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Voorwoord van de voorzitter 

Het is voor niemand, maar zeker voor 

de ouderen onder ons, in deze corona-

tijd geen gezellige periode. Eenzaam in 

quarantaine en maar hopen dat alles 

weer goed komt, dat het ons niet treft 

en dat we gezond mogen blijven. Ve-

len onder ons zullen inmiddels de mu-

ren op zich af zien komen en weer an-

deren weten zich wel te vermaken. Het 

enige advies dat wij als KBO-Etten 

kunnen geven is: pak de telefoon en 

bel elkaar eens wat vaker. Voor diege-

nen die de mogelijkheden heeft en de 

techniek machtig is, probeer eens een 

facetime gesprek met elkaar of zelfs 

met meerderen tegelijk. 

Op het moment dat ik dit voorwoord 

schrijf hebben ook wij als bestuur niet 

de mogelijkheid om een vergadering te 

beleggen. Bijeenkomsten, anders dan 

in gezinsverband, in een afgesloten 

ruimte van 3 of meer personen zijn 

verboden.  

 

Dat neemt niet weg dat wij als be-

stuur, via telefoon en mail, met elkaar 

in overleg zijn, en ons afvragen wat 

kunnen en mogen we wel en wat niet. 

Op dit moment mag niets en zullen al-

le KBO-activiteiten nog even in de ijs-

kast staan. Daar we voorlopig nog met 

de anderhalve meter samenleving te 

maken hebben vrees ik dat bijeenkom-

sten zoals de ledenvergadering, caba-

retmiddag en kerstviering niet kunnen 

doorgaan. Maar zodra de overheids-

maatregelen veranderen, zullen we kij-

ken welke activiteiten er binnen de re-

gels opgestart kunnen worden. 

 

Gelukkig hebben wij als KBO een groot 

aantal vrijwilligers die ondanks deze 

moeilijke coronatijd toch veel kunnen 

betekenen voor 

onze leden. Denk 

hierbij aan de 

Vrijwillige Oude-

ren Adviseurs 

(VOA’s ). Zij zijn 

actief in het tele-

fonisch benade-

ren van een aantal eenzame ouderen 

onder ons. Zo ook de Cliëntondersteu-

ners die via telefoon en email zaken 

voor onze leden blijven regelen. De 

bodes die toch de ONS en het Linde-

blad blijven bezorgen. Zonder namen 

te noemen mijn dank aan deze men-

sen in het bijzonder.  

 

Heel veel mensen hebben teleurstellin-

gen moeten doormaken afgelopen 

maanden. Geen visite, geen uitjes, 

geen verjaardagen enz. De wereld is 

veranderd, het is zoals het is, we moe-

ten het accepteren. Er is één troost we 

zitten allemaal in hetzelfde schuitje. 

Toch zijn er ook positieve hartverwar-

mende initiatieven ontstaan. Bood-

schappen worden gedaan voor mensen 

die niet naar buiten kunnen of durven. 

Er worden kaartjes gestuurd en er zijn 

muzikale optredens bij tehuizen. Het is 

ook belangrijk oog te blijven houden 

voor de natuur. De zon die iedere dag 

weer opkomt, de vogels die fluiten en 

de vele bloemen die bloeien. We moe-

ten ons realiseren dat de coronaperio-

de voorbij gaat. Tot die tijd adviseer ik 

u blijf positief, houd u aan de RIVM- 

regels en probeer gezond te blijven.  

 

Tot ziens in De Linde  
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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
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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 

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. 

mailto:nicogeers@ziggo.nl
mailto:dymph@liesbos.nl
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 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   5 % korting 
 Bisschopsmolenstraat 91 4876 AJ Etten-Leur 

  Hulpmiddelenwinkel        

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 ? wegens het 

Coronavirus. 

Enkele punten uit de noodverordening van de gemeente Et-

ten-Leur die vanaf 1 juni geldt waardoor het voor u , naar 

ik hoop, duidelijk wordt dat het praktisch nagenoeg onmo-

gelijk wordt om bijeen te komen in De Linde. 
 

 vooraf dient er een aanvraag ingediend te worden bij 

de gemeente. Deze wordt getoetst voordat goedkeu-

ring volgt. 
 

 er mogen geen georganiseerde activiteiten plaatsvin-

den (dus alleen inloop) 
 

 zelfs bij inloop dient er gewerkt te worden met reser-

veringen 
 

 aan de voorkant dient een controlegesprek met de be-

zoeker plaats te vinden, waarbij een mogelijk risico 

wordt ingeschat 
 

 er dient toezicht en begeleiding georganiseerd te wor-

den (hoe realiseer je bv. in gangen en bij toiletten 10 

m2 per persoon?) 
 

Volgen nog een aantal voorschriften. Uit bovenstaande mo-

ge echter al duidelijk zijn dat het bestuur van KBO-Etten 

geen mogelijkheden ziet en de verantwoordelijkheid niet wil 

nemen om als politieagent toezicht te moeten houden, zelfs 

al zou ASE De Linde openen, om activiteiten te hervatten. 
 

Namens het bestuur 
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Jaarverslag 2019 

Per 1 januari 2020 telde onze afdeling 1543 leden, daarnaast 97 gastleden, 4 

deelnemers en 1 relatie. Totaal 1645 leden waarvan 1044 vrouwen en 601 man-

nen. In 2019 zijn 42 leden overleden, 5 zijn er verhuisd en 41 hebben hun lid-

maatschap opgezegd.  

 

Nu 1543 leden en 97 gastleden. Per saldo een  

ledenaanwas van 48 en 35 extra gastleden 
 

Bestuur 
 

Het bestuur was na de jaarvergadering van 11 maart als volgt samenge-

steld:  

Voorzitter  dhr. Jack Oomen 

Vicevoorzitter mevr. Nel Houtepen  

Secretaris  dhr. Peter Schellens  

2e Secretaris mevr. Ria Trouw  

Penningmeester dhr. Wim van Keep  

2e Penningmeester dhr. Piet vd Wijngaard 

Bestuurslid  mevr. Ria Trouw, verzorgt de website, is tevens degene 

  die namens het bestuur aandacht besteedt aan jubilea en 

  overlijdens en ideeën aandraagt voor het    

  ontspanningselement bij speciale bijeenkomsten en die 

  ook regelt. 

Bestuurslid  dhr. Theo van der Griend, draait de bingo, maakt foto’s 

  bij diverse gelegenheden, neemt interviews af en regelt 

  samen met dhr. Rien van Halteren de distributie van ONS 

  en Het Lindeblad 

Bestuurslid   dhr. Ben Deters is coördinator van de vrijwilligers en  

  geeft computerlessen 
 

Vertegenwoordiger namens de KBO in de seniorenraad  

 dhr. Cees Musters 

Technisch adviseur dhr. Hans van Berkel  
 

In 2019 waren de heren Van der Griend, Schellens en Van Peer aftredend. De 

eerste twee waren herkiesbaar en werden herkozen. De heer Martien van Peer 

nam na 9 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur afscheid op deze jaarver-

gadering. 

Mevr. Houtepen werd, zoals afgesproken, na 1 jaar voorzitterschap opgevolgd 

door de heer Jack Oomen en wordt vicevoorzitter. Ze is ook de drijvende kracht 

Katholieke Bond van Ouderen 
Afdeling Etten 
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achter het bloemschikken en maakt verder deel uit van de reiscommissie.  
 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2019, steeds op de eerste vrijdagochtend van de maand, 
11 maal vergaderd in De Linde. Deze vergaderingen werden, als daar aanleiding 

toe was, bijgewoond door de heer Cees Musters namens de seniorenraad. 
Bij een aantal vergaderingen was sprake van een “dubbele”agenda, omdat voor-

af of aan het eind vertegenwoordigers van de fietsdriedaagsecommissie ( 3X ), 

afgevaardigden van de diverse activiteitenclubs en de bodes aanschoven. 
 

Belangenbehartiging  
 

Regionaal/Provinciaal 
KBO-Etten is samen met KBO-Leur de KBO- kring Etten-Leur. Als KBO- kring 

hebben we deelgenomen aan de overlegstructuren zoals Algemene Vergadering 

KBO-Brabant, Regionaal Overleg KBO-Brabant. Op provinciaal niveau zet KBO-

Brabant zich in door overleg met de landelijke en provinciale politiek over kwes-

ties als: wonen, zorg en inkomen ( pensioenen) 
 

Lokaal 
Op gemeentelijk niveau is vooral het werk van onze VOA’s, belastinginvulhulpen 

en cliëntondersteuners van groot belang. Daarnaast vindt er geregeld overleg 

met de gemeente plaats als het gaat om de uitvoering van de WMO. Namens het 

bestuur neemt o.a. de heer Piet van den Wijngaard daaraan deel. 
 

Ouderenadviseurs(VOA’s)  
zijn de dames Doortje Nooijens, Marlies van Dongen, Corrie van Gool en Dymph 

Hendrikx en de heer Tjeu Haenen. Corrie van Gool neemt namens de KBO de 

ziekenbezoeken voor haar rekening. De VOA’s zorgden zoals gebruikelijk dat de 

zieke leden een kerstattentie ontvingen. 

De VOA’s hebben, in het kader van het Preventief huisbezoek, circa 100 leden 

benaderd en in een aantal gevallen werd dit gevolgd door een huisbezoek. Als 

daar aanleiding toe was werd er voor een hulpvraag contact gelegd met de coör-

dinator van Surplus of een van onze cliëntondersteuners. 

In 2019 liep het project Preventief Huisbezoek ( een gemeentelijk initiatief waar-

aan naast Surplus, ook Avoord, GGD Breda en de KBO deelnemen) nog niet zo-

als gewenst. (Bij het maken van dit jaarverslag is gelukkig duidelijk dat er via 

Avoord schot in de zaak komt en er wat meer duidelijkheid en structuur ontstaat 

in deze al jaren slepende, versnipperde aanpak). 

Onze VOA’s hebben zoals in het bovenstaande al duidelijk is geworden niet ge-

wacht tot er een duidelijk definitief plan ligt waarmee alle partijen kunnen wer-

ken, maar zijn stug doorgegaan met huisbezoeken en reageren op hulpvragen 

die hen bereikten. 
 

Belastinginvulhulpen 
De dames Corine Baarendse, Naantje Rokx en de heren, Piet Broos, Jan Wiegers 

en Cees Musters. 

Zij hebben vaak gratis of tegen een kleine vergoeding in 2019 ruim 120 leden 

geholpen bij het invullen van hun belastingbiljet. Ook zorgden zij dat er regelma-

tig in Het Lindeblad stukjes stonden waarin gewezen werd op de mogelijkheid in 
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aanmerking te komen voor toeslagen ook als men officieel geen belastingaangif-

te hoeft te doen. 

Piet Broos heeft in 2019 besloten met dit werk te stoppen. Zijn werk zal worden 
overgenomen door de heer Piet Vermunt.  
 

Cliëntondersteuners 
Jan de Leeuw, Rob van Heuveln en Piet de Regt. 
Zij zijn o.a. betrokken bij de zg. keukentafelgesprekken in het kader van de 
WMO. 
Zij kunnen behulpzaam zijn bij het regelen van de juiste zorg. Wat kan er en op 
welke manier kan men hulp krijgen die men nodig heeft. Wat kan via de WMO of 
via de WLZ (Wet Langdurige Zorg). 
 

Seniorenraad 
KBO-Etten is via een vertegenwoordiger, de heer Cees Musters, actief in de seni-
orenraad. De raad is nog steeds actief, totdat de in het leven geroepen participa-
tieraad gaat functioneren en de gemeenteraad over het beleid op de terreinen 
van Welzijn, Zorg en Wonen gaat adviseren. 
Voor het beleidsplan Seniorenraad Etten-Leur 2018-2022: zie de site Senioren-
raad Etten-Leur Home. 
 

De Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur is een samenwerkingsver-
band dat activiteiten in Etten-Leur voor in eerste instantie ouderen (55+) beter 
op elkaar wil afstemmen door beter samen te werken en activiteiten voor deze 
doelgroep in één overzicht weer te geven; zowel digitaal, op schermen in ont-
moetingsruimtes, als op papier in De Bode 
 

Wim van Brink is degene die desgewenst, het vaandel van de KBO plaatst bij 
overlijden en jubilea. Zijn werk is in 2019 overgenomen door de heer Lauran 
Mol. 
Rien van Halteren is zijn vervanger.  
 

Pastor Piet de Leeuw ging voor in de paas- en kerstviering. Tijdens de vie-
ringen werd de zang verzorgd door het koor van de Mariaparochie o.l.v. mevr. 
Ria van Ginniken 
 

In 2019 ontvingen de volgende KBO-leden een Koninklijke onderschei-
ding: 
Mevrouw Jo van Galder en de heren Nico Geers, en David Sterrenberg 
 

Communicatie 
 

Ledenadministrateur: Mevr. Diny de Vugt tel. 076 5015717  

dinydevugt@kboetten.nl. Alle opzeggingen, melding van overlijden of verhui-

zing dienen rechtstreeks aan haar te worden doorgeven. Uiteraard is ook zij de-

gene die de nieuwe leden van de nodige informatie voorziet. Het aanmeldings-

formulier vindt u in de molen op de bovenste ring in de hal van De Linde en na-

tuurlijk ook op onze site: www.kboetten.nl  
 

Het Lindeblad 
Infoblad van KBO-Etten verscheen in 2019 5 X  

De heer Rob Schrauwen zorgt voor de lay out en dat de teksten typografisch de 

toets der kritiek kunnen doorstaan. Tevens onderhoudt hij het contact met de 

drukker. Dankzij de inspanningen van de heer Piet van den Wijngaard, die in-

middels een faam heeft opgebouwd als advertentieacquisiteur, is het infoblad 

kostendekkend. 

In 2019 is er ook een redactieteam geformeerd bestaande uit Mevr. Anke van 

mailto:dinydevugt@kboetten.nl
http://www.kboetten.nl
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Ham en de heren Harrie Dirkx, Jack Oomen, Rob Schrauwen en Peter Schellens. 

Er wordt gewerkt aan een vernieuwd Lindeblad met daarin een mix van nuttige 

informatie en prettig leesbare artikelen, zoals die van Cor Kerstens. Vooral stuk-

jes, verslagen en reacties uit de 18 activiteitenclubs worden zeer op prijs ge-

steld. Men kan een voorbeeld nemen aan de biljartvereniging ( B.V.O.) waarvan 

Dick Appeldooren ons steeds verrast met zijn geestige stukjes over de 

biljartsport en des zelfs beoefenaren. 
 

Rien van Halteren is de opperbode, de man die samen met René Nieuw-

laat, leiding geeft aan 

een aantal vrijwilligers, die 11 X per jaar ONS en Het Lindeblad tellen en klaar-

leggen voor de bodes. Hij zorgt ervoor, samen met ledenadministrateur Diny de 

Vugt, dat de bodes de mutaties doorkrijgen en regelt vervanging bij ziekte en 

vakantie.  
 

De 1350 exemplaren van ONS, Het Lindeblad en eventuele inlegvellen worden, 

geteld en klaargelegd door de dames Nel Bastiaansen, Diny de Vugt, Jo van Hal-

teren en de heren Rien van Halteren, René Nieuwlaat en Theo van der 

Griend. Jan Rompa moest in 2019 wegens ziekte afhaken, maar heeft 

jarenlang op de vroege woensdagochtend meegeholpen. 
 

Bodes 
Op dit moment hebben wij de hulp van 29 bodes (en een aantal reserves) voor 

34 rayons. Zij zorgen ervoor, tegen een geringe vergoeding, dat u 11 X per jaar 

ONS en 5 X het Lindeblad in de bus krijgt 
 

De website voor de KBO Etten (www.kboetten.nl )  

is gemaakt en wordt onderhouden door Ria Trouw. 

Theo van der Griend zorgt voor de vele foto’s die op de website staan. Daarnaast 

is ook Hans van Berkel als fotograaf actief. (Zijn foto’s: kboetten.nl-foto’s-

H.v.Berkel fotoalbums). 
 

De onverwoestbare Piet Broos was ook in 2019 nog de man die ervoor zorgde 

dat de nodige, informatie over de KBO in De Bode kwam. Hij gaat het, zoals u in 

Het Lindeblad hebt kunnen lezen, gezien zijn leeftijd, wat rustiger aandoen. Zijn 

taak is overgenomen door voorzitter Jack Oomen. 
 

De KBO, als grootste gebruiker van de Linde, is uiteraard ook vertegenwoordigd 

in de gebruikersraad van De Linde. Daarin worden o.a. afspraken gemaakt i.v.m. 

de beschikbare ruimte in De Linde voor het organiseren van activiteiten. 

 

Contributie. 
 

De contributie bedroeg in 2019 € 23 per jaar (bij automatische incasso € 22) per 

lid waarvan wij voor het jaar 2019 €11.93 moesten afdragen aan KBO-Brabant. 

Per 1 januari 2019 was deze afdracht € 17441,66 

Het gastlidmaatschap is ongewijzigd € 10 gebleven. 
 

Kascommissie voor 2019: de heren Cees Musters en Jan Verheyen  

http://www.kboetten.nl
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Speciale bijeenkomsten 
 

15 februari de inmiddels bekende Jan Maas- rik- en joker-

dag 177 deelnemers 

22 november opnieuw veel belangstelling voor de rik- en jo-

kerdag 
 

11 maart Algemene ledenvergadering circa 175 leden aan-

wezig 
Op deze vergadering, zoals eerder gememoreerd, nam de heer Martien van Peer 

afscheid. Hij kreeg een theaterbon van het bestuur en van KBO-Brabant de zil-

veren KBO-speld met goud. Niet alleen voor zijn werk als penningmeester voor 

KBO-Etten maar ook voor functies die hij in het hoofdbestuur van KBO-Brabant 

heeft bekleed. Uiteraard waren er bloemen voor zijn echtgenote. 
 

Na het officiële deel van de vergadering was er na de pauze een optreden van 

het koor Liesleut.  
 

19 maart 26e keer het jaarlijkse koersbaltoernooi in de 

Nieuwe Nobelaer 
Elk jaar een doorslaand succes. Circa 250 deelnemers, verdeeld over 28 teams. 

Er werd gespeeld op 8 matten in 4 poules van 7 teams. Opnieuw met 3 teams 

uit België.( Wuustwezel) Veel lof voor de organisatie en belangstelling van pers.  
 

12 april paasviering 
Circa 115 aanwezigen. De collecte voor de Harold van Zundertstichting bracht € 

193,52 op. Na de pauze een optreden van het huisorkest Pro Musica  
 

1 mei bedevaart naar Meerseldreef 
Voorganger pastor Piet de Leeuw 

Mevr. Nel Houtepen had weer eer van haar werk: dit jaar opnieuw veel deelne-

mers. Bedevaart werd georganiseerd in samenwerking met KBO-Leur en –

Liesbos. en Prinsenbeek  
 

2 t/m 7 juni voor 41 deelnemers een zeer geslaagde Berlijn-

reis waarvan in het Lindeblad van augustus uitgebreid ver-

slag is gedaan 
 

30, 31 juli en 1 augustus: voor de 25e keer fiets driedaagse. 

Er waren over 3 dagen 227 deelnemers 
Een en ander werd in een viertal vergaderingen voorbereid door het fiets drie-

daagse comité bestaande uit de heren Van Egmond, A. van der Griend, Verheij-

en en ondersteund door nagenoeg het hele KBO-bestuur. Alles onder bekwame 

leiding van de voorzitter Nico Geers, de man die ook de fietstochten op woens-

dagmiddag voor zijn rekening neemt, samen met zijn rechterhand en fotograaf 

Hans van Berkel. 

Dit jaar voor de 25e keer. Vandaar wellicht die 227 deelnemers. Of zat hem dat 

vanwege de jubileumeditie in die gratis appelflap met koffie op de laatste dag? 

De afsluitende middag was weer ouderwets gezellig. Ook dit jaar had onze on-
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vermoeibare sponsorwerver, de heer Piet van den Wijngaard, weer de nodige 

prijzen weten te regelen voor de traditionele verloting. 
 

18 september Ledenontmoetingsdag van de kringen Etten-

Leur, Rucphen en Zundert in Het Turfschip in Leur 
Voor een volle zaal van Het Turfschip hield de heer Hendrikx van het hoofdbe-

stuur een interessant verhaal en was er een muzikaal optreden van Mister Night-

live en tonpraatster Kaat van de Kaai.  
 

Maandag 14 oktober cabaretmiddag in De Nieuwe Nobelaer 

met Ingrid van Houwelingen en Robin McGray 247 bezoe-

kers.  
Op deze middag gaf onze cliëntondersteuner Rob van Heuveln een korte uiteen-

zetting over het belang van het werk van onze cliëntondersteuners voor de KBO. 
 

16 december kerstviering in De Nieuwe Nobelaer 450 aan-

wezigen 
De collecte tijdens de gebedsdienst was bestemd voor de voedselbank en bracht 

€ 540,86 op.  
 

Het grote aantal belangstellenden was niet zo verwonderlijk, want er was een 

schitterend optreden van het befaamde Bredaas Mannenkoor met onze Ettense 

sopraan Cécile Creusen. André Telderman, niet zo maar een begeleider, maar 

een uitstekend pianist, zat achter de vleugel. 
 

20 december vrijwilligersavond 
Ongeveer 130 vrijwilligers van de activiteitenclubs, bodes en bestuursleden met 

hun partner, konden, dankzij de inspanningen van een zestal kokers, tijdens de-

ze geanimeerde bijeenkomst weer genieten van een voortreffelijk buffet. Soep, 

diverse stamppotten en een toetje. Een speciaal woord van dank (naast dat voor 

de leden van de kookclub) opnieuw voor Piet Bastiaansen (en zijn echtgenote) 

die altijd weer, ook bij de fietsdriedaagse, paas- en kerstviering voor betaalbare 

gerechten en traktaties zorgt.  
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Activiteitenclubs  
 

Het bestuur heeft samen met de besturen van de activiteitenclubs 

in 2019 in goed overleg een einde gemaakt aan de ongewenste si-

tuatie dat niet-leden structureel deelnamen aan KBO-activiteiten, 

zonder dat daar een financiële bijdrage tegenover stond. 
 

Het gaat, zoals in het begin al vermeld, goed met KBO-Etten. Het 

ledenaantal steeg, voor het derde opeenvolgende jaar, opnieuw in 

2019 tegen de landelijke trend in. Voor het grootste deel is dit suc-

ces, te danken aan onze activiteitenverenigingen en de vele vrijwil-

ligers die deze activiteiten organiseren.  
 

Uw secretaris vindt het daarom gerechtvaardigd hierna ruim aan-

dacht te besteden aan deze clubs aan de hand van de informatie 

die ze hem verstrekten. 
 

De vermelde e-mailadressen van de contactpersonen voor inlichtin-

gen/aanmelding, zie pagina 6 en 7. 

Op de jaarvergadering van 2020 zouden de bestuursleden mevrouw Ria 

Trouw en de heer Piet van den Wijngaard aftredend zijn. Ria Trouw is her-

kiesbaar, maar Piet van den Wijngaard heeft, tot onze spijt, te kennen ge-

geven het bestuur te willen verlaten. Piet was o.a. onze WMO-specialist en 

voorheen adviseur seniorenraad, maar vooral belangrijk als werver van 

sponsoren voor de fiets driedaagse en adverteerders voor Het Lindeblad 

dat door zijn inspanningen ook in de huidige vorm kostendekkend is. Te 

gelegener tijd zullen we op gepaste wijze afscheid van hem nemen. 

Om in deze bestuursvacature te voorzien wilde het bestuur in de jaarver-

gadering als kandidaat voordragen de heer Jan Verhoeven, waarmee u el-

ders in Het Lindeblad een interview aantreft. Het bestuur heeft hem enige 

tijd geleden, gevraagd of hij een tijd mee wilde draaien in het bestuur. Dat 

heeft hij een half jaar gedaan en zowel het bestuur als het kandidaat-

bestuurslid waren tevreden over de samenwerking. 

Officieel moet een bestuursverkiezing plaatsvinden in een algemene leden-

vergadering. Om bestuurlijke continuïteit te waarborgen wil het bestuur, 

gedwongen door de coronacrisis, via Het Lindeblad aan de leden voorstel-

len de heer Jan Verhoeven te benoemen als nieuw bestuurslid en de be-

noeming van mevrouw Ria Trouw te continueren. 
 

Mocht u bezwaar hebben tegen de nieuwe kandidaat of de gevolgde proce-

dure bij benoeming of herbenoeming, wilt u dit dan, met redenen omkleed, 

kenbaar maken binnen 14 dagen na verschijnen van Het Lindeblad aan de 

secretaris van KBO-Etten: de heer Peter Schellens, Guido Gezellelaan 84 , 

4873GE Etten-Leur of per mail: peterschellens@kboetten.nl 

mailto:peterschellens@kboetten.nl
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Bingo  
In 2019 is er 14 keer bingo gespeeld in De Linde op de eerste maandag van de 

maand met gemiddeld 65 bezoekers. De koningsbingo en sinterklaasbingo waren 

uitschieters.  
 

Biljarten  
De B.V.O., Biljartclub Voor Ouderen, telt momenteel 35 leden.( 6 personen op 

de wachtlijst) Er wordt elke middag gebiljart. Contributie € 50 per jaar. 

Op 21 januari en 26 augustus vond er een ledenvergadering plaats. 

De leden spelen onderling competitie en ook met 6 teams van 5 personen in re-

gioverband( in Rijsbergen, Zundert, Klein Zundert, Achtmaal, Wernhout en “op” 

de Leur) 

In 2019 werd opnieuw deelgenomen aan het Libre afvaltoernooi in Breda 

(Vianden, Afvaltoernooi bandstoten Breda (De Vlieren) libre afvaltoernooi Breda 

(Geeren-Noord) en toernooien in Bosschenhoofd en Standdaarbuiten  
  

Inlichtingen Dick Appeldooren, inderdaad de man van die stukjes in Het Linde-

blad. 
 

Bloemschikken 
Liefhebbers komen drie keer per jaar bijeen in De Linde: met Pasen, in de herfst 

en met de Kerst. Onder deskundige leiding van mevr. Toos van den Wijngaard 

en mevr. Nel Houtepen worden fraaie bloemstukken vervaardigd. Gemiddeld 16-

22 deelnemers Dit jaar was dat op 11 april, 26 september en 17 december. 
 

Bridge 
In 1994 begonnen met 14 nu 220 leden. 

Er wordt gespeeld op maandagmiddag, dinsdag-, woensdag- en donderdagoch-

tend en op donderdagavond. Elke eerste zondag van de maand in oktober t/m 

april zondagmiddagbridge. 

7 mei de traditionele fietsdrive in De Nieuwenberg te Zegge 122 spelers ( niet 

allemaal fietsers) Op 21 december een heel stijlvolle kerstbridge met 152 deel-

nemers. De Linde was de week daarvoor al traditioneel door een aantal vrijwil-

ligers, leden van de bridgeclub, fraai in kerstsfeer gebracht. 

Naast het 4-koppige bestuur, waarvan er 3 ook als wedstrijdleider fungeren, zijn 

er nog 8 vrijwilligers, waaronder twee wedstrijdleiders, die er voor zorgen dat de 

bridgebijeenkomsten goed verlopen. 

Voorzitter Piet van den Wijngaard trad af en werd opgevolgd door Gerard Koe-

voets. Nieuw bestuurslid: Jeanne Coremans. Bestuur bestaat nu uit 5 personen 

Secretariaat Mariolein Koevoets. 
 

Cantorije gemengd koor 40 leden 
Repeteert in De Linde op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Het koor 

telt 40 leden die allemaal lid dan wel gastlid van de KBO zijn. Muzikaal leider is 

al bijna 19 jaar de Belgische dirigent Marc van den Broek 

Bijzondere activiteit: op 1 februari bestond de Cantorije 50 jaar. Op 9 februari 

was er dan ook in De Linde een receptie, een reünie en een kort concert. Daar-

naast was er een kleine tentoonstelling met oude en nieuwe foto’s. 

Hoogtepunt van dit jubileumjaar was een concert op 16 november in het Trouw-
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kerkje in Leur met medewerking van sopraan Cécile Creusen, harpiste Renske de 

Leuw en pianist Kristof Bastiaansen. 

Na de repetitie en optredens is er altijd een nazit niet alleen voor de gezelligheid 

maar ook ter versterking van de vriendschap. 
 

Fietsclub woensdagmiddag 

Vaste kern van 16 tot 40 enthousiastelingen, fietstochten tussen de 35 en 45 km 

Vaak is het de windrichting die bepaalt waar ze naartoe gaan. Er zijn nog maar 

weinig cafés waar de woensdagmiddagclub niet aangelegd heeft. 

Op de laatste woensdag van augustus de picknickfietstocht.( met de inmiddels 

bekende koffie door Theo, Corrie, Nel en Wim) Dit jaar voerde die tocht naar 

Kalmthout. Ook dit jaar opnieuw een geslaagde vijfdaagse fietstocht ( voor de 

zesde keer) met 25 deelnemers naar De Biezenmortel  
 

Haken 
Club opgericht in 2016. Ook in 2019 waren 8 dames o.l.v. mevr. Tonny Koe-

voets, met assistentie van mevr. Doortje Nooijens, hier weer enthousiast in De 

Linde met hun hobby bezig. Dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. Nieuwe 

leden: van harte welkom. 
 

Handwerken 
In 2019 28 KBO-leden. Een overleed in dit jaar en drie kwamen er in de zieken-

boeg terecht. Daarom: nieuwe leden zijn welkom. 

Haken, breien, quilten, kaarten maken. De “Kreatiefjes” wisselen tijdens deze 

middag recepten uit, hebben het over tv-programma’s, maar ook het lief en leed 

uit van de deelnemers gaan ze niet uit de weg. Geen contributie. 
 

Jeu de Boules  
De Jeu de Boules-club heeft 12 leden en in de loop van 2019 kwamen er 3 leden 

bij. Ze spelen op vrijdagmiddag van 13.15 uur tot 15.30 uur van begin april tot 

november gezellig een balletje bij De Linde. In de winter en bij slecht weer 

wordt er op de baan in De Kloostergaarde gespeeld. Contributie € 15 per jaar. 

Dit jaar in september een spelletjesmiddag voorafgegaan door een gezamenlijke 

lunch samen met de partners. 
 

Klaverjassen P.I.T.  

Geen informatie over 2019 ontvangen 
 

Koersbal 
De koersbalclub telt 60 leden (11 meer dan vorig jaar) die op maandagmorgen

( 9.30 uur tot 11.45 uur) en vrijdagmiddag( 13.30 uur tot 15.45 uur) in De Linde 

spelen. 15 leden zetten zich in om alles goed te laten verlopen. Twee keer per 

maand wordt er aan regiowedstrijden deelgenomen. Dit jaar werd onze koers-

balclub eerste in deze competitie. 

Ook in 2019 werd er traditiegetrouw op de derde dinsdag in maart( 24 maart) 

een groot koersbaltoernooi georganiseerd in de Nieuwe Nobelaer Alweer voor de 

27e keer. 

Daarnaast deelname aan diverse koersbaltoernooien o.a. in Oud Gastel, Roosen-

daal, Halsteren en in Wuustwezel. 
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Leesclub 
Telt momenteel 9 leden. Er worden 7 boeken per jaar gelezen. 

Om de 6 weken komt men op maandagmorgen van 9.45 uur tot 12.00 uur bij-

een in De Linde van september tot mei om een boek te bespreken. Titels worden 

in onderling overleg gekozen, meestal a.d.h. van recensies of tips van andere 

leesclubs. 

Er is nog plaats voor 1 of 2 leden. ook heren zijn welkom. Mocht u interesse 

hebben: u kunt vrijblijvend een ochtend komen kijken.    
 

Line-Dance. The Moving Stars 
The Moving Stars opgericht in 2002 

Aantal leden 52 

Er wordt gedanst op maandagmorgen, steeds van 10.00 uur tot12.00 uur, op 

donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdagmorgen van 10.00 

uur tot 12.00 uur in De Linde. 

Ieder eerste vrijdagavond van de maand is er een gecombineerde line-dance- en 

stijldansavond geweest (Muziek Hans van Berkel en Kees Baremans).  

In november overleed na 18 jaar les gegeven te hebben Mevr. T. van Eekelen. 

Een betreurd verlies voor de club. In januari zal de heer Piet Vissers de lessen 

overnemen. 
 

Nordic Walking  
Vertrek elke zaterdagmorgen 9.00 uur met circa 8 personen vanaf de parkeer-

plaats “De Peer” bij het Liesbos. Er wordt ongeveer 1 uur gelopen. Er is altijd 

plaats voor nieuwe leden. 

 

Reizen 
De reiscommissie wordt gevormd door mevr. Nel Houtepen, mevr. Lyda Aarts 

(voorzitter) en de heer Antoon Vermeulen 

In 2019 namen 41 personen deel aan de meerdaagse reis naar Berlijn en Pots-

dam van 2 tot 7 juni. Het uitgebreide verslag stond in Het Lindeblad van augus-

tus. Verder werden twee dagreizen georganiseerd (met telkens 2 bussen) naar 

resp. Doesburg/ de Achterhoek en de orchideeënhoeve (Noordoostpolder) en 

buitencentrum De Weerribben van Staatsbosbeheer 

Voor 2020 is op de vergadering van 11 november al weer een keus gemaakt 

voor de meerdaagse reis. (Begin juni Teutoburgerwoud) 

Inschrijfformulieren: bovenste ring van de molen in de hal van De Linde 
 

Rikken/jokeren 
Op dinsdagmiddag wordt er in De Linde gekaart. Gemiddeld 85 rikkers en 

“jokers”. € 1 inschrijfgeld na 10 middagen een prijsuitreiking. 

Het rikconcours in voor- en najaar (dit jaar op 15 februari en 22 november) 

wordt door ruim 160 personen bezocht. In juni, juli en augustus ligt de competi-

tie stil en is er gelegenheid tot vrij kaarten. Ter promotie van deze activiteit 

wordt er tweemaal per jaar een inloopzondag georganiseerd. 

Elke maandagmiddag vanaf 13.15 uur een jokermiddag. Gemiddeld 35 liefheb-

bers. Net als bij het rikken € 1 inschrijfgeld, wordt na 10 middagen omgezet in 

prijzen. 
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Organisatie: Kees Broks, Ludo Broks, Liza Aarts en Rien en Jo van Halteren. 
 

Sjoelclub De Blije Sjoelers 
Op donderdagmiddag, van 13.00 uur tot 16.00 uur spelen 30 enthousiaste sjoe-

lers. Er wordt in drie klassen gespeeld aan 10 bakken. 

In juli prijsuitreiking per klasse tijdens de algemene ledenvergadering, tevens de 

feestelijke afsluiting van het seizoen met het bekende hapje en een drankje. 

Jaarlijks vlak voor Kerstmis op donderdagmiddag een kerstviering. Bij ziekte van 

een van de leden wordt een bloemetje bezorgd. 

Er zijn nog plaatsen vrij aan de sjoelbak. 
 

Schilderen 
Twee keer per maand op vrijdagmiddag 13.30 uur tot 16.00 uur in De Linde. Da-

ta in Het Lindeblad. Circa 10 deelnemers in wisselende samenstelling aanwezig. 

Gemoedelijke, gezellige bijeenkomsten onder deskundige leiding van mevr. Joke 

Roks.  
 

Tafeltennis 
De tafeltennisclub 15 fanatieke 55-plussers van alle gezindten waaronder 4 da-

mes, die op woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur in zaal 1 en 2 het hele 

jaar door in De Linde 

spelen. Dit jaar alleen 

een onderlinge competi-

tie. 

Er wordt een oproep ge-

daan voor nieuwe leden.  
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Jan Verhoeven  

kandidaat bestuurslid  
Als er iemand op staat om in het be-

stuur van KBO Etten te komen, dan 

krijgt dat aandacht in ‘Het Lindeblad’. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie 

staan nog niet in de rij voor de deur 

van De Linde. Een nieuw bestuurslid 

moet tijd en gelegenheid krijgen zich 

te nestelen tussen Jack, Peter, Wim en 

al die anderen die het beste met de 

talrijke KBO leden voor hebben. Jan 

Verhoeven is door het huidige KBO 

bestuur gevraagd voor een bestuurs-

functie bij de KBO. Wie is bestuur kan-

didaat Jan Verhoeven? 

Aangenaam 
Jan Verhoeven is geboren in het Bra-

bantse land van Heusden en Altena. 

Preciezer; geboren in Dussen. Via 

Drimmelen en Breda, samen met zijn 

vrouw, landde Jan Verhoeven in 1986 

in Etten-Leur, waar zoon en dochter 

geboren werden. De kinderen gingen 

naar lagere scholen in Etten-Leur, naar 

de voortgezette opleidingen hier en 

leiden inmiddels hun eigen leven. De 

familie Verhoeven is volledig ‘ge-Etten

-Leur-iseerd’. 

Jan Verhoeven (68) werkte onder an-

dere in Etten-Leur in de elektrotech-

niek. Ook nu houdt hij de spanning 

erin door parttime werk in die vak-

groep. Verhoeven? Een naam die u 

bekend in de oren klinkt? Kan zijn, 

Jans’ dochter Birgit Verhoeven is pre-

sentatrice bij Omroep Brabant. 

In zijn vrije tijd kijkt Jan Verhoeven 

graag films en hij klust en kookt wat. 

Kaartspel heeft hem al heel lang ge-

trokken en hij is sinds 2017 actief 

bridger in De Linde.  
 

Troeven 
De interesse om te leren bridgen was 

de aanleiding om KBO-lid te worden. 

Hij startte een bridge-cursus in 2017 

in wijkgebouw De Linde. De bridge-

cursus leidde tot deelname aan de 

competitie op donderdagavond bij de 

KBO Etten. “Bridgen is leuk en het 

houdt je scherp”, vindt Jan.  

De bedoeling is, als Jan Verhoeven in 

het KBO bestuur verkozen wordt, om 

Piet van den Wijngaard op te volgen. 

Piet is plaatsvervangend penning-

meester van KBO Etten. “Wat die func-

tie precies in houdt moet ik nog aan 

den lijve ondervinden”, zegt Jan. 

“Maar we gaan uit van een goede 

overdracht van de functie en de taken. 

Ik zal daar de tijd voor nemen. Trou-

wens ik heb vrije tijd genoeg.” Bij KBO 

Etten krijgt Jan Verhoeven na zijn ver-

kiezing dus soms twee troeven in han-

den, de bridge troef en de bestuurs-

troef.  
 

Jan Verhoeven stelt zich de eerstvol-

gende jaarvergadering van KBO Etten 

beschikbaar als bestuurslid.  

Via bridge naar het KBO bestuur  

Jan Verhoeven 
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Financieel verslag 

Inkomsten    

     Begroting 2018  Werkelijk 2018 

 Contributies  35.702 32.000 32.924 

 Subsidies  1.576 500 500 

 Giften/donaties  1.297 3.500 3.087 

 Advertenties  3.300 3.300 3.600 

 Rente  6 100 5 

 Overige opbreng-
sten  

5.378 0 0 

 Totaal inkom-
sten  

47.259 39.400 40.116 

    

Uitgaven    

  Werkelijk 2019 Begroting 2018 Werkelijk 2018 

Afdracht  KBO-
Brabant 

17.441 17.400 16.988 

bestuur en organi-
satie 

3.208 2.250 3.371 

Ontspanning/
vieringen 

9.258 9.000 5.679 

jaarvergadering 873 500 1.010 

Ledenadm./kosten 
bodes 

2.102 1.500 1.849 

Ledenblad/
informatie 

4.449 3.300 3.343 

Vergoeding gebruik 
De Linde 

4.436 4.200 4.272 

afschrijving inven-
taris 

-/-  423 1.250 1.413 

exploitatiesaldo 5.915 0   

Totaal uitgaven 47.259 39.400 40.116 
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Financieel verslag 

Balans    

  Per 31-12-2019     

Vaste activa -- Vaste activa 9.577 

Vorderingen 756 Vorderingen 55 

Liquide middelen 58.031 Liquide middelen 49.303 

Totaal bezittingen  58.787 Totaal bezittingen  58.935 

        

Eigen vermogen  53.323 Eigen vermogen  47.409 

Voorzieningen -- Voorzieningen 10.000 

Schulden  korte ter-
mijn 

5.464 
Schulden  korte ter-
mijn 

1.526 

Totaal schulden 58.787 Totaal schulden 58.935 
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Het kernteam van de gemeente Etten-

Leur heeft besloten dat de wijkgebou-

wen gedeeltelijk open mogen volgens 

dezelfde lijn als voor restaurants, ca-

fés, bioscoopzalen, concertzalen en 

theaters. Inhoudende dat vanaf 1 juni 

het is toegestaan het terras te openen 

met zitplaatsen, die op 1,50 mtr af-

stand tot elkaar moeten zijn geplaatst.  

Het wijkgebouw mag open voor inloop 

onder voorwaarde  

 dat er maximaal 30 personen (excl. 

personeel) worden toegelaten, waar-

bij ook hier een afstand moet worden 

gegarandeerd van 1,50 mtr;  

 de bezoekers vooraf moeten reserve-

ren;  

 er sprake is van geen georganiseerde 

activiteit en  

 er een methodiek aanwezig is voor 

controle en handhaving. 
 

Aan dit besluit is een ambtelijk advies 

gevoegd om - gezien de kwetsbare 

doelgroepen/medewerkers/vrijwilligers 

in de accommodaties, hier slechts spo-

radisch gebruik van te maken. De be-

sturen van de Wijkgebouwen hebben 

hierover overlegd en willen niet  'voor 

politie' gaan spelen bij doelgroepen 'die 

zich niet altijd aan de voorgeschreven 

regels houden'. 
 

Voor het eventueel starten met activi-

teiten heeft de gemeente in de nood-

verordening een aantal voorwaarden 

gesteld: 

   De organisator van de activiteit  le-

vert een formulier aan voor toetsing 

door de gemeente. Pas na akkoord op 

dit voorstel mag het wijkgebouw  

open. Vinden er wijzigingen plaats, 

dan dient men dit  eerst te laten toet-

sen via de gemeente voor akkoord. 

  In het wijkgebouw mogen geen geor-

ganiseerde activiteiten plaatsvinden. 

Er kan slechts sprake zijn van een 

inloop. 

  Per accommodatie mag men binnen 

maximaal 30 personen ontvangen 

incl. personeel, ongeacht het aantal 

zalen. 

  Er moet gewerkt worden op basis van 

reserveringen. 

  De organisator dient aan de voorkant 

een controlegesprek te voeren met de 

bezoekers/medewerkers om in te 

schatten of er risico's zijn (triage). 

  Binnen het wijkgebouw moet de an-

derhalve meter te worden aangehou-

den en te worden gecontroleerd. 

  Het wijkgebouw moet strenge hygi-

ëne maatregelen realiseren. 

  Bij de inloop mogen slechts bezoe-

kers worden ontvangen vanuit de 

buurt/wijk, Voorkomen moet worden 

dat er veel personen gaan reizen. 
 

De besturen van de wijkgebouwen 

De Linde, Ut Praotuis, d’n Over-

kant, Den Drempel, de Vleer heb-

ben afgesproken - gelet op de be-

perktheid van de mogelijkheden en 

de risico’s voor de kwetsbare doel-

groepen – de wijkgebouwen niet te 

heropenen, doch te wachten tot 1 

sept of zoveel eerder als het Kabi-

net goedkeurt. 
 

Wel zijn de besturen bereid om mee te 

werken aan het beschikbaar stellen van 

het terras en zullen daarbij voldoen 

aan de gestelde twee voorwaarden: 

   Iedereen zit aan een tafeltje 

   Iedereen houdt 1,5m afstand van 

elkaar. 
 

Voor het faciliteren van buitenactivitei-

Corona Maatregelen gemeente Etten-Leur 

>>> Wijkgebouwen 
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Noch B en W noch de gemeenteraad 

hebben de ouderenorganisaties sinds 

de verkiezingen van maart 2018 ge-

vraagd naar hun ideeën en wensen 

over aantallen of locaties voor die wo-

ningen. Wel kwam de gemeenteraad 

naar De Linde om met de ouderen te 

praten voor de verkiezingen. Dan komt 

men wel en daarna hoor je niets meer. 
 

Tijdens 'de raad luistert' op 9 maart, 

naar aanleiding van bouwplan Kloos-

tervelden, kwam vanuit de raad de 

vraag of B en W in dat project hadden 

gedacht aan 'geclusterd wonen'. Dat is 

een combinatie van wonen met zorg 

voor bepaalde doelgroepen, met name 

ouderen. 
 

'Ja', kreeg de raad deze week als ant-

woord, 'daar hebben we aan gedacht. 

We doen het niet daar. We zijn samen 

met Avoord, Surplus en Alwel in ge-

sprek over het toevoegen van extra 

geclusterde woningen. Dat gesprek 

loopt.' 
 

Geen gesprek met ons. Want wij zou-

den het wel weten", zeggen de heren 

Oomen en Dirkx. Er zijn diverse loca-

ties die zich voor deze woonvorm le-

nen. De Wipakker, de huidige locatie 

van de Nieuwe Nobelaer, het GGZ-

terrein. Woningen met ten minste drie 

kamers, bij voorkeur huur, dichtbij 

voorzieningen (zoals de Knarrenhof op 

de locatie van het Carillon), verspreid 

over de wijken, zodat de ouderen hun 

sociale netwerk behouden. Maar wie 

vraagt ons wat?" 
 

B en W verwachten 'uiterlijk na de zo-

mervakantie het resultaat te kunnen 

melden' van hun gesprekken met on-

der andere Alwel en Avoord. 
 

Volgens de gemeente 'worden of zijn' 

voor bepaalde doelgroepen op verschil-

lende locaties specifieke woningen en 

woonvormen gerealiseerd. Gevraagd 

naar precieze locaties en aantallen wo-

ningen, noemt de gemeente het cpo-

project op het voormalige Carillon-

terrein (circa achttien woningen.). Op 

het terrein van Avoord en Alwel zijn 

diverse woongroepen gevestigd en in 

de Streek wordt een woongroep voor 

ongeveer achttien bewoners gereali-

seerd." 
 

Volgens de heren Oomen en Dirkx zijn 

die aantallen volstrekt ontoereikend. 

Het CBS, weet Dirkx, becijferde een 

jaar geleden (Woon 2018) dat 12 pro-

cent van de ouderen in Etten-Leur 

(ongeveer 1800 personen) graag zou 

verhuizen. 

Kritiek KBO op bouwplannen  

Gemeente Etten-Leur 

Recentelijk heeft KBO- Etten gereageerd op bouwplannen 

die de gemeente heeft bedacht voor geclusterde woningen 

voor ouderen. 

ten, zoals starten van wandeltochten, 

fietstochten, jeu de boule, beugelen, 

dient de organisator bij de gemeente 

dit aan te vragen via het formulier en 

na instemming zullen de wijkgebouwen 

medewerking verlenen om het terras 

zodanig in te richten dat het voldoet 

aan de voorwaarden. 

Het wijkgebouw De Gong beraadt zich 

nog op mogelijkheden om – onder de 

voorwaarden – open te kunnen gaan 

en komt hierop nog terug. 

Voor het Turfschip gelden andere re-

gels dan voor de wijkgebouwen.  
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De hoofddoelstelling is: 'zorgen dat 
mensen uit de armoede komen'. Dat 
is niet alleen goed voor het welzijn 
van mensen zelf, maar ook voor de 
overheid. Want wie weinig te beste-
den heeft, krijgt veel vaker te maken 
met andere problemen die vragen 
om investeringen van de overheid. 
Chronische ziektes bijvoorbeeld, psy-
chische problemen of gedoe met het 
vinden van een woning. 
 
Armoede gaat over veel meer dan 
geld alleen", zegt de Etten-Leurse 
wethouder Frank Vrolijk. Het gaat er 
ook om dat mensen lastiger mee 
kunnen doen in de maatschappij, dat 
er een groter risico is op andere pro-
blematiek. We willen dat zoveel mo-
gelijk in samenhang bekijken." Het 
nieuwe beleid blijft overigens onder-
geschikt aan plannen die gemeenten 
ieder voor zich willen maken. Het is 
in de praktijk vooral een richtlijn. 
 
KBO- Etten heeft ingesproken tijdens 
de digitale raadsvergadering van 14 
april.  
Aandacht is gevraagd voor: 
 

 dat er heel veel kwetsbare oude-
ren wonen in de wijken van Etten
-Leur (info gemeente Etten-Leur 
feb 2015); 

 dat relatief veel huishoudens 
moeten rondkomen van een laag 
besteedbaar inkomen (info ge-
meente Etten-Leur feb 2015); 

 

 dat ca. 38 % van Etten-
Leurenaren behoort tot de doel-
groep met een inkomen lager 
dan € 35.739,-- 

 dat ouderen een grotere kans 
hebben op armoede omdat ze 
gemiddeld laagopgeleid zijn, va-
ker alleenstaand en met een laag 
pensioen; 

 dat een behoorlijk aantal ouderen 
te maken heeft nauwelijks pensi-
oen heeft opgebouwd en volledig 
afhankelijk zijn van de AOW; 

 dat alleenstaande vrouwen min-
der vaak betaalde arbeid hebben 
verricht en dus vaak een nog la-
ger pensioen hebben;  

 dat de individualisering heeft ge-
leid tot een forse toename in het 
aantal eenpersoonshuishoudens 
(echtscheidingen maar ook we-
duwen); 

 dat ouderen bij het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd 
vaak geconfronteerd worden met 
een substantieel verlies aan inko-
men; 

 dat de economische ontwikkelin-
gen er toe kunnen leiden dat ou-
dere huishoudens onder de ar-
moedegrens komen. 

 dat de wijken, geconfronteerd 
met het huidige volkshuisves-
tingsbeleid, te maken hebben 
met een toename van mensen, 
die door hun persoonlijke om-
standigheden een verhoogd ar-
moederisico lopen. 

KBO trekt aan de bel over armoede 

Eigenlijk gek dat iemand met een laag inkomen in Roosen-
daal soms andere hulp krijgt dan een 'buurman' met smalle 
beurs in Etten-Leur. Vreemd ook dat elke gemeente op-
nieuw het wiel wil uitvinden als het gaat over het armoede-
beleid. Daarom hebben Roosendaal, Halderberge, Etten-
Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert nu een gezamenlijke vi-
sie op armoede- en schuldenbeleid ontwikkeld. 



Pagina 32                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  



Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   33 

Koninklijke onderscheidingen 

Het bestuur van KBO-Etten is bijzonder verheugd dat ook dit jaar weer enkele 
van zijn leden een koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Alle lof voor 
hun inzet voor het welzijn van de Ettense samenleving. 
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Ingrediënten 
2 biefstukjes (samen circa 250 g) 2 eetl. sesamolie 

150 gram rijst naar keuze 30 gram braadboter 

1 eetl. Citroensap 100 gram taugé 

1 eetl. Gembersiroop 100 gram sperziebonen 

1 eetl. Chilisaus zout en versgemalen peper 

1 eetl. sojasaus 

  

Bereiding 
Stap 1 

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking gaar. Roer intussen 

het citroensap, de gembersiroop, de chilisaus, de sojasaus en de sesamolie 

door elkaar. Schep de dressing door de warme rijst en laat af en toe om-

scheppend afkoelen. 
 

Stap 2 

Blancheer de sperziebonen kort. Snijd de biefstukjes in reepjes. Verhit de 

braadboter in een koekenpan. Roerbak de biefreepjes rondom bruin en be-

strooi ze met wat zout en peper. 
 

Stap 3 

Schep de sperziebonen, de taugé en de warme biefreepjes door de warme 

rijst en serveer de salade warm of lauwwarm. Geef er desgewenst doperwt-

jes of sperzieboontjes 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,- 

Rijstsalade met roergebakken biefreepjes 
 

voor 2 personen 
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De Moeierboom  
Door Cor Kerstens 

Over de herkomst van de naam Moei-

erboom bestaan twee versies. Moeier 

betekent in ABN moeder. In de jaren 

1773/1774 werd de Markt opnieuw in-

gericht. Aan weerszijden van de Markt 

werden dubbele rijen zomerlinden aan-

geplant. Op dat moment moet op de 

kop van de Markt onze al volwassen 

Moeierboom gestaan 

hebben. De boom werd 

beschouwd als de moe-

der van de pas aange-

plante jonkies.  
 

Volgens de versie van 

het hoofd van de ge-

meentelijke plantsoe-

nendienst dankt de 

boom zijn naam aan de 

uitlopers onder aan de 

stam. Deze uitlopers 

schieten wortel en kun-

nen na verwijdering ge-

plant worden en als een 

nieuwe linde door het 

leven gaan. De Moeier-

boom baart als het ware 

nieuwe kinderen. 
 

Over de ouderdom van 

de boom bestaan ook 

nogal wat misverstan-

den. In 1974 onthulde 

de Stichting Etten-Leur 

Promotie een gedenk-

steen met het opschrift 

“Moeierboom 1774” ter 

gelegenheid van het 

200 jarig bestaan van 

de boom. Dit is echter 

niet juist. Deskundigen hebben bere-

kend dat de boom zo rond 1675 moet 

zijn geplant. Voordat de bomen, ge-

plant in 1774, aan het eind van de vo-

rige eeuw werden gekapt voor de her-

inrichting van de Markt, heeft men de 

omvang van de stammen opgemeten. 

Zij hadden na 220 jaar 

een gemiddelde omvang 

van 135 cm. Op dat mo-

ment had de Moeierboom 

een omvang van 209 cm. 

Uit deze gegevens maken 

deskundigen op dat de 

Moeierboom 100 jaar ou-

der moet zijn dan de in 

1774 geplante bomen. 
 

De Moeierboom is een 

grootbladige linde 

(Tiliaplatyphyllos). De 

boom heeft niet de nor-

Eén van de bekendste plekjes in Etten-Leur is de Moeierboom op de Markt. Hoe 

komt deze boom aan zijn naam. Het is in ieder geval geen moerbeiboom wat velen 

denken maar een linde. 
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male vorm van een linde, die gezien 

zijn leeftijd 20 meter hoog had moeten 

zijn. Waarschijnlijk door blikseminslag 

of een storm is hij zijn top kwijtge-

raakt. Zonder het ijzeren frame zou de 

boom het niet redden. De boom wordt 

door natuurlijke meststoffen in leven 

gehouden en kan nog wel vijf of zes 

eeuwen mee. 

Linden werden toegewijd aan allerlei 

goden. Bij de Germanen was dat Frigg 

of Freya, de godin van de liefde en 

vruchtbaarheid. Ook werden de godin-

nen Venus en Minerva geëerd, het 

Christendom nam dit over onder de 

naam Mariaboom. Linde zou afgeleid 

zijn van het Latijnse ‘Lentus’, dat buig-

zaam, taai en veerkrachtig betekent. 

Het is zacht blank hout niet aangetast 

door insecten. Daardoor werd het veel 

gebruikt door houtsnijders die er voor-

al heilige beelden uit sneden. Hierdoor 

werd het ook wel ‘Lignum Sacrum’, 

heilig hout genoemd. 
 

In Brabant speelde de linde een be-

langrijke rol in het sociale leven. In 

bijna ieder dorp stond in het 

centrum, meestal tegenover 

de kerk, een lindeboom.  
 

Voordat er gemeentehuizen 

waren, werden hier vaak aan-

kondigingen door het gemeen-

tebestuur gedaan. Soms werd 

er zelfs recht gesproken. Het 

vermoeden bestaat dat in Et-

ten-Leur voordat de Moeier-

boom er geplant werd op deze 

plaats een vierschaar 

(openlucht rechtbank) was. In 

Brabant komen nogal wat 

veldnamen voor die naar de 

linde verwijzen zoals Leende, 

de Lind (Oisterwijk), Lindonk 

(Zevenbergen), Lijnsdonk 

(Bavel) en Lijnsheide (Tilburg). 

In Etten-Leur staan er zo’n 

1350 linden van verschillende 

soorten. 
 

Dat de Moeierboom een bij-

zondere boom is mag blijken 

uit het feit dat hij in vele publi-

caties voorkomt zoals in het 

‘Shell-journaal van Nederland-

se bomen’. Ook in het kwartet-

spel ‘Ontdek de schatten van 

Brabant’ uitgegeven door de 

Provincie Noord-Brabant komt de 

boom voor. Door de eeuwen heen was 

de boom en is nog steeds een belang-

rijke ontmoetingsplaats in onze ge-

meente. 
 

Literatuur: Bomenboekje Etten-Leur, 

Uitgegeven door de Gemeente Etten-

Leur, maart 1995. 
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BRANDGLAS 
Een vergrootglas, oud brillenglas of de bodem van een fles is als brandglas te 

gebruiken. Je kunt er  bv. het bakelieten handvat van een fiets of een stukje 

schoenveter mee laten branden. Houdt als de zon schijnt het glas op een bepaal-

de afstand van het handvat of veter. Het zonlicht schijnt door het glas en zorgt 

voor een brandpunt. Na enige tijd ontstaat er rook en gaat het handvat of veter 

branden. Het branden op bakeliet geeft een aparte geur.  
 

KATAPULT 

Dit speelgoed wordt overwegend alleen door en voor jongens ge-

maakt. Je snijdt een Y-vormig stuk tak uit een boom. Aan de 

twee armen van de katapult bevestig je twee stukken rubber of 

elastiek. In het midden maak je ze aan elkaar met een strookje 

leer.  

(Dit kan ook gemaakt worden van een stuk binnenband van een 

fiets). Daarin wordt het projectiel geplaatst. Dat kan bestaan uit 

een steentje, eikel, noot, knikker of iets dergelijks. Je spant het 

elastiek met het projec-

tiel naar je toe, richt 

ergens op en laat dan 

los. Het projectiel 

schiet dan weg. Het is 

natuurlijk een uitdaging 

om op iemand of tegen 

een raam te schieten. 

Uiteraard is een kata-

pult een gevaarlijk stuk 

speelgoed en wordt 

aangeraden om het, 

anno nu, niet meer te 

gebruiken.  
 

PORTEMONNEE WEGTREKKEN 
Deze deugnietenstreek is ook wel iets voor meisjes. Het beste is om dit met min-

stens 2 deugnieten te doen. Knoop een oude, lege portemonnee aan een touw-

tje. Leg de portemonnee op het trottoir, probeer het touwtje zo onzichtbaar mo-

gelijk en jezelf achter iets te verstoppen en houdt het touwtje vast. Als iemand 

KINDER- EN JEUGDSPELEN VAN TOEN (5) 

In een tijd waarin we iets meemaken wat we nooit eerder 

hebben gekend door het zogenaamde coronavirus, krijg ik 

steeds de nijging om baldadige streken uit te halen als af-

weer. Daarom gaan we nu wat kattenkwaad uithalen. Na-

tuurlijk is het voordegene die dupe daarvan wordt niet altijd 

even leuk om mee maken, maar dat is het virus ook niet. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rubber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elastiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leer_(stof)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Projectiel
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die portemonnee ziet liggen en bukt om hem op te rapen, trek jij aan het touw-

tje en weg is de portemonnee. Roep dan bv. “Mispoes”. 

Dit spelletje kun je het best spelen als het al schemert.   

Soms ziet men het touwtje en alvorens zich te bukken zet men een voet op het 

touwtje. Dan heb je er geen lol aan en misschien raak je de portemonnee kwijt. 
 

KNALLER 
Met een holle deursleutel kun je flinke knallen maken. 

Het holle uiteinde van een sleutel vullen met kruit van 

een lucifer. Een passende spijker of schroef erin steken. 

Aan de spijker of schroef en de knop van de sleutel een 

touwtje van 20 tot 30 cm bevestigen. Je pakt het touw-

tje vast en slaat de spijker- of schroefkop tegen een 

muur. Er ontstaat dan een harde knal. (Is wel gevaar-

lijk).  
 

SCHRIKSPELLETJE 
Gooi enkele centen in een emmer water en 

plaats die bij de afrastering met schrikdraad van 

een weiland. Plaats een ijzerdaad in de emmer 

die de draad raakt. Dan probeer je iemand te 

bewegen om de muntstukken uit emmer te ha-

len onder de belofte dat het geld dan voor hem/

haar is. Zodra hij/zij haar hand in de emmer 

steekt krijgt hij/zij een elektrische schok. Dat is 

toch lachen. 
 

Je kunt ook iemand een schokkende ervaring 

geven door hem of haar met een hand aan te raken.  

Tegelijk pak je met je andere hand de draad vast. De ander krijgt dan een elek-

trische schok en schrikt daardoor. Jij voelt niets. Ja, misschien moet je toch wel 

hard weglopen.  
 

Dit waren even genoeg streken. In een latere aflevering volgen er nog enkelen. 

Blijf gezond en soms een ’klein beetje ondeugend’. 
 

Snekcub Noot 
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Oud en zelfstandig in 2030 

Een reisadvies. 
Half januari 2020 verscheen het eerste 

rapport van de Commissie ‘Toekomst 

Zorg Thuiswonende Ouderen’ onder 

leiding van Wouter Bos. Het rapport 

heeft als titel: ‘Oud en zelfstandig in 

2030. Een reisadvies'.  
 

Het is aangeboden aan minister Hugo 

de Jonge van VWS. Het centrale thema 

luidt: ‘Wat is er nodig om ZORG voor 

thuiswonende ouderen ook in de toe-

komst op peil te houden?’  
 

Meer ouderen, te weinig geschikte hui-

zen. Het aantal thuiswonende ouderen 

groeit hard. In 1980 woonde 37 pro-

cent van de 80-plussers zelfstandig. 

Nu is dat 89 procent. Maar als mensen 

ouder worden, zijn veel huizen niet ge-

schikt om in te blijven wonen. De ko-

mende decennia groeit het aantal ou-

deren door. In 2030 zullen er ruim 

twee miljoen 75-plussers zijn, zeshon-

derdduizend meer dan nu.  
 

Daarom kreeg Commissie Bos de op-

dracht om te kijken wat er nodig is om 

de zorg voor thuiswonende ouderen op 

peil te houden. 
 

Reis  
In dit rapport van de Commissie Bos 

staan 35 aanbevelingen aan de verant-

woordelijke minister Hugo de Jonge. 

De commissie heeft de 35 aanbevelin-

gen samengevat met de vier letters 

REIS:  

• Regie: vergroot de mogelijkheden 

voor ouderen om zelf regie te voeren.  

• Eenvoud: vereenvoudig de onder-

steuning en zorg voor ouderen, zowel 

voor de ouderen zelf als voor de pro-

fessionals.  

• Integrale benadering: het zou voor 

ouderen niet moeten uitmaken onder 

welke wet of uit welk potje hun zorg 

en ondersteuning wordt betaald.  

• Samenwerking: bevorder de samen-

werking in de zorg voor ouderen.  
 

De 35 aanbevelingen hebben allemaal 

te maken met drie belangrijke advie-

zen.  
 

1. Ga (ver)bouwen 
Er moet meer worden gebouwd en ver-

bouwd voor ouderen. Ook moeten er 

meer nieuwe woonvormen komen tus-

sen het eigen huis en het verpleeghuis 

in. Want zelfstandigheid tot op hoge 

leeftijd hoeft niet te betekenen dat ie-

dereen ‘langer thuis’ blijft, constateert 

de commissie letterlijk. Voorbeelden 

zijn hofjes, woongemeenschappen, 

zorgvilla’s en kangoeroewoningen. De 

Commissie Bos heeft ook een advies 

voor ouderen zelf. Zij moeten op tijd 

nadenken over de aanpassing van hun 

woning of over een andere, meer ge-

schikte woning. De 50+woontest helpt 

u om na te denken over toekomstige 

woonwensen. Een andere geschikte 

woning vinden, is niet zo eenvoudig. 

Drie jaar geleden deed Plus Magazine 

onderzoek naar beschikbare huurwo-

ningen voor ouderen. Slechts 7 procent 

daarvan was aantrekkelijk voor 55-

plussers. De afgelopen jaren is daar 

geen verandering in gekomen. Er zijn 

nauwelijks huizen bijgebouwd, terwijl 

het aantal ouderen blijft groeien.  
 

2. Digitale hulpmiddelen  

Kunnen het dagelijks leven makkelij-

ker en aangenamer maken. Ouderen 

kunnen daarmee de regie in eigen 

hand houden, zorg op afstand krijgen 

en een hogere kwaliteit van leven be-

reiken. Een voorbeeld is digitaal con-

tact met de huisarts of andere hulpver-

leners. Daarvoor moeten zorgaanbie-

ders meer gebruik gaan maken van 
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digitale technieken maar ook de oude-

ren zelf moeten daar meer mee aan de 

slag. Zij kunnen bijvoorbeeld online 

sociale contacten zoeken en onderhou-

den. Voor mantelzorgers zijn er ver-

schillende apps om afspraken in bij te 

houden. KBO- Etten verzorgt elk jaar 

computercursussen. 
 

3. Werk samen.  
Zorgorganisaties moeten veel meer 

gaan samenwerken. Nu doen ze dat 

niet altijd, omdat ze met elkaar moe-

ten concurreren. De Commissie Bos 

stelt dat lokale en regionale samen-

werking nu belangrijker is dan concur-

rentie en keuzevrijheid. Uiteindelijk 

moet ieder loket waar iemand voor 

hulp aanklopt, het goede loket zijn. 

Iedere hulporganisatie moet hetzelfde 

doel voor ogen hebben. Nu staan de 

verschillende wetten en financierings-

regelingen dat nog in de weg. Ook 

mantelzorgers moeten betere onder-

steuning krijgen.  
 

Voor U gelezen in de Schouw Harrie 
Dirkx 

De wijkzuster is het aanspreekpunt op het gebied van zorg en welzijn in uw 

wijk. U kunt met alle vragen over welzijn, zorg en wonen bij haar terecht. Kunt 

u wel wat ondersteuning gebruiken? Of maakt u zich zorgen over iemand an-

ders? De wijkzuster kijkt samen met u welke ondersteuning het meest geschikt 

is en schakelt de juiste instanties in.  

Ook in deze vreemde tijd door COVID-19, neem gerust contact met ons op!  
 

U bereikt de wijkzuster tijdens kantoortijden direct via de wijkzustertelefoon, 

telefoonnummer 076 – 520 56 35. Ook na kantoortijden kunt u terecht bij dit 

nummer, de wijkzuster belt u dan na uw telefoontje zo spoedig mogelijk terug.  

Mariëtte, Neeltje, Jeske, Nency, Elske, Monique, Kim, Lianne en Joyce  

Wijkzusters Gemeente Etten-Leur & Gemeente Zundert 

Heeft u problemen of vragen?  

Bel de wijkzuster! 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende num-

mer. 

Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 

voorzetsel 14 aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bij-

woord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 

32 muurholte 34 rekenopgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 

soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij golf 44 hevig 46 tong-

streling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 59 oude lengtemaat 

60 houten schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 vrou-

welijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 naaktloper. 
 

Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 mu-

ziekschijfje 8 nachtvogel 9 gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van 

Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 20 waterdoorlatend 21 

sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31 

reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 

afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 

52 grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 

vruchtbare plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68 kledingstuk 70 

maanstand 71 ter inzage. 
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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 jaarlijk-

se 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 desge-

vraagd getoond moet kunnen worden. 

 het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 januari en 1 juli de jaarcontri-

butie 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 boven-

ste 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: Lid-

maatschap – 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 3 september 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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