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Voorwoord van de voorzitter 

Hoewel misschien wat laat wil ik na-

mens het bestuur van KBO-Etten ie-

dereen toch nog een gezond en geluk-

kig Nieuwjaar wensen. Alle drukte van 

de feestdagen is weer achter de rug. 

Velen onder ons hebben het met fami-

lie en vrienden weer als een gezellige 

periode ervaren. Maar laten we onze 

ogen niet sluiten voor diegenen, die 

stilletjes bij zichzelf denken wat ben ik 

blij dat de feestdagen voorbij zijn en 

het normale leventje weer hervat is.   
 

Er wordt gezegd je moet niet terugkij-

ken maar vooruitkijken, maar daar kun 

je niet altijd omheen. Iedereen onder 

ons zal ongetwijfeld het afgelopen jaar 

iets hebben meegemaakt waar hij of 

zij nog vaak aan terugdenkt. 
 

KBO-Etten mag terugkijken op een ge-

slaagd jaar. Er zijn in 2019 weer tal 

van leuke activiteiten geweest die 

enorm goed zijn bezocht. Zonder de 

overige activiteiten tekort te willen 

doen, noem ik er een paar: het jaar-

lijks koersbal toernooi, de fietsdrie-

daagse die in 2019 voor de 25e keer 

werd georganiseerd, de kerstviering en 

de kerstbridge. Activiteiten die in 2019 

een record aantal deelnemers c.q. be-

zoekers hebben gekend. Ik wil alle ac-

tiviteitencommissies hartelijk danken 

voor hun inzet dit afgelopen jaar. We 

hopen dat zij dit wederom voor ons 

willen blijven doen in 2020. Omdat ons 

ledenaantal groeit zullen nog meer 

mensen van onze activiteiten kunnen 

gaan genieten.  
 

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien zit 

het Lindeblad in een ander jasje, wat 

groter van formaat, heeft een nieuwe 

voorpagina en in kleur. Hoewel de be-

richtgeving per e-mail gaat toenemen,  

willen wij als KBO 

onze leden ook 

per Lindeblad blij-

ven informeren. 

Dit neemt niet 

weg dat je voor 

digitalisering je ogen niet kunt sluiten.  
 

Voordat deze uitgave van het Linde-

blad bij u op de deurmat viel heeft de 

eerste belangrijke activiteit al plaats-

gevonden. Op 24 januari 2020 is de 

KBO het jaar gestart met een informa-

tieochtend over de aanpassingen in de 

Zorgwet. Vele mensen onder ons heb-

ben hiermee te maken en vragen zich 

wat zijn de mogelijkheden, waar moet 

ik op letten en hoe en wanneer maak 

ik hierin de juiste keuzes. Gelukkig 

hebben wij als KBO vrijwilligers, en 

dan denk ik speciaal aan onze cliënton-

dersteuners, die u hierin vrijblijvend 

willen bijstaan. Wij gaan dit jaar nog 

wat nieuws starten, maar dat ga ik hier 

nog niet verklappen. U kunt hierover 

verderop in deze uitgave iets lezen. 

Carnaval staat haast voor de deur, een 

festiviteit waar met name in het zuiden 

van Nederland naar wordt uitgekeken. 

Daarop aansluitend in maart de jaar-

lijkse leden vergadering. Het bestuur 

hoopt op een grote opkomst.  
 

Een ding is zeker de kortste dag heb-

ben we achter de rug en de dagen 

gaan weer lengen. Het voorjaar doet 

weer zijn intrede en geeft iedereen 

weer inspiratie en een andere kijk op 

de wereld. Tot ziens in De Linde of op 

een van onze activiteiten, op naar een 

mooi 2020.  
 

Jack Oomen ( voorzitter) 

We zijn een nieuw jaar gestart “2020”. 
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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 

 

 

Bankrekening KBO-Etten: NL24 RABO 017 48 08 755 

 

 

 

* In de winter en bij 

slecht weer, in Klooster-

gaard. 
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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
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Nordic Walking  Mevr. J. Menheere, tel.: 076 503 47 74 

 jmenheere@hotmail.com  
 

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 

Jaarvergadering KBO-Etten 
 

Maandag 16 maart 2020 

13.30 uur in De Linde 
 

Een vergadering die u niet mag missen.  

Naast een bestuurswisseling kijkt het bestuur terug op het afgelopen ver-

enigingsjaar, legt het financiële verantwoording af en blikt vooruit naar 

het komende jaar.  

 

Het programma na de pauze wordt bekendgemaakt op het inlegvel dat u 

in de ONS van maart krijgt. 

mailto:jmenheere@hotmail.com
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:pimofwillem@casema.nl
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Ledenadministrateur en ledenwerver:    
   Mevr. Diny de Vugt  

   Konijnenberg 27, 4874 JW  Etten - Leur 

    tel. 076 501 57 17,  

    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. 076 503 62 55  

       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 10% korting 

  Bij inlevering van de kortingsbon, zie advertentie in dit 

KBO-blad,    15% 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)  

 

25 feb  Leesclub 

 

2 mrt  Bingo 

 

6 mrt  KBO diner Vincent 

16 mrt  Jaarvergadering 

 

6 april  Bingo 

 

7 april  Bingo 

13 april  Paaslunch 

 

28-29-30 juli Fiets 3 daagse 

 

19 okt  Cabaretmiddag 

 

18 dec  Vrijwilligersavond 

21 dec  Kerstviering 
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He, Harrie, wil jij daarover een stukje schrijven. Dat kun je wel. 

 

 

 

Maar Jack, waar moet dat stukje dan over gaan ? 

 

 

 

Nou, je moet aan de mensen uitleggen, dat als we als KBO bestuur een 

bijzondere activiteit voor de leden organiseren, het bestuur liever heeft  

dat de leden dan niet naar de activiteit in De Linde gaan, maar dat ze 

naar de bijzondere activiteit van het KBO bestuur gaan. Zoals we nu 

heel veel leden mochten ontmoeten tijdens de Kerstviering met het Bre-

daas Mannenkoor. Zo’n kleine 450 leden waren daar aanwezig en dat is 

geweldig, toch ? 

 

Ja, Jack, je weet dat ik ook voorzitter ben van De Linde en dat ik het  

fijn vindt, dat er veel mensen in De Linde komen en daar dan ook een 

kopje koffie of thee gebruiken. Past in de doelstelling van De Linde. 

 

Natuurlijk, Harrie, maar als KBO willen we heel graag zoveel mogelijk 

gebruik maken van De Linde en daar heel veel activiteiten in organise-

ren, maar vanuit de contributie van de leden hebben we speciaal budget 

vrijgemaakt om de bijzondere activiteiten extra kwaliteit te geven. En 

daar zouden veel meer leden naar toe moeten komen om van te genie-

ten. 

 

Maar Jack, hoe kunnen de leden nu weten, wanneer het KBO bestuur 

een bijzondere bijeenkomst organiseert ? 

 

 

Dat is heel eenvoudig. In de eerste plaats zorgen we ervoor, dat de data 

van de bijzondere activiteiten het gehele jaar door worden vermeld in 

het KBO Lindeblad. Dus iedereen kan deze tijdig in de eigen agenda en 

of kalender opschrijven. Vervolgens kondigen we deze bijzondere activi-

teiten aan via een inlegvel in de Ons. Leden die hun e-mail adres hebben 

opgegeven ontvangen ook een mail en het wordt op de beeldschermen 

medegedeeld, wat wil je nog meer. 

 

Mooi, mooi, maar welke zijn die bijzondere activiteiten ? 

 

 

 

Bijzondere activiteiten van de KBO  
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Dat is niet zo moeilijk. 

 

 De Jaarvergadering van onze KBO, die vinden we heel belangrijk om-

dat dat het moment is om met de leden van gedachten te wisselen 

over het afgelopen jaar en stappen uit te zetten voor het nieuwe jaar. 

Waar gaan we proberen als KBO ons sterk voor te maken. 

 Daarna krijgen we de Paasbijeenkomst. 

 De Cabaretbijeenkomst in oktober. 

 De Kerstviering.  

 

Het zijn er dus maar 4, waarvoor we een beroep doen op de leden om 

dan naar deze bijeenkomsten te komen.  

 

Jack, Waarom hecht je zoveel waarde aan die bijzondere bijeenkom-

sten ? 

 

 

 

Nou dat is heel simpel. 

 

 Ze kosten veel geld wat door de leden is betaald via de contributie.  

 Als er zoveel mensen naar deze bijeenkomsten komen is het een pri-

ma gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en iets te doen aan je 

eigen eenzaamheid. 

 De ervaring tot nu toont aan dat het genieten is van deze bijeenkom-

sten. 

 

Harrie Dirkx, lid redactiecommissie 

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. 
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Op verschillende leuke, gezellige of 

leerzame manieren kunt u zich nuttig 

maken. 

Praktisch iedere vereniging bestaat 

dankzij de inzet van vrijwilligers. Vrij-

willigers vormen het cement tussen de 

stenen en zijn letterlijk onbetaalbaar. 

Waarom heeft onze KBO zoveel vrijwil-

ligers maar kunnen we nog steeds ex-

tra vrijwilligers gebruiken?  
 

Binnen onze KBO zijn er veel vrijwil-

ligers die zowel achter de schermen 

werken als zij die zichtbaarder aanwe-

zig zijn. Of we het nu hebben over be-

stuursleden, aanspreekpunten binnen 

de diverse clubs, onze individuele en 

collectieve belangenbehartigers, de 

redactie, de beheerder van de website, 

de bodes, de organisatoren van activi-

teiten in De LInde en ga zo maar door.  
 

Iedereen is binnen onze KBO even be-

langrijk en wordt gerespecteerd en ge-

waardeerd. Samen met de leden ma-

ken zij de KBO: een oergezellige club 

met een sterk sociaal gezicht. Waar de 

vrijwilligers werkzaam zijn die, vanuit 

zichzelf, gemotiveerd voelen om iets 

voor hun medemens te betekenen en 

dat onbaatzuchtig. Je moet het dus op 

de eerste plaats zelf leuk vinden om te 

doen. Dat is ook de belangrijkste drijf-

veer. Daarnaast is het natuurlijk leuk 

om je netwerk te verbreden en je ken-

nis en ervaring over te brengen. Vaak 

is het alleen al de glimlach die een lid 

van onze KBO op het gezicht tovert de 

grootste beloning voor onze vrijwil-

ligers. Het geeft hen steeds weer nieu-

we energie. Prachtig toch?  

Wellicht overwegingen voor u om zich 

bij onze club aan te melden voor een 

oriënterend vrijblijvend gesprek. 
 

Voorbeelden daarbij zijn: 
 

1. het ondersteunen en of mede 

organiseren van activiteiten of 

evenementen. 

2. het af en toe bezoeken van KBO-

leden die aan huis gekluisterd 

zijn, of helpen bij het invullen 

van belastingpapieren, het mee-

doen bij gesprekken over de 

WMO. 

3. het bereid zijn om een klein huis-

houdelijk klusje te verrichten bij 

senioren thuis die daartoe zelf 

niet meer in staat zijn. 

4. het soms, op basis van beschik-

baarheid, willen vervoeren van 

KBO-leden naar evenementen/

activiteiten van de KBO. 

5. u vanuit uw beroep of hobby 

over kennis, kunde of ervaring 

beschikt die u graag met anderen 

wilt delen. 

6. denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

hobby als schilderen, muziek, 

bewegen, mozaïeken en ga zo 

maar door. 
 

Vrijblijvend gesprek 

Meld u vrijblijvend aan voor een vrij-

blijvend oriënterend gesprek bij ons 

bestuurslid Ben Deters. Wellicht hebt u  

bijvoorbeeld een paar uurtjes per 

maand om U belangeloos in te zetten 

voor uw medemens. 

Aanmelden als vrijwilliger 

VRIJWILLIGER ZIJN BIJ DE KBO:  

EEN KLEINE MOEITE, EEN GROOT GEBAAR! 
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Nu er op korte termijn 2 Bodes gaan stoppen zoeken 

we nieuwe  
 

Bodes 

 

Elke maand, uitgezonderd juli, wordt het KBO ledenblad Ons bij alle 

leden en sponsoren bezorgd door onze bodes. 5 x per jaar vergezeld 

van het KBO Lindeblad. 

Het gaat om ca. 1.350 adressen.  
 

Voor onze vereniging zijn zij van  

onschatbare waarde! 
 

Op dit moment hebben we 20 bodes die allen een vaste wijk hebben. 

Bij incidentele verhindering van een bode is er opvang geregeld. 

Van deze 20 bodes zijn er 5 al 80 jaar of ouder, 10 zitten tussen 70 en 

80 en 2 jonkies van 64 en 54. 
 

Om bezorging in de toekomst te kunnen waarborgen zijn we op zoek 

naar mensen die een paar uur per maand tijd willen/kunnen vrijmaken 

om beide bladen te bezorgen. 
 

Als tegenprestatie ontvangen de Bodes een financiële vergoeding en in 

december ontvangt elke bode een kleine attentie. 
 

Voor aanvullende informatie en/of aanmelding kan contact worden op-

genomen met onze Rien van Halteren,  

E-mail: rienvanhalteren@hetnet.nl  

telefoon: 076-52 698 12. 

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,- 

about:blank
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Stand van zaken CBR 
 

Om de gigantische keuringsachterstanden bij het Centraal Bureau Rijvaar-

digheidsbewijzen (CBR) weg te werken, is besloten om per 1 december de 

rijbewijzen van 75-plussers automatisch met een jaar te verlengen. Oude-

ren hoeven alleen een gezondheidsverklaring in te vullen. Ruim 86.000 

ouderen mogen nu blijven rijden tot er een besluit is genomen over hun 

rijvaardigheid. Maar rijden in het buitenland is wel verboden. De politie in 

het buitenland heeft namelijk geen toegang tot het Nederlandse rijbewij-

zenregister en kan dus niet controleren of de persoon ook daadwerkelijk 

langer mag rijden.  
  

Het is verstandig op tijd de Gezondheidsverklaring in te vullen. Dat is vier 

maanden voordat uw rijbewijs verloopt. Heeft u problemen met uw ge-

zondheid? Dan wordt geadviseerd om vijf maanden van tevoren de Ge-

zondheidsverklaring in te vullen. Eerder invullen dan deze vier of vijf 

maanden heeft overigens geen enkele zin. Men komt niet eerder in aan-

merking. Zie ook de informatie over verlenging met een jaar van het rijbe-

wijs van Hart van Nederland. En kijk tijdig naar de informatie over de ge-

zondheidsverklaring op de website van het CBR. 

Huurtoeslag ruimer,  

wijzigingen per 2020 
 

Volgens schatting komen door de veranderingen in de regels van de huur-

toeslag in 2020 nu 115.000 méér huishoudens in aanmerking voor de 

huurtoeslag. Misschien bent u er wel een van! De hoogte van de huurtoe-

slag is afhankelijk van de huurprijs, het inkomen en vermogen van u en uw 

eventuele toeslagpartner of medebewoner(s). 
 

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor huurtoeslag veranderd. Tot die tijd 

gold een zogenoemde harde inkomensgrens: boven die grens had u nooit 

recht op huurtoeslag. Die inkomensgrens komt nu te vervallen. Het is dus 

zeker de moeite waard om dit na te gaan! Om te bekijken of u in aanmer-

king komt voor huurtoeslag, maakt u een proefberekening op de website 

van de Belastingdienst of vraagt u hulp van een belastinginvulhulp (zie de 

namen in ons KBO Lindeblad). 
 

Het is ook verstandig om hulp te vragen als uw partner overlijdt en hij/zij 

de huurtoeslagontvanger was. In dat geval kunt u ook bellen met de Belas-

ting Telefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54 (gratis) of contact op-

nemen met een belastinginvulhulp.  
 

Huurtoeslag voor 2020 kunt u aanvragen tot 1 september 2021. Kijk op de 

website van de belastingdienst en lees op het informatieblad of u aan de 

voorwaarden voldoet en bereken hoeveel u kunt krijgen. 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=6b9a883117&e=3eb2b30fc3
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=6b9a883117&e=3eb2b30fc3
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We zeggen het dikwijls: “de tijd 

vliegt”. IK ga dat steeds vaker onder-

vinden, ik word trager van begrip, wer-

ken met de computer gaat minder vlot, 

m’n ogen worden eerder vermoeid en 

in het verkeer wordt het, ook met de 

fiets, minder veilig. 
 

Inmiddels ben ik ongeveer 25 jaar ac-

tief in de KBO, in de afdeling en lange 

tijd ook in Kring Pannenhoef. Ongeveer 

10 jaar heb ik voor leden de belasting 

-aangifte gedaan.  
 

Nu steeds meer senioren ook ver-

trouwd raken met de digitale middelen 

en toch al met digi-d bekend zijn, is 

zelf aangifte doen bovendien vrij een-

voudig geworden. 
 

Mag ik U vragen mijn naam uit de lijst 

in het Lindeblad en op de site weg te 

laten omdat ik mij helaas genoodzaakt 

zie mijn hulp te beëindigen. 
  

Met vriendelijke groet, 

Piet Broos  

We hebben een ingezonden brief van een van onze 
belastinginvulhulpen ontvangen die we graag onder de 

aandacht willen brengen: 

Geachte voorzitter van KBO- ETTEN 

Piet Broos 

Aan tafel in De Appelgaarde zit een 

tevreden glimlachende Piet Broos. “Ik 

heb net al veel bekenden gezien en 

gesproken. Het is nu druk omdat de 

bridgers koffiepauze hebben. Ik heb 

hier ook bridge gespeeld. Maar ook in 

Het Turfschip.”  

Piet Broos (88) heeft een lange staat 

van dienst bij de KBO Etten. Wat op-

valt; Piet heeft zijn KBO geschiedenis 

keurig op tijdsvolgorde opgeschreven. 

Zou hij vanwege die nauwkeurigheid 

eind vorige eeuw gevraagd zijn zitting 

te nemen in het KBO bestuur? 

Piet Broos is, zoals dat klassiek heet, 

geboren en getogen Etten-Leurenaar. 

Zijn moeder begon in 1933 een winkel 

in damesmode en lingerie op de hoek 

Oude Bredaseweg/Anna van Berchem-

laan. In dat pand is nu een makelaar 

gevestigd. Piet en zijn echtgenote zet-

ten destijds deze zaak voort. Door dat 

winkelbedrijf en uit hobby bekwaamde 

Piet Broos zich in de werking en het 

gebruik van de computer. Juist iemand 

met die ervaring zocht de KBO Etten. 

Piet; “Vanaf 1992 werd ik benaderd 

door de KBO”.  

Het begin van Piets’ lange KBO ge-

schiedenis.  

Piet Broos trad in 2000 toe tot het KBO 

bestuur. Dat hield hij als secretaris vol 

tot 2010. Voor senioren een lange pe-

riode waarin hij ook nog secretaris 

Piet Broos; ‘Het is welletjes geweest’ 
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werd van de KBO Kring Etten-Leur, 

waarvan 12 kerkdorpen in de omge-

ving deel uit maakten. Doordat ge-

meentes via de wet Wmo steeds meer 

zorg voor senioren overnamen ont-

stonden meer en kleinere KBO krin-

gen. Een KBO kring vormde een scha-

kel tussen KBO afdelingen en het 

hoofdbestuur.  
 

Belastinginvulhulp 
Einde KBO in 2010 toen hij stopte met 

het secretariaat? Nee, in tussentijd zat 

hij in de KBO gespreksgroep en was 

betrokken bij het 50-jarig bestaan van 

de KBO. In 2014 werd Piet Broos be-

lastinginvulhulp na daarvoor op het 

geëigende adres een opleiding en bij-

schoolcursussen te hebben gevolgd om 

senioren te helpen bij het invullen van 

hun belastingpapieren. Hij had jaarlijks 

zo’n 25 klanten. Nu even serieus en 

heel definitief: “Daar stop ik mee in 

2020. Misschien dat ik nog een paar 

mensen help. Ik ga tegen de nieuwe 

aanvragers zeggen sorry; kijk maar 

eens in het Lindeblad. Er zijn anderen 

die ook kunnen helpen. Maar er zijn 

ook veel senioren die steeds handiger 

worden met de computer en belasting-

technisch alles zelf kunnen doen.”  
 

Herinneringen 
Tijdens het gesprek met Piet Broos ko-

men verschillende herinneringen naar 

boven. Fijne herinneringen want er 

verschijnt steeds vaker een glimlach 

op zijn gezicht. “In 2003 vierden we 

het 50-jarig bestaan van KBO Etten. 

Van veel activiteiten toen heb ik foto’s 

gemaakt. Foto’s van Ria Maas en mij 

hebben in De Appelgaarde gehangen.” 

Andere herinnering: van 2008 tot 2014 

was er een KBO gespreksgroep. ‘Dat 

was een groep van zo’n 10 personen 

die regelmatig bijeen kwam in De Ap-

pelgaarde. De gespreksonderwerpen 

waren van velerlei aard; het nieuwe 

ouder worden, leven in eigen regie, 

het nemen van eigen verantwoorde-

lijkheid. Er werden gastsprekers uitge-

nodigd en we sloten het jaar af met 

bijvoorbeeld een museum-uitstapje.” 
 

En verder 
De gebruikelijke vraag aan iemand die 

afstand van KBO functies neemt; wat 

ga je nu doen? Heel concreet is Piet 

niet maar wel duidelijk. “Ik neem de 

dag zoals hij komt.  Mijn broers en 

zussen leven her en der in Nederland 

en daar heb ik veel contact mee. Dat-

zelfde geldt voor mijn kinderen en 

kleinkinderen. Vroeger nam ik de 

kleinkinderen met de trein mee ergens 

naar toe. Kort geleden nog zijn de 

kleinkinderen met opa naar Amster-

dam geweest. Het omgekeerde dus. 

Verder; ik heb een grote bovenverdie-

ping boven onze vroegere winkel. Ik 

heb het druk met, zoals ze dat heet, 

het huishouden.” 
 

Na jaren activiteit voor KBO Etten is 

Piet Broos gestopt als belastinginvul-

hulp. 
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Op 7 januari was de burgemeester van 

Etten-Leur jarig en heeft zij de KBO -

gerechtigde leeftijd bereikt. Dat was 

voor KBO-Etten de gelegenheid om 

haar als verjaardagscadeau een gratis 

KBO-lidmaatschap 2020 aan te bieden. 

Ze vond het erg leuk dat wij als KBO-

Etten haar dit cadeau aanboden voor 

haar verjaardag. Zij nam het duidelijk 

met plezier in ontvangst en bedankte de 

KBO voor deze leuke geste. Tijdens de 

overhandiging door de voorzitter ziet u 

duidelijk dat ze ingenomen is met haar 

lidmaatschap. Door het lidmaatschap 

blijft ze op de hoogte van, en misschien 

ook wel nauw betrokken bij, al onze 

KBO-activiteiten. Daarnaast ontvangst 

zij dit jaar ook het Lindeblad en de 

ONS waar de nodige informatie instaat 

die haar wellicht anders niet bereikt. 

Kortom een jeugdig en prominent lid 

voor KBO-Etten. 

P.S. Het is natuurlijk niet aan de voorzit-

ter om haar leeftijd te noemen, iedereen 

die de statuten even raadpleegt, kan 

deze puzzel wel oplossen 

Jarige burgemeester 
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Op dinsdag 24 maart staat de KBO 

koersbalclub Centrum-zuid alweer voor 

de 27ste keer voor een grote uitdaging. 

De voorbereiding is in volle gang om er 

weer een happening van te maken 

voor de teams die naar Etten-Leur ko-

men. Het bestuur verwacht net als an-

dere jaren 28 teams uit de regio van 

west Brabant. Er wordt gespeeld op 8 

matten in 4 poules van 7 teams. Ook 

buiten de regio komen 2 teams uit Hel-

levoetsluis en ook al die jaren niet 

meer weg te denken onze vrienden 

van het Belgische Wuustwezel met 3 

teams zijn aanwezig. Het bestuur is 

trots, dat vele vrijwilligers die dag 

klaar staan, om alles in de puntjes te 

regelen. Het Groot koersbal toernooi in 

Etten-Leur is het grootste toernooi van 

Brabant. Twee jaar geleden werden wij 

nog verrast door tv Brabant, omdat zij 

het bestaan van koersbal niet kende. 

(zie foto). Ook de nieuwe burgemees-

ter Miranda de Vries wilde wel eens 

een balletje gooien.  
 

Ondanks de parkeerproblemen komen 

de teams graag naar Etten-Leur, goe-

de organisatie en een strak schema 

brengen de teams tot goede presenta-

ties. Op de middag wordt even een 

rustpauze genomen, om gezamenlijk 

de uitgeserveerde lunch te nuttigen 

Sociale contacten spelen hier de bo-

ventoon, om na een jaar elkaar weer 

terug te zien. 
 

De club KBO Centrum-zuid telt op dit 

moment 58 leden die hun spel spelen 

op maandagmorgen van 9.30 tot 

11.45uur En op Vrijdagmiddag van 

13:30 tot 15:45 uur. In hun thuishome 

is ‘de Linde’ 
 

Koersballen is een gezellige sport, die 

tot op hoge leeftijd kan worden beoe-

fend. Bewegen is gezond Daarom 

wordt in het kader van “meer bewegen 

voor ouderen ”steeds meer koersbal 

gespeeld. Koersbal is een balspel dat 

binnen wordt gespeeld 

op een mat van 8 bij 2 

meter. KBO Centrum-

Zuid timmert ook in de 

regio aan de weg. Een 

team speelt in de de Re-

gio-competitie tegen 

teams van Klein-

Zundert, Prinsenbeek, 

Rijsbergen, Sprundel en 

Liesbos. Ook zijn zij op 

toernooien in Halsteren, 

Oud Gastel en Wuust-

wezel 
 

Het spel 
De bedoeling van het spel is, net als 

bij “jeu de boules ” om de ballen zo 

dicht mogelijk te rollen bij het jack, 

Groot koersbaltoernooi in de Nieuwe 

Nobelaer 
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het witte doelballetje. 

De ballen rollen echter 

niet in een rechte baan, 

maar in een boog. 

Dit komt omdat het 

zwaartepunt van de 

koersballen niet in het 

midden zit. Daardoor is 

koersbal leuk, maar ze-

ker in het begin ook 

moeilijk. Iedereen kan 

het leren en zal gauw 

ervaren dat koersbal 

vooral een gezellig 

maar ook een verras-

send spel is. Er is geen kracht voor 

nodig, zodat iedereen gelijke kansen 

heeft. Bij iedere deelname van de dag 

speelt men tegen een andere deelne-

mer die in een groep ingedeeld is. 

Meestal wordt er gespeeld op 3 mat-

ten. De resultaten van die dag worden 

verwerkt en opgestuurd naar weekblad 

‘de Bode ‘. 
 

Wil je meer weten over Koersbal kom 

die dag eens binnen en bekijk het spel 

en de enthousiaste deelnemers.  
 

Voor info 

Annie Suijkerbuijk, voorzitter.  

Andere opzet paasviering. 
 

De afgelopen jaren was u gewend dat er in de paastijd  een gebedsdienst 

werd georganiseerd. 
 

Het bestuur heeft nu het plan opgevat eens een andere weg in te slaan. 
 

Paasdagen zijn nl. lang niet voor iedereen een feest. Er zijn onder onze 

leden beslist een aanzienlijk aantal dat deze dagen, zonder daar nu met-

een zielig over te gaan doen, eenzaam doorbrengt. Daarom meent het be-

stuur dat het de moeite waard is eens te proberen om vooral voor die 

mensen iets te doen waardoor ze er met die dagen even tussenuit kun-

nen.  
 

De bedoeling is om op tweede paasdag een paaslunch te organiseren. 
 

Op die dag zou dan, maar dat moet allemaal nog precies ingevuld worden, 

vanaf een uur of twaalf in De Linde een lunch  kunnen plaatsvinden, met 

een nazit, tot een uur of drie.  
 

Een aantal personeelsleden van De Linde en mensen van uw bestuur zijn 

al bereid gevonden om die maaltijd dan te verzorgen. 
 

Op een later tijdstip krijgt u d.m.v. een inlegvel hierover meer informatie. 
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In veel gevallen waarbij een groep speelsters, het zijn meestal meisjes, gaat meedoen, 

bepalen we wie er als eerste mag beginnen. Dat doen we met een zgn. aanwijsversje. 
 

Om te bepalen wie b.v. afhankelijk van het spel, als eerste of als laatste mag beginnen, 

zegt men een versje. Iemand wijst op volgorde een persoon aan en zegt dan opvol-

gend een woord uit dit versje: 
 

lene  miene  mutte 

Tien pond grutte 

Tien pond kaas 

Lene miene mutte 

Speelt de baas 
 

Af ben jij 
Een ander versje is: 

Ikke pikke porretje, 

de meester heeft een snorretje, 

de meester heeft een sik: 

af ben ik. 
 

Nog een versje is 
le wie waai weg  

Wat waait er weg  

Stof of pa-pier? 
 

Degene die dan met pier wordt aangewezen mag dan 

kiezen uit het woordje stof zeggen, of papier. Kiest zij stof, de volgende persoon 

naast af. Kiest dan is ze voor pier, dan is de  persoon na haar af. 
 

Dit spel kan zowel door jongens als meisjes worden gedaan.  
Bind een grote spijker aan een touwtje. 
Maak dit touwtje achter aan je broek riem 

of aan een ander touwtje vast om je mid-

del. 

De spijker hangt aan de achterkant, iets 

boven kniehoogte. Je moet nu boven/

voor een fles gaan staan en proberen om 

de spijker in de fles te "poepen". 

Voor jongere kinderen is het beter om een 

pot met een grotere opening te gebruiken.
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De bromfiets of brommer, zoals deze ook 

wel wordt genoemd, is pas in opkomst. Als 

kind mag je daar nog niet op rijden. We 

gaan daarom met een fiets het geluid van 

een brommer imiteren. 

Dat is heel simpel. Je hebt niet meer nodig 

dan een stukje karton en een wasknijper. 
 

Klem een wasknijper op de beugel van het 

spatbord van een fiets. Klem er dan aan de  

 

wielzijde een stukje karton in. Als je gaat 

fietsen en het kartonnetje tegen de spaken 

komt ontstaat een brommend geluid. We 

hebben nu zelf een brommer. 
 

Ga je deze spelletjes met eventuele kin-

deren of kleinkinderen doen, dan wens ik je 

veel genoegen.  
 

Snekcub Noot 
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In de notulen van het kerkbestuur van 

de Lambertusparochie staat te lezen: 

“Behoudens goedkeuring van Z.D.H. 

den Bisschop met algemene stemmen 

aangenomen het bouwen van een ca-

techismuslokaal begroot op ongeveer 

f. 3.000,=”. Deze notulen werden op 

13 april 1902 goedgekeurd. 

Nog voor toestemming aan de bis-

schop was gevraagd, had het kerkbe-

stuur het werk al gegund. In de Pro-

vinciale Noordbrabantsche en ’s-

Hertogenbossche Courant van 3 april 

1902 stond, dat de bouw voor f. 

3727,= door A. Nooijens uit Etten uit-

gevoerd mocht worden. 

 

Het catechismuslokaal werd gebouwd 

op een perceel dat eigendom was van 

de Lambertusparochie, waarop ook de 

kerk stond. Op de hulpkaart van het 

Kadaster stond het gebouw in februari 

1904 al ingetekend. 

 

Naast de gebruikelijke activiteiten die 

in het catechismuslokaal plaatsvonden 

was er ook een avond-tekenvakschool 

in gevestigd. Waarschijnlijk was deze 

tekenschool er al direct nadat de bouw 

van het lokaal klaar was. Op 12 okto-

ber 1902 stond in de krant De Grond-

wet namelijk dat op 9 oktober 1902: 

“Den aspirant-onderwijzer J.F.S. uit 

Rucphen heeft den eerste prijs in het 

natuurtekenen behaald aan de teeken-

school te Etten”. 
Hulpkaart Kadaster, februari 1904 

 

De tekenschool was er in ieder geval al 

in 1912 zoals te lezen staat in Dagblad 

De Tijd van 8 juli 1912. In dat jaar 

was door pastoor Joseph Schets de 

Gerardus Majella jongensschool geo-

pend. Alle r.k. jongens die tot dan op 

de openbare lagere school in het 

Schoolstraatje hadden gezeten, stap-

ten over naar deze r.k. school. Het ge-

volg was dat de openbare school ge-

sloten werd en de weinige overgeble-

ven leerlingen naar het Lichttoren-

hoofd op de Leur naar school moesten. 

De ouders van deze leerlingen haalden 

alles uit de kast om de school in Etten 

te behouden. Zo maakten zij bezwaar 

tegen de beslissing van het gemeente-

bestuur om jaarlijks f. 500,= subsidie 

toe te kennen aan de tekenschool. Zij 

 

De Oude Tekenschool 

Het gebouw naast de Lambertuskerk aan het Schuurkerkpad 

heet tegenwoordig De Oude Tekenschool.  

De oorspronkelijke naam was echter het catechismuslokaal.  
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waren van mening dat de toegekende 

subsidie aan de pastoor een verkapte 

subsidie aan de r.k. jongensschool 

was. 
 

Uit het jaarverslag van 1922 van de 

tekenschool krijgen we een indruk wat 

deze school inhield. De officiële bena-

ming van de school was de Patronaat 

Teekenschool. Het was een bijzondere 

gesubsidieerde avondschool. Doelstel-

ling was leerlingen die niet instaat wa-

ren dagonderwijs te volgen, in staat te 

stellen een goede theoretische techni-

sche opleiding te volgen. Alleen aan 

zeer goede leerlingen werd toegestaan 

van dit onderwijs gebruik te maken. 

De opleiding duurde vier jaar. Het 

schooljaar liep van 1 oktober t/m 31 

maart. De avondlessen waren van 

maandag t/m vrijdag, iedere avond 

van 17:45 tot 18:45 uur.  
 

Het lespakket op de tekenschool van 

Etten bestond uit de volgende vakken: 

Rechtlijnig tekenen, vaktekenen 

(opmeten inbegrepen), handtekenen, 

vormtekenen (schetsen inbegrepen), 

ornamenttekenen, projectieleer 

(beschrijvende meetkunde en per-

spectief inbegrepen), rekenen 

(ambachtsrekenen en prijsbereken-

ing), meetkunde (vlakke en 

ruimtemeetkunde), werktuigkunde 

(theoretische en toegepaste 

sterkteleer), materialenkennis, elec-

triciteitsleer, Nederlandse taal, 

aardrijkskunde en geschiedenis.  

Omdat het een bijzondere school was, 

werd ook godsdienstles gegeven.  
 

In 1922 telde de school 44 leerlingen. 

Het schoolgeld bedroeg tussen de f. 

1,50 en f. 3,00 per jaar. Naast de jaar-

lijkse eerdergenoemde subsidie van f. 

500, = van de gemeente, kreeg de 

school ook nog een rijkssubsidie van f. 

1.000,= per jaar. 

Met de komst van de Don Bosco Am-

bachtsschool was het afgelopen met 

de tekenschool in het catechismus-

lokaal. Vanaf 1 oktober 1954 werden 

de lessen op de Ambachtsschool gege-

ven.  
 

Het gebouw kende veel andere gebrui-

kers. Nadat een bombardement op 13 

mei 1940 een gedeelte van de Gerar-

dus Majellaschool had verwoest, wer-

den twee klassen in het catechismus-

lokaal ondergebracht. Door ruimtege-

brek zaten tot de komst van de Heilig 

Hartschool er nog klassen van de Ge-

rardus Majellaschool in het gebouw. 

Ook heeft er begin jaren vijftig een 

kleuterklas ingezeten. De Welpen had-

den er hun thuishonk en ook de har-

monie repeteerde er. 
 

In 1985 heeft het kerkbestuur het ge-

bouw aan particulieren verkocht. In 

het begin was er Drukkerij Romein ge-

vestigd. Daarna werd het bewoond 

door particulieren, die het in fasen 

hebben verbouwd tot de huidige wo-

ning. 
 

Bronnen:  

BHIC, ’s-Hertogenbosch, Kadaster. 

West-Brabantsarchief Bergen op Zoom,  

Archief St. Lambertusparochie. 

Verslag van den staat van het onderwijs in het 

Koninkrijk der Nederlanden over 1922-1923 

[volgnr. 1] Uitgegeven ca. 01-01-1924 

(schatting). 
 

Cor Kerstens 
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Gaat U ook mee op vakantie in 2020 

naar het Teutoburgerwoud in Duits-

land? 

 

KBO Etten organiseert een 6 daagse 

reis van 7 juni t/m 12 juni in 2020. 

 

We verblijven in het Waldhotel Bären-

stein met zwembad, in de plaats 

Horn-Bad Meinberg.  

Het programma van deze reis bestaat 

onder andere uit:  

Net voordat we de grens overgaan 

stoppen we voor een lekker kopje kof-

fie met Limburgse Vlaai. Hierna vervol-

gen we onze vakantie en komen we 

rond lunchtijd aan in Soest. Niet te 

verwarren met “onze Soest”. Bij aan-

komst gaan we aan tafel in een au-

thentiek Brauhaus voor een heerlijke 

streekschotel. Na geproefd te hebben 

van al deze lekkernijen brengen wij u 

naar het centrum van de stad waar we 

op een ontspannen manier een rondrit 

maken met een toeristentreintje. U 

ziet de mooie kerken en het lieflijke 

centrum met haar vakwerkhuisjes 

voorbijkomen. Na ons bezoek aan 

Soest rijden we naar ons hotel. 
 

Een tour door het Teutoburgerwoud, 

langs de indrukwekkende rotsformatie 

Externsteine en een bezoek aan het 

imposante Hermannsdenkmal. 

We maken een boottocht over de We-

ser en bezoeken  Schloss Corvey. 

We brengen een bezoek aan het pitto-

reske stadje Hameln een plaatsje waar 

iedereen weleens van heeft gehoord, 

maar waarschijnlijk nog nooit is ge-

weest: Wie kent niet het bekende ver-

haal over de rattenvanger van Ha-

meln? In dit lieflijke stadje zult u de 

Rattenvanger op veel plaatsen in het 

stadje tegenkomen en brengen we een 

bezoek aan een glasblazerij. 
 

Bezoek Bad Salzuflen, een kuur-

oord. 

Dit stadje staat bekend om zijn zoute 

bronwater vol mineralen. Het water 

wordt al sinds de 19 de eeuw in deze 

stad gedronken, geïnhaleerd en u kunt 

er in baden. Bad Salzuflen ligt in een 

mooi, parkachtig, landschap. Het stad-

je Bad Salzuflen heeft met zijn vele 

groen, zijn smalle zijstraten en de vele 

historische gebouwen veel beziens-

waardigheden. We gaan aan boord van 

een toeristentreintje die ons mee-

neemt langs de hoogtepunten van Bad 

Salzuflen.  
 

Op de terugweg naar Etten-Leur rijden 

we langs Paderborn, waar we onder 

leiding van een gids deze prachtige 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_79Dq5YjnAhWFYlAKHYVMAWIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.voordeeluitjes.nl%2Fhotel%2Fringhotel-waldhotel-barenstein&psig=AOvVaw0s8eMfh0NMsiFdhXw-EMxi&ust=1579287215566124
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stad gaat verkennen. We bezoeken 

o.a. de schitterende Dom van Pader-

born en maken een wandeling langs 

de Paderbronnen, een oase van rust 

midden in de stad. 
 

Als afscheid genieten we weer van een 

heerlijk diner en wordt iedereen weer 

teruggebracht naar de opstapplaats. 

Er liggen inschrijfformulieren in de 

Linde , die u ingevuld in de brievenbus 

van het KBO kunt doen. Ook kunt u 

zich inschrijven via de website. 

We kijken uit naar onze medereizi-

gers.  

 

Voor verdere informatie kunt u terecht 

bij : Lyda Aarts, Nel Houtepen en  

Antoon Vermeulen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJqPzX5ojnAhUFaFAKHWWVCbcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FDom_van_Paderborn&psig=AOvVaw0YKg9kk7iXY9423RbEPRCU&ust=1579287453037301
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Krijt. 
 

Lang geleden, toen wij nog jong waren, werd er met griffels op leitjes 

geschreven. 

De tekst op de leitjes kon je wegpoetsen met een natte lap. 
 

In de klas hadden wij een schoolbord. 

Hierop werd met krijt geschreven. 

Als de tekst op het bord weer weg kon, dan had de leerkracht een bor-

stel en/of een natte lap. 
 

Af en toe vloog zo’n borstel of lap door de lucht om de orde te handha-

ven of juist om keet te schoppen. 
 

Bij biljarten kom ik deze attributen weer tegen. 

De natte lappen om de biljartballen te poetsen en het krijt om je pom-

erans wat stroever te maken.  
 

Het krijt heb je in meerdere uitvoeringen. 

De kleur bruin of blauw. 

Een drogere of een vettere uitvoering. 

De biljarters hebben liever een vettere uitvoering, want dan pakt het 

krijt beter op je pomerans. 

De kastelein heeft liever de drogere uitvoering, want het biljartlaken 

wordt niet beter van het vet. 
 

Mijn vrouw, die overigens niet biljart, heeft liever dat wij helemaal 

geen krijt gebruiken. 

Want af en toe ziet mijn overhemd of broek blauw van het krijt. 
 

Ik heb nog opgemerkt dat vroeger blauwsel aan de was werd toege-

voegd, maar ik heb mijn vrouw niet kunnen overtuigen. 
 

Dick Appeldooren  

Secretaris B.V.O. (Biljart Voor Ouderen). 
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Op de uitnodiging van 

het KBO-bestuur werden 

ca. 130 positieve reacties 

ontvangen. Vrijwilligers, 

die zich het gehele jaar 

inzetten om activiteiten 

te organiseren voor hun 

medeleden van de KBO, 

werd gevraagd om deel 

te nemen met hun part-

ner aan deze avond. 
 

De vrienden-kookclub 

was bereid om een kerst-

diner te verzorgen en 

heeft zich 2 dagen uitgeleefd om dit 

diner gereed te maken.  
 

De avond werd geopend door voorzit-

ter Jack Oomen, die woorden tekort 

kwam om alle vrijwilligers te bedanken 

voor hun tomeloze inzet en creativiteit. 

Hij verwees hierbij naar de ca. 50 ver-

schillende activiteiten die in en buiten 

De Linde worden georganiseerd. En 

met heel veel deelnemers, waardoor 

De Linde dit jaar bijna 75.000 bezoe-

kers heeft. 
 

Hij wilde elke vrijwilliger daarvoor be-

danken en dat gebeurde met dit kerst-

diner. 
 

Het diner ving aan met een voortreffe-

lijk pompoensoep. Die was zo lekker, 

dat menigeen voor de 2e keer ging 

voor een bordje. 
 

Het hoofdgerecht bestond uit 3 ver-

schillende stamppotten, wortelstamp, 

zuurkoolstamp en boerenkoolstamp, 

verfraaid met 1 of 2 gehaktballen en 

een lekker stuk rookworst. 
 

Voor het nagerecht was goed geluis-

terd naar het commentaar vorig jaar 

en de kookclub serveerde nu het ijs 

met warme kersen. 
 

De gehele avond werd mooie luister-

muziek verzorgd door 

Hans van Berkel. 
 

Aan het eind van de 

avond bedankte secre-

taris Peter Schellens en 

vice voorzitter Nel Hout-

epen de koks, het per-

soneel van De Linde, de 

gebroeders Broks en 

Hans van Berkel. 

Bedankavond KBO -vrijwilligers: 
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Het fietsjaar 2019 is door de fietsclub 

op 19-12-2019 in  De Linde afgesloten 

met een hapje en een drankje, het was 

erg gezellig en er is veel bijgepraat. 
 

We hebben teruggekeken naar ons 

fietsseizoen. Slechts 9 X hebben we 

onze woensdagen vanwege de weers-

voorspellingen moeten afgelasten. De 

rest van de woensdagen is er gereden 

in diverse samenstellingen: soms met 

10 en dan weer met 38 fietsers, in to-

taal hebben we een afstand van 

41.253 km gefietst. Even voor de sta-

tistici: dat is als voorbeeld bij 10 man 

x 40 km = 400 km. We hebben dat 

elke week bijgehouden, en nu even 

opgeteld geeft dat deze uitkomst. 
 

De donderdagen zijn 8x niet doorge-

gaan vanwege het weer. Helaas is het 

op de donderdagen altijd minder druk 

dan op woensdag. Dit betekent ook 

dat er dus ook minder km zijn gere-

den. Opgeteld is dit toch nog 25.233 

km. 
 

Tellen we de fietstochten van de 

woensdagen en donderdagen samen, 

dan komen we uit op 66.486 km. Dat 

is meer dan de omtrek van de aarde. 
 

Tijdens onze fietstochten bezoeken we 

veelal onze vaste adressen. Die zien 

ons altijd weer graag komen en moge-

lijk ook weer gaan.  
 

In 2019 hebben we fietstochten ge-

maakt naar: 

De Moerse Bossen Zundert, Kerkzicht 

Standdaarbuiten, Pannekoeckenhuis 

Den Hout, T-Huis Roosendaal, De 

Bocht Wernhout, De Asterd Hoeve Bre-

da, De Gouden Leeuw Zevenberg-

schenhoek, Elsakker Prinsenbeek, 

Dennelucht Breda, De Zevenster 

Meerseldreef, Alfons Rijsbergen, De 

Leijhoeve Rijsbergen. 
 

Een bijzondere uitstapje in 2019 is ze-

ker de picknickfietstocht geweest met 

een pauze bij De Steengroeve te 

Chaam [zeker de moeite waard]. Ui-

teraard werden we onderweg weer 

verwend met koffie en koek. In Dorst 

hebben we genoten van de lunch. 
 

De fiets-3-daagse kende het hoogste 

aantal deelnemers ooit: meer dan 200 

deelnemers. Gelukkig kon de fietscom-

missie zich weer verheugen op de 

steun van het voltallige bestuur. Wat 

fijn dat er geholpen wordt als het no-

dig is. 
 

Al met al heeft onze fietsclub een zeer 

goed fietsjaar achter de rug. Ongeluk-

ken? Ja zeker er zijn natuurlijk ook wel 

een paar mensen gevallen, sommige 

hard, en andere minder hard. Gelukkig 

stapte iedereen meteen weer op. Ook 

het aantal lekke banden viel weer mee 

bovendien hebben we inmiddels de 

nodige ervaring in het plakken van 

banden. 
 

De fietsclub wenst u wederom een 

goed en veilig seizoen in 2020. 

Jaaroverzicht 2019  KBO-fietsclub  
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Op zaterdag 21 december 2019 organi-

seerde Bridgeclub KBO- Etten in De Lin-

de weer haar jaarlijkse kerstdrive, 

waarvoor zich een recordaantal van 152 

(!!) enthousiaste deelnemers had aan-

gemeld. Hierdoor werd er in maar liefst 

zes lijnen gespeeld! 
 

Door wat extra inbreng van de leden, 

zoals “kerstgedachtes” en toespraakjes, 

was besloten het programma terug te 

brengen naar vijf spelrondes.  

De kers(t)verse voorzitter Gerard Koe-

voets opende op ludieke wijze rond 

kwart over tien het programma, waarbij 

koffie/thee met iets lekkers werd aan-

geboden. Voordat met bridgen werd 

begonnen bracht Toos van den Wijn-

gaard een kerstgedachte op rijm. Hier-

door werd iedereen weer even herin-

nerd aan de eigenlijke betekenis van 

Kerstmis. 
 

Namens de leden werd vervolgens aan 

het bestuur, wedstrijdleiders en hun 

ondersteuners een fijne cadeaubon 

aangeboden met een dankwoord voor 

het vele werk dat een club van 220 le-

den met zich meebrengt. 

Twee spelrondes herinnerden eraan 

waarvoor we eigenlijk gekomen waren, 

waarna de deelnemers even de benen 

konden strekken, c.q. hun dorst lessen, 

waardoor de zaal voor de lunch snel in 

kerstsfeer gebracht kon worden door de 

vaste “meehelp-ploeg”. 
 

Een uitstekend, gevarieerd buffet, met 

warme gerechten en diverse salades, 

stond voor ons klaar, met dank aan het 

personeel van De Linde, die dit in sa-

menwerking met de cateraar verzorgd 

had.  
 

Rond 2 uur startten we weer voor twee 

spelrondes met een tussendoortje, dat 

bestond uit (alsnog) een heerlijk, fris 

dessert, waarbij Paul Demper een kort 

grappig kerstverhaaltje voordroeg. Na 

de laatste ronde bridge bracht Corrie 

Groenhuis nog een hilarisch kerstver-

haal, zeer herkenbaar omdat er nogal 

wat namen van onze bridgers in voor-

bijkwamen. 
 

Om 16.15 uur volgde de prijsuitreiking. 

Per lijn waren vier prijzen beschikbaar. 

Omdat het onze voorzitter, in prettige 

samenwerking met zijn 

voorganger Piet van den 

Wijngaard, was gelukt om 

een prachtig prijzenpakket 

bij elkaar te brengen, volg-

de er nog een verloting, die 

zeer de moeite waard was.  
 

Al met al een zeer geslaag-

de dag, waar iedereen met 

veel genoegen op terug kan 

kijken. 
 

Ria Nedermowe. 

BRIDGECLUB KBO- ETTEN. 

Topdrukte tijdens kerstdrive van Bridgeclub KBO- Etten. 
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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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We kijken graag vooruit naar wat ko-

men gaat, maar terugblikken is onver-

mijdelijk. 

 

Er is  met veel toewijding keihard ge-

werkt aan verbetering van beleid en 

uitvoering voor mensen in kwetsbare 

posities. Als KBO-Etten  zijn wij klein, 

maar desondanks lukt het ons telkens 

om onze stem te laten horen, op ge-

meentelijk en provinciaal niveau, bij 

beleidsmakers en bestuurders over 

vraagstukken als armoede en schulden 

en participatie. Veel van ons werk 

vindt achter de schermen plaats.                                                                                             

Wat onze inbreng betreft kijken we 

hoopvol naar 2020 en we hopen dat er 

een aantal dingen veranderen: dat 

huishoudens , behorende tot de on-

zichtbare  schuldenaren , gebruik kun-

nen  maken van formele schuldhulp-

verlening. Dat het noodgedwongen 
gebruik van de voedselbank mag afne-

men i.p.v. toenemen. Dat de overheid 

niet verwijst naar particuliere instan-

ties. Juist in tijden waar zoveel inwo-

ners aan de kant staan, is een sterke 

en zichtbare overheid noodzaak. Bur-

gers weten vaak niet tot wie zij zich 

moeten wenden wanneer dingen fout 

lopen en zij vastlopen. Raadpleeg bij 

twijfel de KBO wij kunnen u daar mis-

schien bij helpen.  Het ziet er naar uit 

dat de overheid de meeste inspanning 

vraagt van burgers die dat het minste 

kunnen opbrengen. Dat kan anders!  

De belofte van een betere zorg,  meer 

maatwerk, meer aandacht voor pre-

ventie en meer samenwerking tussen 

hulpverleners is maar ten dele gereali-

seerd.  De gemeente kampt met tekor-

ten, burgers krijgen te maken met lan-

ge wachtlijsten en zij kunnen niet op 

de juiste zorg rekenen. Wij, als KBO-

Etten, wensen voor 2020 een omslag: 

aandacht voor de armoedeproblema-

tiek. Moge 2020 het jaar worden waar-

in mensen met problematische schul-

den de kans krijgen om een schuldvrij 

leven op te bouwen. Wij kijken uit naar 

het nieuwe jaar waarin het verschil 

tussen rijk en arm afneemt. Een lande-

lijke regeling voor mensen met proble-

matische  schulden. Een uitkering voor 

de minima i.p.v. de afhankelijkheid 

van ingewikkelde toeslagen.???? En 

ook graag een inkomensregeling voor 

mensen met een beperking die wel 

werken maar niet in staat zijn om full-

time te werken.???? 

 

Laten we hopen dat er weer wordt ge-

ïnvesteerd in mensen! 

Alle goeds namens Piet van den Wijn-

gaard                                                                                 

Deelnemer aan het WMO overleg na-

mens KBO-Etten 

Waar denk je aan, zo aan het begin 

van het nieuwe jaar 

Nicole Blankers   
Yoga & Meditatie 

Lessen in wijkgebouw De Linde 
Info: 06 33 68 96 13 blankersnicole@hotmail.com 
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Na een korte gebedsviering onder lei-

ding van pastor Piet de Leeuw en met 

medewerking van een afvaardiging van 

het Lambertuskoor, werd het toneel in 

beslag genomen door ca 70 keurig in 

het zwart geklede mannen van de Ko-

ninklijke Zangvereniging “”Breda’s  

Mannenkoor””. 
 

Onder leiding van dirigent Hans de 

Wit, begeleid op de piano door Andre 

Telderman, bracht dit mannenkoor zo-

wel klassieke als traditionele kerst-

nummers ten gehore. 
 

Het was muisstil in de goedgevulde 

zaal en na elk nummer reageerde het 

publiek met een klaterend applaus. De 

interactie tussen het koor en de zaal 

kreeg nog een extra dimensie, toen 

onze Etten-Leurse sopraan Cecile 

Creusen op het toneel verscheen en 

samen met het koor een aantal klas-

sieke nummers en enkele kerstnum-

mers zong.  
 

Het Ave Maria maakte diepe indruk en 

iedereen vond het jammer dat Cecile 

daarna moest vertrekken naar een an-

der optreden dezelfde middag. Cecile, 

dankjewel. We hebben van je genoten 

en hopen je in de toekomst nog vele 

malen te mogen beluisteren. 
 

Tijdens de pauze zorgde de KBO voor 

een kopje koffie of thee met daarbij 

een lekkere snee kerststol. 
 

Na de pauze was het weer genieten 

van dit prachtige mannenkoor. De pia-

nist Andre Telderman liet ook nog even 

zien, waarom hij een geweldige musi-

cus is. 
 

De KBO-voorzitter, Jack Oomen, be-

dankte het koor en Cecile Creusen en 

onderstreepte het beleid van KBO- Et-

ten om via een heel groot aantal acti-

viteiten de leden te interesseren om 

mee te blijven doen aan onze doelstel-

ling: volwaardige deelname aan de Et-

ten-Leurse samenleving. Zie het aan-

bod in KBO-Lindeblad. 

Ca. 450 KBO- leden namen deel aan de 

kerstviering in de Nieuwe Nobelaer. 
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Ongeveer 7 jaar gele-

den zijn we met 10 da-

mes gestart met het 

bloemschikken. We wil-

den onze leden de gele-

genheid geven om voor 

een klein bedrag een 

mooi bloemstuk te ma-

ken.  De eerste jaren 

onder begeleiding van 

een bloemiste, maar 

nadat onze dames zei-

den, we kunnen het ook 

samen, gaat het ook 

prima  We helpen elkaar 

en geven elkaar advie-

zen. Zo kan iedereen 

hier aan deelnemen. Wij zorgen voor 

oase, binddraad en volop groen, dat 

iedereen gratis mag gebruiken.   
 

Zelf altijd meebrengen, bakjes of 

schaal en bloemen of bollen, en 

een snoeischaartje. Dan natuurlijk 

ook de attributen die te maken 

hebben met Pasen of Kerstmis 
 

Het is zo leuk om dan te zien, dat bij-

zonder blad of bloemen ook aan ande-

ren worden doorgegeven en dat ieder 

met een paar prachtige stukken naar 

huis gaat. 
 

Zo was het ook voor de Kerst, op 17 

december erg druk, 24 dames aanwe-

zig, die vol goede zin aan de slag gin-

gen om een prachtig kerststukje te 

maken. 

Ook Toos en enkele dames waren toen 

druk bezig, om de tafelstukjes voor de 

Linde te maken, voor alle kerstvierin-

gen.  Wij kregen nadien vele compli-

menten van voorbijgangers in de Lin-

de, het leek wel een bloemenzaak, 

toen alles daar was opgesteld voor on-

ze fotograaf Theo. U kunt de resulta-

ten ook bekijken op onze KBO website. 

En zou u het ook eens willen proberen, 

voor de kosten hoeft u het niet te la-

ten, kom eens kijken en doe gewoon 

gezellig mee. 

Bloemschikken bij de KBO, ja.. gezellig! 

Op 8 april bent u weer welkom om een 

paasstuk te maken 
 

om 13.30 uur in de Linde,  
 

we hopen dan weer velen van u te ontmoeten. 

Graag vooraf opgeven bij Nel Houtepen, nelhoutepen@live.nl 

of bij Toos van den Wijngaard, toosvandenwijngaard44@gmail.com 

mailto:nelhoutepen@live.nl
mailto:toosvandenwijngaard44@gmail.com
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Bij de woorden ‘Yoga & Meditatie’ 

gaat het om bewustzijn, aandacht, 

zelfkennis, innerlijk welzijn en ver-

binding. In de Yogalessen combineer 

ik verschillende yoga- en meditatie-

vormen o.a. oefeningen uit de 

HathaYoga, DruYoga en Mindfulness. 

Yoga is een wijsgerig systeem dat 

lichaams- en balansoefeningen, 

ademhaling, meditatie en ontspan-

ning op een uitgebalanceerde ma-

nier met elkaar ver-

bindt. 
 

Yoga kun je doen om 

verschillende redenen; 

je wilt bewuster en 

met minder stress le-

ven, je hebt een 

steeds terugkerende 

klacht. Je wilt in bewe-

ging blijven, in contact 

komen met jezelf en je 

lichaam. Misschien 

zoek je innerlijke rust 

en balans. Ongeacht je 

reden, Yoga heeft al-

tijd een positieve uit-

werking. De waarde van Yoga en 

Meditatie werkt door in je dagelijkse 

leven. 
 

Yoga is actieve ontspanning zonder 

je lichaam te belasten. Je bouwt 

souplesse, kracht en concentratie 

op. Je werkt met respect voor jezelf 

en bepaalt zelf je grenzen. Yoga 

leert je om bewuster te ademen. Je 

krijgt aandacht voor wat je nodig 

hebt. Zo kun je stressgevoelens en 

aanverwante ongemakken beter los-

laten.  
 

Ontspanning kun je leren. Wat je 

tijdens de lessen leert, wordt op den 

duur iets van jezelf en daardoor toe-

gankelijk voor je, ook op andere 

momenten. Je zult ervaren dat je 

beter in balans komt met jezelf, met 

je omgeving en de natuur. Je komt 

thuis in jezelf. 
 

De Yogalessen zijn in principe voor 

iedereen toegankelijk. De oefenin-

gen en houdingen voert iedereen op 

zijn of haar eigen niveau uit.  

De les begint met het 

achter ons laten van 

de indrukken van de 

dag. Daarna doen we 

standaard een war-

ming-up als voorbe-

reiding voor verschil-

lende oefeningen die 

ons lichaam sterker 

en soepeler maken, in 

het bijzonder van de 

wervelkolom. De les 

wordt afgesloten met 

een (meditatieve) 

ontspanningsoefening. 
 

Heb je interesse dan kun je met mij 

contact opnemen voor een gratis 

kennismaking les. Zie de advertentie 

elders in dit blad. Een les kost 7,50 

euro en duurt anderhalf uur. Er is 

lesmogelijkheid op maandagen om 

18.30u, dinsdag- en vrijdagochten-

den om 11u. Ook worden er regel-

matig, o.a. ook als lesinhaalmoge-

lijkheid, meditatielessen en adem-

sessies gegeven. Ik beteken graag 

iets voor je,  
 

Namasté, Nicole Blankers Yoga & 

Meditatie   

Yoga & Meditatie in De Linde 
een weg naar harmonie en bewustwording 
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Toneelvereniging 

‘MAG HET LICHT UIT’ 
presenteert 

‘Tortelduifjes en ouwe kraaien’ 
 

Zondag 29 maart 2020 

’t Turfschip te Leur  

Aanvang: 14.00 uur, zaal open: 13.30 uur 

   
Namens Toneelvereniging ‘Mag het licht uit’ hebben wij het genoegen u uit te 

nodigen voor de uitvoering van het toneelstuk “Tortelduifjes en ouwe kraaien”, 

een dolkomisch blijspel in vier bedrijven, geschreven door Maurits Keyzer. Ook 

dit jaar tekent Bart Mathijssen voor de regie. 
 

Tortelduifjes en ouwe kraaien gaat over mevrouw Goedhart, een lieve en schat-

rijke bejaarde vrouw. Haar kinderen zijn te lui om voor haar te zorgen. Ze beste-

den het liefst zo min mogelijk tijd aan haar. Daarom hebben ze hun moeder op-

gezadeld met een onuitstaanbare werkster en een lamstraal van een klusjes-

man. Deze twee schurken profiteren op schandalige wijze van de oude vrouw. 

Maar gelukkig krijgt mevrouw Goedhart veel steun van haar lieve buurvrouw en 

van een geheime liefde! 
 

Wilt u deze toneelvoorstelling bezoeken, dan ontvangen wij graag uiterlijk vrij-

dag 7 maart 2020 uw opgave via één van onderstaande mogelijkheden: 

Opgaveformulier downloaden via de website www.kboetten.nl 

en volledig invullen. 

Stuur een e-mail naar riatrouw@kboetten.nl 

Vul de opgavestrook uit dit Lindeblad volledig in. 

Geef bij de opgave de namen van alle bezoekers op, zodat de controle bij bin-

nenkomst goed kan worden uitgevoerd. 
 

Ingevulde opgavestroken uiterlijk vrijdag 7 maart deponeren in de KBO-

brievenbus in de Linde. 
 

OPGAVE TONEELVOORSTELLING  

=============================================================================== 

Ik kom naar de toneelvoorstelling op zondag 29 maart in ’t 

Turfschip. 
 

Naam / namen  
 

1) ………………………………………………………………………..…  Lidnr………………….. 
 

2) ………………………………………………………………………..…  Lidnr………………….. 
 

3) ………………………………………………………………………..…  Lidnr………………….. 

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

 

Wist u dat: 

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