gebak 
even gezellig na te praten. Uiteraard mocht ook een lekkere borrel daarbij niet ontbreken! 
Daar hoorden we hoe er door vele Ettenaren huis-aan-huis uitnodigingen waren verspreid 
voor ons afscheid waar dus zoveel dorpsgenoten gehoor aan gaven. Het heeft ons 
geëmotioneerd dat zoveel mensen voor ons in touw zijn geweest en hun steentje hebben 
bijgedragen aan dit afscheid.  

 
Wij willen alle Ettenaren – en in het bijzonder ook de organisatie van dit afscheid – heel 
hartelijk danken voor de vele bloemen, attenties, kaarten, bezoekjes etc. bij gelegenheid van 
ons afscheid als krantenbezorgers. Het is met geen pen te beschrijven hoe mooi wij dit 
hebben gevonden en waarderen dit enorm. We kijken terug op een geweldig afscheid en 
wederom heeft Etten aangetoond waar een klein dorp groot in kan zijn. Nogmaals heel 
hartelijk dank: wij zullen dit nooit vergeten! 
 
Ap en Hent Teeuwsen 
krantenbezorgers in ruste 
 

 

 



DE EERSTE WERELDOORLOG  
(slotartikel) 

 

GEVOLGEN VOOR NEDERLAND:  in Duitsland heerste ’n verschrikkelijke hongersnood. Dat kwam niet 

alleen door het uitkleden van het bedrijfsleven en doordat veel mensen (vooral de kostwinners) en 

veel materiaal in het leger moest, maar vooral ook door de eerder genoemde blokkade op zee a.g.v. 

de onbeperkte duikbootoorlog vanaf Februari 1917. De hongersnood liep zo hoog op de mensen zelfs 

onkruid, ratten, muizen en zelfs bedorven voedsel aten!  Dat had ook gevolgen voor ons land. Zo 

kreeg mijn opa ’n keer bezoek van ’n Duitse veehandelaar om vee te kopen. Mijn opa had toen 

echter niets te koop; maar achter de schuur lag ’n dode zeug die begraven moest worden (zoals dat 

toen ging). De handelaar wilde die maar al te graag meenemen! M’n opa vond dat goed, want dan 

hoefde hij ’t kadaver niet te begraven.  Na de oorlog trof hij die veekoopman nog  eens op de markt 

in Emmerich en vroeg hem hoe het met die dode zeug was afgelopen. Deze had toen geantwoord: 

“Ganz gut, er ist noch im Himmel gekommen!” (m.a.w. …..) 

Ook werd toen ’n beroep op ons land gedaan om Duitse kinderen uit noodlijdende grote gezinnen op 

te nemen. (Dat werd toen geregeld door de kerken en de gemeenten).  Mijn grootouders hebben 

toen ‘n 4-jarig kind uit Bocholt opgenomen. (hij is altijd in Nederland gebleven en heeft later de 

Nederlandse nationaliteit aangenomen. En dat was maar goed ook, want toen hoefde hij later niet in 

het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog). 

Maar de grootste toestroom kwam uit België; niet zozeer uit hongersnood, maar vanwege oorlogs- 

geweld. Het ging om ongeveer 1 miljoen vluchtelingen!  Dat was erg veel op ’n toenmalige Neder- 

landse bevolking van 5 miljoen. Want ons land kreeg toen zelf ook te maken met schaarste a.g.v. 

bovengenoemde blokkade op zee. Maar door het allemaal met wat minder te doen is het gelukt. 

Ook kregen de Belgen scholing aangeboden, waarvan graag gebruik werd gemaakt. Vooral onderwijs 

in het timmer- en metselaarsvak was erg in trek, want dan konden ze na de oorlog hun verwoeste 

huizen en bedrijfsgebouwen weer opbouwen. Nederland heeft daarmee veel goodwill opgebouwd. 

Uit dankbaarheid hebben de Belgen het ‘Belgenmonument’ geschonken; dit staat in Amersfoort. 

TERREUR: om de vlucht van Belgen naar ons land, maar ook van gedeserteerde Duitse soldaten te 

verhinderen, bouwden de Duitsers langs de Belgisch-Nederlandse grens ’n prikkeldraadversperring 

die onder electrische hoogspanning werd gezet (3000 volt!).  Veel vluchtelingen hebben daardoor 

het leven gelaten, want wie toch probeerde om onder of door die versperring te ontsnappen, werd 

ofwel geëlectrocuteerd ofwel zonder pardon door Duitse grenswachten neergeschoten! Hetzelfde 

gold voor smokkelaars: hun smokkelwaar werd in beslag genomen en als ze het er levend van 

afbrachten dan verdwenen ze tijdens de hele oorlog achter de tralies. Ook was er veel smokkel 

tussen Nederland en Duitsland; er zijn nu nog zgn. smokkelpaden te zien, o.a. in Megchelen en 

Dinxperlo. 

VOEDSELVOORZIENING: tijdens WO 1 bleek weer eens hoe afhankelijk ’n klein land als het onze is op 

economisch gebied, ook al is het zelf niet in oorlog. Dit gold m.n. voor de voedselvoorziening. Door 

de toenmalige voedselschaarste kwam het reeds lang bestaande plan (van 1900) om de helft van de 

toenmalige Zuiderzee in te polderen in een stroomversnelling, zodat reeds op 14 Juni 1918 besloten 

werd tot inpoldering. Hiermee werd niet alleen 165.000 ha vruchtbare landbouwgrond aange- 

wonnen, maar door de aanleg van de Afsluitdijk werd tevens de veiligheid van de bewoners langs de 

Zuiderzeekust gewaarborgd. Maar ook werd met succes de opbrengst per hectare verhoogd door 

onderzoek, de toepassing van kunstmest, en door ’t volgen van goed landbouwonderwijs. 

 



DE EERSTE WERELDOORLOG  
(slotartikel) 

 

DE SPAANSE GRIEP: tot overmaat van ramp brak in 1918 ook nog de Spaanse Griep uit, die zich over 

bijna de hele wereld verspreidde, vooral in dichtbevolkte gebieden. Maar vooral ook in de oorlogs- 

gebieden van WO 1, waar door de slechte omstandigheden de militairen, maar ook de burger- 

bevolking door verzwakking ’n makkelijke prooi werden voor ’t zeer besmettelijke virus, waar toen 

nog geen medicijn tegen was! Door de vele troepenbewegingen en vluchtelingenstromen kon ’t virus 

zich gemakkelijk verspreiden. Maar weinig getroffenen overleefden de epidemie. Maar ook gezonde 

mensen in de kracht van hun leven konden ’t slachtoffer worden. Zo ook mijn schoonmoeder, ’n 

gezonde jonge boerin. Wonder boven wonder herstelde ze na lange tijd, maar ze bleef daarna 

volslagen invalide. De ziekte heeft haar leven zo bekort, dat ze al op 42-jarige leeftijd overleed! 

Wereldwijd zijn er naar schatting 25 à 30 miljoen mensen aan overleden, waarvan in ons land 

ongeveer 60.000. 

EEN ONGEWILDE ERFENIS:  zoals reeds eerder beschreven vluchtte Wilhelm 2 vanuit het Belgische 

Spa op de dag van de capitulatie naar ’t neutrale Nederland, bang dat hij was om door de 

geallieerden gearresteerd en berecht te worden! Ondanks dat hij één van de ergste oorlogs- 

misdadigers was, werd hem (hoe is het mogelijk!) toch asiel verleend!  Hij mocht voorlopig 3 dagen 

op het bewaakte kasteel Amerongen verblijven; daarna zou hij voor ‘eigen onderkomen’  moeten 

zorgen. Die 3 dagen werden echter 3 jaren, want toen de Nederlandse regering (lees: koningin 

Wilhelmina!) z’n uitlevering aan de geallieerden weigerden, werd meerdere keren door geallieerde 

commando’s  getracht hem te ontvoeren om hem alsnog als oorlogsmisdadiger te berechten. 

Na 3 jaar was ‘het gevaar geweken’ en betrok hij (tot z’n dood in 1941) Huize Doorn. Hier heeft hij 

danig huisgehouden, o.m. door het bijbehorende bos van 300 beukenbomen om te hakken!  (zgn. om 

zich af te reageren en ‘geheel opnieuw te beginnen).  Ook mocht hij 59 treinwagons met kostbaar- 

heden en kunstschatten uit Duitsland laten overkomen, verkregen door zelfverrijking ten koste van 

de Duitse bevolking (zie ook Internet). 

Om onbegrijpelijke redenen konden z’n 2 voornaamste trawanten, de generaals von Hindenburg en 

Ludendorff, onbelemmerd naar Duitsland terugkeren, werden ze daar niet berecht, en werden na 

enige tijd leden van het Duitse Parlement (de Rijksdag), waar ze later zelfs Hitler in het zadel hebben 

geholpen! 

Na WO 2 werd in ons land van hogerhand nog heel lang ontkend dat de omstreden koningin 

Wilhelmina de Duitse keizer (die ’n oom van haar was) asiel had verleend en z’n uitlevering had 

geblokkeerd. Maar wie dat durfde aan te vechten en er over publiceerde, werd al gauw van 

majesteitsschennis beticht en kon zelfs vervolgd worden! Omdat de verdenking tegen Wilhelmina 

echter voor de hand lag werd na 2000 opnieuw onderzoek verricht en werd het bewijs wel degelijk 

aangetoond, o.a. door gevonden documenten in Berlijn. Zodoende kon dit recentelijk, tijdens de 

herdenking van WO 2, uitvoerig op de televisie gepubliceerd worden. 

De hele affaire rond Wilhelm 2 in ons land heeft wereldwijd  veel kwaad bloed gezet, en daardoor 

kreeg ons land ’n slechte naam in de wereldopinie!  Ook het feit dat hij destijds bij Huize Doorn ’n 

mausoleum mocht bouwen is ’n schandvlek voor ons land.  Veel goodwill die ons land destijds had 

opgebouwd, o.m. door de eerder beschreven opvang van ’n miljoen Belgische vluchtelingen, ging 

weer verloren! En ons land bleef, tot op de dag van vandaag, achter met ’n vreselijke erfenis van ’n 

Duitse oorlogsmisdadiger in ’n riant verblijf in Doorn!   <<<<<< 

                                                                                                                             Bernard Bosman. 



 

 

INZAMELING ATTRIBUTEN TWEEDE WERELDOORLOG 

Etten. In het kader van de grote 75-jarige herdenkingsfestiviteiten op 5, 6 en 7 juni 2020 in Etten, 

heeft de organisatie het plan opgevat om Ettenaren de gelegenheid te geven om allerhande zaken 

die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog en waarvan men afstand wil doen, aan te 

bieden voor het archief van Etten. Bedoeling is om deze attributen te archiveren en mogelijk te 

gebruiken voor een expositie.  

Aanleiding voor deze inzamelactie is het gegeven dat afgelopen dagen 2 bijzondere attributen 

werden overhandigd aan Willy Zweers en Toon Helmes, de beheerders van het Ettens Archief. Het 

eerste betreft een periscoop die door Duitsers werd achtergelaten in de loopgraven tijdens de 

bevrijding van Etten op paaszaterdag 31 maart 1945. Het is bekend dat de Canadese soldaten van 

het South Saskatchewan Regiment de Duitsers uit de loopgraven hebben gejaagd waarbij man 

tegen man gevechten hebben plaatsgevonden. De bevrijding van Etten wordt door de Canadezen 

gemerkt als operatie “Rolls Royce”.  

 

De periscoop uit 1916. Achtergelaten door de Duitsers tijdens de bevrijding van Etten op 31 maart 

1945.  

De periscoop, van het type: French WW 1, Rabbit Ears “Trench Binoculars”, is al in de Eerste 

Wereldoorlog gemaakt. Dit unieke oorlogs-stuk is aangeboden door de familie Willemsen uit de 

nalatenschap van Joop Willemsen.  



 

 

 

Een ander bijzonder object is de iconische foto uit 1939 van drie Ettense soldaten (musketiers) op 

weg naar het treinstation in Terborg, opgeroepen voor de mobilisatie. Het zijn Jo Egberts, Bernard 

Wieskamp en Hendrik Niesink. Alle Ettenaren van boven de 50 jaar kennen deze ingelijste prent uit 

de kapperszaak van Bernard Wieskamp. Deze foto werd aangeboden door Stef en Jose Berendsen. 

De afgelopen 30 jaar zijn al tientallen Ettenaren geïnterviewd over de oorlogsjaren in Etten. Dat 

heeft zeer veel informatie opgeleverd wat in 1995 heeft geresulteerd in het boekwerkje “Etten 40-

45” en in 2005 een DVD met Ettenaren die vertellen over de oorlogsjaren.  

 

Deze Duitse Bajonet ( Jos Corts-K98) werd naar aanleiding van de zoekactie al aangeboden.  

Verhalen te over maar tastbare attributen zijn nog een groot gemis in de collectie. Daarom nu het 

verzoek aan Ettenaren en oud Ettenaren om, indien men wat wil en kan missen, dit aan te bieden. 

Wij denken dan bijvoorbeeld aan; foto’s, documenten, kranten, kaarten, helmen, kledingstukken, 

uniformen, wapens, gereedschap, verbindingsspullen, onderdelen van voertuigen, dagboeken, 

brieven enz. enz. Wie wat wil aanbieden kan contact opnemen met Willy Zweers tel. 06-13958989 

of Toon Helmes tel 06-45449660.  

 



Spreuken 
 
           Spreuken:Geluk-Hoop-Vreugde-Verdriet 

 

 

Jij bent: de zon die ik zie schijnen 

Een oase in de woestijn 

Oogverblindend mooi en zo sereen. 

 

Alleen 

Een arm om je heen 

Of een hand op je schouder 

Dat is iets,wat je mist 

Maar het verlangen wordt minder 

Je slaat je er wel doorheen 

Gaat meer afleiding zoeken 

Maar toch blijf je alleen 

En als je,je leven eens zet op een rij 

Dan zie je,je hebt nog zoveel                                           Het kan je niets schelen 

En dat maakt je blij                                                            Je hebt nu weer iemand 

Maar dan komt er op jou weg                                         Om je zorgen mee te delen 

Die goede vriend of vriendin                                           Je voelt je als een plant 

Opeens krijg je weer aandacht                                       Verfrist door de regen 

Het leven heeft weer zin                                                  Het leven heeft nu weer zin 

De kritiek die je krijgt                                                        Samen kun je er weer tegen. 

 

Dit is de laatste bijdrage wat betreft  Spreuken.Ik hoop dat U doormiddel  van deze spreuken,Het 

geluk aan Uw zijde is,Hoop voor de toekomst is,Vreugde in Uw leven is terug gekeerd en het Verdriet 

wat verzacht is.Dan is mijn doel bereikt.Groetjes Bart Stevens. 

  



Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematoria

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

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

GUV Uitvaartzorg

Het uitvaartbegeleidingsteam van GUV. Bij een uitvaart 
wordt u begeleid door één vaste vertrouwenspersoon. 
Maar er staat een compleet team achter!

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 

 

  

 

 

23-7-1920 



waor blif de tied 

 

  



waor blif de tied 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:Delpher-Graafschap-Bode.Beste mensen dit was mijn laatste bijdrage aan de Treffer.Hoop dat 

ik bij jullie veel oude herinneringen heb mogen oproepen.Groeten van aover den Iessel.               B.S. 

 



 

 

 
Ettense Rommelmarkt 
7 juli 2019 

Dorpsgenoten,   
Op zondag 7 juli 2019 organiseert Harmonie Onderling Genoegen de Ettense Rommelmarkt. 
Uiteraard is het bekende rad van avontuur aanwezig. Voor de kinderen zijn er onder andere een 
springkussen, Shetland pony’s en een hondentrainer met honden aanwezig. De verkoop van spullen 
start om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur met de trekking van de grote verloting, waarna de 
feesttent nog tot 18.00 uur open zal zijn. De uitslag van de verloting wordt op onze website 

(www.hog-etten.nl), op Facebook en in de Gelderse Post vermeld.  
 
Op zaterdag 29 juni worden in het buitengebied verkoopbare spullen opgehaald, voor de dorpskern 
is dat donderdagavond 4 juli vanaf 18.00 uur. Ook mensen buiten Etten, die nog goede verkoopbare 
spullen hebben kunnen contact opnemen met de harmonie, via Peter Ketelaar 0315-32 72 80 (tussen 
18.00 en 19.00 uur). Mocht u nog bruikbare spullen hebben, dan vragen wij u deze aan ons 
beschikbaar te stellen. De opbrengst van deze dag komt ten goede van Harmonie Onderling 
Genoegen. Hiermee worden onder andere nieuwe instrumenten, uniformen en opleidingen voor de 
leerlingen betaald.  
 
OPHAALDAGEN 
Zaterdag 29 juni vanaf 9.00 uur  Inzamelen buitengebied Etten 
Donderdag 4 juli vanaf 18.00 uur   Inzamelen binnen de bebouwde kom  
 
Mocht u op de ophaaldag niet thuis zijn, dan kunt u de bruikbare spullen op de volgende dagen nog 
brengen bij ons verenigingsgebouw “de Wielder”. 
- Vrijdag 5 juli van 18.00 – 20.00 uur 
- Zaterdag 6 juli van 10.00 – 12.00 uur 
 
Bij het aanleveren van spullen verzoeken wij u het volgende in acht te nemen. Verpak alles zoveel 
mogelijk in stevige dichte dozen. Vanwege de hoge stortkosten nemen wij niet alles aan.  
De volgende artikelen worden niet ingezameld: 
 
- Televisie        - Grote kamer kachels 
- Bankstellen - Dekens 
- Computer / beeldschermen / toetsenbord - Matrassen 
- Gefineerd spaanplaat. Kasten, bureau etc. - Schoenen 
- Beschadigde spullen - Kopieerapparaten 
- Losse kasten die men nog in elkaar moet zetten - Bedden 
- Grote Elektrische / gasfornuizen (wel tafelmodel)  
ZONDAG 7 JULI ETTENSE DORPSMARKT 
10.00 – 15.00 uur  verkoop spullen 
15.00 uur  grote verloting 
10.00 – 18.00 uur feesttent 
 

Graag zien wij u op 7 juli op onze Ettense Rommelmarkt, waar het altijd gezellig is! 

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


 

 

Geslaagde Seniorenmiddag 

Op vrijdag 17 mei was alweer de elfde editie van de omgekeerde bezoekmiddag. In plaats 

van de mensen te bezoeken worden de mensen uitgenodigd in de Mariakapel voor een 

gezellige middag. Het was mooi om te zien dat we weer een aantal nieuwe gezichten 

mochten verwelkomen.   

Op deze pagina een foto-impressie van deze gezellige middag. 

Bram Verheij en Sjoerd Jansen hadden een mooie quiz gemaakt.  Negen aanwezigen wisten 

alle vragen goed te beantwoorden waardoor er geloot moest worden. De 2e en 3e prijs 

gingen naar mevrouw Thuis en de heer en mevrouw Leijzer. De 1e prijs was voor mevrouw 

Frerix. Zij ging er met een grote doos Merci vandoor.  

Verder was er een Mariaviering waarin Pastor Mia Tankink voorging. Er werden 

Marialiederen uit volle borst meegezongen. In de pauze werd er een lekker drankje 

geschonken. Ook werden de aanwezigen getrakteerd op een hapje en zelfs de warme hap 

(“bruin fruit”) ontbrak niet. Daarna was het tijd voor de buurvrouwen (Thea Kaaijk en Ria 

Wieskamp). Zij wisten de mensen te vermaken met de nodige grappen en anekdotes. De 

dames kwamen als verschillende typetjes op; van non tot boerin. Bij de aftocht als nonnen 

zongen de buurvrouwen het “Immaculata”.  

Voordat men er erg in had was deze middag voorbij en getuige de positieve reacties van de 

bezoekers was het weer meer dan geslaagd! Graag tot de volgende keer! 

Voor een uitgebreid verslag zie de Vreugdebode 

 



 

 

 
 

Steenovenconcert Ettens Mannenkoor op maandagavond 8 juli  
Het jaarlijkse Steenovenconcert (Oude IJsselweg 28 in Etten) als afsluiting van het 

zangseizoen zal het Ettens Mannenkoor onder leiding van Nick Moritz dit jaar geven 

op maandag 8 juli vanaf 20.00 uur. Armanda ten Brink zal optreden als solist en pianist. 

Ook zal optreden het saxofoonorkest uit Drachten. 
 

Het saxofoonorkest is een initiatief van saxofonist Karl Veen en is in 1990 ontstaan. 

Het orkest kent een vaste bezetting waarbij acht saxofoonsoorten worden bespeeld. 

Het orkest bestaat uit 14 muzikanten en de vestigingsplaats is Drachten. De 

saxofonisten vormen een uitgebalanceerde mix van professionals en vergevorderde 

amateurs. De arrangementen worden hoofdzakelijk gemaakt door dirigent Karl Veen. 

Bij het arrangeren voor dit orkest gaat hij uit van de volgende bezetting: 1 soprillo; 1 

sopranino; 2 sopraan saxofoons; 3 alt saxofoons; 3 tenorsaxofoons; 2 bariton saxen; 

1 bas saxofoon en de tubax (contrabassaxofoon). Met name de soprillo, sopranino en 

de tubax zijn zeer bijzondere instrumenten die in de blaasorkesten zelden of nooit 

voorkomen. Vanaf de oprichting van het saxofoonorkest is Karl Veen, die o.a. als 

saxofoondocent werkzaam was bij conservatoria in Leeuwarden, Enschede en 

Groningen muzikaal leider van dit orkest.  
 

 
Bron: www.hetsaxofoonorkest.nl  



 

 

 

 

 

g van 

onder leiding van 

Nick Moritz 

 

In samenwerking met 

Het Saxofoonorkest uit 

Drachten 
onder leiding van 

Karl Veen 
 

  

 

 

 

 

in de hal van 

CAMPING SLOOTERMEER 
(voorheen Steenfabriek De IJssel ) 

Oude IJsselweg 28 Etten 

Maandag 8 juli 2019 
 

Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.00 uur) 

Toegang gratis (vrije gift van harte aanbevolen) 

 

ETTENS MANNENKOOR 
 



WALKING FOOTBALL  

 

WETHOUDER DOET OFFICIËLE  AFTRAP WALKING FOOTBALL 

Het Walking Football in Etten loopt met succes. Vanaf 28 februari 2019 doet een 
enthousiaste groep 60-plussers van 10 tot 16 personen elke donderdagochtend vanaf 09.30 
uur een training van ruim een uur onder deskundige leiding van André van de Ley. Het 
Walking Football in Etten is van de grond gekomen door enkele oud-spelers van VV Etten, 
Harry Jansen sr., Hans van Weelden en Leo Krabbenborg mede met ondersteuning van 
Stichting Achterhoek in Beweging, Karin ten Heggeler en coach André van der Ley. 

Om aan dit succes in Etten een officieel tintje te geven is op initiatief van Achterhoek in 
Beweging wethouder Sportzaken van gemeente Oude IJsselstreek, de heer Bert Kuster, 
uitgenodigd op 16 mei 2019 om de eerste aftrap tijdens de OFFICIËLE opening  van het 
Walking Football te verrichten. Namens het hoofdbestuur van VV Etten is Gijs Nijman bij 
deze officiële handeling aanwezig. Ook doet deze ochtend  de adviseur Sportzaken/Sociaal 
Domein van gemeente Oude IJsselstreek, Hans Boesveld, deze ochtend een keer met de 
training mee. Hans vindt het hoge niveau en de grote inspanning hem niet tegenvallen en is 
na de training dan ook bekaf en schijnt nu nog spierpijn te hebben. 

Leo Krabbenborg doet het openingswoord en nodigt onder grote belangstelling wethouder 
Bert Kuster uit om onder luid applaus met een welgemikt schot de officiële opening te 
verrichten (zie bijgaande foto’s). Ook Karin ten Heggeler vertelt nog het een en ander over 
sporten voor ouderen, wat sterk gestimuleerd wordt door Achterhoek in Beweging. Hierna is 
het tijd voor een drankje in onze mooie verbouwde kantine ’t Trefpunt.. Wij danken alle 
aanwezigen voor hun bijdrages aan deze geslaagde en zonnige dag. 

 

Gezondheid- en fitheidstest 

16 mei 2019 vindt er ’s middags een gezondheids- en fitheidstest plaats, aangeboden door 
Achterhoek in Beweging en Kruiswerk Achterhoek, onder deskundige leiding van Paul 
Zeeders. Bijna alle leden zijn als jonge keerls uit deze test naar voren gekomen en moeten 
nog lang met Walking Football doorgaan om extra fit te blijven. Klasse!!! 

 

Samenkomsttoernooi Stadion De Vijverberg 

Op woensdag 5 juni 2019 heeft onze Walking Football groep succesvol en met groot 
enthousiasme deelgenomen aan het Achterhoek Samenkomst OldStars Walking Football 
toernooi georganiseerd door Achterhoek in Beweging in Stadion De Vijverberg te 
Doetinchem. Hier hebben 12 Achterhoekse Walking Football verenigingen aan meegedaan. 
Op het heilige gras loopt het balletje altijd beter. Onze goed getrainde en technische mannen 
zetten op deze leuke en sportieve dag een uitstekend resultaat neer met drie overwinningen, 
1 gelijkspel en 1 verliespartij. De winstpartij op WF Sportclub Doesburg gaf de meeste 
voldoening. Helaas is deze geslaagde middag voor een aantal te vlot afgelopen. Ze hebben 
de kantine op De Vijverberg naar hun zin te vroeg moeten verlaten, daar ze eruit moeten en 
de deur op slot gaat.. 

Seizoenseinde 

De laatste training van deze succesvolle maanden is donderdag 13 juni 2019 beëindigd in 
verband met de sluiting van de velden voor groot onderhoud. Donderdagochtend 5 
september 2019 vanaf 09.30 uur start deze groep weer met de trainingen onder leiding van 
André van der Ley. 



WALKING FOOTBALL  

 

Mannen/vrouwen (55/60-plussers) bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ook een training 
bewegen/voetbal meemaken op een donderdagochtend en wordt u net zo enthousiast als 
ons. U bent van harte uitgenodigd. De koffie/thee staat klaar vanaf 09.30 uur in onze 
prachtige kantine ’t Trefpunt op Sportpark De Treffer aan de Molenstraat in Etten. 

 

Wij wensen u allen een prettige zomervakantie en hopelijk tot ziens. 

WALKING FOOTBALL GROEP V.V. ETTEN 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WALKING FOOTBALL  

 

 
 

 

 
 

 



WALKING FOOTBALL  

 

 

 



 

 

 

 

 

Heb je altijd al bij een koor willen zingen, heb je wel of geen ervaring in het 

zingen bij een koor en ben je Tenor of Hoge sopraan? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

En dat geldt niet alleen voor dames maar zeker ook voor heren!!  

Wij houden een inloopavond op donderdag 12 september van 20.00 uur tot en 

met 21.45 uur. (basisschool Klimpaal Etten) 

Kijk anders op onze site voor meer informatie www.thevoices.nl of mailen kan 

ook thevoices@live.nl 

 

 

http://www.thevoices.nl/
mailto:thevoices@live.nl


 

 

 

Doelpuntenfestijn in Leverkusen 
 
Op 5 mei jl. is de Club van 50 met de bus naar 
de wedstrijd Bayer Leverkusen – Eintracht 
Frankfurt geweest. Op dat moment de nummer 8 
en 4 van de Bundesliga. Hoewel de meeste Nederlanders op die dag Bevrijdingsdag vierden, 
trok de Club van 50 dus richting Die Heimat.  
 
Zo tegen 14.30 uur verzamelden de 35 voetballiefhebbers zich op sportpark De Treffer. 
Nadat ook Gert Wentink was gearriveerd, kon de bus vertrekken. De Klopfer, biertjes, 
gehaktballen en verse worst vielen in de smaak waardoor de sfeer er al gauw inzat. We 
waren goed en wel weg toen er een lekkage in de bus werd ontdekt. Terwijl de tena lady’s al 
gecontroleerd werden, bleek het gelukkig slechts te gaan om een losse dop van Bart Driever. 
Van zijn flesje welteverstaan. Uiteraard mocht ook de inmiddels traditionele voetbalquiz niet 
ontbreken en wederom was Guus van Aken (alias: Gustaf von Aachen) de presentator. Met 
enkele pittige vragen werd de voetbalkennis van de aanwezigen op de proef gesteld, maar 
niet nadat Guus een door hem ontvangen e-mail van Rudi Völler (manager Bayer 
Leverkusen) had voorgelezen. Rudi sprak zijn enthousiasme uit over onze komst en wenste 
ons 1e elftal nog veel succes in de titelstrijd.  
 
Vol verwachting wachtte men op de uitslag van de quiz. Gert Wentink wist de 3e prijs in de 
wacht te slepen en won een prachtige Bayer-sjaal (zie foto). Ivo Preijer ging er met de 2e 
prijs vandoor en won een bijpassend T-shirt. Nieuwkomer Luc Löverink was echter de 
onbetwiste nummer 1 en sleepte een wedstrijdbal in de wacht. Luc mag zich dan ook 
voetbalkenner van het jaar noemen en bij het eerstvolgende uitje zijn titel verdedigen. Dat 
voetbal allang geen mannensport meer is, bewees Mieke Jansen doordat zij haar echtgenoot 
Theo versloeg.  
 

     
 
Ruim vóór de wedstrijd arriveerde het Ettense gezelschap in Leverkusen en algauw werd de 
Biergarten bezocht. Daar genoot eenieder van een drankje in het voorjaarszonnetje en 
uiteraard mocht de Bratwurst niet ontbreken. Een paar drankjes later toog het gezelschap 
richting de prachtige BayArena (zie foto) dat met 30.000 Zuschauer was uitverkocht. Het 
beloofde een spannende wedstrijd te worden, want Bayer moést winnen om Frankfurt in het 



 

 

vizier te houden. Er werd ons een unieke en fantastische eerste helft voorgeschoteld. Bayer 
schoot uit de startblokken en in een mum van tijd stond de 2-0 op het scorebord en hadden 
wij – met name Robert Verheij – al tweemaal mogen meezingen met “Rockin’ All Over the 
World” van Status Quo. Nog geen minuut later lag echter de 2-1 in de touwen tot ontsteltenis 
van Bas Roerdink die even rustig een pipi dacht te kunnen maken.  
 
We konden ons echter geen tijd gunnen om rustig naar het toilet te gaan en/of een drankje te 
halen, want binnen 25 minuten stond het maar liefst 4-1. Rens en Ruud Helmes dachten dat 
dit een mooi moment was om een drankje te halen. Het drankje werd echter duur betaald, 
want bij terugkeer voelden ze zich toch wel in de aap gelogeerd. Het scorebord gaf namelijk 
36 minuten aan en het was inmiddels al 6-1! De Ettenaren wisten niet wat hun overkwam, 
want traditioneel gezien zijn de uitstapjes van de Club van 50 oergezellig, maar de 
wedstrijden barslecht. De bekerfinale Willem II – Ajax dat op hetzelfde tijdstip werd 
afgewerkt, kon ons dan ook gestolen worden. Over 10 jaar kunnen wij namelijk zeggen: en 
WIJ waren erbij. 
 
In de rust werd de 1e helft natuurlijk vol ongeloof geanalyseerd en Frans en Rita lieten zich 
dit keer zelf eens bedienen met een lekker patatje mayo (zie foto). Ruim op tijd zaten we 
allemaal weer klaar voor het tweede bedrijf van dit spektakelstuk. Hetgeen gevreesd werd 
gebeurde echter: er werd niet meer gescoord. Hoewel Leverkusen nog kansen genoeg had, 
bleef het dus bij 6-1 waarop Jan Slutter terecht opmerkte dat we na de rust ook net zo goed 
in de Kneipe hadden kunnen gaan zitten. 
 

    
 
Enfin, een overwinning als deze moest natuurlijk gevierd worden en de Ettense hooligans 
besloten nog even gezellig een drankje te nuttigen in de Biergarten. Onder het motto: 
“gezelligheid kent geen tijd” vermaakten de Ettenaren zich opperbest totdat onze Duitse 
vrienden het welletjes vonden. Nadat ook Jan Driever en Sjoerd Jansen via een omweg de 
bus bereikt hadden (iets met onder een viaduct door) kon de touringcar huiswaarts keren. De 
chauffeur bracht onderweg nog verlichting door op een parkeerplaats een moment halt te 
houden voor het “afgieten van de aardappels”. Dit kwam met name Stan Theunissen goed 
uit. 
 
 



 

 

 
Edwin Lucassen had het intussen goed staan met de chauffeur, want deze was bereid om 
Edwin in Doetinchem af te zetten. Klasse! Erik Leusink dacht “dat kunstje kan ik ook” dus op 
de terugweg werden er 2 bushaltes in Etten aangedaan: halte Dorpsstraat (bij Erik in de 
voortuin) en halte Molenstraat. Rond 23:15 uur keerde eenieder tevreden en voldaan 
huiswaarts. Een tweetal personen meldde zich echter nog bij thuiskomst bij de organisatie: 
Benny te Grotenhuis had zijn mobiel in de bus laten liggen en Rens Helmes zijn bril. Althans 
dat dacht hij. De mobiel van Benny werd gelukkig snel gevonden; de bril van Rens niet. 
Nadat de chauffeur de bus al ongeveer drie keer op de kop had gezet, bedacht Rens zich 
een dag later dat zijn bril in de bijkeuken lag. Eind goed; al goed. 
 
Al met al kijken we terug op een zeer gemüdliche en geslaagde dag met een legendarische 
wedstrijd. En getuige de vele positieve reacties is een dergelijk uitje zeker voor herhaling 
vatbaar! Hopelijk kunnen we dan met een volle bus op pad gaan, want hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 
 
Sjoerd Jansen 
Secretaris Club van 50 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST! 

25 mei 2019 is de grote dag. Onze kanjers van Onder 9 hebben één overwinning nodig op VVG 
Gaanderen en naaste concurrent Halle moet punten laten liggen om het Kampioenschap binnen te 
halen. 

Het sterren-team bestaat uit: Freek Scholten (de keeper), Lot Bannink, Damian Jansen, Melle 
Wolters, Thijn Preijer, Dirk Smits, Stijn Buiting en Noud Dieker. Een geweldig stel. 

Het team is de voorjaarscompetitie nog ongeslagen gebleven en heeft alleen twee wedstrijden gelijk 
gespeeld. Naaste concurrenten Halle heeft alleen van ons team verloren en heeft dus 1 punt 
voorsprong en SDOUC heeft 1 verliespunt meer. 

Onder grote belangstelling van een hondstrouwe supporter schare van ouders, broertjes en zusjes, 
opa’s en oma’s en vrienden wordt er naar Gaanderen gereisd. Het sterrenteam onder de bezielende 
begeleiding van de coaches Niek Wolters en Ivo Preijer is er klaar voor. 

Etten trapt de wedstrijd af en neemt vlot het initiatief. Snel valt ook al de 0-1 voor Etten. VVG krijgt 
geen grip op de vlotte aanvallen en de doelpunten vallen als rijpe appeltjes van de boom. Onder 
grote en luide aanmoediging van de trouwe supporters leidt Etten dan ook met de rust met 1-4. 

De tweede helft geeft een totaal ander beeld. VVG aangespoord door hun coaches neemt nu het 
initiatief en Etten wordt slordiger in hun spel. VVG komt terug naar 3-4 en ruiken zelfs aan de 4-4. 
Maar Freek stopt enkele gevaarlijke aanvallen. Etten maakt echter met een uitval 3-5 en weer komt 
VVG terug naar 4-5. Wat een spanning. Etten blijft slordig en fouten maken. Zijn het toch de 
zenuwen? Maar Etten trekt de wedstrijd weer naar zich toe. Een uitval en het is 4-6, maar in de 
tegenaanval is het toch weer VVG, die terug komt naar 5-6. De spanning is om te snijden. Gelukkig 
staat Freek een goede partij te keepen en houdt Gaanderen van nog een doelpunt af. De scheids fluit 
gelukkig af voor het einde en de buit is binnen. Maar of het kampioenschap ook binnen is, blijft nog 
een grote vraag, want Halle begint een half uur later aan hun wedstrijd. 

Vol spanning wordt er terug gereden naar Etten. Na nog een kwartier in de onze mooie verbouwde 
kantine ’t Trefpunt gewacht te hebben, komt jeugdvoorzitter Stan Frazer met het verlossende woord. 
Stan heeft naar Halle gebeld en Halle heeft verloren!!! Het gegil en gejuich van blijdschap barst in alle 
hevigheid los. ETTEN   JO-9 IS KAMPIOEN!!! Geweldig Lot en jongens en coaches/leiders. 
GEFELICITEERD!!! 

Gefeliciteerd namens alle trouwe supporters. Stan reikt de kampioensbeker aan het team uit en het 
feest in de kantine en buiten barst in alle hevigheid los onder het genot van een drankje en patat 
voor de kids. Een pracht seizoen komt tot een mooi einde voor dit jonge sterren-team. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7-8
	Pagina 9-10
	Pagina 11-12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21-22
	Pagina 23-24-25-26
	Pagina 27
	Pagina 28-29-30
	Pagina 31-32

