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Voorwoord van de voorzitter 

Coronavirus, 
 

Na een zachte winter met veel storm 

en regen zijn we momenteel wereld-

wijd in de ban van het coronavirus  Op 

het moment dat ik het voorwoord aan 

het schrijven ben, hoor je bijna niets 

anders dan verontrustende verhalen 

hierover. Richtlijnen van het RIVM, die 

steeds aangepast worden, om te pro-

beren de verspreiding tegen te gaan. 

Lege schappen in de winkels en het 

advies aan iedereen thuis te blijven en 

sociale contacten te beperken. Ik hoop 

dat wanneer  jullie dit voorwoord lezen 

de  problemen weer enigszins beheer-

baar zijn. 

Wij als KBO-bestuur, moesten al in een 

vroeg stadium de moeilijke beslissing 

nemen om alle KBO-activiteiten tot na-

der order te staken. Zowel kleine, als 

grote activiteiten, denk hierbij aan het 

grote koersbaltoernooi in de Nobelaer, 

moesten worden geannuleerd. Ook on-

ze geplande jaarvergadering kon niet 

doorgaan  Hierin wilden we onze leden 

informeren hoe het jaar 2019 was ver-

lopen, maar ook de meerjarenbegro-

ting van 2020 wilden voorleggen. Er 

stond een discussie gepland over idee-

ën die mogelijk tot nieuwe KBO-

activiteiten zouden leiden. Maar zoals 

het spreekwoord zegt:  “Wat in het vat 

zit verzuurt niet,” we gaan zo spoedig 

mogelijk een nieuwe datum plannen 

voor de jaarvergadering.  

Helaas moet ik u ook al mededelen dat 

de Paaslunch niet doorgaat, veiligheid 

en gezondheid voor ons allen staat bo-

ven alles.  
 

Een beslissing nemen om alle activitei-

ten te staken is nog niet zo eenvoudig, 

wetende dat je hierdoor een groot 

aantal van onze trouwe bezoekers aan 

de Linde de toegang ontzegt. Met als 

gevolg dat er velen onder ons een-

zaam aan huis 

gekluisterd zit-

ten, geïsoleerd 

raken en de 

vraag is voor hoe 

lang? Nu verschil-

lende onder ons 

gedwongen in 

een isolement zit-

ten is mijn voorstel is bel elkaar eens 

en maak telefonisch een gezellig 

praatje met elkaar om het eenzame le-

ven toch nog  wat draaglijker te ma-

ken  
 

In deze situatie bleek hoe belangrijk 

het is dat diegene die een emailadres 

hebben dit hebben doorgegeven aan 

de ledenadministratrice. Toen we het 

besluit genomen hadden konden we in 

zeer korte tijd een groot aantal leden 

per email bereiken en op de hoogte 

stellen van het staken van alle activi-

teiten. Bij deze wil ik een ieder vragen 

die GEEN mail heeft ontvangen, omdat 

het email adres niet bij ons bekend is, 

dit zo spoedig mogelijk als nog door te 

geven aan dinydevugt@kboetten.nl   
 

Maar er is ook goed nieuws te melden. 

De lente is inmiddels begonnen, de 

narcissen stonden prachtig te bloeien 

en verschillende fruitbomen en strui-

ken laten zich van hun mooiste kant 

zien met hun schitterende bloesem. 

Achter de coulissen zijn tal van KBO-

vrijwilligers bezig om de zomerse acti-

viteiten weer op te starten. Denk hier-

bij aan de fietsdriedaagse, de dagrei-

zen en de vele andere activiteiten. La-

ten we hopen dat de uitbraak van het 

coronavirus spoedig onder controle is, 

zodat we onze KBO-activiteiten weer 

kunnen starten. Dat we met elkaar 

weer kunnen gaan genieten in de Lin-

de of daarbuiten, van de activiteiten, 

de lente en de zomer. Dat 2020 verder 

een leuk KBO jaar mag worden. 
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Voorzitter: 

Dhr. Jack Oomen,   

Hoevenseweg 5, 4874 LX Etten-Leur,  

Tel. 31 (0)6 100 643 83,  

E-mail: jackoomen@kboetten.nl 

Samenstelling bestuur KBO-afdeling Etten 

Vicevoorzitter: 

Mevr. Nel Houtepen-Buijs   

Klappenberg 21, 4873 NN Etten-Leur, 

Telnr. 076 501 34 71,  

E-mail: nelhoutepen@kboetten.nl 

Secretaris: 

Dhr. Peter Schellens 

Guido Gezellelaan 84, 4873 GE Etten-Leur 

Telnr. 076 501 50 88  

E-mail: peterschellens@kboetten.nl 

Plv. Secretaris/website: 

Mevr. Ria Trouw 

Konijnenberg 32, Telnr: 076 503 28 45,  

E-mail: riatrouw@kboetten.nl 

Penningmeester: 

Dhr. Wim van Keep 

Molenas 12, 4873 HL  Etten-Leur 

Telnr. 06 516 605 35,  

E-mail: wimvankeep@kboetten.nl 

Plv. Penningmeester/Overleg WMO: 

Dhr. Piet van den Wijngaard,  

Bisschopsmolenstraat 262, 4876 AS Etten-Leur,   

Telnr. 076 503 48 20 ,  

E-mail: pietvandenwijngaard@kboetten.nl 

Reporter/ Foto/ Bingo: 

Dhr. Theo Van der Griend 

Halewijnstraat 33,  4875 CT Etten-Leur 

Telnr. 076 501 81 39,  

E-mail: theovandergriend@kboetten.nl 

Coördinator vrijwilligers 

Dhr. Ben Deters  

Stationsstraat 16e, 4872 TD Etten-Leur,  

Tel. 076 503 52 26,  

E-mail: bendeters@kboetten.nl 

mailto:jackoomen@kboetten.nl
mailto:riatrouw@kboetten.nl
mailto:vanpeermartien@gmail.com
mailto:bendeters@kboetten.nl
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De wekelijks terugkerende KBO-activiteiten 

zondag 

1e zondag v. d. maand 

Biljarten      09.00-12.00u  

Gymnastiek 09.15-10.00u 

Koersbal  09.30-12.00u 

Line Dance 10.00-12.00u 

maandag 

dinsdag 

Bridge    13.30-16.15 u. van oktober t/m april 

Biljarten  13.00-16.00u 

Jokermiddag 13.00-16.00u 

Bridge   13.00-17.00u 

 

Tai Chi 19.00-20.30 u. 

Yoga 18.30-20.00 u. 

 

Biljarten   09.00-12.00u 

Bridge   09.00-12.15u 

Haakclub  09.30-11.00u 

Biljarten   13.00-16.00u 

Rikken   13.00-16.00u 

Handwerken 13.30-16.00u 

Tai Chi 20.00-21.30 u. 

 

Stijldansen    

(swing) 19.00-22.00 u. 

Cantorije 19.30-22.30 u. 

Biljarten     13.00-16.00u 

Klaverjassen 13.00-16.00u 

Fietsen     13.00-16.00u 

Jeu de Boules  13.00-16.00 

woensdag 

Biljarten   09.00-12.00u 

Bridge   09.00-12.00u 

Tafeltennis 09.00-12.00u 

Tai Chi  09.00-10.00u 

 

Bridge   19.00-22.00 u. 

Country Line dance 

(swing)  19.30-20.30 u 

donderdag 

Biljarten   09.00-12.00u 

Bridge   09.00-12.00u 

Biljarten     13.00-16.00u 

Line Dance   13.00-16.00u 

Sjoelen   13.00-16.00u 

 

 vrijdag 

Biljarten   09.00-12.00u 

Diverse Vergaderingen  

  09.00-12.00u 

Line Dance 10.00-12.00u 

Yoga  11.00-12.30u 

Biljarten    13.00-16.00u 

Koersbal   13.30-16.00u 

Jeu de Boules  

(Winter)*  13.00-16.00u 

Jeu de Boules  

(Zomer)   13.00-16.00u 

Pro Musica   13.00-16.30u 

Schilderen  13.30-16.30u 

zaterdag 

Nordic Walking vertrek   

“De Peer” Liesbos.  

 09.00-10.00u 

* In de winter en bij slecht 

weer, in Kloostergaard. 

 

Bankrekening KBO-Etten: NL24 RABO 017 48 08 755 
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Biljarten Dhr. D. Appeldooren, tel.: 076 501 53 75 

 d.c.appeldooren@hotmail.com  
 

Bingo Dhr. Theo van der Griend, tel.: 076 501 81 39  

 tvandergriend@live.nl 
 

Bloemschikken Mevr, Nel Houtepen, Tel.: 076 501 34 71  
 nelhoutepen@live.nl 
 

Bridge Mevr. M. Koevoets, tel.: 076 503 39 83 

 gemak@ziggo.nl  
 

Cantorije Gemengd koor Mevr. I.. Hufkens, tel.: 076 502 03 01 

 Isabellamets@hotmail.nl 
 

Fietsclub Dhr. Nico Geers, tel.: 076 501 64 97 

 nicogeers@ziggo.nl  

 Dhr. Hans van Berkel, tel.: 06 304 91 946 

 hns.vanberkel@gmail.com 
 

Haakclub Mevr. Tonny Koevoets tel.: 076 503 77 39 

 ahmkoevoets@casema.nl 

 Mevr. Doortje Nooijens, tel.: 076 501 56 78 

 doortjenooijens@gmail.com  
 

Handwerken Mevr. A. Roovers-van Harssel, tel.: 076 502 08 41 

 harssela@kpnmail.nl  

 mevr. José van Dorst Tel. 076 5038481 

 josevandorst@planet.nl 
 

Jeu de boules Mevr. Elly Kunne - Wolf, tel.: 076 502 12 41  

 eengoedstel@ziggo.nl 
 

Jokermiddag Mevr. Van Halteren, tel.: 076 526 98 12    

 rienvanhalteren@hetnet.nl  
 

Klaverjassen dhr. Joop de Wijs, tel.: 06 364 511 99   

 jjcdewijs@casema.nl  

 

Koersbal  Mevr. A. Suijkerbuijk, tel.: 076 502 05 20                                   

 a- suijkerbuijk@live.nl 
 

Leesclub Mevr. Elly Tesser, tel.: 076 501 60 19 

 robeltesser@gmail.com 

 Mevr. Paula van Herwijnen, tel.: 076 501 63 69 

 paulavanherwijnen@hotmail.com 
 

Line-dance Mevr. Elly de Rooy, tel.:06 514 179 89 

 ellyderooy51@hotmail.com 
 

Contactpersonen van de KBO-activiteiten 

Onze KBO-afdeling heeft ca 1.500 leden en verzorgt met 

vrijwilligers een groot aantal activiteiten. 

mailto:dick.appeldooren@online.nl
mailto:tvandergriend@live.nl
mailto:nelhoutepen@live.nl
mailto:gemak@ziggo.nl
mailto:nicogeers@ziggo.nl
mailto:doortjenooijens@gmail.com
mailto:riamaas@ziggo.nl
mailto:ciskablom@hetnet.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:jjcdewijs@casema.nl
mailto:a-%20suijkerbuijk@live.nl


Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   7 

Nordic Walking Mevr. C Geers, tel. 076 5016497 

 nicogeers@ziggo.nl 

 Mevr. D. Hendrikx  tel. 076 5309142   

 dymph@liesbos.nl 
 

Reiscommissie Mevr. Lyda Aarts, voorzitter, tel.: 06-514 991 78 

 Lyda.aarts@casema.nl 

 Dhr. Antoon Vermeulen, tel.: 076 502 00 88 

 afvermeulen@casema.nl 

 Mevr. N. Houtepen-Buijs, tel.: 076 501 34 71 

 nelhoutepen@kboetten.nl 
  

Rikken + Jokeren Dhr. Kees Broks, tel.: 076 503 77 06 

 keesbroks@hotmail.com 

 Dhr. Rien van Halteren, tel.: 076 526 98 12    

 rienvanhalteren@hetnet.nl  
 

Sjoelen Dhr. Rien van Halteren, tel.: 076 526 98 12    

 rienvanhalteren@hetnet.nl  
 

Tafeltennis Dhr. Karel Sluyter, tel.: 076 888 46 93 

 k.j.sluyter@casema.nl 
 

Tai Chi Dhr. Pim van der Boor. Tel. 076 501 80 68  

 pimofwillem@casema.nl  
 

Tekenen en Schilderen Mevr. Jeanne Koevoets-Wildhagen, tel.: 076 502 08 43 

 jeanne48@ziggo.nl 

Een reactie van een van onze lezers: 

Date: za 8 feb. 2020 om 17:15 

Subject: Nieuwste uitgave "Lindeblad". 

To: redactie@kboetten.nl <redactie@kboetten.nl> 

Geachte Mevrouw en Heren van het Redactieteam, 
  

Als lid van de KBO en leester van het “Lindeblad”, wil ik mijn hoge 

waardering uit”mailen” voor de prachtige uitvoering van het nieuwe 

Lindeblad !! Het ziet er heel verzorgd en duidelijk uit en vooral ook de 

papierkwaliteit is geweldig. Er is buitengewoon mooi werk geleverd ! 
  

Het geheel is een uitgave om trots op te zijn !! Ga zo voort Redactie-

team !! 
  

Vriendelijke groeten, 

Een dankbare lezeres 

mailto:nicogeers@ziggo.nl
mailto:dymph@liesbos.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:pimofwillem@casema.nl
mailto:redactie@kboetten.nl
mailto:redactie@kboetten.nl
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Ledenadministrateur en ledenwerver:    
   Mevr. Diny de Vugt  

   Konijnenberg 27, 4874 JW  Etten - Leur 

    tel. 076 5015717,  

    e-mail: dinydevugt@kboetten.nl   
 

Adviseur Seniorenraad:  Dhr. Cees Musters 

Technisch adviseur:    Dhr. Hans van Berkel 

 

Hieronder de namen van onze  
 

Belastinginvulhulpen: 
Mevr. Corine Baarendse   tel. 076 501 46 50  

   corinebaarendse@kpnplanet.nl 

Mevr. Naantje Rokx   tel. 076 501 44 22 ajrokx@kpnmail.nl  

Dhr. Cees Musters   tel. 076 502 05 90 cmusters@ziggo.nl 

Dhr. Piet Vermunt    tel.:076-5036255   

   of 06 360 274 59  pwvermunt@hetnet.nl 

Dhr. Jan Wiegers   tel. 076 503 11 80 je.wiegers@ziggo.nl 
 

Ouderenadviseurs: 
Mevr. Doortje Nooijens     tel. 076 501 56 78  doortjenooijens@gmail.com  

Mevr. Corrie van Gool      tel. 076 502 03 17  a.vangool@casema.nl 

Mevr. Dymph Hendrikx     tel. 076 530 91 42  dymph@liesbos.nl 

Mevr. Marlies van Dongen  tel. 076 502 12 76  marliesvdongen@casema.nl 

Dhr. Tjeu Haenen       tel. 076 502 09 34  mhaenen66@gmail.com 
 

Cliëntondersteuners: 
Dhr. Rob van Heuveln  tel. 076 501 54 64  r.vanheuveln@telfort.nl 

Dhr. Jan de Leeuw        tel. 076 532 20 04  jfdeleeuw@deleeuw.it 

Dhr. Piet de Regt        tel. 076 501 55 44  pietregt@casema.nl 

Keuringsarts:  Dhr. M.Oppier, 

   Binnenhof 13, 4871 BR  Etten Leur 

   Bellen tussen 09.00 uur en 17.00 uur;  

   tel.: 06 150 801 10 
 

Kruisvereniging Etten-Leur - Zundert 

Wijkzusters:   tel.: 076 520 56 35 
 

De Linde:  Wipakker 16, 4872 XH  Etten-Leur 

   tel.: 076 503 70 69 

   website: www.delinde-etten-leur.nl 

   e-mail: delindebeheer@gmail.com 

mailto:ddvugt@kboetten.nl
mailto:pwvermunt@hetnet.nl
mailto:je.wiegers@ziggo.nl
mailto:doortjenooijens@gmail.com
mailto:r.vanheuveln@telfort.nl
mailto:jfdeleeuw@deleeuw.it
mailto:pietregt@casema.nl
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1. Van Son Schoenen      5 % korting 

 Bisschopsmolenstraat 28 4876 AN Etten-Leur 
 

2. Decokay Vromans       5 % korting 

 Bisschopsmolenstraat 46  4876 AP Etten-Leur 
 

3. Rodas Copy & Office    5% korting 

 Oude Bredaseweg 36b en  

 Achtervang 26    4872 AE Etten-Leur 
  

4. Medisport Etten-Leur B.V. 

 Voorsteven 32     4871 DX Etten-Leur  

  Bij aanmelding de eerste maand gratis 

  Tevens  60+ en gezinskortingen 
 

5. E&L Notarissen Bredaseweg 159 4872 LA Etten-Leur  

  Gratis testamentcheck controle op juistheid  
 

6. Grafisch Centrum       15 % korting 

 Nijverheidsweg 128 G   4879 AZ  Etten-Leur 

  Bij aankoop van kantoorartikelen 
 

7. Mobiliteit & Comfort     

 Bisschopsmolenstraat 91 4876 AJ Etten-Leur 

  Hulpmiddelenwinkel   5 % korting 
     

8. Mooi Geknipt     10% korting 

 Dreef 56   4876 AC Etten-Leur 

  Wassen en föhnen 
 

9. Lunula      10% korting 

 Bisschopsmolenstraat 179 4876 AL Etten-Leur 

 

Om korting te krijgen moet de  

lidmaatschapskaart getoond worden. 

Lijst van deelnemende winkeliers die korting aanbieden  

voor leden van KBO-Etten. 
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Overige niet-KBO-gerelateerde activiteiten die ook 

in De Linde plaatsvinden. 
Bridgeclub De Kwast   

 Kees Willemse  06-12826046 Cees.bets.willemse@home.nl 

Bridgeclub Etten-Leur   

 Dories van de Reepe-Lohle   

   06-16350446  bridgeettenleur@gmail.com 

De Losse Feeter  

 Ad van Opstal  06-54255929 Ad.vanopstal@hetnet.nl 

DIO Bewegen voor Ouderen   

 Debby Geelen  06-53931725 debbygeelen@hotmail.nl 

Heemkundekring    

 Piet Paantjes  06-55148695  voorzitter@janutenhoute.nl 

Inloop ochtend Oecumenisch Inloophuis  

 Daniëlle Breedveld  076-5014338  dbreedveld@ziggo.nl 

Kinderkookcafé    

 Astrid Scheepers    stieneke1409@gmail.com 

Kookclub Toeweej  

 Jan Mucharowski  06-22745882  j.mucha@kpnmail.nl 

Kruisvereniging Etten-Leur   

 Joke Voermans    Jokevoermans2@gmail.com 

Oogcafé   

 Kees Lambregts  06-11095904  cees_lambregts@ziggo.nl 

PCOB   

 Ineke Pleune  076-5021640 inekepleune@gmail.com 

Philatelica West Brabant   

 Wilfred van Wijk  06-21832807 Wilfred.van.wijk@icsp.nl 

Pro Musica   

 Frans Aarts  06-20838429 Fransaarts43@hotmail.com 

Samentuin van Gogh   

 Kees Naalden  076-5021059 keesnaalden@casema.nl 

Stijldansen St. Swing   

 Corrie Weterings  076-5032025  info@stichtingswing.nl 

Videogroep   

 Jan de Ruijter   06-27335967 j.deruijter@kpnmail.nl 

Vrouwen van Nu  

 J. Buijks  06-28223780  w.p.j.buijks@ziggo.nl 

Vrouwenprofiel   

 Els Tieleman  06-15461613  elstieleman@hotmail.com 

Wijkbelang Centrum Oost   

 Isabelle Borghouts  076-5033953 Isabelle.borghouts@ziggo.nl 

Yoga    

 Nicole Blankers  06-33689613 blankersnicole@hotmail.nl 

Zumba    

 Tamara Balaban  06-19114008 Balaban84@hotmail.com 

 

mailto:bridgeettenleur@gmail.com
mailto:voorzitter@janutenhoute.nl
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Planning speciale activiteiten KBO-Etten 
De Linde, Wipakker 16. (parkeren via de W ipakker)  

 

Geen activiteiten tot 1 juni wegens 

het Coronavirus. 

KBO-Etten 
 

Onze missie is: 
 

Plezier bezorgen aan en mee kunnen doen door ieder lid. 

Ieder lid op zijn/haar eigen manier actief te laten 

participeren in de Etten-Leurse samenleving. 

Belangenbehartiging op alle niveaus. 

Sinds enkele maanden informeren wij onze leden ook per e-mail  

over speciale activiteiten of belangrijke mededelingen,  

zoals laatst de afgelasting van de jaarvergadering en overige KBO-

activiteiten. 
 

Heeft u geen mail ontvangen? 
 

Dan hebben wij van u geen of geen correct e-mailadres. 
 

Daarom: 

stuur mij een korte mail met uw naam en adres, 

dan ontvangt ook u voortaan tijdig informatie.  

(Heeft u wel een mail ontvangen, dan hoeft u niet te reageren.) 
 

VERDER verandert binnenkort de afzender van het mailadres,  

voor wat betreft de speciale activiteiten en mededelingen. 

In plaats van mijn mailadres ziet u dan voortaan als afzender  

kbo-etten@leaweb.nl. 
Deze mails worden zoals gebruikelijk door mij opgesteld en 

verzonden. 
 

Diny de Vugt/ledenadministratie 

Dinydevugt@kboetten.nl 

mailto:kbo-etten@leaweb.nl
mailto:Dinydevugt@kboetten.nl
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Eenvoudige uitleg 
Voor uitleg in simpele taal kunt u ook 

kijken op svbabc.nl. Dat is een website 

van de Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) met eenvoudige uitleg over de 

AIO-aanvulling. 

 

Minder AOW 
U ontvangt minder AOW-pensioen als 

u na uw 15e in Nederland bent komen 

wonen of (tijdelijk) buiten Nederland 

heeft gewoond. Als u verder geen be-

drijfspensioen ontvangt of andere in-

komsten, dan heeft u vanaf de AOW-

leeftijd misschien te weinig geld om 

van te leven. De AIO vult uw inkomen 

aan tot het bedrag van een volledig 

AOW-pensioen. De Sociale Verzeke-

ringsbank (SVB) berekent hoeveel 

AOW u krijgt en informeert u over de 

AIO-aanvulling. 

 

Vermogen en AIO 
U kunt een AIO-aanvulling krijgen als 

u niet méér eigen vermogen heeft dan 

u voor de bijstand (Participatiewet) 

mag hebben. Vermogen is bijvoorbeeld 

spaargeld, dure sieraden of een auto. 

Als u alleen woont geldt een maxi-

mumbedrag van € 6.120, en als u met 

uw partner of met een kind (jonger 

dan 18 jaar) woont € 12.240. 

(Bedragen voor 2019). Heeft u meer 

vermogen? Dan kunt u geen AIO-

aanvulling krijgen. 

 

AIO-aanvulling aanvragen 
Aan de hand van enkele vragen kunt u 

op svb/wanneer_aio controleren of u 

AIO-aanvulling kunt krijgen. Aanvra-

gen kan 2 maanden voor uw AOW-

leeftijd. Als u nog geen AOW heeft 

aangevraagd, doe dit dan eerst. 

 

Te laat met aanvragen 
U krijgt de AIO-aanvulling vanaf uw 

AOW-leeftijd. Vraagt u pas aan na uw 

AOW-leeftijd? Dan wordt de AIO-

aanvulling betaald vanaf de datum van 

de aanvraag. Er is geen terugwerken-

de kracht. 

 

Hoogte AIO-aanvulling 
De SVB neemt naast uw inkomen en 

vermogen ook uw woonsituatie mee in 

de berekening. Mensen van 21 jaar of 

ouder in hetzelfde huis kunnen de kos-

ten delen. Hoe meer ‘kostendelers’ op 

uw adres wonen, hoe lager uw AIO-

aanvulling zal zijn. 

 

Van onze redactie 

Anke van Ham 

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen 

Krijgt u geen volledig AOW-pensioen? Bijvoorbeeld omdat u een deel van 

uw leven in het buitenland heeft gewoond? Dan komt u misschien in aan-

merking voor een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-

aanvulling). 

https://www.svbabc.nl/aio/
http://svb.nl/int/nl/index.jsp
http://svb.nl/int/nl/aio/wanneer_bijstand/wanneer_bijstand/
http://svb.nl/int/nl/index.jsp
https://www.deventerwijzer.nl/is/werk-en-inkomen/pensioen/aow
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Als je niet meer zo mobiel bent, word 

je wereld snel kleiner. Zo kun je mak-

kelijk in een isolement raken. 

‘AutoMaatje’ van de ANWB kan dan 

een oplossing zijn. Het geeft mensen 

de mogelijkheid om een actiever leven 

te leiden. Het heeft zich al in heel veel  

gemeenten in Nederland bewezen. 

 

Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrij-

willigers hun minder mobiele plaatsge-

noten tegen een geringe onkostenver-

goeding. Doordat de ANWB al haar 

kennis, software, begeleiding, training 

en materiaal gratis beschikbaar stelt, 

kunnen gemeenten snel en zonder 

grote investeringen deze vervoerser-

vice opzetten. 
 

Hoe kan ik gebruik maken 

van AutoMaatje?  
 

Wil je naar de kapper, op familiebe-

zoek, winkelen in de buurt of heb je 

een afspraak in het ziekenhuis of bij de 

dokter, fysiotherapeut of meedoen met 

activiteiten in (een van de vele) buurt-

huizen in Etten-Leur? Tegen een kleine 

onkostenvergoeding rijden vrijwilligers 

uit de buurt je met hun eigen auto.  

De ANWB biedt ANWB AutoMaatje aan 

vanuit haar maatschappelijke verant-

woordelijkheid en het gebruik van 

ANWB AutoMaatje is verder geheel 

gratis. Je hoeft geen ANWB-lid te zijn. 
 

Heb je vervoer nodig?  
Neem dan twee dagen van tevoren 

contact op met het  ANWB AutoMaatje-

meldpunt in Etten-Leur. Het meldpunt 

is van maandag tot en met vrijdag te-

lefonisch te bereiken tussen 10:00 en 

12:00 uur op telefoonnummer 
 

06-42227991  
De meldpuntmedewerker  zoekt een 

vrijwilliger uit de groep chauffeurs die 

je, op het door jou gewenste tijdstip, 

kan rijden. 
 

De meldpuntmedewerker belt je terug 

als er een chauffeur beschikbaar is en 

schat de vergoeding in aan de hand 

van het verwachte aantal kilometers 

dat de vrijwilliger voor je gaat rijden. 

De vergoeding bedraagt € 0,30 per 

kilometer, plus eventuele parkeerkos-

ten. 

 

Op het afgesproken moment staat de 

vrijwilliger voor de deur. Bij een kort 

uitje zal deze vaak bij je blijven. Als er 

veel tijd zit tussen de heen- en terug-

rit, spreek je met elkaar af wanneer hij 

of zij weer klaarstaat voor de terug-

reis. 
 

Je betaalt de vergoeding rechtstreeks 

aan de vrijwilliger. 

ANWB AutoMaatje Etten-Leur 
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Hoe word je automaatje? 
 

Doe je graag iets voor een ander? Meld 

je dan aan als vrijwilliger bij  
 

automaatje@inetten-leur.nl   
 

en vervoer jouw minder mobiele 

'buren' in je eigen auto. Je krijg als 

vrijwilliger een kleine vergoeding van  

€ 0.30 per kilometer, plus eventuele 

parkeerkosten. Je auto moet APK ge-

keurd zijn en minimaal een  

WA-verzekering met inzittendendek-

king hebben. Vrijwilligers zijn over het 

algemeen jonger dan 75 jaar en er kan 

om een Verklaring Omtrent Gedrag 

gevraagd worden. Je hoeft geen ANWB

-lid te zijn. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 

met de coördinator van ANWB Auto-

Maatje Etten-Leur, Els de Lange-van 

Haperen. Zij is telefonisch bereikbaar 

van maandag tot en met vrijdag, 

tussen 10:00 en 12:00 uur op 

telefoonnummer   
 

06-42227899  
of via  
 

automaatje@inetten-leur.nl 

ANWB AutoMaatje Etten-Leur wordt mogelijk gemaakt door: 

mailto:automaatje@inetten-leur.nl
mailto:automaatje@inetten-leur.nl
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We ontmoeten 

Piet Vermunt in 

De Linde. De aan-

leiding om nader 

kennis te maken 

is zijn aanmelding 

als belastinginvul-

hulp bij KBO 

voorzitter Jack 

Oomen. Dat was 

op de nieuwjaarsbijeenkomst. Het ter-

rein vóór De Linde is voor hem geen 

vreemde grond. Als het weer het toe-

laat beugelt Piet Vermunt er woens-

dagmiddag en vrijdagmiddag. “Dat is 

ontspanning voor mij en ik ben er mee 

in beweging. Buiten.” Evenmin vreemd 

voor Piet is zijn instelling om anderen 

te helpen. Met een glimlach legt hij uit 

wat hij al jaren als vrijwilliger en on-

dersteuner op divers vlak voor ande-

ren gedaan heeft.  
 

Anderen helpen 
Geboren Rucphenaar Vermunt, op weg 

naar de 80, belandde in 1969 in ‘zijn’ 

Etten-Leur. Voor en na zijn dienstplicht 

was hij actief in de autosector en later 

in de bouw. Helaas begon in 1978 voor 

hem een periode van de WAO, waarin 

hij wel andere zaken op z’n (zwakke) 

rug nam. Nutteloos thuis zitten was 

niets voor hem. Piet Vermunt wilde 

zich inspannen voor anderen en sociaal 

bezig zijn met mensen die het in de 

samenleving wat minder makkelijk 

hebben. Ook wilde hij binding brengen 

in het deel van Etten-Leur dat we Cen-

trum-Oost noemen. De wijkvereniging 

ontstond, mede op initiatief van hem. 
 

Sociaal betrokken en behulp-

zaam 
In wijk Centrum-Oost kan Piet Ver-

munt geen onbekende zijn. Hij was 

voorzitter, secretaris en penningmees-

ter van de vele jaren geleden opge-

richte wijkvereniging. Piet; “Nu is dat 

de stichting wijkbelang Centrum-Oost 

en ons wijkgebouw is dezelfde De Lin-

de waar we vandaag zitten.” Pratend 

over vrijwilligerswerk komen andere 

activiteiten van de nieuwe KBO belas-

tinginvulhulp naar boven; het Gehan-

dicapten Platform, Platform Minima en 

de Wmo Adviesraad. Piet werd in 1978 

vrijwilliger bij de bouwbond en vak-

bond FNV. “Dat ben ik tot op de dag 

van vandaag nog”, zegt Piet. “Ik doe 

daar vrijwilligerswerk bij de belasting-

service. Ik was er zelfs instructeur en 

mentor voor de begeleiding van ande-

re invulhulpen. Van voorzitter tot pen-

ningmeester en secretaris, mede door 

fusies, heb ik allerlei bestuursfuncties 

bij de bonden gehad.”Het karakter van 

Piet Vermunt; sociaal betrokken en 

behulpzaam. 
 

Anderen helpen 
Piet Vermunt schept er genoegen in 

anderen te helpen. Door zijn andere 

activiteiten kan het niet anders dan 

dat hij goed op de hoogte is met rege-

lingen en mogelijkheden voor senio-

ren. Mag hij u binnenkort helpen met 

het invullen van uw belastingpapieren? 

Want hoe u het ook wendt of keert; 

binnenkort komt de Belastingdienst 

weer bij u aankloppen. U wordt heus 

niet vergeten. Dat Piet Vermunt zich 

heeft aangemeld als belastinginvulhulp 

bij KBO Etten moet met zijn ruime er-

varing een welkome aanvulling zijn. 

Zijn telefoonnummers vindt u voorin in 

Het Lindeblad.  

Nieuwe KBO belastinginvulhulp; Piet Vermunt 



Pagina 16                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

Afval toernooien 
 

Aan het begin van het jaar zijn veel mensen bezig met afvallen. 

Goede voornemens zijn er in overvloed. 

Wij biljarters doen daar niet aan mee. 

Als wij wat dikker worden laten wij onze buik op de rand van het biljart 

liggen en proberen zo een carambole te maken. 

Natuurlijk wel uitkijken dat er geen biljartbal in je navel verdwijnt.  

 

De eerste keer dat ik van een afval toernooi hoorde, dacht ik dat je 

zoveel mogelijk afval moest verzamelen. 

Dus ik reed met mijn auto met aanhanger vol met afval  naar de mili-

eustraat. 

Helaas kreeg ik geen beker, maar aan het eind van het jaar een reke-

ning voor het ingeleverde afval. 

 

Door ervaring wijs geworden speel ik tegenwoordig regelmatig mee bij 

afvaltoernooien.  

In Breda wordt op het monseigneur Nolensplein een afvaltoernooi in 

een voormalig kerkgebouw gespeeld. 

Iedereen mag meedoen, dus niet alleen afvallige kerkgangers. 

 

Waar je ook mee moet uitkijken als je uiteindelijk tot en met de laatste 

dag alles gewonnen hebt. 

Je gaat dan natuurlijk na een aantal alcoholische drankjes op het bil-

jart staan juichen met de beker in je hand. 

 

Kijk dan vooral uit dat je niet van het biljart afvalt. 

 

Dick Appeldooren 

Secretaris B.V.O.(Biljart Voor Ouderen). 
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Bedevaart naar Meerseldreef 

 
Onze KBO traditie in de Meimaand, dit jaar op dinsdag  

5 mei. 

 

Al vele jaren gaan onze leden in de meimaand,  

naar de  

Lourdesgrot in Meerseldreef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
om te bidden en een kaarsje aan te steken, voor moeder Maria. 

Maar ook voor ontmoeting van leeftijdgenoten in dat gezellige grensplaatsje. 

De laatste jaren is deze Bedevaart, in samenwerking met KBO Leur, Liesbos en 

Prinsenbeek, maar natuurlijk is iedereen hierbij welkom. 

 

De gebedsviering is om 14.00 uur in de Paterskerk, 

voorganger is Pastor Piet de Leeuw, de gezangen worden verzorgd 

door het koor Liesleut uit Liesbos. 

 

Zeker hierdoor, komen er weer meer mensen, naar deze viering door de  

mooie gezangen van dit bekende koor, onder leiding van Mevr. Joke Luijkx. 

Wij hopen op mooi weer voor de fietsers, die er ook een gezellige middag van 

maken, door de mooie natuur van de grensstreek en natuurlijk,  

vooraf of nadien een lekker bakske drinken bij de Paters. 

Tot ziens… in Meerseldreef. 
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Het St. Elisabeth gasthuis 

werd gebouwd in het huidige 

Oderkerkpark. Het eerste ge-

bouw stond parallel aan de 

Stationsstraat en de hoofdin-

gang was aan de Oude Bre-

daseweg. Een lange gang 

over de volle breedte ver-

deelde het gebouw (36,5 x 

12 meter) in twee stukken. 

Links aan de voorzijde wer-

den de mannen onderge-

bracht, rechts de vrouwen. 

De achterzijde was woon- en 

werkruimte van de zusters. Een van de 

grotere vertrekken werd ingericht als 

kapel. Door de komst van de zusters, 

in het najaar van 1889, was de kapel 

al gauw te klein en werd er een belen-

dend klein kamertje bijgetrokken. 
 

In 1902 werd het gasthuis aan de 

oostzijde met een vleugel uitgebreid. 

Er kwamen een aantal ziekenkamers 

bij en een klein ziekenhuis. Op de 

noordelijke kop van deze vleugel werd 

een nieuwe kapel ingericht ter grootte 

van 14 x 7 meter. De schuine nok van 

de kapel stak een stuk boven het dak 

van de nieuwe vleugel uit. 
 

In 1934 vond weer een uitbreiding van 

het gasthuis plaats. Door toename van 

het aantal behandelingen in het zie-

De kapel van het St. Elisabeth Gasthuis 

In 1889 werd in Etten-Leur een nieuw gasthuis gebouwd, genoemd 

naar de heilige Elisabeth van Thüringen die zich ingezet had voor 

armen en zieken. Volgens pastoor van Wees van de Lambertuspa-

rochie was er behoefte aan een gasthuis voor armen, zieken, hulp-

behoevenden en oude van dagen. Vanzelfsprekend werd in het 

gasthuis ook een kapel ingericht. 
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kenhuis was dit noodzakelijk. Echter 

de benodigde financiën ontbraken en 

volgens de berekeningen van de pen-

ningmeester was de exploitatie van het 

ziekenhuis niet rendabel te krijgen. 

Daarom werd besloten tot het bouwen 

van een serre en werd 

een ziekenkamer opgeof-

ferd voor het ziekenhuis. 
 

Wel werd een nieuwe 

driebeukige kapel ge-

bouwd. Het ontwerp was 

van de Gebr. Oomen, 

architecten uit Ooster-

hout. De bouwstijl was 

neogotisch in navolging 

van Kuijpers, sober uit-

gevoerd in baksteen,  

ramen en deuren met 

spitse bogen. Net als de 

vorige verbouwing werd 

het werk gegund aan de laagste in-

schrijver de firma Gobbens uit Etten-

Leur. De kapel werd aan de noordzijde 

van de oostvleugel gebouwd aan de 

kant van de Stationsstraat. 
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 

door de bezetter,  net als bij de andere 

kerken in Etten-Leur, de klok uit het 

toren gehaald en naar Duitsland afge-

voerd ten behoeve van de oorlogsindu-

strie. Kort na de oorlog werd een nieu-

we klok terug geplaatst. 
 

In 1971 werd het oude gasthuis ge-

sloopt en verhuisde naar de Bernard-

laan. Alleen de kapel bleef overeind en 

kwam in eigendom bij de gemeente. 

Het gebouw komt in gebruik bij Nieu-

we Nobelaer en er vinden tot op de 

dag van vandaag  kunstzinnige activi-

teiten plaats. In 2015 kreeg de kapel 

de status van Gemeentelijk monu-

ment. 

 

©Cor Kerstens, Etten-Leur, 04-11-
2015 



Pagina 20                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven 

autorijden. Zolang je dit kunt blijven 

doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat 

ouder en het verkeer vergt veel van je aan-

dacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft?  

 

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan 

gratis meedoen met de Opfriscursus Verkeers-

kennis van Veilig Verkeer Nederland. In op-

dracht van de gemeente Etten-Leur, in sa-

menwerking met de lokale VVN afdeling en de 

lokale seniorenverenigingen organiseren we 

een aantal opfriscursussen verkeerskennis 

voor de ervaren automobilist. 

 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te mel-

den voor een individuele praktijkrit in de eigen auto (geheel vrijblijvend). Verde-

re informatie hierover ontvang je tijdens de cursus. 

 

De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht): 

Donderdag  7 en 14 mei 2020  tijdstip 9.30 – 11.30 uur in Etten-Leur 

Dinsdag  16 en 23 juni 2020  tijdstip 9.30 – 11.30 uur in Etten-Leur 

Woensdag  4 en 11 november 2020  tijdstip 9.30 – 11.30 uur in Etten-Leur 

 

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de ge-

meente Etten-Leur en is dit iets voor jou? 

Meld je dan aan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onder-

staande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. 

www.vvn.nl/opfrisettenleur 

 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de loca-

tiegegevens. 

Gratis je verkeerskennis opfrissen? 

http://www.vvn.nl/opfrisettenleur
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We vertrekken ’s morgens 

naar de Weistaar in Maars-

bergen voor een heerlijk dag-

je genieten. Onder het genot 

van een kopje koffie/thee 

met gebak, zien we een korte 

film over het maken van kaas 

en boter. Tijdens de film 

krijgt u ook 2 soorten kaas te 

proeven. 
 

Aansluitend brengen we een 

bezoek aan het Kaas- en Bo-

ter museum. Een bezoek aan de 

kaasmakerij waar vroeger de kaas 

werd gemaakt is ook mogelijk. In de 

Landwinkel treft u tal van streek-

producten en souvenirs aan.  
 

Vervolgens maken we een prachtige 

kastelentocht door de regio, onder 

leiding van gidsen. 

De uitgebreide lunch gebruiken we dan 

wederom bij de Weistaar en daar kunt 

u een wandelingetje maken. 
 

Om 15 uur gaan we glasentertainment 

beleven, uitleg over glas blazen en er 

wordt een show gegeven. Ook enkele 

gasten kunnen eventueel zelf blazen.  

Daarna wordt er een aperitief gepre-

senteerd en aansluitend een heerlijk 

diner. 
 

De bus brengt ons daarna weer naar 

Etten-Leur, waar we om ongeveer 

20.00/20.30 uur weer aankomen. 
 

De inschrijfformulieren kunt u vinden 

in de Linde, die u in-

gevuld in de brievenbus 

van het KBO kunt doen. 

De prijs van deze dag-

tocht is € 71,50 pp 

 

Voor verdere informatie 

kunt u terecht bij:  

Lyda Aarts,  

Nel Houtepen en  

Antoon Vermeulen. 

Organiseert op donderdag 27 augustus de dagtocht: 

Dagje genieten bij de Weistaar. 
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Tafeltennis is een sport 

waarbij twee of vier spelers 

een licht en hol balletje met 

een batje heen en weer slaan 

over een tafel met een net in 

het midden. Het doel van dit 

spel is de bal over het net te 

slaan op de tafelhelft van de 

tegenstander, op zo'n manier 

dat deze de bal niet correct of 

helemaal niet kan terugslaan. 

Als wedstrijdsport stelt tafel-

tennis hoge lichamelijke en 

mentale eisen aan de spelers, 

anderzijds is het voor miljoe-

nen mensen in de hele wereld 

een ontspannende tijdspassering. 

 

Al meer dan 20 jaar speelt onze Tafel-

tennisclub in De Linde, elke woens-

dagmorgen van 09.00 tot 12.00 u. 

We zijn een gemengde club en spelen 

in diverse samenstellingen tegen el-

kaar en natuurlijk met elkaar. Een 

partijtje enkel of dubbel, we genieten 

van het spel. 

We beschikken over 4 tafels en dat 

maakt het mogelijk om een interne 

competitie te spelen.  

Onze Tafeltennisclub bestaat uit 4 da-

mes en 12 heren 

en we willen graag 

uitbreiden met 

nieuwe leden. 

 

Vandaar deze op-

roep. U kunt op 

elke woensdag-

morgen bij ons 

terecht om het 

eens te komen 

proberen. We 

hebben wel een 

batje voor u lig-

gen, zodat niets in 

de weg staat om 

eens een partijtje 

te komen spelen. 

Wij zoeken nieuwe leden voor onze 

Tafeltennisclub in De Linde.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tafel_(meubilair)
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Ingredienten 

1 varkenshaasje van circa 250 g  takje verse salie 

50 g braadboter  1 flinke appel 

zout en versgemalen peper  1 flinke eetlepel bruine basterdsuiker 
 

Bereiding 

Stap 1 

Laat het vlees op kamertemperatuur komen. Sla de punt van het varkenshaas-

je dubbel en zet die vast met een houten prikker, zodat het vlees gelijkmatig 

van dikte is. Verhit de helft van de boter in een koekenpan en braad het vlees 

rondom bruin. Bestrooi het met wat zout en peper. 
 

Stap 2 

Doe de salie in de pan, blus het braadvet af met een scheut water en breng op 

smaak met wat zout en peper. Laat het vlees met het uitgelopen vocht in 

circa 15 minuten in de saus gaar worden. 
 

Stap 3 

Boor het klokhuis uit de gewassen appel en snijd de appel in plakken van ca 1cm 

dik. Verhit de resterende boter in een tweede koekenpan. Druk de appelplak-

ken stevig aan beide kanten in de suiker en bak ze in de boter op halfhoog 

vuur 2-3 minuten per kant tot ze mooi gekleurd zijn. Neem ze uit de pan. 

Snijd het varkenshaasje schuin in dikke plakken en serveer die met de saus 

en de gebakken appelplakken. 
 

Geef er frieten of gebakken aardappelen en groenten naar keuze bij. 

Maaltijden  

 UIT DE KEUKEN VAN UW KEURSLAGER VAN CAULIL 

LEKKER EN GEZOND 
Geen tijd om te koken? Of even geen zin? 

Profiteer dan van ons ruime assortiment zelfgemaakte maaltijden! 

De Maaltijden worden geserveerd in handige oven en magnetron  

bestendige bakjes. 

 

 

 

Speciaal voor u als KBO’er 

Bij aankoop van 2 maaltijdjes  

krijgt u de 2e maaltijd voor € 4,- 

Varkenshaas met gebakken appel 
 

voor 2 personen 

Bereidingstijd ca 20 minuten 
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De Ledenvoordeelpas van Mobiliteit & 

Comfort 
 

Mobiliteit & Comfort heeft begin fe-

bruari 2020 de “Ledenvoordeelpas” 

gelanceerd, een pas die u veel voorde-

len biedt. 

Wat dacht u van 12,5 % korting op bij-

na alles (uitgezonderd occasions, inruil 

of in combinatie met andere acties)? 

Maar het kan nog mooier: op een jaar-

lijkse onderhoudsbeurt voor uw 

scootmobiel, rolstoel of rollator ontvangt 

u respectievelijk zelfs 25%, 33% en 

50% korting! En bij een besteding van-

af 100 euro, betalen wij voor de duur 

van uw aankooptijd uw parkeergeld 

terug. 
 

De Ledenvoordeelpas kost € 14,95 per 

jaar. Bij bijvoorbeeld een onderhouds-

beurt voor uw scootmobiel heeft u dat 

bedrag er meteen al ruimschoots uit. 

Met de invoering van de Ledenvoordeel-

pas komt de kortingsstrook die u tot 

voor kort uit het Lindeblad kon knippen 

te vervallen. Als u geen interesse heeft 

in deze pas, kunt u uiteraard uw KBO-

pas gebruiken, welke voortaan een 

korting van 5% vertegenwoordigt. 

Alle informatie over de ledenvoordeel-

pas vindt u op onze website 

www.mobiliteitencomfort.nl  onder 

het tabblad “Contact”, helemaal rechts 

onder ons logo. Heeft u geen compu-

ter? Dan kunt u ons ook bellen: 076-

5089939. Wij sturen u dan de informa-

tiefolder graag toe. 
 

Wist u dat wij ook gratis uitleen ver-

zorgen, die door uw zorgverzekering 

vergoed wordt? Echter, bij wet is be-

paald dat loop-hulpmiddelen (zoals bijv. 

krukken of een rollator) NIET binnen 

deze vergoeding vallen. Mobiliteit & 

Comfort leent ze voor de duur van 

maximaal 6 weken WEL gratis uit, ge-

woon als extra service. Het enige dat 

wij vragen is een borg, die u uiteraard 

bij inlevering weer terugkrijgt. 

NIEUW Ledenvoordeelpas  

http://www.mobiliteitencomfort.nl
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Een van de bekendste spellen is ongetwijfeld "hinkelen" waarbij we actief bezig kunnen 

zijn. 

 

Dit spel wordt meestal door meisjes gedaan. 

Teken op de stoep of plein met krijt een hin-

kelbaan die verdeeld is in vakjes. Het laatste 

vakje is halfrond en wordt 'hemeltje' ge-

noemd. 

Schrijf in alle vakjes een nummer. 

Je springt op één been in het eerste vakje 

en hinkelt dan op één en hetzelfde been 

verder naar de volgende vakjes. In het 

'hemeltje mag je op twee benen staan om 

om te keren. 

Als je op het verkeerde vakje hinkelt, of op een lijn of buiten de vakken terecht komt, ben je 

af. Iemand anders is dan de aan de beurt. 

Het hinkelen heeft veel varianten. Je gebruikt soms ook een steentje of een krijtje. Dit 

gooi je dan in het eerste vakje. Daarna spring je met één been in het tweede vakje. Dan 

maak je de hinkelbaan af door van vakje naar vakje te hinkelen. 

Op de terugweg moet je, op één been staand, het krijtje uit het vakje pakken en over dat 

vakje heen springen. Dan heb je de baan "gehaald". Daarna gooi je het krijtje in het twee-

de vakje en doe je weer hetzelfde. 

 

Het volgende spel wordt vooral gespeeld door jongens. 

LANDJEPIK (LANDVEROVERTJE) 
Met een zakmes teken je een rechthoek in de aarde en in 2 gelijke stukken gedeeld.  

2 Spelers krijgen ieder een helft te verdedi-

gen. Om beurt mag je het mes in het lapje 

grond van de tegenpartij proberen te wer-

pen. Als het mes in de grond blijft staan trek 

je een lijn in de richting van het mes tot aan 

twee kanten van de rechthoek. Je tegenspeler 

mag kiezen welk stukje land hij wil behou-

den. Die lijn wordt de nieuwe grens van je 

land. Zodoende vergroot een speler zijn lapje grond. Soms wordt het lapje grond van je 

tegenstander heel klein. Je moet proberen het mes in én van zijn grenslijnen te gooien. Als 

dit lukt heb je gewonnen.  

 

KINDER- EN JEUGDSPELEN VAN TOEN. 5 
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In een speeltuin vind je altijd een van de 

meest gebruikte speeltuigen voor iedereen, 

de schommel. In onze streek gaan we dan 

touteren. 

TOUTEREN, SCHOMMELEN 
Knoop de einden van een stevig touw vast 

aan een stevige lage tak van een boom. Je 

krijgt dan en lus. Bevestig aan de onder-

kant van de lus een plankje, als zitvlak. Je 

kunt erop gaan zitten en door met je voeten 

op de grond af te zetten, ga je schomme-

len. 

 

De tekeningen van hinkelen en touteren 

zijn gemaakt door Hendrik-Jan van Oos-

terhout tijdens tekenlessen op LTS Don 

Bosco in 1990 en 1991. Hij was toen 

13/14 jaar. 

 

Geniet van de herinneringen en beleef ze opnieuw.  

 

Sneckub Noot 
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Wil je wat meer kleur geven 

aan je leven, dan is dit wellicht 

iets voor JOU!! 
 

In maart 2019 zijn we met 5 personen 

gestart op de maandagmiddag om een 

mandala in te kleuren.  

Eén keer in de maand komen we bij el-

kaar voor een gezellige,  ontspannende 

middag.  

De deelnemers, intussen 9 personen, 

zeggen hierover dat je creativiteit wordt aangeboord, het veel rust 

in je hoofd geeft en nog uren daarna doorwerkt. 

Vooraf een korte meditatie daar beginnen we mee. 

De uurtjes vliegen om en aan het eind van de middag is het resul-

taat verrassend. 

Nieuwsgierig geworden? Ga mee op ontdekkingsreis en verras je-

zelf.  

Elke 3e maandag van de maand in De Linde van 13.30 uur tot 

15.30 uur. De kosten zijn 3 euro per keer,  inclusief koffie/thee. 

 

Je kunt je opgeven bij Loes Lambrechts 

Tel: 06 12525746     Email: loes-lambrechts@hotmail.com 

Wil je wat meer kleur geven aan je leven  
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Voor wie en waarom 
Iedereen kan terecht voor informatie of concrete vragen op het gebied van wonen, zorg, 
financiën en duurzaamheid: geheel gratis en vrijblijvend.  
Experts van de aangesloten partijen informeren en adviseren de klanten over een groot 
aantal onderwerpen, als:  

 Ik wil zelfstandig blijven wonen als ik ouder word. Welke aanpassingen kan ik 
doorvoeren in mijn woning en kan ik dat betalen? 

 Ik heb een zorgvraag, hoe kan ik die het beste invullen? 
 Hoe krijg ik mijn energieverbruik omlaag? : 
 Mijn partner is overleden; kan ik hier veilig blijven wonen?  

Tevens organiseren we in het Centrum voor Wonen vraaggericht themaochtenden als;  
het levenstestament, inzetten van zorghulpmiddelen of, wat kan de WMO voor u 
betekenen. 
 
Centrum voor Wonen   
Di, do, vrij en zat ochtend van 9.00-13.00 uur en do van 17.00-21.00 uur 
Vincent van Goghplein 37                                                                                                                      
4872 BA Etten-Leur    
T:  06-83149725  
E: info@centrumvoorwonenettenleur.nl 
I: www.centrumvoorwonenettenleur.nl 
Blijf op de hoogte van onze themaochtenden, deel en like ons op Facebook       

mailto:info@centrumvoorwonenettenleur.nl
http://www.centrumvoorwonenettenleur.nl
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‘Marktplaats’ voor coronahulp in Etten-Leur 
Bron: Dagblad BNDeStem 

ETTEN-LEUR – Veel mensen in Etten-Leur, duizenden naar ver-

luidt, willen hulp bieden aan mogelijk evenzoveel plaatsgenoten 

die hulp in deze zware tijden hard nodig hebben. Om die reden is 

er op Facebook één centraal punt ingericht, waar vraag en aan-

bod samenkomen. 

Surplus coördineert en de gemeente 

draagt het initiatief een warm hart toe. 

,,Wij verwijzen door naar Surplus”, 

zegt een woordvoerster, die bevestigt 

dat er ook bij de gemeente veel tele-

foontjes binnenkomen van mensen die 

iets willen betekenen voor een ander. 
 

Stel, je kunt zelf niet meer op bezoek 

bij je moeder en je maakt je zorgen 

over haar. Of je bent alleen en zoekt 

contact. De activiteiten in het verzor-

gingshuis waar je werkt, liggen stil 

vanwege corona en de bewoners ver-

eenzamen. Je werkt in de zorg, maar 

je hond zit de hele dag alleen. Of je 

kunt je huis niet meer uit, maar je 

hebt wel boodschappen nodig. 
 

Of het nou gaat om honden uitlaten, 

boodschappen doen, maaltijden koken, 

vervoer naar afspraken, medicatie op-

halen, oppassen of ge-

woon een praatje. 
 

Hoe werkt het. Vraag 

en aanbod komen sa-

men op Facebookpagi-

na:  

facebook.com/

groups/

CoronaHulpEtten-

Leur.  

Dit is een gezamenlijke 

pagina van Surplus en 

Facebookgroep Corona-

hulpEtten-Leur. ont-

staan voor en van in-

woners van Etten-Leur. 

Heeft u hulp nodig, start uw oproep 

dan met #hulpnodig. Kunt u hulp bie-

den aan anderen start uw oproep dan 

met #hulpaangeboden. 
 

Geen plek voor politiek  
De pagina is nadrukkelijk niet bedoeld 

voor andere berichten. Ook is het niet 

de bedoeling dat er (politieke) discus-

sies worden gevoerd, al dan niet met 

het virus als onderwerp. Berichten die 

te maken hebben met betaalde dien-

sten worden niet geaccepteerd, ,,We 

helpen elkaar vanuit het hart, niet 

vanuit de portemonnee”, aldus de initi-

atiefnemers. 

Wie geen Facebook gebruikt, kan bel-

len met Etten-Leurvoorelkaar via tele-

foonnummer: 076-5016450 of via e-

mail: info@etten-leurvoorelkaar.nl. 

Meer informatie is te vinden op websi-

te etten-

leurvoorelkaar.nl. 

Vrijwilligers versprei-

den deze dagen tien-

duizend flyers, nage-

noeg gratis gedrukt 

door Drukkerij Hen-

drickx. Duizenden fly-

ers worden in brieven-

bussen gestopt. Ver-

zoek aan inwoners is 

om mee te helpen de 

ook digitaal verstuur-

de flyers te versprei-

den op websites, op 

social media, Whats-

App en per e-mail. De Trooster van  
Martin Wijngaards 

https://www.facebook.com/groups/CoronaHulpEttenLeur
https://www.facebook.com/groups/CoronaHulpEttenLeur
https://www.facebook.com/groups/CoronaHulpEttenLeur
https://www.facebook.com/groups/CoronaHulpEttenLeur
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Elske van Andel, wijkzuster Etten-Leur 

 
Als wijkzuster of -broeder beland je soms in onge-

wone situaties. Zo kwam ik enige tijd geleden in 

contact met een vrouw van in de tachtig. Een be-

zorger van de apotheek had alarm geslagen. Bij het 

afleveren van medicijnen deed niemand open. De 

man had nog tevergeefs door de brievenbus geroe-

pen, waarbij hij een nare geur waarnam. Hij maakte 

zich zorgen en belde de politie. Met mevrouw bleek 

alles in orde. Ze lag te slapen op de bank. 

 

De vrouw bleek echter wel in een sterk vervuilde 

woning te wonen. Het huis stond vol met spullen, 

waaronder meubels en zakken vol kleding. Mevrouw 

had amper een paadje om van de ene naar de an-

dere kant van het huis te komen. Ook was in haar 

woning ongedierte aanwezig. Mevrouw had deze 

situatie altijd verborgen weten te houden door zo 

min mogelijk thuis te zijn en niemand uit te nodigen. Naar buiten toe maakte 

zij een verzorgde indruk.  

 

Vervolgens zijn de gemeente, de GGD, de woningcorporatie en ik erbij geroe-

pen. Mevrouw heeft een andere huurwoning gekregen, waar ze een nieuwe 

start kon maken. Tegelijk is begeleiding ingezet om te voorkomen dat me-

vrouw weer aan het verzamelen zou slaan. Ik heb dagbesteding geregeld, zo-

dat ze iets om handen heeft. Ook krijgt ze wekelijks huishoudelijke hulp. Het 

gaat nu heel goed met mevrouw. Ze heeft opnieuw geleerd om te leven.  

Uit de praktijk 
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Jet Bussemaker Voorzitter Raad Volks-

gezondheid Samenleving, vertelt bij de 

presentatie van het rapport over de 

mantelzorg, die zij heeft verleend aan 

haar ouders tijdens hun laatste levens-

jaren. Het was een heftige tijd, maar 

zeker ook een bijzondere ervaring, die 

haar veel inzicht verschafte in de schu-

ring tussen beleid en praktijk van zorg 

en ondersteuning.  
 

Te ervaren hoe belangrijk de wissel-

werking is tussen professionele en in-

formele zorg, en ook hoe kwetsbaar 

die is. En het werd haar eens te meer 

duidelijk dat er geen pasklaar ant-

woord is op de vraag hoe ouderen hun 

laatste jaren willen doorbrengen. Eer-

der, toen ze nog vol in het leven ston-

den, had ze aan haar ouders wel eens 

voorgesteld om te verhuizen naar een 

gelijkvloerse woning met alle gemak-

ken. Maar daar voelden ze niks voor; 

ze waren veel te veel gehecht aan hun 

eigen huis en vooral aan de buurt en 

de buren. 

Ze bleken 

gelijk te 

hebben: 

juist die  

buurtcon-

tacten 

maakten 

dat zij niet alleen heel lang iets voor 

anderen konden betekenen, maar die 

anderen ook voor hen.  
 

Dit illustreert een van de belangrijke 

boodschappen van dit advies: ouderen 

hoeven niks meer en dat is fijn, maar 

ze willen en kunnen vaak nog wel veel. 

Daarvoor maken we als samenleving 

te weinig ruimte.  
 

Het rapport dat het potentieel van 

mensen in de derde levensfase vaak 

onbenut blijft. Veel mensen willen na 

hun pensionering graag van betekenis 

blijven en deel uitmaken van de sa-

menleving. Ze kunnen en willen nog 

veel. Door hen te ondersteunen in hun 

wensen en te zorgen voor een divers 

aanbod aan activiteiten, woonvormen, 

zorg en ondersteuning, creëren we als 

samenleving veel meer reële opties om 

actief te blijven en een bijdrage te le-

veren. 
 

Harrie Dirkx 

De derde levensfase:  

het geschenk van de eeuw 



Pagina 40                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

 



Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   41 

…
…

..H
ier lan

gs afk
n

ip
p

en
 o

f sch
eu

ren
      

    …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.. 

AANMELDINGSFORMULIER  KBO-Etten 
 

*svp volledig invullen en ondertekenen* 
 

O  Als lid van KBO-Etten m.i.v.  :  ……………………………………………………………… 
 

O  Als gastlid van KBO-Etten m.i.v. :  ……………………………………………………………… 
 

    >> Ik ben al gewoon lid bij KBO  :  ……………………………………………………………… 
 

                                        onder lidnr :  ……………………………………………………………… 
- 

 

Naam + voorletters + roepnaam:  
 

………………………………………………………………………………………………………….………………… M/V 

(Gehuwde- en geboortenaam)     
   

Geboortedatum : ……………………………………………………… 
 

Straat en huisnummer :………………………………………………………… 
 

Postcode en plaats :………………………………………………………… 
 

Telefoonnummer(s) :………………………………………………………… 
 

E-mailadres  :………………………………………………………… 
 

Ondergetekende machtigt KBO-Etten voor het automatisch innen van de 

jaarlijkse contributie, thans € 22,-- (zonder machtiging  € 23,--). 

Gastlidmaatschap € 10,--. 

 

Uw bankrekeningnummer IBAN:  
 

 

 

 

 

Ten name van  : ………………………………………………………………… 
 

Plaats en datum  : …………………………………………………… 

 

Handtekening  :……………………………………………………… 
 

 

 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verenigingsactiviteiten van KBO-Etten, zoals 

bepaald in de AVG van 25 mei 2018. 
 

 

Inleveren van dit formulier kan: 

per e-mail: info@kboetten.nl 

per post: KBO Etten, p/a Wipakker 16, 4872 XH Etten-Leur 

bij  het bestuur of  

in de zwarte KBO-brievenbus in het gebouw DE LINDE  

(in de hal om de hoek links). 
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Verhuizing? 

 
 

Beëindigen lidmaatschap? 
 

 

 

Mevr. Diny de Vugt  

tel. 076 5015717,  

email: dinydevugt@kboetten.nl 

Een jubileum? 

 

Ziek? 

 

Overlijden? 

 

Hulpvraag? 

 

Als u niets laat horen weten  

wij ook niks. 
 

 

 
Mevr. Ria Trouw, 

telnr: 076 503 28 45, e-mail: riatrouw@kboetten.nl 

mailto:ddvugt@kboetten.nl
mailto:riatrouw@kboetten.nl
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 de contributie van KBO- Etten € 23,-- per jaar bedraagt.  

Wanneer KBO-Etten een incasso machtiging van u heeft ontvangen het maar  € 

22,-- bedraagt. 

 men ook gastlid van KBO-Etten kan zijn. Gastlid moet je worden wanneer je bij 

een andere KBO-afdeling al lid bent en toch de activiteiten/bijeenkomsten van 

KBO- Etten wilt bijwonen. Een gastlidmaatschap kost € 10,-- per jaar; je krijgt 

hiervoor ook een pasje dat je op verzoek moet kunnen tonen. 

 ieder KBO-lid een ledenpas ( KBO-gastlid, een gastledenpas) heeft, die 

desgevraagd getoond moet kunnen worden. 

 het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 januari en 1 juli de 

jaarcontributie bedraagt. 

Het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 juli en 31 december bedraagt  € 

11,-- 

 er een  spreekwoord is: ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’. 

Hoewel KBO-Etten al meer dan 1500 leden heeft, mag u uw vrienden, buren en 

kennissen vertellen, dat u lid bent van KBO-Etten en informeer eens of zij ook lid 

willen worden. Aanmeldingskaarten en ledenwerffolders staan in de bovenste 

ring van de folderstandaard in de hal van De Linde. 

 aanmeld- en uitschrijfformulieren te downloaden zijn via de website 

www.kboetten.nl 

 wij natuurlijk liever aanmeldingen ontvangen dan afmeldingen. Mocht u toch uw 

lidmaatschap willen beëindigen, dan moet de (gast)ledenpas ingeleverd worden 

bij de ledenadministrateur Diny de Vugt; deponeren in de KBO-brievenbus in De 

Linde.  Daarbij de reden van afmelding  vermelden; dit kan op het 

uitschrijfformulier dat te downloaden is via de website: Pagina’s: Lidmaatschap – 

Opzeggen   

 wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres moeten doorgegeven 

worden aan de ledenadministrateur:   

 - via e-mail: dinydevugt@kboetten.nl 

- of schriftelijk: deponeren in de KBO-brievenbus in De Linde. 

 het doorgeven van een adreswijziging belangrijk is voor de ontvangst van het 

Lindeblad en ONS. 

 we vragen aan de besturen van de activiteitenclubs om er op toe te zien, dat er 

geen activiteiten plaatsvinden op de data van jaarvergadering, cabaretviering en 

kerstviering. 

 er een aantal winkeliers en middenstanders in Etten-Leur zijn, die dit KBO-

Lindeblad sponsoren. 

Laat eens zien dat we dat waarderen en maak gebruik van hun kortingen. 

 u elke 1ste woensdag van de maand bij restaurant Vincents om 17.00 uur aan 

kunt schuiven voor een 3-gangendiner. Kosten: € 11,-- p.p. excl. drankjes.  

 Wél telefonisch aanmelden: (076) 303 1302 

 kopij voor het volgende KBO-Lindeblad voor 14 mei 2020 a.s. gestuurd 

kan worden naar de secretaris Peter Schellens, Guido Gezellelaan 84, 4873 GE of 

per email naar: peterschellens@kboetten.nl 

Wist u dat: 

http://www.kboetten.nl
mailto:dinydevugt@kboetten.nl
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