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Voorwoord van de voorzitter 
Een voorwoord schrijven terwijl er 

mondjesmaat activiteiten hebben 

plaatsgevonden en er voorlopig geen 

vooruitzicht is op grote gezamenlijke 

activiteiten, vind ik een probleem. Daar 

komt bij dat terugblikken niet mijn 

sterkste kant is. Ik kijk liever vooruit. 

Waar ga je dan over schrijven? 

De herfst heeft zijn intrede gedaan, de 

dagen worden korter en de nachten 

worden kouder.  

De bomen verliezen hun bladeren. Het 

brengt ons wel een prachtig kleurenpa-

let in de natuur.  

Als je dat gadeslaat denk je bij jezelf 

wat is de natuur toch mooi. 
 

Maar helaas het coronavirus is nog al-

tijd onder ons. Ik heb vernomen dat 

enkele KBO-leden ook getroffen zijn 

door het coronavirus. Ik hoop dat zij 

snel opknappen en weer de oude wor-

den. 
 

De RIVM-maatregelen worden herhaal-

delijk aangepast door de toename/

afname van het aantal besmettingen. 

Dat betekent dat de KBO-activiteiten 

balanceren op wel of niet doorgaan. 

Gaan de deuren van de Linde wel of 

niet op slot? De hoop is gevestigd op 

een dalend aantal besmettingen zodat 

ons door overheid weer wat meer be-

wegingsvrijheid wordt gegeven en u 

toch in een gezelschap de feestelijke 

decembermaand kunt doorbrengen.  
 

Ondanks vruchtbare en ook wel succes-

volle gesprekken met gemeente en 

overige marktpartijen kan ook het be-

stuur niet veel anders dan zo goed mo-

gelijk proberen te dealen met de moge-

lijkheden die toelaatbaar zijn. Ook het 

bestuur vraagt zich af wat momenteel 

de beste manier is om activiteiten te 

faciliteren voor onze leden. Helaas, mo-

menteel zijn deze mogelijkheden zeer 

beperkt of zelfs 

geheel niet aan-

wezig. Omdat we 

onze leden in 

2020 weinig tot 

niets hebben kun-

nen aanbieden 

heeft het bestuur 

besloten om voor 

het jaar 2021 een contributiekorting 

voor alle leden en gastleden in te voe-

ren. Verderop in ons blad wordt u hier-

over uitgebreider geïnformeerd. On-

danks alle corona ellende kan ik u toch 

een positief nieuwtje mededelen. Ons 

vrijwilligersteam is uitgebreid met 1 

VOA, mevrouw Ria Nedermouwe en 3 

cliëntondersteuners namelijk de dames 

Leny Willers en Tineke van den Heikant 

en de heer Hans Gersen. Zij gaan het 

bestaande team ondersteunen bij de 

groeiende vraag naar sociale hulp on-

der onze leden. Verderop in dit blad 

vindt u een foto en contactgegevens 

van deze nieuwe vrijwilligers. Ondanks 

alles is bij mij het glas altijd halfvol en 

nooit halfleeg en heb ik het volste ver-

trouwen in de toekomst. Het kan zo 

maar eens zijn dat we sterker uit de 

coronacrises komen dan dat we voor-

heen waren. Dat aan alle activiteiten 

door veel meer leden, met volle tevre-

denheid en enthousiasme gaat worden 

deelgenomen. Dat er maar snel een 

vaccin mag zijn, zodat we zonder angst 

voor besmetting al onze activiteiten 

kunnen hervatten. Kortom ik hoop dat 

we een gezellig KBO-jaar 2021 tege-

moet gaan. Ik sluit af door ieder een 

fijne sinterklaas, prettige kerstdagen 

en een gelukkig nieuw jaar te wensen. 

Pas goed op uzelf en op elkaar, blijf ge-

zond en tot ziens in De Linde.  



Pagina 4                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

Voorzitter: 

Dhr. Jack Oomen,   

Hoevenseweg 5, 4874 LX Etten-Leur  

Telnr.: 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 

Overleg WMO: 

Dhr. Jan Verhoeven 

Schoonhout 23, 4872 MA  Etten-Leur  

Telnr: 076 501 54 47  

E-mail: janverhoeven.KBOetten@gmail.com  

Reporter/ Foto/ Bingo: 

Dhr. Theo Van der Griend 

Halewijnstraat 33, 4875 CT Etten-Leur 

Telnr.: 076 501 81 39  

E-mail: theovandergriend@kboetten.nl 

Plv. Penningmeester/Coördinator vrijwilligers: 

Dhr. Ben Deters  

Stationsstraat 16e, 4872 TD Etten-Leur  

Telnr.: 076 503 52 26  

E-mail: bendeters@kboetten.nl 

mailto:jackoomen@kboetten.nl
mailto:riatrouw@kboetten.nl
mailto:vanpeermartien@gmail.com
mailto:janverhoeven.KBOetten@gmail.com
mailto:bendeters@kboetten.nl
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van oktober t/m april 

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. 

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.com  
 

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. 076 503 84 81 

 jvandorst@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:isabellamets@hotmail.com
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. 076 501 64 97 

 nicogeers@ziggo.nl 

 Mevr. D. Hendrikx,  tel. 076 530 91 42   

 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 

 kjsluyer@gmail.com  
 

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:kjsluyer@gmail.com
mailto:pimofwillem@casema.nl
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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. 076 503 62 55  

of 06 360 274 59  

pwvermunt@hetnet.nl 

Dhr. Jan Wiegers  

tel. 076 503 11 80  

je.wiegers@ziggo.nl 

B
e
la

s
ti

n
g

in
v
u

lh
u

lp
e
n

 

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 

C
li
ë
n

te
n

o
n

d
e
r
s
te

u
n

e
r
s
 

Mevr. Tineke van den Heijkant 

tel. 06 489 287 30    

tineke@heykant.nl 

Dhr. Hans Gersen 

tel. 06 418 294 30 

h.gersen@ziggo.nl 

Mevr. Leny Willers 

tel. 076 503 33 62 

of 06 175 131 31 

r_willers@t-mobilethuis.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 

O
u

d
e
r
e
n

a
d

v
is

e
u

r
s
 

Mevr. Ria Nedermowe 

tel. 076 501 28 71 

of 06 219 140 61 

nedermowe@telfort.nl 

mailto:pwvermunt@hetnet.nl
mailto:je.wiegers@ziggo.nl
mailto:r.vanheuveln@telfort.nl
mailto:jfdeleeuw@deleeuw.it
mailto:pietregt@casema.nl
mailto:pietregt@casema.nl
mailto:pietregt@casema.nl
mailto:pietregt@casema.nl
mailto:doortjenooijens@gmail.com
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 

  Bij een behandeling 
 

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  06 128 260 46   Cees.bets.willemse@home.nl 

Bridgeclub Etten-Leur   

 Dories van de Reepe-Lohle   

   06 163 504 46   bridgeettenleur@gmail.com 

De Losse Feeter  

 Ad van Opstal  06 542 559 29   Ad.vanopstal@hetnet.nl 

DIO Bewegen voor Ouderen   

 Debby Geelen  06 539 317 25   debbygeelen@hotmail.nl 

Heemkundekring    

 Piet Paantjes  06 551 486 95   voorzitter@janutenhoute.nl 

Inloop ochtend Oecumenisch Inloophuis  

 Daniëlle Breedveld  076 501 43 38   dbreedveld@ziggo.nl 

Kinderkookcafé    

 Astrid Scheepers      stieneke1409@gmail.com 

Kookclub Toeweej  

 Jan Mucharowski  06 227 458 82   j.mucha@kpnmail.nl 

Kruisvereniging Etten-Leur   

 Joke Voermans      Jokevoermans2@gmail.com 

Oogcafé   

 Kees Lambregts  06 110 959 04   cees_lambregts@ziggo.nl 

PCOB   

 Ineke Pleune  076 502 16 40   inekepleune@gmail.com 

Philatelica West Brabant   

 Wilfred van Wijk  06 218 328 07   Wilfred.van.wijk@icsp.nl 

Pro Musica   

 Frans Aarts  06 208 384 29   Fransaarts43@hotmail.com 

Samentuin van Gogh   

 Kees Naalden  076 502 10 59   keesnaalden@casema.nl 

Stijldansen St. Swing   

 Corrie Weterings  076 503 20 25   info@stichtingswing.nl 

Videogroep   

 Jan de Ruijter   06 273 359 67   j.deruijter@kpnmail.nl 

Vrouwen van Nu  

 J. Buijks  06 282 237 80   w.p.j.buijks@ziggo.nl 

Vrouwenprofiel   

 Els Tieleman  06 154 616 13   elstieleman@hotmail.com 

Wijkbelang Centrum Oost   

 Isabelle Borghouts  076 503 39 53   Isabelle.borghouts@ziggo.nl 

Yoga    

 Nicole Blankers  06 336 896 13   blankersnicole@hotmail.nl 

Zumba    

 Tamara Balaban  06 191 140 08   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)  

 

Tot nader bericht geen activiteiten 

i.v.m. Corona 

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. 076 501 57 17,  

    e-mail: dinydevugt@kboetten.nl   
 

Adviseur Seniorenraad:  Dhr. Cees Musters 

Technisch adviseur:    Dhr. Hans van Berkel 

Vrijwilligersavond 
 

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

nemen. De vrijwilligersavond, die gepland stond op vrijdag 18 decem-

ber kan niet doorgaan, i.v.m. de RIVM-maatregelen daar er maar een 

zeer beperkt aantal personen aanwezig mogen zijn. 
 

Helaas. 

mailto:ddvugt@kboetten.nl
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Eenmalige contributieverlaging voor 2021 

Beste mensen, 

U zult ongetwijfeld de laatste maanden 

wel eens gedacht hebben: dit wordt 

een wel erg rustig KBO-jaar. Op een 

ingelaste jaarvergadering na en de me-

dedeling dat de cabaretmiddag en de 

kerstviering niet door kunnen gaan, 

blijft het oorverdovend stil van de kant 

van het bestuur. 

Wellicht dat enkelen zelfs gedacht heb-

ben: ik krijg wel erg weinig waar voor 

mijn geld. Toch had het bestuur in au-

gustus al het plan opgevat iets te doen 

voor de leden om die weggevallen ge-

zamenlijke activiteiten enigszins te 

compenseren. Pas eind september ech-

ter, met de strengere overheidsmaatre-

gelen, kon het bestuur definitief beslui-

ten een aantal bijeenkomsten niet door 

te laten gaan en kon het de plannen 

om een gebaar naar onze leden te ma-

ken definitief vormgeven. 

Aanvankelijk was het idee een attentie 

te geven aan al de leden, maar zoals 

de Vlaamse schrijver Elsschot al zei: 

tussen droom en daad staan ( in dit 

geval vooral) praktische bezwaren in de 

weg. Ga maar eens ruim 1600 leden 

langs. Bovendien zou één attentie per 

adres mogelijk scheve gezichten geven, 

als zowel man als vrouw lid zijn. 

Vandaar dat het bestuur gekozen heeft 

voor een eenmalige contributie-

verlaging voor 2021 van € 4,= per per-

soon.( Voor gastleden is dit € 2,=) 

Het bestuur hoopt met dit gebaar een 

beetje tegemoet te zijn gekomen aan 

het verlies van gemiste gezamenlijke 

activiteiten. 

Het gaat er verder optimistisch van uit 

dat we u in 2021 zoals vanouds weer 

kunnen uitnodigen voor gezamenlijke 

activiteiten. Het bestuur is al druk be-

zig daar zijn gedachten over te laten 

gaan. 

Tot die tijd zullen we samen voorzichtig 

de winter door moeten zien te komen. 

Gelukkig zijn er weer de nodige clubs 

opgestart, zodat u niet helemaal ver-

stoken bent van KBO-activiteiten. 

 

Het bestuur van KBO-Etten 
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Piet van den Wijngaard afscheid KBO-bestuur  

Beste mensen,  

beste bestuursleden, 
 

Door die verve-

lende corona, 

die kwam opzet-

ten, is de jaar-

vergadering een 

tijd lang uitge-

steld dus werd 

mijn aftreden 

als bestuurslid 

officieus. 

Nu is het offici-

eel. Ik be-

schouwde mijn vrijwilligerswerk bij on-

ze actieve, informatieve en dienstverle-

nende KBO ook als hobby, het roept 

nog vele prettige gedachten in mij op; 

het is zijn prijs waard. Ook heb ik ge-

noten van de perioden dat ik in het be-

stuur van KBO Etten zitting heb mogen 

nemen en mijn inzet heb kunnen leve-

ren. Zowel sociaal maatschappelijk als 

cultureel en zelfs financieel en hierbij 

heb ik het vertrouwen gekregen. Het is 

voor mij een hele leerzame periode ge-

weest en ik heb hiervoor ook altijd de 

nodige medewerking gehad, zelfs ook 

van mijn vrouw Toos. Toos bedankt. 
 

Als ik e.e.a. de revue laat passeren dan 

denk ik aan: de tijd dat ik in de Senio-

renraad de KBO heb mogen vertegen-

woordigen, de WMO-tijd die toen op-

kwam, ledenwerving KBO samen met 

Joseph Krol informatiebijeenkomsten 

voor de KBO in den Bosch met Harrie 

Dirkx, KBO besprekingen met de ge-

meente Etten-Leur, het mogen mees-

pelen met het jaarlijks KBO Golftoer-

nooi te Esbeek op de Golf en Country-

club Midden-Brabant, waar ik in 2012 

mijn eerste hole in one scoorde, alle 

bijdragen die ik heb mogen leveren 

voor de KBO, bestuursvergaderingen, 

samenwerking met het bestuur van de 

KBO Etten en inmiddels ook van de 

KBO Leur, geweldig toch. Alles heb ik 

met plezier en enthousiasme gedaan. 
 

Ik vergelijk het met Geestelijke rijk-

dom en met het krijgen van een lintje; 

het is mij allemaal veel waard, het is 

een blijvend bezit dat niemand mij kan 

afnemen. 
 

Bestuur, bedankt, veel en goed succes 

verder in deze moeilijke coronaperiode. 

Ook succes met het bedenken en uit-

werken van mogelijkheden voor in de 

toekomst, wat onze voorzitter al aan-

gaf: Out of the box denken. 

Dank u wel. 
 

Piet van den Wijngaard 
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Aanwezig, 37 personen. 

 

1 Opening door de voorzitter: Jack 

staat even stil bij het succesvolle 

jaar 2019. Er was sprake van een toe-

nemende digitale bereikbaarheid (1150 

van de 1600 leden kunnen we per mail 

bereiken) Van belang bij berichten die 

snel bij onze leden dienen te zijn.  

Er is in 2019 (met succes) op zoek ge-

gaan naar nieuwe VOA’s en cliënton-

dersteuners. Een aantal van hen zullen 

eind 2020 ingezet kunnen worden.  

De naamgeving is een punt waar zelfs 

Den Bosch aandacht voor vraagt. Jack 

roept op eens na te denken over een 

wat aansprekender naam. De naam 

KBO blijft in ieder geval statutair ge-

handhaafd.  

Aangezien het merendeel van onze le-

den tussen de 75 en 85 zit, dienen we, 

willen we over 10 jaar nog bestaan, 

toch met zijn allen eens na te denken 

over nieuwe activiteiten waarmee we 

nieuwe (en mogelijk jongere) mensen 

lid van onze vereniging kunnen maken.  

Tenslotte somt de voorzitter een aantal 

punten op waarom men lid van de KBO 

zou moeten worden. Van het wij-

gevoel, de gezelligheid, de belangen-

behartiging tot de financiële voordeel-

tjes die een lidmaatschap oplevert bij 

de Etten-Leurse middenstand. 
 

2 De penningmeester kijkt terug aan 

de hand van de cijfers die u ook in 

Het Lindeblad nr. 3 van 2020 heeft 

kunnen bekijken. 2019 was financieel 

een goed jaar voor de KBO. 
 

3 De kascontrolecommissie (de he-

ren Cees Musters en Jan Verheyen) 

doet bij monde van Jan Verheyen ver-

slag van haar bevindingen. Het financi-

ële verslag wordt goedgekeurd en de 

penningmeester wordt decharge ver-

leend. 
 

Na punt drie een korte pauze voor kof-

fie en een versnapering 
 

4 De penningmeester laat de begro-

ting van 2021 zien afgezet tegen 

de afgelopen drie jaar. Hij licht toe en 

de vergadering keurt de begroting 

goed. 
 

5 Voor 2020 bestaat de kascontrole-

commissie uit mevrouw Naantje 

Rokx en de heer Jan Verheyen. 
 

6 De secretaris gaat even in op het 

aantal leden eind augustus 2020. 

Per 1 januari 2020 hadden we inclusief 

gastleden en deelnemers 1645 leden. 

Eind augustus waren er dat maar 18 

minder nl. 1627 We hebben de rest 

van het jaar nog om dat goed te ma-

ken. Van de leden zijn 1036 vrouw en 

591 man. Mogelijk dat in de toekomst 

dat meer weerspiegeld dient te worden 

in de samenstelling van het bestuur. 

Nu maken slechts 2 dames deel uit van 

het bestuur, maar in het Oude Testa-

ment is 1 vrouw al 1000 mannen te 

erg, dus valt het nog niet mee voor de 

5 mannelijke leden van het bestuur. 
 

7 Mevrouw Ria Trouw wordt herko-

zen en de al eerder door het be-

stuur voorgestelde kandidaat, de heer 

Jan Verhoeven, treedt nu officieel toe 

tot het bestuur. 

De heer Piet van den Wijngaard verlaat 

na 6 jaar het bestuur. 
 

Notulen algemene ledenvergadering 

maandag 21 september 2020  
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8 Jan Verhoeven stelt zich kort voor. 

 
 

9 De voorzitter neemt namens het 

bestuur afscheid van de heer Piet 

van den Wijngaard. Hij was al eerder 

onderscheiden, Jack heeft nog een 

aparte onderscheiding meegebracht 

voor 6 jaar trouwe dienst. Hij refereert 

voorts aan het werk van Piet in de seni-

orenraad, in het overleg met de ge-

meente i.v.m. de WMO. Zijn speciale 

kwaliteiten als werver van adverteer-

ders en het succes elk jaar weer bij het 

verzamelen van prijsjes voor de verlo-

ting na afloop van de fietsdriedaagse. 

Piet krijgt een dinerbon en voor zijn 

vrouw Toos is er een fraai bloemstuk. 

Tenslotte bedankt Piet. Zijn afscheids-

woord is hieronder afgedrukt. (zie blz 

13) 
 

10 Rondvraag. 

De heer Vermunt dringt aan op 

het samengaan van KBO-Etten en –

Leur. Jack wijst op een nog steeds be-

staande grens en de praktisch bestuur-

lijke bezwaren van een te grote club. 

Wel is er nu al sprake van een ver-

gaande samenwerking op het gebied 

van reizen en de inzet van VOA’s en 

cliëntondersteuners. Voorts is er regel-

matig kringoverleg. 

De heer Houtepen wijst erop de K van 

KBO niet zo maar weg te poetsen zeker 

bij de ouderen is dat nog een vaste 

waarde. 

Mevr. Houtepen wijst nog even op het 

gebaar dat het bestuur in petto heeft 

voor de leden omdat er dit jaar veel 

niet is doorgegaan. 
 

Circa 11.40 uur sluit de voorzitter deze 

uitgestelde jaarvergadering.  

Dit is voor iedereen, vooral voor hen die alleen zijn 
 

Op het moment is er geen verschil in arm en rijk 

Voor dit virus is iedereen gelijk. 

Maar ook voor ieder geldt na moeilijke tijden: 

Voor iedereen gaat de zon weer schijnen 

Helaas gaan heel veel leuke dingen niet door 

Maar gezond blijven, niet ziek worden 

Is nu veel belangrijker hoor. 

Daar gaan we nu gewoon allemaal voor. 

Het duurt misschien allemaal een beetje lang 

Des te meer genieten we ervan als alles weer gewoon is 

Alles mag en alles weer kan. 

Dan hoeven we niet meer te discussiëren 

Wel of geen mondkapje dragen 

Laten we dan a.u.b. eens gewoon 

Ouderwets over weer andere dingen praten. 

P.S. Ik hoop en velen met mij dat dit gauw gaat gebeuren. 

Dan maak ik een tekening met de allermooiste  
 

K L E U R E N 
 

Corrie Baremans  
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Het Heilig Hartbeeld op de Markt in 

Etten-Leur 

In het begin van de 20ste eeuw werden in Nederland veel Heilig 

Hartbeelden geplaatst. De meeste kwamen in de provincies Noord-

Brabant en Limburg. Meestal in de buurt van een rooms-katholieke 

kerk. In Etten kwam een beeld op het voorplein van de Lambertus-

kerk op de Markt. 

In de 13e eeuw was er binnen de 

Rooms-Katholieke Kerk al sprake van 

devotie tot het Heilig Hart van Jezus. 

Eind negentiende -, begin twintigste 

eeuw werd de verering van het Heilig 

Hart nieuw leven in geblazen. Dit ge-

beurde onder andere door de plaatsing 

van Heilig Hartbeelden. Ook werden 

kerken aan deze verering gewijd, zoals 

de Heilig Hartkerk in Breda en veel la-

ter (in 1957) op de Kerkwerve in Etten-

Leur. 

Op zondag 15 augustus 1926 werd 

door deken Van den Biezen het beeld 

voor de Lambertuskerk op de Markt in 

Etten ingewijd. Het is een creatie van 

de beeldhouwer Kees Smout, die het 

signeerde met Casmout. Het bronzen 

beeld werd in Duitsland gegoten door 

de Düsseldpf. Bronszegiesserei 

G.M.B.H. Het beeld heeft een vierkante 

travertin sokkel met een Noors granie-

ten plint en bloktrede. Op de sokkel 

staat: 

"Etten aan 

het Heilig 

Hart". Het 

beeld stelt 

Christus 

Koning voor 

met opge-

heven ar-

men. Op de 

borst staat 

het bloe-

dend hart 

met daarop 

een kruiste-

ken en is 

gehuld in een doornenkrans. 
     

In 2001 kreeg het beeld de status van 

rijksmonument. Het Heilig Hartbeeld is 

van algemeen belang vanwege de cul-

tuurhistorische waarde. Het geeft door 

zijn situering in het hart van Etten-Leur 

Onthulling van het Heilig Hartbeeld op 15 augustus 1926 (Foto’s West-Brabants Archief) 



Pagina 18                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

 



Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   19 

een indruk van de culturele, sociale en 

geestelijke ontwikkeling van de dorps-

gemeenschap uit die jaren juist op het 

laatste 20ste-eeuwse hoogtepunt van 

de Heilig Hart-devotie. Daarnaast bezit 

het hoogwaardige esthetische kwalitei-

ten. Tevens is het van bijzonder belang 

in het oeuvre van de Bredase kerkelijke 

beeldhouwer C.A. Smout. 

De beeldhouwer die het beeld vervaar-

digde, Cornelis Aloysius (Kees) Smout 

werd op 30 april 1876 in Bergen op 

Zoom geboren. Op 18-jarige leeftijd 

vertrok hij naar Amsterdam om teken-

leraar te worden. Na het behalen van 

zijn tekenakte volgde hij boetseerles-

sen om zich daarna te bekwamen in 

het beeldhouwen zijn grote passie. Hij 

meldde zich aan bij de Amsterdamse 

Rijksacademie waar hij les kreeg van 

onder anderen Ludwig Jünger, Bart van 

Hove en Ferdinand Leenhoff. In 1905 

won hij de Prix de Rome, wat hem in 

staat stelde in Parijs te studeren en 

werken. In 1909 keerde hij naar Neder-

land terug en vestigde zich in Amster-

dam, waar hij tot 1951 zou wonen en 

werken. De laatste jaren van zijn leven 

woonde en werkte hij als beeldhouwer 

in Breda, waar hij op 24 augustus 1961 

overleed.  
 

Werken uit de omgeving van  

Etten-Leur 
 

Bekende werken van hem hier in de 

buurt zijn het Heilig Hartbeeld in Oud-

Gastel en het borstbeeld van Sybrand 

Casparus Jan Heerma van Voss in het 

Trouwkerkje op de Leur. Smout maakte 

het borstbeeld in 1909 ter gelegenheid 

van het 10-jarig bestaan van de Zuid-

Nederlandsche Melasse- en Spiritusfa-

briek. Het beeld is eigendom van 

Heemkundekring Jan uten Houte die 

het in bruikleen heeft gegeven aan de 

Gemeente Etten-Leur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Rijksmonumentenregister 

Website RKD geraadpleegd 13 januari 2018 

Wikipedia geraadpleegd op 13 januari 2018 

Liesbeth Stulemeijer – Asselbergs, Een vergeten 

Bergenaar, Cornelis Aloysius (Kees) Smout, 

Boekscout, 2017. 
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Op vrijdag 18 december gaan we na een lange pauze, toch weer van start,  

om een mooi kerststuk te maken. 

In De Linde om 13.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf bakjes of schalen en snoeischaartje meebrengen, natuurlijk ook bloemen, 

groen en kerstattributen. 

Een kerstkrans maken kan natuurlijk ook, dan zelf krans en groen meebrengen. 

Voor oase en extra groen word gezorgd. 

Iedereen is welkom. 

Graag vooraf opgeven, ook vanwege de aangepaste regels in De Linde. 

bij Nel Houtepen email: nelhoutepen@live.nl of 

Toos van den Wijngaard email: toosvandenwijngaard44@gmail.com 

Kerst Bloemschikken KBO  

mailto:nelhoutepen@live.nl
mailto:toosvandenwijngaard44@gmail.com
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Haast 

 

Mijn werkzame leven begon in Amsterdam bij De Twentsche Bank. 

Ik begon op de effectenafdeling. 

Na verloop van tijd mocht ik in de effectenkluis werken. 

Dat is niet zoiets als een brandkast. 

Het was een grote ruimte met 2 verdiepingen waar alle effecten van de 

klanten bewaard werden. 

Uiteraard was het slechts de medewerkers van de kluis toegestaan om 

hier binnen te komen. 

Er waren geen ramen, de grote kluisdeur stond wel open, maar er zat 

een hek voor de ingang zodat een niet bevoegde niet naar binnen kon. 

Omdat je hele dagen onder de grond werkte zonder daglicht mocht je 

in plaats van een half uur, een heel uur pauze nemen. 

Dit betekende dat er in die pauze gebiljart werd. 

Wij gingen bv. naar Krasnapolsky op de Dam. 

Dit hotel had een biljartzaal met wel 15 biljarts. 

De ingang van de biljartzaal was in de Warmoesstraat. 

Ook gingen wij naar hotel Suisse in de Kalverstraat met 4 biljarts. 

Ook de nodige kleinere cafés in de omgeving van de bank werden be-

zocht. 

Omdat de tijd (1 uur) maar beperkt was moest je natuurlijk niet te lang 

nadenken als je aan de beurt was om te stoten. 

Dit wreekt zich nu tijdens mijn pensioen. 

Niet te lang wachten, maar zo snel mogelijk een carambole maken. 

Ik leer het niet af. 

Dus daarom zal ik nooit een goede biljarter worden. 

Na verloop van tijd verdwenen steeds meer biljartzalen en biljarts. 

Alles werd omgebouwd tot restaurant. 

Gelukkig werd het effectenbedrijf overgeplaatst naar Breda. 

Ja, en toen werd ik weer gelukkig, want hier kon weer volop gebiljart 

worden. 

En bovendien is het heerlijk wonen in Brabant. 

Ik zag pas nog op een vrachtauto de volgende tekst. 

“Ik heb ‘r noit vur gekozze um Brabander te worre mar ik haj gewoon 

gruwelijk veul geluk”. 

 

Dick Appeldooren 

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

2 varkensfiletlapjes  

2 plakken oude kaas 

30 gram appelstroop 

30 gram walnoot 

Zout en peper 

Cocktail prikker 

 

Bereiding 
 

• Laat u varkensfiletlapje pletten door uw Slager 

• Beleg met oude kaas, walnoten en stroop 

• Dichtklappen  

• Cocktailprikker erdoor steken  

• Wafeltjesmotief erin kerven, kruiden met zout en peper 

 

Bakken in de koekenpan, ca. 6-10 minuten, afhankelijk van de dikte 

van het lapje 

 

Menusuggestie  
 

Lekker met gebakken aardappelen en haricot verts 

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,- 

Stroopwafeltjes 
 

voor 2 personen 
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Kinder– en Jeugdspelen van toen (8) 

Deze keer houden we ons bezig met enkele handwerkzaam-

heden, proberen evenwicht te houden en maken iets wat de 

lucht ingelaten kan worden. We zoeken het daardoor hoger-

op. 

PUNNIKEN 
Dit is vooral een bezigheid voor meisjes. Hier-

voor is een garenklosje nodig waarin 4 spijker-

tjes zijn getikt. Je steekt een woldraad zover 

door het gaatje dat je er onder aan kunt trekken. 

De draad span je zacht 2 keer om de spijkertjes. 

Dan haal je met een stopnaald of dunne spijker 

telkens de onderste draad omhoog zodat deze 

aan binnenzijde komt. Door telkens de draad 

weer rond spijkertjes te winden en op te halen 

ontstaat een gevlochten koord. Bij gebruik van 

verschillende kleuren draad kan men een zeer 

gevarieerd koord punniken.   

STELTLOPEN 
Dat is op stokken lopen waar een voetsteun aange-

maakt is. Houd de stokken onder de armen vast en 

je kunt er mee lopen. Je kunt de stelten ook met de 

handen op enige afstand van het bovenlichaam hou-

den.   

Met meerdere personen kun je ook wedstrijden hou-

den, bv; 

-  wie het verste op de stelten kan lopen zonder eraf 

te vallen; 

-  wie het snelste over een bepaalde afstand op de 

stelten kan lopen zonder eraf te vallen. 

VLIEGEREN 
Met dunne latjes maak je een kruisvorm waar 

een touw omheen wordt gespannen. De ruit-

achtige vorm bekleden met krantenpapier of 

vliegerpapier. Aan de 4 uiteinden touwtjes 

maken waaraan het vliegertouw wordt ge-

knoopt.  

Aan de onderzijde van de vlieger maak je van 

touw een staart. Met lapjes of gras probeer je 

de juiste balans te krijgen, zodat de vlieger 

tijdens het oplaten niet naar beneden valt. 
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ZOEMKNOOP  
Steek je een touwtje door 

twee gaatjes van een grote 

knoop.  

Knoop de einden van het 

touwtje aan elkaar.  

Schuif de knoop naar het 

midden van het touwtje. 

Vervolgens doe je het touwtje om de middelvinger van elke hand.  

Trek het touwtje strak en door de knoop rond te laten slingeren wind je het touw-

tje op.   

Als het genoeg is opgewonden beweeg je beide handen van elkaar af en weer 

naar elkaar toe. De knoop gaat dan heen en weer draaien. Dit maakt dan een 

zoemend geluid.  

Door dingen zelf te maken en te doen, ervaren we dat eenvoudige dingen toch 

niet altijd even gemakkelijk zijn en er toch enige handigheid voor nodig is. 
 

Snekcub Noot 

Tips om inbraak in garages, schuur-

tjes en tuinhuisjes te voorkomen  

Inbrekers kiezen graag een ruimte waar niemand is. Als een woon-

huis er bewoond uitziet, breken ze liever in een schuur of garage in. 

Zorg dus ook hier voor goede beveiliging. Met deze tips verkleint u 

het risico op inbraak. 

In schuren, kelderboxen en garages 

liggen vaak veel dure spullen opgesla-

gen. Denk aan fietsen, een hogedruk-

reiniger, barbecue, tuinmeubelen, klus-

gereedschap en tuingereedschap. Bij 

een echtpaar met twee e-bikes en/of 

een scootmobiel kan de waarde nog 

hoger zijn. Ook in tuinhuisjes worden 

vaak waardevolle spullen bewaard. Het 

is dus verstandig om deze ruimtes goed 

te beveiligen. 
 

Goed afsluiten 
Beveiligen is een combinatie van afslui-

ten, opletten en het nemen van techni-

sche maatregelen. Gebruik sloten die 

voldoen aan het politiekeurmerk. Een 

slot dat voldoet aan het Politiekeur-

merk herkent u aan het SKG-logo met 

sterren. Maak er een gewoonte van de 

sleutel altijd uit het slot te halen. Sluit 

ramen en deuren als u weg bent, maar 

ook als u vanuit huis geen zicht heeft 

op de schuur of garage. Het beste is de 

schuur altijd op slot te houden, ook als 

u thuis bent.   
 

Goede buitenverlichting 
Zorg voor goede lampen met een be-

wegingssensor in de tuin. Deze lampen 

springen aan als iemand in de tuin 

komt. Zet of hang bij een tuinhuisje 

minstens één lamp die altijd brandt. 

Inbrekers houden niet van licht. 
 

Ramen 
Zit er een raam in de schuur of ber-

ging? Daarachter kunt u een barrière-
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stang plaatsen. Dat is een stevige me-

talen stang, die u aan de binnenkant 

van het kozijn vastmaakt. Inbrekers 

kunnen dan niet door het raam krui-

pen. Plak witte folie aan de binnenkant 

van de ramen. Zo kan een inbreker niet 

zien of er waardevolle spullen binnen 

staan. Neem een folie die niet door-

schijnt. 
 

Schutting 
Een schutting zorgt voor privacy in de 

tuin. Het is tegelijkertijd een obstakel 

voor inbrekers. Het maakt het voor een 

inbreker lastiger om in de tuin te ko-

men en weer weg te gaan. 
 

Kelderbox 
De deur van de kelderbox kunt u bevei-

ligen met anti-inbraakstrips. Dit zijn 

metalen strips die u op de deur en op 

het kozijn vastmaakt. Dit maakt het 

voor een inbreker onmogelijk om de 

deur open te wrikken. 

Fietsen op slot 
Zet fietsen en e-bikes in de schuur of 

kelder altijd op slot. Een fiets met het 

sleuteltje in het slot is voor inbrekers 

een buitenkansje. Bewaar het fietssleu-

teltje op een veilige plek. 
 

Inboedelverzekering 
Schade door een inbraak in een schuur 

of kelderbox op hetzelfde adres als de 

woning is verzekerd via de inboedelver-

zekering. Om een claim te kunnen in-

dienen, moet u aangifte doen bij de 

politie. Er moeten dan wel sporen van  

braak zijn. Zet fietsen altijd binnen. 

Een fiets in de tuin of onder de carport, 

is niet verzekerd op de inboedelverze-

kering als deze wordt gestolen.  

 

Harrie Dirkx 

Misverstanden 
 

Waarom vragen zoveel mensen geen 

zorgtoeslag aan?  

In veel gevallen heeft dat te maken 

met een misverstand. We noemen er 

een aantal: 

 Ik heb geen laag inkomen.  

Zorgtoeslag is bedoeld voor alleen-

staanden met een toetsingsinkomen 

tot 30.481 euro en voor partners 

met een inkomen tot 38.945 euro. 

Dat zijn niet alleen de allerlaagste 

inkomens. Vermogen telt ook mee, 

Laat uw zorgtoeslag niet liggen 

Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag zonder het te weten. Of ze den-

ken dat het ingewikkeld is om zorgtoeslag aan te vragen. Daardoor laten 

ze gemiddeld meer dan 200 euro zorgtoeslag per persoon liggen. Wilt u 

weten of u recht heeft op zorgtoeslag? Aanvragen is helemaal niet zo 

moeilijk  

Uit onderzoek van vergelijkingswebsite Independer blijkt dat 450 duizend 

mensen in een jaar geen zorgtoeslag hebben aangevraagd terwijl ze er 

wel recht op hadden. Het gemiddelde bedrag dat blijft liggen is naar 

schatting meer dan 200 euro. Een alleenstaande loopt maximaal 1248 eu-

ro mis, een (echt)paar maximaal 2388 euro per jaar (bedragen 2020). 

https://www.interpolis.nl/service/wonen#Inboedel
https://www.interpolis.nl/service/wonen#Inboedel
about:blank
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maar pas als u meer heeft dan 

116.613 euro als alleenstaande of 

147.459 euro als u samenwoont 

(2020). 
 

 Ik kreeg vorig jaar geen zorgtoe-

slag, dus dit jaar ook niet.  

Ieder jaar kan de situatie anders 

zijn. Misschien bent u minder gaan 

werken of met pensioen gegaan. 

Daardoor kan het gebeuren dat u 

vorig jaar nog boven de grens uit-

kwam, maar er nu onder zakt. 
 

 Mijn zorgkosten zijn niet zo hoog, 

dus de zorgtoeslag is niet voor mij. 

Zorgtoeslag is niet bedoeld voor ho-

ge doktersrekeningen, maar voor de 

premie van de zorgverzekering. 
 

 Ik ben bang dat ik het geld volgend 

jaar weer moet terugbetalen.  
Dat kan inderdaad gebeuren als uw 

inkomen achteraf hoger blijkt te zijn 

dan u bij de aanvraag opgeeft. U 

kunt dit voorkomen door de zorgtoe-

slag pas aan te vragen als uw inko-

men voor 2020 vaststaat. U kunt de 

zorgtoeslag voor 2020 aanvragen tot 

1 september 2021. U krijgt de zorg-

toeslag dan met terugwerkende 

kracht. 
U kunt ook het geld van de zorgtoe-

slag op een spaarrekening zetten 

totdat u zeker weet dat uw inkomen 

niet meer verandert. 
 

Zo ontdekt u of u zorgtoeslag kunt krij-

gen 
 

 Stap 1: Heb ik een toeslagpartner?  

Als u getrouwd bent, is uw echt-

geno(o)t(e) uw toeslagpartner. U 

vraagt dan samen toeslag aan. Ook 

als u met iemand samenwoont, kan 

die persoon uw toeslagpartner zijn. 

Het is handig om van beide perso-

nen de laatste (voorlopige) aanslag 

inkomstenbelasting bij de hand te 

houden. Als u geen aangifte doet, is 

een jaaropgaaf of loonstrook ook 

goed. 
 

 Stap 2: Heb ik recht op zorgtoeslag? 

Als u alle gegevens bij de hand 

heeft, kan onze belastinginvuller 

voor u een proefberekening maken. 

Uw financiële gegevens kan hij over-

nemen van uw jaaropgaaf of loon-

strook. 
 

 Stap 3: Ontvangen  

Als de KBO Belastinginvuller de aan-

vraag digitaal heeft verzonden en u 

voldoet aan de voorwaarden, kunt u 

de volgende maand al uw eerste 

zorgtoeslag verwachten. Hierna blijft 

de zorgtoeslag iedere maand doorlo-

pen, ook als het nieuwe jaar ingaat. 

Als uw inkomen of uw woonsituatie 

verandert, is het verstandig om deze 

wijziging door te geven. Misschien 

krijgt u hierdoor minder of meer 

toeslag. 
 

Zorgtoeslag en AOW 

Als u alleen AOW ontvangt met eventu-

eel een klein pensioen, heeft u vrijwel 

zeker recht op zorgtoeslag. Maar om 

het zeker te weten, kunt u contact op-

nemen met een van onze KBO belas-

tinginvullers. Zie voor de namen en 

adressen: in dit KBO Lindeblad 
 

Bron: Harrie Dirkx 

about:blank
about:blank
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Wonen op Maatnieuw product 
 

De ervaring leert dat iedereen graag 
zo lang mogelijk in de eigen woning 
blijft wonen. Dan is de les om tijdig 
na te denken over hoe u dat zou wil-
len. Comfortabel wonen op maat kan 
soms in de eigen woning al met een 
aantal kleine aanpassingen. Bij Cen-
trum voor Wonen kunt u een gratis 
woonscan aanvragen en helpen ge-
schoolde wooncoaches mee om te 
bezien wat u kunt doen om uw wo-
ning klaar te maken voor uw toe-
komstige woonwensen, om op die 
manier zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te kunnen blijven wonen. 
 

De gemeente Etten-Leur stimuleert 
het product ‘Wonen op maat’, waarbij de uitvoering is neergelegd bij het 
Centrum voor Wonen. De gemeente wil hiermee bereiken dat u tijdig actie 
onderneemt en niet wacht tot er een crisissituatie ontstaat. 
 

Er zijn twee mogelijkheden:  

 Een gratis woonscan: een geschoolde wooncoach komt bij u thuis en 
neemt met u de woning door. Hij geeft ook antwoord op uw vragen. 
Hiervan krijgt u een persoonlijk en duidelijk adviesrapport met heldere 
actiepunten. Het is dan aan u of u vervolgacties wilt ondernemen. Ook 
daarbij kan Centrum voor Wonen u ondersteunen. 

 U kunt ook kiezen tegen betaling een professionele bouwinspectie te 
laten uitvoeren Een bouwinspecteur komt bij u thuis en neemt concrete 
punten met u door en levert u bouwtechnische informatie aan, een 
zeer uitgebreid rapport met daarin ook prijsindicaties. Het is daarna 
wederom aan u of u vervolgacties wilt ondernemen. 

 

Centrum voor Wonen heeft al meerdere woonscans en bouwinspecties laten uit-
voeren. 
 

Wonen op Maat is een product dat door de gemeente samen met het Centrum 
van Wonen aangeboden wordt in Etten-Leur. 
 

Loop gewoon eens binnen bij Centrum voor Wonen, onze officemanagers Laura en 
Ingrid helpen u graag bij elk advies. 
 

Centrum voor Wonen is elke werkdag geopend van 9.00-13.00 uur. 
Vincent van Goghplein 37 
T. 06-83149725 
E. info@centrumvoorwonenettenleur.nl 
Volg ons ook op Facebook  
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Ik woon in een huurhuis en ontvang sinds kort pensioen. Heb ik 

recht op huurtoeslag? 
 

Dat u met pensioen bent gegaan is op zich geen reden om huurtoeslag 

te krijgen. Maar het kan er wel toe leiden. Er zijn een aantal criteria 

waar u aan moeten voldoen om huurtoeslag te krijgen.  
 

 zo mag de huur niet te hoog zijn, maximaal 737,14 euro; 

 bovendien mag uw vermogen op 1 januari 2020 niet hoger zijn 

dan 30.846 euro per persoon; 

 of u huurtoeslag krijgt hangt ook af van de leeftijd en de samen-

stelling van het huishouden. 
 

De strikte inkomensgrenzen om voor huurtoeslag in aanmerking te ko-

men zijn verruimd ten opzichte van vorig jaar. Pas boven een inkomen 

van circa 28.000 euro voor een alleenstaande en 37.000 euro voor 

partners, geldt helemaal geen recht op huurtoeslag meer.  
 

Bij het berekenen van uw inkomen moet u naar het inkomen van uzelf 

en uw (toeslag)partner kijken. Maar als u een medebewoner heeft, dan 

telt ook dit inkomen mee. Een medebewoner is iemand die deel uit-

maakt van uw huishouden en die op hetzelfde adres is ingeschreven bij 

de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders die bij 

u woont. Een medebewoner telt alleen voor de huurtoeslag mee. Ver-

huurt u een kamer, dan telt het inkomen van deze onderhuurder niet 

mee. Heeft u inwonende kinderen van 23 jaar of ouder, dan telt hun 

inkomen mee als dat meer is dan 4964 euro (2020) per jaar. Het inko-

men dat u opgeeft is het verzamelinkomen. Dat is het inkomen uit box 

1 min de aftrekposten, 2 en 3 samen, kortom het inkomen waarover u 

belasting betaalt. 
 

Als uw vermogen op 1 januari 2020 meer dan 30.846 euro per persoon 

was, dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Heeft u groene 

beleggingen, dan tellen die voor het bepalen van het vermogen voor de 

huurtoeslag mee. 

 

Laat dit eens berekenen door onze  

KBO Belastinginvuller. 

Heb ik recht op huurtoeslag? 
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De Oude Kwekerij Beatrixpark  

Wat een verwaarloosde 

kwekerij was is nu ver-

anderd in een oase en 

ligt er sfeervol bij. Het is 

een uniek stukje natuur 

wat voor langere termijn 

beschermd moet wor-

den. 
 

Onder de bezielende lei-

ding van hovenier Kees 

Naalden wordt er iedere 

week met vrijwilligers 

en omwonenden met 

veel ambitie gewerkt, en 

met alle medewerking 

van de gemeente. 
 

Het is heel belangrijk dat het park ie-

dere week goed wordt onderhouden, 

nu, maar vooral ook in de toekomst. Er 

is begonnen met al het dode hout, 

wildgroei en onkruid te verwijderen. Er 

zijn een aantal nieuwe bijzondere bo-

men aangeplant. De vegetatie is aan-

gevuld met een mengsel van wilde 

bloemen en bloembollen. Er zijn hout-

snippers gestrooid op sommige paden. 

Totaal zijn er ongeveer 100 verschil-

lende bomen, struiken en planten in de 

kwekerij. 
 

Tot de zeldzame bomen behoort o.a. 

de mammoetboom of reuzensequoia. 

Dit is een boom uit het geslacht van de 

Sequoiadendron van de cipres familie. 

De soort komt van nature voor in Cali-

fornië. De Metasequoia glyptostroboi-

des of wel watercipres of Chinese 

mammoetboom is een bladverliezende 

naaldboom. De zwarte walnoot komt 

van nature voor in het oosten van 

Noord-Amerika. Al met al markante 

bomen. 

Kroonjuwelen die nooit verloren mogen 

gaan. Verder staan er Amerikaanse 

eiken en paardenkastanje soorten. 
 

Ook huizen 

er veel vo-

gels, zoals 

bonte 

specht en 

sperwer. 

En er zijn 

eekhoorns, 

egels en 

vleermuizen 

te vinden. 
 

Er wordt momenteel gewerkt aan 

naamplaatjes, en documentatie met 

foto's en wetenswaardigheden van de 

gehele kwekerij. 
 

De bijzondere GROENE LONG, waar we 

heel zuinig op moeten zijn! 

Vrijwilligers met groene vingers zijn 

van harte welkom. 
 

Maar U ook als bezoeker. Kom gerust 

door de poort binnen en geniet van dit 

hele mooie park.  
 

Welkom. 
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puzzel  

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

mer. 

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster 

13 loofboom 14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippen-

product 20 grootse vertoning 23 de onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtel-

woord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 36 deel 

v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig 43 

woonboot 44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 

strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 

64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 

strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman. 

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woe-

de 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boom-

vrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 

eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 

Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzet-

sel 49 akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wij-

ze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 

vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out. 
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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). 



Pagina 42                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

 



Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   43 

Verhuizing? 

 
 

Beëindigen lidmaatschap? 
 

 

 

Mevr. Diny de Vugt  

tel. 076 5015717,  

email: dinydevugt@kboetten.nl 

Een jubileum? 

 

Ziek? 

 

Overlijden? 

 

Hulpvraag? 

 

Als u niets laat horen weten  

wij ook niks. 
 

 

 
Mevr. Ria Trouw, 

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

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

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

 € 22,-- bedraagt; 

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

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

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

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

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

desgevraagd getoond moet kunnen worden; 

 het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 januari en 1 juli de 

jaarcontributie bedraagt. 

 Het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 juli en 31 december bedraagt  

€ 11,--; 

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

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

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

lid willen worden. Aanmeldingskaarten en ledenwerffolders staan in de 

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

 aanmeld- en uitschrijfformulieren te downloaden zijn via de website 

www.kboetten.nl wij natuurlijk liever aanmeldingen ontvangen dan 

afmeldingen. Mocht u toch uw lidmaatschap willen beëindigen, dan moet de 

(gast)ledenpas ingeleverd worden bij de ledenadministrateur Diny de Vugt; 

deponeren in de KBO-brievenbus in De Linde.  Daarbij de reden van afmelding  

vermelden; dit kan op het uitschrijfformulier dat te downloaden is via de 

website: Pagina’s: Lidmaatschap – Opzeggen; 

 wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres moeten doorgegeven 

worden aan de ledenadministrateur:   

 - via e-mail: dinydevugt@kboetten.nl; 

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

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

Lindeblad en ONS; 

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

geen activiteiten plaatsvinden op de data van jaarvergadering, cabaretviering 

en kerstviering; 

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

Lindeblad sponsoren. 

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

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

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

 Wél telefonisch aanmelden: (076) 303 1302; 

 kopij voor het volgende KBO-Lindeblad voor 27 januari 2021. 

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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