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Voorwoord van de voorzitter 
Als jullie dit voorwoord lezen hebben 

we de zomerperiode weer achter de 

rug en heeft de herfst haar intrede ge-

daan. Achter ons ligt voor velen een 

lange eenzame periode waarin weinig 

tot geen activiteiten hebben kunnen 

plaatsvinden. Verschillenden onder ons 

hadden zelfs angst om buiten de deur 

te gaan. Dit alles door toedoen van het 

Corona virus. Ik hoop dat het Corona-

virus niet veel ellende heeft gebracht 

onder onze leden en dat we binnenkort 

een vaccin tegemoet kunnen zien. 

Achter de schermen is er tijdens de co-

ronaperiode aardig doorgewerkt. Zo 

hebben al onze activiteiten contactper-

sonen een protocol opgesteld. Waar-

aan moeten we voldoen en welke 

maatregelen moeten we treffen om zo 

snel mogelijk te mogen starten met de 

KBO-activiteiten? Dit geschiedt in sa-

menspraak met ASE en de gemeente. 

We hebben bereikt dat vanaf 1 sep-

tember verschillende activiteiten weer 

voorzichtig zijn opgestart. Weliswaar 

onder strikte regelgeving van het 

RIVM, maar ook met eigen opgestelde 

maatregelen waarbij 1½ meter afstand 

houden een belangrijk onderdeel is. 

Een pluim voor onze activiteiten con-

tactpersonen dat zij dit allemaal willen 

organiseren en nauwlettend in de ga-

ten houden. Helaas verbiedt de wet 

ons nog steeds om grote activiteiten 

met meer dan 100 deelnemers te or-

ganiseren. Verderop in dit Lindeblad 

wordt u daarover geïnformeerd.  

Diegenen onder ons die digitaal onder-

legd zijn en regelmatig onze site be-

zoeken hebben misschien al waargeno-

men dat onze website is vernieuwd. 

Deze nieuwe website is voorzien van 

uitgebreide informatie van wat er zoal 

plaatsvindt bij KBO-Etten, maar ook 

nieuwtjes en foto’s. Het is een stuk 

overzichtelijker geworden en alle infor-

matie is gemak-

kelijk en snel te 

vinden. Verschil-

lende zaken kan 

men nu via de 

website digitaal 

regelen zonder 

dat men  

daarvoor in de 

pen hoeft te klimmen en/of naar de 

Linde of postbus hoeft te rijden.  

Ook onze uitgestelde jaarvergadering 

heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze 

keer in een iets wat afgeslankte vorm 

en ook zonder entertainment. In het 

lindeblad van juni was al de nodige in-

formatie geplaatst. Tijdens de jaarver-

gadering zijn door het bestuur alle za-

ken in de persoonlijke/publieke sfeer 

besproken. Piet van den Wijngaard 

was dit jaar aftredend bestuurslid en 

heeft zich niet meer herkiesbaar ge-

steld. Wij hebben alle vertrouwen in 

ons nieuwe bestuurslid Jan Verhoeven. 

Ook hij wil zijn bestuursfunctie met 

enorm veel inzet ten uitvoer brengen. 

Helaas vindt er steeds vaker fraude, 

waaronder ook deurbezoeken, bij ou-

deren plaats. Om die reden hebben wij 

de namen van onze VOA’s, belasting-

invulhulpen en cliëntondersteuners 

voorzien van een kleine foto. Namen 

worden vergeten maar gezichten kan 

men over het algemeen wel onthou-

den. 

Al bij al was het een rustige periode 

waarin toch het een en ander aan ver-

beteringen binnen KBO-Etten is door-

gevoerd. Laten we positief blijven en 

erop vertrouwen dat alles weer in orde 

komt. Pas goed op je zelf en 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. Jan Verhoeven 

 

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 

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

Yoga  12.15-13.30u 

Biljarten  13.00-16.00u 

Jokermiddag 13.00-16.00u 

Bridge   13.00-17.00u 

Yoga  13.45-15.00u 

Yoga  15.15-16.30u 

 

Yoga 18.30-20.00 u. 

Tai Chi 19.00-20.30 u. 

Mandala 3e vd maand 

 13.30-15.30 u. 

 

dinsdag 

Biljarten   09.00-12.00u 

Bridge   09.00-12.15u 

Yoga  09.00-10.15u 

Haakclub  09.30-11.00u 

Yoga  10.30-11.45u 

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 

Yoga  09.00-10.15u 

Diverse Vergaderingen  

  09.00-12.00u 

Line Dance 10.00-12.00u 

Yoga  10.30-11.45u 

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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Mandala tekenen/inkleuren 

 Mevr. L. Lambrechts, tel.: 06-125 257 46  

 loeslambrechts@hotmail.nl 

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 

 kjsluyter@casema.nl 
 

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

 pim@stgebo.nl  
 

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

 jeanne48@ziggo.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:nicogeers@ziggo.nl
mailto:dymph@liesbos.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:pimofwillem@casema.nl
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Hieronder de namen van onze  
Belastinginvulhulpen: 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderenadviseurs: 

 

 

 

 

 

 
 

Cliëntondersteuners: 

Mevr. Naantje Rokx 

tel. 076 501 44 22 

ajrokx@kpnmail.nl  

Mevr. Corine Baarendse    

tel. 076 501 46 50  

corinebaarendse@kpnplanet.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 

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 

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 

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 
 Markt 33     4875 CB 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 1 december 

wegens het Coronavirus. 

KBO-Etten 
 

Onze missie is: 
 

Plezier bezorgen aan en mee kunnen doen door ieder lid. 

Ieder lid op zijn/haar eigen manier actief te laten 

participeren in de Etten-Leurse samenleving. 

Belangenbehartiging op alle niveaus. 

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 

Cabaretmiddag en kerstviering 
 

Helaas moeten wij als bestuur van KBO-Etten een niet prettig 

besluit nemen. Aangezien i.v.m. de RIVM-maatregelen maar 

een zeer beperkt aantal personen (maximaal 100 dat is circa 

6,5% van ons ledenbestand) aanwezig mogen zijn bij een uit-

voering in De Nieuwe Nobelaer, vindt het KBO-bestuur het niet 

verantwoord ten aanzien van de overige leden de cabaretmid-

dag en de kerstviering dit jaar door te laten gaan. 

Helaas. 

mailto:ddvugt@kboetten.nl
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Iets uit de  levensgeschiedenis  van het joods 

meisje Lore Weil 

Als de dag van vandaag weet ik nog 

dat Zr. Marie-Cecile (muzieklerares) 

ons vertelde dat wij een nieuw meisje 

in de klas zouden krijgen. Met respect 

schreef ze haar naam op het bord. Lo-

re, Eleonore, Fransisca, Angela, There-

sa Weil. Kortweg Lore Weil. Ze voegde 

eraan toe, dat wij heel aardig voor 

haar moesten zijn, daar Lore haar ou-

ders voorlopig niet zou kunnen zien. 

Haar vier jaar jongere broertje Herbert 

zou naar de kostschool in Oudenbosch 

gaan. 

Liefdevol werd Lore door ons, haar 

klasgenoten, opgenomen. Ze bleek 

niet alleen een zeer intelligent meisje 

te zijn, maar ze was ook heel aardig 

en buitengewoon muzikaal: ze speelde 

viool, piano en accordeon. 

Op zekere dag verscheen ze in de ref-

ter met een Jodenster op. Ze deed 

daar wat schuw lacherig over, maar 

haar ingehouden woede ontging ons 

niet. Enkele dagen 

daarna stond er een 

potje pillen naast haar 

ontbijtbord. Ook daar 

wat lacherig over:”Ja, 

medicijnen voort het 

hart”. Wij begrepen er 

niets meer van, totdat 

ze op een dag helemaal 

niet meer verscheen. De 

directrice, Zr. Alphonsa, 

kwam ons vertellen dat 

Lore op de ziekendortoir 

lag en volstrekt  geen 

bezoek mocht hebben. 

Daarna heeft noch iemand van de 

klasgenoten, noch de kostschool zelf 

ooit nog iets van haar vernomen. Toch 

liet het me niet met rust en vaak ging 

ik op zoek naar Lore tot ik op zekere 

dag het boekje ontdekte: “Lore’s Tale. 

The story of a Holocaust survivor ” van 

Lore Bolwell en haar zoon Peter Bol-

well. Ik wist niet wat ik zag, dat moest 

onze Lore zijn: Lore Bolwell-Weil. 

 

Via internet nam ik contact op met 

haar zoon Peter Bolwell. Hij was zeer 

verrast en blij en stuurde me het 

boekje. 

 

Lore Bolwell is in 2012 in Groot-

Brittannië overleden. 

Dit is de herinnering aan een joods meisje op het internaat van Het 

Withof van haar nu 94-jarige klasgenoot mevrouw Joke Koks 

Herbert en Lore in 2007 
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Lore Bolwell Heimwee naar de bergen 

Ik moest na de Anschluss (1938) het 

Realgymnasium verlaten. Ons gezin 

verliet Salzburg in de zomer van 1938 

na bezoek en bedreigingen van de 

Gestapo. We verhuisden naar Aussig 

(Sudetenland) en nadat de nazi’s daar 

binnenkwamen naar Praag. Vervolgens 

zijn we van daar naar Nederland ge-

vlucht en vader ging vast vooruit naar 

Engeland. Toen de oorlog in Nederland 

uitbrak werd mijn moeder gedepor-

teerd. Ik droeg een gele ster en zat 

verstopt in een internaat. Een weldoe-

ner heeft me valse papieren bezorgd. 

De nazi’s kwamen er achter dat er een 

Duits meisje in het internaat verstopt 

zat. Er werd me aangeraden als telefo-

niste te gaan werken, maar ze kwa-

men er toch achter wie ik was. Ik werd 

naar Bergen-Belsen gevoerd, niet met 

een transport maar met een man van 

Organisation Todt (Duitse bouwmaat-

schappij). In Hamburg of Hannover 

wist ik tijdens een bombardement te 

ontsnappen. Ik zwierf toen rond en 

overnachtte in bos of hooibergen en 

leefde van wat ik op het veld stelen 

kon. Toen het winter werd was ik uit-

gehongerd en werd ik gevonden door 

een Duits officier. Ik vertelde hem na-

Lore Bolwell werd op 18 april 1925 in 

Praag geboren als Lore Weil. Vader 

was Franz Weil docent natuurkunde 

aan de universiteit van Praag, moeder 

was Angela Weil geboren Röderer. De 

vader gaat in Dessau werken bij IG 

Farben. Na 1933 verlieten veel joden 

Duitsland. Franz stuurde zijn gezin in 

1935 naar Salzburg  (Oostenrijk) aan-

gezien op de registratiekaarten tot 

1938 (het jaar van de Anschluss) naar 

geen ras of afkomst vermeld stond. 

Lore gaat er naar het gymnasium. In 

1938 verlaten moeder en de twee kin-

deren Salzburg en ontkomen daarmee 

aan de pogrom eind ’38 in Salzburg. In 

1939 is het hele gezin in Amsterdam. 

Franz gaat vooruit naar Groot-

Brittannië, waar familie woont, om 

werk te zoeken. Dan breekt in Neder-

land de oorlog uit. Moeder weet met 

de twee kinderen Westerbork te ontlo-

pen. Zij brengt haar kinderen onder in 

Brabant Lore op het internaat Het 

Withof en Herbert op de kostschool in 

Oudenbosch. Zelf wordt ze uitgewezen 

en gaat terug naar Salzburg met be-

hulp van een priester. Geeft daar les, 

vertrekt naar München en wordt daar 

opgepakt en verdwijnt naar een ver-

nietigingskamp. Gezin van Franz Weil 

Lore Bolwell vertelt hieronder kort haar geschiedenis 
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tuurlijk niet de waarheid en kreeg 

werk als telefoniste bij een luchtaf-

weereenheid.  

Toen de Amerikanen kwamen 

“deserteerde” ik en werd naar verschil-

lende repatriëringkampen in België en 

Frankrijk gestuurd. Daar werden we 

uitgehongerd en mishandeld. Er zaten 

daar honderden mensen vaak alleen 

maar omdat jaren geleden met een 

Duitser waren getrouwd. 

In 1946 vond mijn vader mij via Het 

Rode Kruis en op 1 maart ging ik naar 

Engeland. Mijn moeder grootvader en 

vele familieleden kwamen om in 

Auschwitz, Treblinka, Belzec en Sobi-

bor. 

Ik kon mijn studie niet hervatten en 

had jarenlang last van angst, depres-

sies en werd gekweld door een heim-

wee naar de bergen. Nog steeds.  

 

 

 

Herbert en Lore in de spreekkamer van  

Het Withof 

Mijn dank voor de artikelen over Lore Bolwell gaat uit naar Zr. Jean-Marie 

die me informatie over deze ex-internaatsleerling van Het Withof stuurde. 

Ze wees me ook op site waar de meeste informatie over Lore Bolwell te 

vinden was en stuurde die ook mee. Daarnaast ontdekte ik via 

Stolpersteine Salzburg Angela Weil nog wat familieachtergrond.  

 

Peter Schellens 

 
Bronnen: Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus 

Stolpersteine Salzburg Angela Weil 

Herinnering van Joke Koks, oud-leerling van kweekschool  Het Withof 
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Helaas neemt de fraude in het betalingsverkeer nog steeds toe. We kunnen 

er niet genoeg voor waarschuwen. 

Hoeveel keer wordt u gebeld of door een onbekende of zelfs door een zgn. 

medewerker van uw eigen bank. 

 

Let goed op: 

 

 banken vragen nooit om uw beveiligingsgegevens op te sturen; 

 banken vragen nooit om uw pinpas op te sturen; 

 banken vragen nooit om telefonisch geld over te boeken; 

 banken vragen nooit om bv. via mobiel of internet bankieren in te 

loggen; 

 banken vragen nooit om voor hen betalingen te doen. 

 

 

Hulpvraagoplichting. 

 

Hoe dikwijls zie je het niet op televisie, dat men door je eigen zoon of doch-

ter wordt gevraagd via een sms’je of een WhatsApp bericht om geld over te 

maken omdat ze zelf om welke reden dan ook even niet zelf kunnen beta-

len. 

Deze oplichters zoeken en vinden persoonlijke informatie van u op internet, 

sociale media, enz. Ze stelen bv. een foto van uw zoon of dochter vanaf de 

sociale media en misleiden daarmee opa en/of oma. 

Ook gebruiken ze veelvuldig het smoesje dat ze een nieuw mobielnummer 

hebben, dat nog niet is gekoppeld aan de bank. 

 

Dus: 

 

 wees op uw hoede als bekende u vraagt om geld over te maken; 

 bel altijd zelf eerst je zoon of dochter; 

 laat je niet afschepen door smoesjes; 

 laat je niet opjagen, want men dringt aan op snelheid van handelen; 

 herken het smoesje van een nieuw mobielnummer. 

 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

 

HD 

Pas op voor fraude met betalingsverkeer en 

hulpvraag oplichting. 
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KBO-Brabant gaat onrecht pensioen-

akkoord juridisch bestrijden 
 

Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim 1.500 mil-

jard euro is de Tweede Kamer op 14 juli een moreel en juridisch foute weg 

ingeslagen. Het beste pensioenstelsel ter wereld wordt vervangen door een 

onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel jaren-

lang is ondermijnd door een irreële rekenrente. Daardoor worden de pensi-

oenen van gepensioneerden en de pensioenopbouw van werknemers al 

twaalf jaar niet geïndexeerd. Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van 

het akkoord, maar ook een perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. Tot 

2027 wachten er wel pensioenkortingen. KBO-Brabant, zelfstandige belan-

genvereniging van 125.000 senioren, blijft er alles aan doen om het recht 

van de belanghebbenden te beschermen. 

Als u op internet onze website weer eens bezoekt, zal het u meteen opvallen. De 

site is vernieuwd! U vindt hierop alle informatie over onze vereniging en andere 

interessante zaken die voor senioren belangrijk kunnen zijn. Wij nodigen u uit 

onze site te bezoeken. Wij zijn benieuwd naar uw bevindingen. Heeft u alles 

kunnen vinden wat u zocht? Hebben wij iets over het hoofd gezien? Dan verne-

men wij dat graag van u. Uw reactie is voor ons zeer waardevol over bv. verbe-

tering van de website en beter afstemmen op uw wensen en verwachtingen. 

De website is vernieuwd 
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Woensdag 9 september rijdt het eerste ANWB AutoMaatje in Etten-Leur. 

Weth. Frank Vrolijk was aanwezig bij deze 1e rit. 

Vanaf heden kan iedereen, die gebruik wil maken van dit project zich wenden tot 

de coördinator Mevr. Els de Lange. 
 

Even boodschappen doen, een bezoekje aan 

de huisarts brengen, een partner in het ver-

zorgingshuis bezoeken of een dagje verder 

weg naar de verjaardag van die vriend of 

vriendin. Het is niet voor iedereen vanzelf-

sprekend. 

Hiervoor kunt u een beroep doen op het ANWB 

Automaatje Etten-Leur. 
 

Lokale vrijwilligers vervoeren U met eigen auto en tegen een bescheiden kilome-

tervergoeding. 

Tot op heden hebben ca. 30 vrijwilligers zich aangemeld als chauffeur  

Vanwege de Corona rijden we voorlopig slechts met 1 klant per rit. 

Voor meer informatie kun u de website  

www.inetten-leur.nl/anwb-automaatje bezoeken of  

ons een berichtje sturen naar mail: automaatje@inetten-leur.nl of  

bellen met 06-42227899  
 

Namens de projectgroep;  
Els de Lange-van Haperen, coördinator ANWB AutoMaatje Etten-Leur,  

Project leden: Louis Boumeester, Jaap Visser, Jaap Lucieer  

ANWB AutoMaatje Etten-Leur gaat van start. 

Van links naar rechts: Janique Huijbregts, ANWB Regiomanager Zuid, Chauffeur Jaap Visser, 

voorzitter Seniorenraad Jaap Lucieer, Weth. Frank Vrolijk, Coördinator Els de Lange en  

1e mee-rijder Peter Berting.  
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Een nieuw huis voor burgemeester  

Van Glabbeek 

In de trans-

portakte op 

20 januari 

1886 verleden 

voor notaris 

B.G.C. van 

der Ven staat 

beschreven 

dat de burge-

meester Wil-

helmus Jo-

hannes Ber-

nardus van 

Glabbeek voor 

500 gulden 

een stuk 

bouwgrond 

ter grootte 

van 811 me-

ter koopt van 

het     Room-

sch Katholieke 

Parochiaal Kerkbestuur te Etten. Het 

stukje grond was gelegen aan de 

zuidwest punt van het kerkplein voor 

de Lambertuskerk. Voor het kerkbe-

stuur tekenden de voorzitter pastoor 

Petrus Henricus van Wees en de se-

cretaris bakker Hendricus Roels. 

Wilhelmus Bernardus Johannes van 

Glabbeek was van 1885 tot 1908 bur-

gemeester van Etten-Leur. Hij was de 

eerste niet-inwoner uit de gemeente 

die burgemeester werd. In 1909, hij 

was toen 71 jaar, vertrok hij naar 

Princenhage.  

In de akte waren een aantal beperkin-

gen voor het nieuw te bouwen huis 

opgenomen. Zo mocht er geen win-

kelnering, tapperij of industrie in wor-

den uitgeoefend, niet door de koper,   

noch door zijn erven of andere recht-

hebbenden. In de noordelijke gevel, 

aan de kant van het kerkplein, moch-

ten maar twee ramen geplaatst wor-

den. Wel mocht er aan dezelfde zijde 

in de muur van de tuin een poortje 

geplaatst worden, echter slechts zo-

lang als de koper en zijn vrouw leef-

den. Daarna moest het dicht gemet-

seld worden. Van de waterput op het 

kerkplein naar het huis mocht een lo-

den pijp gelegd worden voor de wa-

tervoorziening. Hiervoor hoefde geen 

vergoeding te worden betaald en dat 

gold voor altijd.  

 

In de cultuurhistorische inventarisatie 

van de Provincie Noord-Brabant uit 

1989 wordt het pand als volgt be-

schreven:  
 

Een één- en tweelaags pastorie (4e 

kwart 19e eeuw). Snijdende daken, 

deels met hoog schilddak gedekt met 

leien. Topgevel met terugliggende 

spitsboog, speklagen, sierankers en 

siermetselwerk in de boogtrommels. 

Nis met beeldje. Tuin met diverse bo-

men en heesters. IJzeren sierhek aan 

de straatzijde. 

 

In 1886 kocht burgemeester Van Glabbeek een stukje grond 

van het kerkbestuur van de Lambertusparochie met de 

bedoeling er een nieuwe woning op te bouwen. Vele jaren 

later zou deze woning, Markt 60, dienst doen als pastorie 

voor de Mariaparochie. 

Burgemeester  

Van Glabbeek (l) 
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Het pand is een rijksmonument en 

wordt als onderstaand gewaardeerd: 

“Het vermoedelijk naar ontwerp van 

P.J. van Genk gebouwde huis is van 

algemeen belang vanwege de cultuur-

historische waarde als vertegenwoordi-

ger van desociaal-economische ontwik-

keling. Het is van architectonisch be-

lang vanwege bouwtype en -stijl, voor-

al vanwege het neogotische boogmo-

tief in de voorgevel. Het heeft ensem-

blewaarde als onderdeel van de Markt 

van Etten-Leur”.  

 

Het huis werd in 1909 gekocht door 

Cornelia Jacoba van Eekelen, weduwe 

van Dingeman de Ben. Cornelia zat er 

warmpjes bij. Zij bezat veel landbouw-

grond o.a. in de omgeving van de 

Haansberg. In 1886, toen haar man 

nog leefde, hadden ze op de Lage 

Haansberg, door de Leurse architect 

Petrus van Genk een huis laten bou-

wen. In 1904 was haar man overleden 

en net als veel andere boeren die gin-

gen rentenieren, trok ook zij in 1909 

naar een woning op de Markt. Hier 

bleef zij wonen tot 1933. 
In 1933 werd de woning gekocht door 

het bestuur van de Lambertuskerk. 

Het jaar daarop werd achter in de tuin 

een overdekte fietsenbewaarplaats ge-

bouwd. Lange tijd hebben de catechis-

ten in het huis ge-

woond.  Na het vertrek 

van de catechisten werd 

het pand door verschil-

lende particulieren be-

woond. Zo woonde er 

de familie Van Gastel 

nadat hun manufactu-

renzaak op de hoek van 

de Roosendaalseweg en 

de Bisschopsmolen-

straat gesloopt was.  

     

Ook woonde er nog het 

gezin van de directeur 

van de levensschool en wethouder Jan 

Quaijtaal. Nadat de pastorie van de 

Lambertuskerk in de Stationsstraat 

was verkocht, werd deze onderge-

bracht in het pand op de Markt. Omdat 

het pand volgens het parochiebestuur 

niet meer als pastorie voldeed werd 

het in juli 2017 aan een particulier ver-

kocht. Gebrek aan werkruimten om 

het werk 

rond de dia-

conie en het 

maatschap-

pelijk werk 

goed te 

kunnen uit-

voeren heb-

ben tot de-

ze verkoop 

geleid. Op 1 

augustus 

2017 verliet 

de parochie 

het gebouw. 

 

Cor Kerstens 

 
Bronnen:  

West-Brabant Archief, Bergen op Zoom, Kadas-

ter, Notarieel archief, Bevolkingsregister Etten-

Leur en het archief 0068 Sint-Lambertus-

parochie te Etten 1594-1968 

Website Monumenten.nl geraadpleegd op 

woensdag 14 juni 2017. 
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Vandaag kwam ik in een zaal, waar aan verschillende tafels een kaart-

spel werd gespeeld, dat ik absoluut niet begrijp. Ik ben een poosje 

blijven kijken. 

 

Aan de eerste tafel zaten vier mensen vredig met elkaar te praten 

totdat er een soort opbieden ontstond waarbij steeds hogere getal-

len werden genoemd. Een van de spelers werd hierdoor kennelijk 

zo boos dat hij zijn kaarten op tafel legde en niet meer mee wilde 

spelen. Hierna bleef de stemming nog steeds grimmig want ik 

hoorde termen als "kleine schoppen" en "hoge schoppen". 

 

Aan de tweede tafel zaten enkele lieden die kennelijk in de confec-

tie-industrie werkzaam waren. Zij spraken tenminste over veel 

"ruiten" en "passen", "een mooie lengte" en dat "alle snitten goed 

zaten". 

 

Volgens mij zaten aan de derde tafel enkele artsen die het over 

hun patiënten hadden. Er werd namelijk gesproken over de 

"blinde" en over de "zwakke harten" waarmee je beter niet kunt 

springen. Er werd ook gesproken over "te weinig harten slagen". Ik 

denk dat een van hen chirurg was, want hij zei, dat hij niet alles er 

uit had kunnen snijden. 

 

Aan de vierde tafel ging het er heel frivool aan toe, zo erg dat ik mij 

bijna schaam om er over te schrijven. Het leek wel een scene uit 

een bordeel. 

Een man zei tegen de dame tegenover hem: "Wilt U zo vriendelijk 

zijn om al Uw moois op tafel te leggen?" Ik bleef hier niet naar 

kijken, maar kennelijk heeft zij het gedaan, want even later hoor-

de ik haar zeggen: "Ben ik niet prachtig? Ik ben weliswaar kwets-

baar maar ik kon jouw invitatie toch niet afslaan". Tijdens het 

spelen werd er nog gefluisterd "tweede man laag" en "derde man 

doet wat hij kan". Ook hoorde ik een man zeggen: "Ik zat met een 

kale dame" en een andere had het over "het beter dekken van de 

vrouw". 

 

Met het schaamrood op mijn kaken ben ik toen maar snel ver-

trokken. 

 

De groetjes. 

Lekenpraat 
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Bent u ouder dan 55, een ervaren automobilist en inwoner van de gemeente Et-

ten-Leur? Dan organiseert Veilig Verkeer Nederland in opdracht van de gemeen-

te Etten-Leur, in samenwerking met de lokale VVN afdeling en seniorenvereni-

gingen een aantal gratis 2-daagse, 2 uur durende, opfriscursussen verkeersken-

nis over de veranderde verkeersregels. Onder het genot van een kopje koffie of 

thee wordt u door een gecertificeerde rijinstructeur bijgepraat over alle ver-

keersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. 
 

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

Donderdag 1 en 8 oktober 2020 tijdstip 9.15 – 11.30 uur in Etten-Leur 

Woensdag 4 en 11 november 2020 tijdstip 9.15 – 11.30 uur in Etten-Leur 

Dinsdag 8 en 15 december 2020 tijdstip 9.15 – 11.30 uur in Etten-Leur 
 

Is dit iets voor u? 

U kunt zich tot een week voor aanvang van de cursus inschrijven op  

vvn.nl/opfriscursusettenleur of tijdens kantooruren bellen met  

088-5248850. 
 

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

(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, 

indien de bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen 

kunnen we u een online versie aanbieden) 
 

U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met 

de locatiegegevens. 

Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen?  

http://vvn.nl/opfriscursusettenleur
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Een biljart heeft 4 banden. 

Dat is prettig, want dan kunnen de ballen niet zo gemakkelijk op de 

grond terecht komen. 
 

Een biljart heeft een laken. 

Dit laken is meestal groen. 

Dat is prettig, want het geeft rust aan je ogen. 

Je ziet tegenwoordig ook blauwe lakens. 

Dat is minder rustig aan je ogen, maar kleurt beter bij de neus van de 

biljarters. 
 

Een biljart heeft verwarming. 

In deze tijd van energie besparing is dat toch een dingetje. 

Thuis moeten wij de verwarming een graadje lager zetten, omdat het 

goed voor het milieu is. 

Ik zou zeggen stoot wat harder tegen de ballen en zet de verwarming 

van het biljart uit. 
 

Boven een biljart hangen lampen. 

Ook al niet zo goed voor het milieu. 

Wij zouden als proef helmen van mijnwerkers op kunnen zetten, daar zit 

een lamp in. 

Want kolenmijnen hebben wij toch niet meer en mogelijk kunnen wij ze 

met een flinke korting kopen. 

Probleem is dat hier batterijen in moeten. 

Waar laten wij de lege batterijen? 

Lege batterijen zijn ook al niet goed voor het milieu. 
 

Ik geef het op. 

Als ik gebiljart heb ga ik naar huis, doe een dikke trui aan en ga vroeg 

naar bed. 
 

Dick Appeldooren. 

Secretaris B.V.O.  (Biljart Voor Ouderen). 

Verwarming 
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Ingredienten 

1 rookworst ( met goud BEKROOND) aardappelpuree voor 2 personen 

1 uien 

1 eetl. (olijf)olie + olie om te bestrijken zout en versgemalen peper 

1 kleine courgette 

3 tomaten 

2 eetl. versgeraspte belegen Goudse kaas 
 

Bereiding 

Stap 1 

Laat de rookworst wellen of neem een gegaarde worst en snijd die schuin in 

plakjes van 0,5 cm dik. Maak de aardappelpuree op uw eigen manier. Snip-

per de gepelde uien en laat ze in de olijfolie fruiten tot ze beginnen te kleu-

ren. Bestrooi de ui met wat zout en peper en schep ze uit de pan. Snijd de 

courgette in plakjes van 0,5 cm en bestrijk ze aan beide kanten dun met 

olijfolie. Laat ze in een koekenpan met een dikke bodem of een grillpan op 

hoog vuur aan beide kanten kort bakken tot ze beginnen te kleuren. 

 

Stap 2 

Verwarm de oven voor op 200ºC. Snijd de tomaten eveneens in plakjes van 

0,5 cm dik. Schep de aardappelpuree in een bij voorkeur rechthoekige 

ovenschaal en strijk de bovenkant glad. Beleg dakpansgewijs met een rijtje 

tomaat, een rijtje courgette en een rijtje worst. Ga door tot alles op is en de 

puree helemaal is bedekt. Bestrooi met wat zout en peper en met de ge-

raspte kaas. Zet de schaal 20-30 minuten in de voorverwarmde oven tot de 

kaas begint te kleuren. Serveer meteen. 

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,- 

Ovenschotel met courgette en rookworst 
 

voor 2 personen 
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Yoga in De Linde 

op het moment dat je dit leest liggen 

de heerlijke park Yoga & Meditatie ses-

sies -die we noodgedwongen buiten 

met elkaar deelden vanaf 11 mei dit 

jaar in park de Grote Toer- weer ach-

ter ons en zijn we per 1 september be-

gonnen aan de opstart van aktiviteiten 

van het najaarseizoen in ontmoetings-

centrum De Linde.  
 

Wellicht blijft er een park Yoga sessie 

mogelijkheid bestaan, misschien meer-

dere .. deelnemers waren zo enthou-

siast dat ze daaraan zelfs de voorkeur 

gaven. Ik kan het u op dit moment van 

schrijven nog niet bevestigen omdat 

het nu nog hoogzomer is. Informeer 

gerust bij ondergetekende naar de mo-

gelijkheden. Ook naar de mogelijkheid 

van Meditatielessen, want ook daarin 

wordt lesgegeven. 
 

Natuurlijk hopen alle aktiviteitenlei-

ders, wijkvereniging Centrum-Oost, 

het KBO, beheer van De Linde en be-

stuur St Ase dat je weer de weg zult 

vinden naar onze mooie locatie, maar 

ook wanneer je elders woont in Etten-

Leur ben je van harte uitgenodigd om 

aan aktiviteiten deel te nemen, waar-

onder Yoga & Meditatie. 
 

Lesmogelijkheden zijn er op maandag-

middag en –avond, dinsdagochtend, 

woensdagavond en vrijdagochtend. 
 

De lessen Yoga & Meditatie duren vijf 

kwartier en de kosten van deelname 

zijn laagdrempelig. Je bent omgeven 

door fijne faciliteiten zoals een mooie 

en schone ruimte waar absoluut alle 

protocollen in verband met ieders per-

soonlijke veiligheid worden nageleefd 

en er de mogelijkheid is van een gezel-

lig samenzijn na de les om met elkaar 

bij te praten of alleen even wat te 

drinken. 
 

Wil je inhoudelijk te weten komen wat 

Yoga & Meditatie lessen voor jou kun-

nen betekenen dan is uiteraard de eni-

ge manier om daar achter te komen 

een gratis proefles meedoen. Yoga is 

voor iedereen geschikt, ook wanneer 

jezelf overtuigd lijkt te zijn van het te-

gendeel. Bel me gerust voor informatie 

en/of aanmelding. Ik hoor je graag, 
 

Namasté 

Nicole Blankers 

Yoga & Meditatie 
 

06 33689613 

blankersnicole@hotmail.com 

Lieve mensen, 
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KINDER- EN JEUGDSPELEN VAN TOEN (7) 

BELLENBLAZEN 

Buig aan de uiteinden van een ijzerdraadje aan een 

kant grotere en aan de andere kant kleinere 

’oogjes’’ Maak in een bekertje wat sop. Doop één of 

beide oogjes erin en blaas daarna door een oogje. 

Bellenblazen kun je ook doen, door een rietje in sop 

te dopen en dan uit te blazen. 
 

BLIKTELEFOON 

Hiervoor zijn 2 

lege conserven-

blikken nodig.Tik 

met een hamer 

en een spijker in 

het midden van 

de bodem een 

gaatje. Steek 

daar een draad 

door met een lengte van ongeveer 5 meter en verbindt die door het gaatje van 

het andere blik aan elkaar. Klaar is je ”telefoon”. Houdt de draad strak en je kunt 

telefoneren. Een persoon spreekt in een blik en de ander houdt het andere blik 

tegen zijn/haar oor.  
 

JOPPEN(PAALWERPEN) 

Met een baksteen slaat iemand een paaltje in de grond en op een stand van 4 á 5 

meter trekt iemand een lijn in het zand.  

Alle spelers zetten 

b.v. 3 centen op de 

paal.  

Vooraf wordt be-

paald wie er als 

eerste zijn bak-

steen mag gooien. 

Als hij mis gooit, 

mag de volgende 

gooien. Lukt het 

hem om het paaltje te raken en er vallen centen af, dan mag hij de centen heb-

ben die op maximaal de spanbreedte van duim en wijsvinger liggen. Daarna is de 

volgende aan de beurt enz. tot de centen op zijn. 

Met zeer eenvoudige middelen uit onze directe omgeving kunnen we 

speelgoed maken. Bij bepaalde spelletjes met een groep kinderen ge-

bruiken we vaak een speciale tekst of handeling. 
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KOPPES OF OTES 

Een meisjesspelletje met kopspelden. Een meisje 

legt zonder dat anderen het zien in de plooi van haar 

beide handpalmen een kopspeld met b.v. in haar lin-

kerhand de kop naar rechts en bij de andere hand 

naar links. Dan vormt ze haar handen tot vuisten en 

steekt ze vooruit. De andere speelster legt in iedere 

vuist een kopspeld met de kop naar links of rechts 

gericht. Het meisje met de spelden vraagt vervolgens bij de linkerhand: “koppes 

of otes?” Na het  antwoord b.v. koppes  opent ze haar linkerhand en als dan de 

koppen van de spelden in dezelfde richting liggen, dan mag degene die het ant-

woord gaf beide spelden hebben. Als ze b.v. als antwoord geeft otes en de spel-

den liggen in dezelfde richting dan is zij haar speld kwijt. Bij koppes liggen de 

spelden in dezelfde richting en bij otes tegengesteld.  

Als de ligging van de spelden in beide handen goed wordt geraden, dan wordt er 

gewisseld. 
 

MOEDERKE NA 

Een meisje in een groep doet iets voor, b.v. een arm op moeilijk bereikbare plek 

van het lichaam brengen of een been in de nek leggen. De anderen moeten dat 

dan ook proberen te presteren. 
 

SCHIPPER MAG IK OVERVAREN 

De kinderen staan in een lange rij aan één kant van het speelveld. Eén iemand 

staat in het midden van het veld. De kinderen die in de rij staan willen naar de 

andere kant “varen”. Ze zingen daarom “Schipper mag ik overvaren ja of nee?” 

Waarop de schipper antwoord “ja” en de groep zingt “Moet ik dan ook tol betalen 

ja of nee?” De schipper kan dan antwoorden “nee”, dan rennen de kinderen naar 

de overkant. De schipper kan ook antwoorden “ja”. Waarop de groep kinderen 

vraagt: “Hoe?” De schipper vertelt dan hoe de kinderen naar de overkant mogen 

varen. Bijvoorbeeld door te hinkelen, achterste voren te lopen, te schreeuwen 

etc etc. Als de schipper vertelt heeft hoe de kinderen moeten overvaren gaan ze 

varen, de schipper probeert ondertussen de kinderen te tikken. Hij moet hierbij 

ook hinkelen, achterste voren lopen etc. Als hij kinderen getikt heeft dan worden 

zij ook schipper. 
 

Het is toch fijn om deze spelletjes te herinneren en weer opnieuw te beleven en 

zelfs te doen. 
 

Veel genoegen, Snekcub Noot. 

Bedankje, 
 

Namens mijn vrouw en mij willen wij U langs deze weg allemaal bedanken voor de 

mooie kaarten die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwe-

lijksfeest 
 

Ondanks deze moeilijke tijd hebben wij toch nog geprobeerd er een leuke dag van 

te maken en dat was zeker het geval. 
 

Met vriendelijke groet, 

Theo en Corrie van der Griend. 
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Een Diamanten Huwelijk 

Kees werd geboren in Etten en Riet in 

Prinsenbeek. 

Tijdens zijn werkzaamheden in Prin-

senbeek kwam hij toevallig bij Riet 

thuis aan de Strijpenseweg en kreeg 

zodoende een oogje op haar. Hij is 

haar nooit meer uit het oog verloren. 

Na hun huwelijk woonden zij jarenlang 

in (de straat) de Grauwe Polder. 

Zij kregen 2 kinderen, Anja en Herman 

en zij hebben 4 kleinkinderen. 

Riet is bij KBO-Etten een trouwe gaste 

bij de bingo. 

Kees heeft altijd in Etten-Leur ge-

woond; hij kent dan ook héél veel 

mensen. 

Hoewel zijn gezondheid jammer ge-

noeg een beetje te wensen overlaat, is 

zijn geheugen nog prima. 

Toen de kinderen naar school gingen, 

is Riet bij de zusters in de Bisschops-

molenstraat  gaan werken. 

‘Een betere werkgever is bijna ondenk-

baar’, vertelt ze. 

KBO-Etten wenst hen samen nog vele 

gezonde en gelukkige jaren toe. 
 

Ria Trouw 

Kees en Riet Huijbrechts-van Gool 
 

28 juli 2020          60 jaar getrouwd 

Rabobank ClubSupport 
 

De Rabobank ClubSupport actie is weer van 

start. Met deze actie, waar ook KBO-Etten voor 

heeft ingeschreven, heeft uw club kans op een 

mooie financiële bijdrage. De hoogte van het 

sponsorbedrag bepaalt U door Uw stem uit te 

brengen. Hoe meer stemmen er uitgebracht 

worden op KBO-Etten, hoe hoger het sponsorbe-

drag. Daarom roept KBO-Etten al haar leden op 

die lid zijn van de Rabobank hun stem uit te 

brengen.  

U kunt stemmen van 5 tot 25 oktober. 

 

Hoe kan ik stemmen 
Door in te loggen in de app of op onze website en via ‘Zelf regelen’ en ver-

volgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport. 

Breng uw stem uit en steun daarmee KBO-Etten. 
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KBO Etten hervat een groot aantal  
activiteiten in De Linde 

Vanaf 1 september mogen er weer ac-

tiviteiten plaatsvinden in De Linde, 

mits men zich houdt aan de afspraken: 

 niet komen als men verkouden is, 

koorts heeft of te maken heeft met 

benauwdheid; 

 binnen de Linde hanteert men een 

afstand van 1,50 mtr t.o.v. andere 

bezoekers; 

 de routing volgen in het gebouw. 

Langs welke deuren kan ik binnen en 

hoe verlaat ik weer het gebouw; 

 de richtlijnen inzake hygiëne neemt 

men in acht: desinfecteer je handen 

bij binnenkomst, niet met veel men-

sen naar het toilet;  

 accepteer de aanwijzingen van de 

organisatoren van de activiteit en 

van het personeel van De Linde; 

 bestel drank via een formulier en 

coördineer de betaling, zodat deze 

kan plaatsvinden met de vrienden-

pas, de pinpas of bonnen; 

 kom niet in de keuken van De Linde.  
 

Tijdens het gebruikersoverleg is ge-

sproken over het luchtbehandeling sys-

teem in De Linde, inhoudende dat: 

 de Airco is afgezet.; 

 de elektrische handdrogers in de toi-

letten voorlopig zijn verwijderd en 

vervangen door papieren handdoe-

ken; 

 het luchtbehandeling systeem in De 

Linde regelmatig de lucht onttrekt 

uit de diverse lokalen in De Linde en 

deze naar buiten blaast. Vervolgens 

wordt er lucht van buiten gefilterd 

en voorverwarmd in de lokalen ge-

bracht. 

 De aan- en afvoer zijn gescheiden en 

er is een vuilfiltersignalering aanwe-

zig. Er is een onderhoudscontract 

waardoor de filters op tijd worden 

gereinigd. 

Rekening houdend met onderstaande richtlijnen van Stichting Ase/De Linde zijn 

we op 1 sept. j.l. weer gestart met een aantal activiteiten. Zie het overzicht in 

dit KBO Lindeblad en raadpleeg de activiteiten coördinator voor meer informatie 

hierover. 

We rekenen erop, dat iedereen voorzichtig is en blijft en voorkomt dat men an-

dere KBO-leden besmet. 

De Linde is weer open. 
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Gezocht enthousiaste Vrijwilligers om te 

helpen in De Linde  

Het bestuur van De Linde is al jaren in 

gesprek met de gemeente over vol-

doende medewerk(st)ers voor de poule 

beheer- en onderhoudstaken wijkge-

bouwen. Zoals u veelvuldig in de krant 

hebt kunnen lezen denkt de politiek 

maar een kant op, nl. bezuinigen, be-

zuinigen, enz. 

Ook landelijk maakt men wetten zoals 

de Participatiewet, waarvan men weer 

na enkele jaren moet constateren dat 

deze niet werkt voor de mensen zon-

der werk, al dan niet met een arbeids-

beperking. 

Kortom het schiet niet op. 

 

Intussen is het bezoekersaantal fors 

gestegen en moeten we samen zorg 

dragen dat alle beheers- en onder-

houdstaken worden vervuld. 

 

Om niet vast te gaan lopen, hopen we 

dat er enthousiaste vrijwilligers kun-

nen worden gevonden om mee te hel-

pen en het dreigende  

en grote tekort aan handjes mee op te 

vullen. Helaas heb ik al moeten drei-

gen met een gedeeltelijke sluiting van 

het gebouw.  

 

Van gemeente wege wordt niet veel 

verwacht, dat is inmiddels wel duidelijk 

geworden. Weth. Vrolijk onderschrijft 

het “bruisende karakter”” van de wijk-

gebouwen, maar is niet bereid hiervoor 

meer fte’s (personeel) beschikbaar te 

stellen. 

 

De werkzaamheden voor vrijwilligers 

betreffen vooral voor of achter de bar. 

Iets voor u? Of voor uw partner?  

 

Laat het mij weten of geef het door 

aan Kees Jongenelis of kom zelf even 

binnenlopen bij De Linde.  

Samen kunnen we heel veel. 

 

Harrie Dirkx 
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Oplossing puzzel nr 3-2020 
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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


Pagina 44                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

 



Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   45 

 de contributie van KBO- Etten € 23,-- per jaar bedraagt.  

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

 € 22,-- bedraagt. 

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

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

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

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

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

desgevraagd getoond moet kunnen worden. 

 het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 januari en 1 juli de 

jaarcontributie bedraagt. 

Het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 juli en 31 december bedraagt  

€ 11,-- 

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

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

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

lid willen worden. Aanmeldingskaarten en ledenwerffolders staan in de 

bovenste ring van de folderstandaard in de hal van De Linde. 

 aanmeld- en uitschrijfformulieren te downloaden zijn via de website 

www.kboetten.nl 

 wij natuurlijk liever aanmeldingen ontvangen dan afmeldingen. Mocht u toch 

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

worden bij de ledenadministrateur Diny de Vugt; deponeren in de KBO-

brievenbus in De Linde.  Daarbij de reden van afmelding  vermelden; dit kan 

op het uitschrijfformulier dat te downloaden is via de website: Pagina’s: 

Lidmaatschap – Opzeggen   

 wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres moeten doorgegeven 

worden aan de ledenadministrateur:   

 - via e-mail: dinydevugt@kboetten.nl 

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

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

Lindeblad en ONS. 

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

geen activiteiten plaatsvinden op de data van jaarvergadering, cabaretviering 

en kerstviering. 

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

Lindeblad sponsoren. 

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

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

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

 Wél telefonisch aanmelden: (076) 303 1302 

 kopij voor het volgende KBO-Lindeblad voor 29 oktober 2020 a.s. 

gestuurd kan worden naar de secretaris Peter Schellens, Guido Gezellelaan 84, 

4873 GE of per email naar: peterschellens@kboetten.nl 

Wist u dat: 

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