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Voorwoord van de voorzitter 

Graag had ik jullie in deze eerste uitga-

ve van het Lindeblad 2021 veel gezellig 

en goed nieuws willen brengen. Daar 

zijn we met z’n allen wel aan toe. Me-

nigeen zal zich tijdens de jaarwisseling 

de vraag hebben gesteld, wat 2021 ons 

zal brengen. Op het moment dat ik dit 

voorwoord schrijf heerst nog steeds de 

corona pandemie en hebben we nu ook 

andere varianten van het virus. Hier-

door zitten we in een lockdown en 

sinds vrijdag 23 januari hebben we ook 

nog te maken met een avondklok. Maar 

er is licht aan het eind van de tunnel. 

De vaccinaties zijn begonnen en we ho-

pen dat deze snel zullen bijdragen aan 

een wereld zonder corona virus. Mis-

schien is er over een paar maanden 

wat meer duidelijkheid om positiever 

nieuws te brengen, wanneer we ons 

vrijwillig hebben kunnen laten vaccine-

ren.  

 

Ook voor het bestuur is voorbereiden 

van KBO-activiteiten 2021 lastig. Voor-

uitlopend op de toekomst kan ik jullie 

al wel zeggen dat de jaarlijkse algeme-

ne ledenvergadering, die normaliter in 

maart wordt gehouden, naar een latere 

datum verplaatst gaat worden. De acti-

viteiten rond Pasen komen ook in de 

knel. Kortom we hebben voorlopig nog 

te maken met een sluiting van de Linde 

en dus geen activiteiten. Nu men thuis 

zit, zijn veel mensen aan het opruimen 

geslagen. Zolders en kasten worden 

grondig onderhanden genomen. Zo ook 

bij mij thuis. Wat kom je veel tegen, 

waarvan je niet wist dat je het nog 

had. Het was wel leuk om dozen door 

te snuffelen, oude foto’s te bekijken, 

maar vooral om veel weg te doen. 

Ruimte maken op zolder maar ook in je 

hoofd. Ik ben 2 keer met een afgeladen 

auto naar de milieustraat gereden om 

alles te storten. 

De voorjaars-

schoonmaak zal 

vroeg klaar zijn 

dit jaar. Dit is ook 

goed, want we 

hopen dat we 

daarna weer leuke 

dingen kunnen 

gaan doen. Geluk-

kig is KBO-Etten 

Centrum Zuid een goede gezonde 

krachtige vereniging met trouwe leden 

en vele vrijwilligers. Het ledenaantal is 

ondanks de corona pandemie niet ex-

treem gedaald. Ondanks dat alle activi-

teiten zijn stopgezet hebben de bodes 

de ONS en het Lindeblad wel steeds bij 

u thuisbezorgd. Hiervoor dank aan de 

bodes.  

Er gaan ongetwijfeld betere tijden ko-

men. De dagen gaan lengen, het voor-

jaar dient zich aan. Het zonnetje komt 

en de narcissen steken hun neuzen al 

boven de grond. De vogels hebben nes-

teldrang en voor je het weet staan we 

midden in het voorjaar en ziet de we-

reld er weer heel anders uit. Ik ben er 

van overtuigd dat wij als KBO zeker 

weer leuke dingen kunnen gaan organi-

seren. Tot die tijd adviseer ik: pas goed 

op jezelf, blijf gezond.  

Tot ziens……………….  
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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 

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 

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 

Vicevoorzitter: 

Mevr. Nel Houtepen-Buijs   

Klappenberg 21, 4873 NN Etten-Leur 

Telnr.: 076 501 34 71 

E-mail: nelhoutepen@kboetten.nl 

Overleg WMO: 

Dhr. Jan Verhoeven 

Schoonhout 23, 4872 MA  Etten-Leur  

Telnr: 076 501 54 47  

E-mail: janverhoeven.KBOetten@gmail.com  

mailto:jackoomen@kboetten.nl
mailto:riatrouw@kboetten.nl
mailto:vanpeermartien@gmail.com
mailto:bendeters@kboetten.nl
mailto:janverhoeven.KBOetten@gmail.com
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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. T. Vloeimans , tel.: 06 402 417 01 
 trudyvloeimans@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:trudyvloeimans@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. Corrie van Gool 

tel. 076 502 03 17 

a.vangool@casema.nl 

Mevr. Marlies van Dongen  

tel. 076 502 12 76 

marliesvdongen@casema.nl 

Dhr. Tjeu Haenen        

tel. 076 502 09 34   

mhaenen66@gmail.com 

Mevr. Dymph Hendrikx     

tel. 076 530 91 42   

dymph@liesbos.nl 

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: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. Bij aanmelding de eerste maand gratis 
 Voorsteven 32, 4871 DX Etten-Leur  Tevens  60+ en gezinskortingen 
     

5. E&L Notarissen  Gratis testamentcheck controle op 

 Bredaseweg 159 juistheid 

 4872 LA Etten-Leur  
   

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,  Bij een behandeling 

 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  06 128 260 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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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 

Toelichting op de eenmalige 

reductie van uw ledencontributie 
 

Beste mensen, 
 

Zoals bekend heeft het bestuur besloten, vanwege het niet 

doorgaan van de gezamenlijke activiteiten vorig jaar en het 

wegvallen van activiteiten door de sluiting van De Linde, om 

een eenmalige korting van € 4 te geven in 2021 op uw KBO-

lidmaatschapsbijdrage van € 22. Wellicht dat een enkeling dit 

maar magertjes vindt. 

Vandaar deze toelichting. Van uw bijdrage gaat bijna € 12 naar 

KBO-Brabant in Den Bosch, vervolgens gaat er € 3 naar ASE, de 

stichting die De Linde exploiteert. Die € 3 zijn de 

gebruikerkosten per lid die we als KBO betalen voor het gebruik 

van de ruimte in De Linde. Een simpel rekensommetje laat dan 

zien dat er voor het bestuur nog maar € 7 overblijft. Van die € 7 

hebben we de korting van € 4 gegeven op uw 

lidmaatschapsbijdrage. Gastleden ontvangen een korting van  

€ 2.  

Laten we hopen dat de enigszins normale gang van zaken in 

2021 weer snel in zicht komt. 
 

Het bestuur van KBO-Etten 

mailto:ddvugt@kboetten.nl


Pagina 12                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

Belastinginvulhulpen in Coronatijd 

Het afgelopen jaar 
was voor de KBO 
belasting invulhel-
pers een raar jaar. 
Tot begin maart 
zag het er nog 
normaal uit. Die 
eerste week kon-
den we nog wel 
het een en ander 
doen. Na 8 maart 
werd alles anders. 
Geen afspraken 

meer en dus ook geen aangiftes. Een 
optie was nog wel om zaken op afstand 
te verzorgen, dus de papieren laten 
bezorgen op ons huisadres, de gege-
vens verwerken en de aangifte weer via 
de brievenbus aanbieden. Geen gewel-
dige werkwijze want het is wel geble-
ken dat een extra check op bijvoor-
beeld zorgkosten, maar ook huur-en 
zorgtoeslag vaak nodig blijkt. 
In overleg tussen KBO Brabant en de 
belastingdienst werd aan mensen die 
een machtigingscode hadden, collectief 
uitstel verleend tot 1 september. Voor 
mijn “klanten” had ik het uitstel al aan-
gevraagd en gekregen.  
Na de eerste besmettingspiek volgde 
een daling van het aantal mensen die 

“positief” waren getest en werden de 
regels wat soepeler. We konden weer 
aan de slag. Dit leidde in korte tijd tot 
een totaal aantal aangiftes voor bijna 
200 KBO-ers. Een beste prestatie om-
dat we het moesten doen zonder de 
zeer ervaren Martien Monden (gestopt) 
en de helaas overleden Piet Broos.  
 

Een mooie service van de belasting-
dienst was het informeren van mensen 
dat ze “geld lieten liggen” bij de belas-
tingdienst. Wederom werd het uitstel 
verlengd, nu tot 1 januari 2020. Het 
was zinvol om alsnog aangifte te doen. 
In mijn geval leidde dat tot een 5 tal 
extra aangiftes waarbij de teruggave 
tussen de € 110 en ruim € 1000 lag. Te 
mooi om te laten liggen. Het blijkt dat 
het vaak zinvol is om één van onze in-
vulhulpen te laten kijken of het doen 
van een aangifte voordelig is. Baat het 
niet het schaadt ook niet. Ook is het 
handig om eens met belasting advi-
seurs te praten over bijvoorbeeld kos-
ten die in de aangifte meegenomen 
kunnen worden. Medische kosten die 
de verzekering niet betaalt maar ook 
kosten voor bepaalde diëten. Reiskos-
ten voor ziekenhuis of dokters bezoe-
ken. 

Graag geef ik wat voorbeelden uit de praktijk.  
Een dame had al meerdere jaren geen aangifte gedaan. Ze vertelde 
me “ik had geen zorgkosten, geen aftrek voor giften, wel een eigen 
huis maar geen hypotheek” dus waarom zou ik aangifte doen. Haar 
inkomsten waren niet meer dan de AOW €15.519 en een bescheiden 
pensioen van € 1.183 per jaar. Doordat ze wel in aanmerking kwam 
voor aftrek wegens geen woningschuld, ouderen korting en alleen-
staande korting bleek ze toch over 2019 € 213 terug te krijgen. Dus 
ook nog maar even gekeken naar 2018. Dat leverde € 196 op en 
2017 bracht ook nog € 121 op. Toch leuk als je eigenlijk nergens op 
rekent. 
 

In een andere situatie nam iemand contact met me op door de ge-
noemde belasting brief. Ook € 15.519 AOW en meerdere kleine pen-
sioenen totaal € 4.522. Geen eigen huis geen aftrekposten maar wel 
wat kortingen. Resultaat een teruggave over 2019 van € 376. U ziet, 
het kan best zin hebben er eens naar te laten kijken. 
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Elk jaar worden belasting invulhulpen 
bijgeschoold en op de hoogte gebracht 
van de laatste wijzigingen. Lastig dit 
jaar door de lockdown. Daarom hebben 
alle Brabantse invulhulpen een soort 
examen via internet afgelegd waarbij 
het kennisniveau is getest. De uitslag 
volgt over enkele weken. Bij een goed 

resultaat ontvangen wij ons pasje en 
zijn we weer gecertificeerde belasting-
hulpen. Is het resultaat wat minder dan 
volgt een (digitale) bijscholing. 
 

U kunt dus overtuigd zijn van deskundi-
ge hulpverleners. 
 

Cees Musters 

Blad Ons in Corona-tijd. 
 

Elke maand komt toch het blad Ons, met 5 keer per jaar het infoblad 
erbij. 
 

Het infoboekje wordt opgehaald bij de drukker en uitgeteld per 10 
stuks. 
 

Dit doen Theo en Corrie gewoon thuis en op de dag zelf komt dat weer 
naar de Linde toe. 
 

Mocht er een inlegvel zijn dan wordt dat in de Ons gestopt. 
 

Dit alles gebeurt op een corona-veilige manier samen met Rien en Jo 
van Halteren. 
 

Veel gezondheid toegewenst, 
het Team Ons. 

 

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. 
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Welzijn- en zorgactiviteiten via 
meldpunt AutoMaatje 

ETTEN-LEUR - Vanaf heden kun-

nen inwoners van Etten-Leur met 

hun vragen over welzijn- en zorg-

activiteiten terecht bij het telefoni-

sche meldpunt van het AutoMaatje 

Etten-Leur. De meldpuntmedewer-

kers zullen de vraag indien moge-

lijk direct beantwoorden of de 

vraag in behandeling nemen en 

met een gericht antwoord terug 

bellen. 

Het meldpunt is van maandag tot en 

met vrijdag telefonisch te bereiken tus-

sen 10:00 en 12:00 uur op telefoon-

nummer: 06-42227991, voor vragen 

over:  
 

 Welzijn- en zorgactiviteiten;  

 het reserveren van ritten door het 

AutoMaatje;  

 aanmelden als vrijwilliger of deel-

nemer. 
 

Tot 2017 ontvingen de bewoners van 

Etten-Leur jaarlijks de papieren versie 

van de Gemeentegids in de bus. In de-

ze gids was de Seniorenwijzer opgeno-

men.  

Na het stopzetten van de papieren ver-

sie van de Gemeentegids werd de in-

formatie over welzijn- en zorgactivitei-

ten in Etten-Leur door veel ouderen 

gemist.  

Eind 2019 heeft de Stichting Samen-

werkingsplatform Etten-Leur, de Wel-

zijn- en zorgwijzer (voorheen Senioren-

wijzer), in een oplage van 3500 stuks 

verspreid over ouderen in Etten-Leur.  
 

Zij heeft er tevens voor gezorgd dat de 

inhoud van de Welzijn- en zorgwijzer 

ook te vinden is op de website van de 

Stichting Samenwerkingsplatform Etten

-Leur (www.inetten-leur.nl) en op de 

website van de Stichting Seniorenraad 

Etten-Leur (www.seniorenraadetten-

leur.com). 
 

Telefonische vragen nu via meld-

punt AutoMaatje 
 

Omdat er nog veel mensen zijn die de 

Welzijn- en zorgwijzer niet hebben of 

niet de beschikking hebben over een 

computer, is het vanaf nu mogelijk om 

het meldpunt AutoMaatje te bellen om 

hier welzijn- en zorgvragen te stellen. 
 

Bron: seniorenraad 

http://www.seniorenraadetten-leur.com
http://www.seniorenraadetten-leur.com
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De Woning-Vereeniging Etten en Leur  

 

Bij Koninklijk Besluit nummer 54 van 

29 maart 1912 werden de statuten 

goedgekeurd en eveneens bij Konink-

lijk Besluit werd de vereniging op 23 

mei 1912 toegelaten om uitsluitend in 

het belang van verbetering der volks-

huisvesting werkzaam te zijn.  
 

Tijdens de vergadering van 28 juni 

1912 werden de volgende personen in 

het bestuur gekozen, burgemeester 

J.A.M.J. Beretta, notaris Peters en de 

heren A.J. Heerma van Voss en J.P.J. 

Leijten. 
 

Twee maanden later, in augustus, 

werden de volgende leden gekozen, 

de zeer eerw. heren Jos. Schets en A.           

Blankers, pastoors, respectievelijk te 

Etten en Leur, de eerw. heer J. Meij-

nink, predikant te Etten, de heren 

A.J.C de Wolf, gemeentesecretaris, 

P.J. van Alphen, hoofd van de open-

bare lagere school te Leur en de heer 

Th. van der Horst, hoofd van de bij-

zondere R.K.-school te Etten.  

Wat opvalt is dat duidelijk rekening is 

gehouden met religie en gekeken is 

naar verhouding van de woonplaatsen 

der leden tussen Etten en Leur.  
 

Als werkkapitaal werden 22 aandelen 

uitgegeven van 50 gulden, waarvan er 

11 direct verkocht werden. De overige 

11 aandelen zou burgemeester Beretta 

bij notabele inwoners van de gemeente 

aan de man brengen. Verder kon voor 

de bouw van de woningen geput wor-

den uit voorschotten door het Rijk en 

de gemeente.   
 

Het voornemen was om op twee loca-

ties ten zuiden van de spoorlijn goed-

kope en kwalitatief goede woningen te 

bouwen. Ook hier weer een evenredige 

verdeling over Etten en Leur. De loca-

tie op Leur was nabij de spoorwegover-

gang bij de Vaartkant en in Etten in de 

Stationsstraat ter hoogte van de huidi-

ge IJzeren Pot. 
 

Op 6 november 1911 kwam een aantal notabelen van Etten-

Leur bijeen om te discussiëren of er in de gemeente een wo-

ningvereniging moest worden opgericht. De conclusie was 

dat de oprichting van zo’n vereniging nuttig voor de gemeen-

te kon zijn en aldus werd besloten. Burgemeester Beretta 

zou de concept-statuten opstellen.  

Eerste steen in de Stationsstraat  

Woningen aan de Vaartkant  
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Het eerste project in 1914 was de 

bouw van 6 woningen aan de Vaart-

kant. Voor dit project schreven 19 

aannemers in. Hoogste inschrijver was 

de firma Wed. P.F. van den Heuvel uit 

Princenhage voor f. 9.136. Laagste 

inschrijver was G. Prins van het Licht-

torenhoofd in Etten-Leur voor f. 7.610. 

Hem werd het werk gegund. Uiteinde-

lijk bedroegen de werkelijke totale 

kosten inclusief de grondaankoop  

f. 8.814,255 hetgeen neerkomt op  

f. 1.479 per woning. Grappig om te 

zien is dat toen nog in halve centen 

werd gerekend.  
 

Voor deze sociale huurwoningen en de 

later gebouwde woningen was bij de 

bevolking van Etten Leur grote belang-

stelling.  

In 1916 werd aangevangen met een 

tweede project. Wederom werden 6 

woningen aan de Vaartkant gebouwd 

en 8 woningen in de Stationsstraat. De 

werkelijke totale kosten bedroegen   

f. 27.618,125 hetgeen neerkomt op  

f. 1.972 per woning. 

Het derde project in 1920 liep niet zo 

vlotjes. Oorspronkelijk was de bouw 

van 30 woningen gepland. Echter de 

inschrijvingen vielen zo hoog uit dat 

dit financieel niet haalbaar was. De 

gemeenteraad werd voor het blok 

gesteld; of het voorschot van f. 

145.000 te verhogen naar f. 181.000 

of het aantal te bouwen woningen 

terug te brengen van 30- naar 22 

woningen. Gekozen werd om 22 wo-

ningen te bouwen, 12 in de Stations-

straat en 10 in de Vijfhuizenweg. Uit-

eindelijk bedroegen de werkelijke tota-

le kosten f. 134.828,085 hetgeen neer-

komt op f. 6.128 per woning. Dat is 

ruim driemaal zoveel als de bouwkos-

ten van de woningen in 1916. 
 

In de jaren 70 van de vorige eeuw 

werden zowel de huizen aan de Vaart-

kant en de Vijfhuizenweg als in de Sta-

tionsstraat voor nieuwbouw gesloopt.  
 

Afgezien van de realisatie van een aan-

tal noodwoningen in 1946 was de bouw 

van deze 42 woningen het belangrijk-

ste wapenfeit in het 35-jarig bestaan 

van de Woningbouw-Vereeniging Etten 

en Leur. Op 11 november 1947 werd 

de vereniging opgeheven en werd het 

voortgezet als Gemeentelijk Woningbe-

drijf Etten-Leur, een tak van dienst van 

de gemeente.  

 

Bronnen:  

Gemeenteraadsverslagen Etten-Leur in het West-

Brabants Archief,  

Verslagen WoningVereenig Etten en Leur,  

Krantenberichten Delpher en de  

publicatie Van pand naar klant, De case Woon-

stichting Etten-Leur, door Harrie Dirkx en Rijk 

van Kooij (2002).  

Met dank aan de heer Harrie Dirkx, oud-directeur 

Woonstichting Etten-Leur.    

©Cor Kerstens, 5 januari 2021.  

Woningen in de Stationsstraat 

Woningen de Vijfhuizenweg 
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ETTEN-LEUR - De dagen zijn nog donker, maar 

in het hart van Rob van Heuveln schijnt de 

zon. Want na maanden soebatten heeft hij 

voor elkaar gekregen dat een luifel is ge-

plaatst tegen hinderlijke inval van zonlicht op 

het scherm van de pinautomaat bij Nieuwe No-

belaer in Etten-Leur. 
 

Maanden van bellen, schrijven, mopperen en mai-

len, met de gemeente en de plaatselijke Rabobank, 

gingen daar aan vooraf. Van Heuveln, die als cli-

ëntondersteuner actief is bij de Katholieke Bond van 

Ouderen in zijn gemeente, vond dat er iets moest 

worden gedaan aan het probleem met pinnen bij 

het kantoortje aan de Anna van Berchemlaan. 

Tijdens de warme maanden, als de zon volop 

scheen, was het op dagen soms uren onmogelijk 

om te pinnen, omdat de zon op het scherm scheen. 

De schittering zorgde er voor dat de pinner niet kon 

zien wat ie aan het doen was. Vooral ouderen, die 

daardoor onverrichter zake weer huiswaarts moes-

ten keren, hadden daar hinder van.  

Maar het probleem is verholpen, meldt Van Heu-

veln. Hij richt zijn aandacht nu ook weer op de geldautomaat van de bank aan het 

Van Bergenplein: ‘Want daar speelt het ook’. 
 

Bron: BN DeStem 

Luifel  

Oplossing  

decemberpuzzel 
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Biljarten en beroepen 

 
Wij biljarters maken soms de mooiste caramboles. 
Maar vaak lijkt het ook nergens op. 
Er zijn mensen die het biljarten in het bloed zit. 
Ook zijn er mensen die het bloed naar hun hoofd voelen lopen omdat zij 
er niets van bakken. 
 
Zou het allemaal met aanleg en talent te maken hebben? 
Ik denk het niet. 
Volgens mij heeft het iets te maken met waar je je voorheen in het ar-
beidsproces mee bezig hield. 
 
Leden die op de suikerfabriek gewerkt hebben weten de ballen heel goed 
bij elkaar te houden. 
Je zou zweren dat de ballen met zoetigheid aan elkaar geplakt zijn. 
 
Ook hebben wij leden die in het verleden iets met fietsen van doen had-
den. 
Nou bandstoten hoef je die niet te leren. 
Zij weten de banden wel te gebruiken en ook bij het kleine spel lijkt het 
wel of de ballen aan elkaar geplakt zijn met solutie. 
 
Chauffeurs doen het bij ons ook heel goed. 
Zij kunnen de ballen sturen, maar af en toe gaat hun speelbal in plaats 
van tegen de beide andere ballen aan, er precies tussendoor. 
Alsof zij nog hun rijbewijs moeten halen. 
 
Zelf heb ik mij ruim 45 jaar bij een bank met effecten beziggehouden. 
Nou het heeft op mijn biljartkunsten geen effect gehad. 
Ik zal altijd wel verkeerd effect blijven geven. 
Net zoals in het effectenverkeer je koopt terwijl je beter nog even had 
kunnen wachten. 
En als je verkoopt had je beter kunnen kopen. 
 
Dick Appeldooren 
Secretaris B.V.O. 
(Biljart Voor Ouderen) 



Pagina 22                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

Bereiding 

Stap 1. 

Laat het vlees op kamertemperatuur komen. 
 

Stap 2. 

Verwijder het lelijke buitenblad van de preistelen en snijd het lichtgekleurde deel 

van de prei in schuine stukken van circa 5 cm lang. Doe de boter en de wijn in een 

pan waar de stukken prei naast elkaar in passen en roer er het bouillonpoeder, de 

dragon en wat peper door. Leg de stukken prei in de pan en giet er zoveel water bij 

dat ze tot de helft onder staan. Breng aan de kook, draai het vuur laag en laat de 

prei met het deksel op de pan circa 10 minuten zachtjes stoven (de juiste tijd is 

afhankelijk van de dikte van de prei). Controleer met een prikker of een vork of de 

prei gaar is. Neem de stukken prei uit de pan en houd ze afgedekt warm. Draai het 

vuur hoog en laat het stoofvocht inkoken tot er nog een paar lepels over zijn. Warm 

de stukken prei nog kort door in het ingekookte vocht. 
 

Stap 3. 

Bak intussen de biefstukken op de gebruikelijke manier in de hete braadboter tot de 

gewenste graad van gaarheid. Bestrooi ze met wat zout en peper en serveer ze met 

de gestoofde prei.  
 

Menusuggestie  

Lekker met gebakken aardappeltjes. 

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,- 

 

 

Ingredienten 

2 biefstukken 

25 g braadboter 

zout en versgemalen peper 

 

 

 

 

 

Voor de gestoofde prei: 

2 stelen prei 

25 g boter 

1 glas droge witte wijn 

1 theel. bouillonpoeder 

1/2 theel. gedroogde dragon 

versgemalen peper 

Biefstuk met gestoofde prei 
voor 2 personen 
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We hadden ons klaargemaakt om te vertrekken naar een feest. 

We lieten het nachtlichtje branden, en zetten het antwoordapparaat aan, 

hingen een handdoek over het kooitje van de parkiet en de kat werd buitengela-

ten. 
 

We belden een taxi en toen die er aan kwam gingen we naar buiten. 

Maar op het moment dat wij buiten kwamen schoot de kat terug naar binnen.  

We wilden haar niet binnen sluiten, aangezien ze het op de parkiet gemunt had. 
 

Mijn vrouw ging al in de taxi zitten terwijl ik achter de kat aan moest. 

De kat rende de trap op en ik zette de achtervolging in. 
 

Mijn vrouw, die dus al in de taxi zat te wachten, 

wilde niet dat de bestuurder wist dat het huis  

verlaten zou zijn die nacht.  

Daarom vertelde ze de chauffeur: “Hij is nog even naar 

boven om mijn moeder een goede nacht te wensen”. 
 

Enkele minuten later zat ik in de taxi.“ 

Sorry dat het zo lang duurde zei ik, 

maar die stomme trut had zich verstopt onder het bed.  

Ik heb haar met een stok moeten porren om haar er on-

der uit te krijgen. 

Toen wilde ze weglopen, maar ik heb haar bij haar nekvel gegrepen  

Daarna heb ik haar in een deken moeten draaien om te voorkomen dat ze me zou 

krabben  

Maar ’t is gelukt, ik heb haar dikke lijf beneden gekregen en ik heb haar in de tuin 

gezwierd! 

Hopelijk kakt ze vannacht niet weer op mijn groenten. 
 

Er viel een diepe stilte in de taxi…………… 

De Kat 

Heeft u een oproep gehad voor de vaccinatie 

voor Covid 19 van het RIVM, maar kunt u niet 

zelf naar de vaccinatielocatie komen?  

ANWB AutoMaatje helpt! 
 

Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de 

vaccinatielocatie, kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 

uur bellen naar ANWB AutoMaatje Etten-Leur 06-42227991 . 

of een email sturen naar automaatje@inetten-leur.nl 

Samen komen we er wel! 
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Kinder– en Jeugdspelen van toen (9) 

SUFFEN 
Is een spel dat, voor zover mij bekend, alleen 

in Oud-Gastel door jongens wordt gespeeld. 

Omdat we te ver van school wonen, kunnen 

we in de middagpauze niet naar huis om te 

eten. Dus doen we dat in een leslokaal op 

school. Na afloop rest er nog voldoende tijd 

om ons te ontspannen en een spelletje te spe-

len op het schoolplein.  

Eén daarvan noemen wij ‘suffen’. 
 

Suffen lijkt een beetje op ’kruisje-rondje’ en 

’drie op één rij’. 
 

Twee spelers gaan tegenover elkaar zitten met 

een tegel van het schoolplein tussen zich. 

Daarop tekenen we met een stuk krijt 9 vak-

jes.  
 

Een speler heeft de 3 steentjes, en de ander 3 stokjes.  
 

Elke speler gaat om beurten proberen de 3 steentjes of 3 stokjes op één rij te krij-

gen. Horizontaal, verticaal of diagonaal. 
 

Iemand begint met een steentje in een vak te leggen.  

De ander legt een stokje in een ander leeg vak. 
 

Om beurten leg je de andere steentjes of stokjes in een leeg vak.  
 

Zo wissel je af. Als er dan geen ’3 op een rij liggen’, neemt degene die als eerste 

begon een steentje en legt dit in ander leeg vak. Als er nog geen 3 op een rij lig-

gen, neemt de andere speler een stokje en legt dat in een leeg vak. 
 

Dit gaat net zo lang door totdat iemand er ’drie op een rij’ heeft liggen.  
 

Die is dan de winnaar, de andere heeft verloren en heeft zitten ’suffen’.  
 

Vandaar de naam van dit spel. 

 

TOLLEN 
Is een spel dat meestal door meisjes wordt gespeeld.

We noemen het op bepaalde plaatsen ook wel ‘pientollen.’ 

Benodigdheden: een houten T-vormige tol, voorzien van een ijzeren punt, en een 

zweep. 

Steek de tol in de grond, b.v. tussen trottoirtegels of straatstenen, of in een  

Het is toch best wel leuk dat je kind van toen zoveel keuze had uit 

verschillende spelletjes en speelmogelijkheden. We beleven ze weer 

echt en zijn opnieuw in de tijd van toen. 

Deze keer een nieuwe variatie. 
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gaatje van een putdeksel.  

Daarna windt men het touwtje van de 

zweep rond de tol. Als je de zweep 

snel wegtrekt begint de tol te draaien. 

Houdt de tol draaiende door er regel-

matig met de zweep tegen aan te 

slaan. Als je de tol in een grote boog 

slaat kan hij wel eens door een ruit 

vliegen. 

De tol blijft ook wel eens enige tijd in 

het touwtje hangen; vooral als dat 

touwtje nat is. Je kunt de tol versieren met punaises of met krijtjes. 

 

KWATSEN 
Is een spelletje dat we met knikkers spelen.  

Vanaf een bepaalde lijn op een afstand van ± 2 meter graven we een kuiltje. 

De speelsters/spelers proberen vanaf de lijn een handvol van bv. 5 knikkers in 

het kuiltje te werpen. 

Degene die de meeste knikkers erin werpt is de winnaar en krijgt alle knikkers. 
 

We hebben lekker buiten kunnen spelen en hebben zo ook kunnen genieten van 

een gezonde lucht.  
 

Snekclub Noot 
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Oefening 1:  
beenspieren versterken 
Kom zitten op een stoel, je billen raken 
net de achterleuning van de stoel, je 
rug is er een klein stukje van af. Let op 
dat de stoel niet te hoog is; je moet je 
voeten plat op de vloer kunnen plaat-
sen. Houd de wervelkolom tijdens de 
oefening goed gestrekt. Dit doe je door 
je hoofd, nek en rug zo veel mogelijk in 
een verticale lijn te brengen. Plaats nu 
je handen ontspannen op de bovenbe-
nen. Til je rechtervoet iets op, strek je 
been en buig hem weer. Herhaal dit 
tien keer zonder dat de voet de vloer 
raakt. Plaats vervolgens je voet terug 
op de vloer. Doe hetzelfde met het lin-
kerbeen. Wil je de oefening intensive-
ren? Houd het been dan drie tellen ge-
strekt voordat je hem weer buigt.   
 

Oefening 2:  
Benen strekken naast de stoel 
We trainen nogmaals de beenspieren, 
maar dit keer iets intensiever. Doe deze 
oefening staand naast een stoel. Plaats 
een hand op de stoelleuning. Dit zorgt 
voor balans tijdens het oefenen. Zet de 
voeten iets uit elkaar. Til nu het rech-
terbeen met gebogen knie op, totdat 
het bovenbeen horizontaal is. Strek het 
been vervolgens uit in de lucht en houd 
het daar een tel. Buig je been weer en 
zet de voet langzaam terug op de vloer. 
Doe hetzelfde met het linkerbeen. Her-
haal de oefeningen tien keer met ieder 
been. Je kunt je been ook wat langer in 
de lucht houden, bijvoorbeeld drie tot 
vijf tellen. 
 

Oefening 3:  
Armen versterken met de wa-
terfles 
Ga je bij glad weer onderuit, dan zijn 
sterke arm- en schouderspieren cruci-
aal om je val te breken. Met deze oefe-
ning train je de spieren van de boven-
armen en schouders. Gebruik gevulde 
waterflesjes van een halve liter als al-
ternatief voor de gewichtjes uit de 
sportschool. Neem in ieder hand een 
waterfles en breng je handen voor de 
schouders. De armen zijn gebogen. 
Duw je ellebogen stevig in je zij. Strek 
de armen vervolgens uit boven je 
hoofd. Zorg ervoor dat de schouders 
ontspannen blijven. Dit doe je door de 
schouders niet op te tillen, maar laag te 
houden. Buig je armen weer. Herhaal 
de oefening tien keer en rust daarna 
even uit. 
 
Oefening 4:  
Schommelen 
Met deze oefening train je naast je 
spieren ook je coördinatievermogen. 
Dat helpt om je loopsnelheid te vergro-
ten en vallen te voorkomen. Kom in het 
midden van de kamer staan. Zet de 
voeten iets uit elkaar zodat ze op heup-
breedte staan. Om je balans te bewa-
ren plaats je de handen in je zij of 
spreid je ze zijwaarts. Buig een stukje 
door de knieën. Breng nu langzaam het 
gewicht op het linkerbeen en til het 
rechterbeen zijwaarts omhoog. Houd 
het been maximaal drie tellen opgetild 
en zet dan de rechtervoet weer terug 
op de vloer. Oefen vervolgens met het 

Sterkere spieren in 20 minuten met 

thuisfitness 

Meer dan een stoel, het aanrecht en een waterflesje heb je 
niet nodig. 

 

Gelukkig hoef je de deur niet uit om te trainen. Met huis-tuin-en-
keukenfitness krijg je sterke spieren en sta je letterlijk steviger in je 
schoenen. Deze acht oefeningen van het Kenniscentrum Sport doe 
je in twintig minuten thuis, twee keer per week. Bij je eigen stoel of 
op je eigen trap. 
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andere been. Doe de oefening tien keer 
met ieder been. Blijft het een beetje 
wankel met de handen in de zij? Oefen 
dan voor het aanrecht. Pak met je han-
den de rand van het aanrecht vast, 
buig door de knieën en til om en om 
het been zijwaarts. 
 

Oefening 5:  
Bijna zitten en weer gaan staan 
Deze oefening is een fikse training voor 
de bovenbeenspieren. Kom staan voor 
een stoel, de achterkant van de benen 
raken net de zitting. Til de armen op 
totdat ze horizontaal zijn, gelijk aan de 
hoogte van de schouders. Dit geeft je 
meer balans. Buig door de knieën en 
kom naar beneden, alsof je op de stoel 
wilt gaan zitten. Net voordat je billen 
de zitting van de stoel raken, strek je 
de benen en kom je weer rechtop 
staan. Let er bij het naar beneden gaan 
op dat je de onderrug niet hol maakt. 
Dit doe je door de navel naar binnen te 
brengen, je houdt je buik iets in. Het is 
niet erg als de hakken iets van de vloer 
komen. Kijk tijdens de oefening naar 
een vast punt, bijvoorbeeld een stipje 
op de muur. Door je aandacht te fixe-
ren op één punt verlies je minder snel 
je evenwicht. Herhaal de oefening vijf 
keer en rust dan uit op de stoel. 
 

Oefening 6:  
Beenspieren trainen op de trap 
Sta onder aan de trap en pak met een 
hand de trapleuning vast voor balans. 
Stap met de rechtervoet op de eerste 
trede van de trap. Til vervolgens de 
knie van het linkerbeen een stuk op, 
totdat het bovenbeen horizontaal is. 
Zet dan de linkervoet naast de rechter. 
Je staat nu met twee voeten op de eer-
ste trede van de trap. Stap met de 
rechtervoet terug naar beneden en 
plaats de linkervoet naast de rechter. 
Je staat nu weer onder aan de trap. 
Herhaal deze oefening vijf keer. Vervol-
gens doe je de oefening beginnend met 
de linkervoet, ook vijf keer. In het be-
gin moet je de hersenen misschien 
even flink kraken om de coördinatie 
van de oefening onder 
de knie te krijgen. Oefen in een lang-
zaam tempo, net zolang tot je deze 

zonder denken uit kunt voeren. Vervol-
gens kun je het tempo iets versnellen. 
Zorg wel dat je te allen tijde je even-
wicht bewaart. 
 

Oefening 7:  
De wervelkolom soepel maken 
Door regelmatig om je as te draaien 
(een beweging die we in het dagelijks 
leven niet zo vaak maken) groeien de 
wervels van de rug minder snel aan 
elkaar of scheef. Zo blijft je rug soepe-
ler. Daar heb je op allerlei momenten 
profijt van; met een flexibele rug pak 
je gemakkelijker iets op. Doe deze oe-
fening in het midden van de kamer of 
zittend op een stoel. Zet de voeten een 
stukje uit elkaar. In iedere hand houd 
je een waterfles. Het gewicht van de 
waterfles helpt om de rug rechtop te 
houden. Buig de armen, de waterfles-
sen komen ter hoogte van je schou-
ders. Houd de waterflesjes bij de 
schouders en draai de romp zo ver mo-
gelijk naar links. Kom terug en draai de 
romp naar rechts. Kom terug naar het 
midden en herhaal de oefening. 
 

Oefening 8:  
De voeten en enkels trainen 
De voet bestaat uit tientallen spieren 
en gewrichten die je helpen stevig te 
staan en soepel te lopen. Heb je ook 
nog eens sterke enkelspieren, dan heb 
je minder kans je enkel te verzwikken. 
Doe de oefening bij voorkeur staand 
naast een stoel. Sta goed rechtop en 
leg een hand op de rugleuning van de 
stoel. Zet de voeten iets uit elkaar. Til 
nu langzaam de hakken omhoog en 
duw de tenen in de vloer. Rol je voet af 
en kom terug. Nu gaan we de andere 
kant op: til de tenen langzaam op en 
duw de hakken stevig in de vloer. Kom 
terug en plaats de hele voet weer op de 
vloer. Herhaal de oefening vijf tot tien 
keer. Gaat het gemakkelijk, blijf dan 
een paar tellen op je tenen en hakken 
staan voordat je terug beweegt naar de 
vloer. Verlies je snel je balans, dan kun 
je deze oefening ook zittend op een 
stoel doen. 
 

Bron: PlusOnline 
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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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Toen ik als verzorgen-

de in 2005 de gelegen-

heid kreeg om na 28 

jaar vervroegd met 

pensioen te gaan, nam 

ik dat met beide han-

den aan. Nu kon ik 

mijn vrije tijd besteden 

en invullen zoals ik dat 

wilde. 

Na verloop van tijd werd ik door het 

toenmalig bestuur van de KBO bena-

derd, of ik er voor voelde de cursus van 

VOA in Den Bosch te gaan volgen. Daar 

moest ik over nadenken. Naar Den 

Bosch, toch een eindje rijden, trok me 

niet zo. Door gesprekken met het be-

stuur, waarbij ik me thuis voelde, heb 

ik de cursus gevolgd. 
 

Ben met goede moed begonnen, eerst 

in samenwerking met Surplus, wat een 

geweldige samenwerking was en sa-

men konden we veel mensen hulp bie-

den. Toch werd het voor mij alleen te-

veel, en heb toen oud- collega’s bena-

derd om ook de cursus van VOA te vol-

gen. Ons team was nu versterkt met:  

Marlies v Dongen 

Dymph Hendrikx 

Tjeu Haenen en 

Corrie v Gool.  

Zij bood aan voor de zieken te zorgen. 

Een geweldig team, en we gingen vol 

goede moed er tegenaan. 
 

Het veranderde, toen de Gemeente de 

samenwerking met Surplus beëindigde, 

en ging samenwerken met Avoord. 

Daar was in korte tijd een personeels-

wissel waar we erg aan moesten wen-

nen, en aanvankelijk liep het niet zoals 

wij dat graag zouden willen, maar alle 

begin is moeilijk. 

Hierna brak de Coronatijd aan en lag 

alles stil, maar wij, VOA’s, vonden dat 

we toch iets moesten doen, en zijn on-

ze leden gaan opbellen om een praatje 

te maken, zodat ze toch iets van de 

KBO te horen kregen, dat werd met 

dank afgenomen. Zo hoopten we toch 

de eenzaamheid wat te verlichten, 

maar helaas konden we niet iedereen 

bereiken. 
 

Onlangs werd me op medisch advies 

aangeraden om het rustiger aan te 

gaan doen, maar dat valt voor mij niet 

mee, dus het was een moeilijke beslis-

sing. 

Ik heb vele bezoeken afgelegd, en 

mensen de weg kunnen wijzen als ze 

hulp nodig hadden. In samenwerking 

met cliëntondersteuner Rob van Heu-

veln konden we voor veel mensen het 

leven wat gemakkelijker maken met 

verschillende hulpmiddelen, waar ik 

dankbaar voor ben. 

Mede door de veranderingen binnen de 

KBO, de samenwerking met Gemeente 

en Avoord, heb ik mijn besluit geno-

men en ga genieten van mijn, inmid-

dels geboren, achterkleinkind, hoe leuk 

is dat! 
 

Graag wil ik mijn collega’s en cliënton-

dersteuners bedanken voor de fijne sa-

menwerking, en wens ze veel SUCCES 

met hun werk. 
 

Voor alle leden van de KBO; Heeft U 

hulp nodig bel naar een van de VOA’s 

zij zullen U graag helpen. 
 

Hartelijke Groeten en blijf gezond 
 

Doortje Nooijens 
 

Het KBO-bestuur zal een VOA 
die zo lang zich voor onze leden 
heeft ingezet niet zomaar laten 
vertrekken en zodra dat mogelijk 
is op gepaste wijze afscheid van 
haar nemen. 

Afscheid van Doortje Nooijens 
Vrijwillige Ouderen Adviseur 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende num-

mer. 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 

grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 

23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 

rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenma-

ker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europe-

aan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder 

van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 

Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 

nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duits-

land 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 

claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees ge-

recht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 schoen-

vorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel 

v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 ge-

frituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 

geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 

62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 
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Geachte heer, mevrouw, 
 

Wij willen graag een ernstige vorm van 

oplichting bij u onder de aandacht 

brengen. Met name senioren worden 

hierbij benaderd door oplichter. Het 

gaat over een nepafspraak voor het 

coronavaccin. Als u kans ziet deze in-

formatie onder uw leden verder te ver-

spreiden, graag! Een gewaarschuwd 

mens telt voor twee! 
Wellicht heeft u het al in een van de 

regionale kranten gelezen. In de editie 

van 20 januari van het Eindhovens 

Dagblad is een interview met KBO-

Brabant opgenomen. 
Waar gaat het om? 
 

Oplichters in de periode van 

vaccinatie tegen corona 
De daders doen zich (bijvoorbeeld) 

voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of 

het is zogenaamd een gezamenlijke 

actie van huisartsen, Thuiszorg en 

GGD. Mensen worden gebeld om een 
(nep-)afspraak te maken voor vaccina-

tie tegen corona. Er wordt geld voor 

gevraagd. De daders hebben op elke 

vraag een antwoord paraat. Ze bewe-

ren bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog 

een brief ontvangt, maar er moet nu 

wel alvast betaald worden via een digi-

taal betaalverzoek. Er wordt beweerd 

dat de verzekering het terugbetaalt. 
Trap er niet in, want het zijn allemaal 

leugens om mensen geld afhandig te 

maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De coronatest en het vaccin 

zijn altijd gratis! 
Hoe het echt werkt: 

De GGD’s vragen nooit geld voor coro-

natesten of vaccinaties. Zodra u aan de 

beurt bent voor het coronavaccin ont-

vangt u een brief van de GGD. In die 

brief staat een telefoonnummer, u belt 

zelf naar de GGD om een afspraak te 

maken. 
 

Vertrouw altijd op uw ‘niet 

pluis gevoel’ 
Waar kunt u terecht? 
KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te 

woord staan maar soms moet er snel 

gehandeld worden. Maak geen 

geld over, hang op en meld het 

allereerst bij de politie. 
Heeft u wel geld aan oplichters overge-

maakt, bel direct uw bank. Soms 

kunnen zij het betaalverkeer nog stop-

zetten. Ook kunt u terecht bij de frau-

dehelpdesk: 088-7867372. 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen 

op nummer 0800-1351. Zij zijn dage-

lijks (ook in het weekend!) telefonisch 

bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. 
 

Voor ouderen en mensen met 

een beperking is een aparte 

website gemaakt, lees meer -> 

Leven in coronatijd als je risico 

loopt | Vilans 
 

Met vriendelijke groet, 
Edith Mostert, Beleidsmedewerker 
T : 073-6444066 
E : emostert@kbo-brabant.nl 
W: www.kbo-brabant.nl 

Belangrijke ingezonden brief van  

KBO-Brabant 

https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item22
https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item22
mailto:onouwens@kbo-brabant.nl
http://www.kbo-brabant.nl/
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AANMELDINGSFORMULIER  KBO-Etten 
 

*svp volledig invullen en ondertekenen* 
 

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

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

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

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

 

Naam + voorletters + roepnaam:  
 

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

(Gehuwde- en geboortenaam)     
   

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

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

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

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

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

Ondergetekende machtigt KBO-Etten voor het automatisch innen van de jaarlijkse 

contributie, thans € 22,-- (zonder machtiging  € 23,--). Gastlidmaatschap € 10,--. 

 

Uw bankrekeningnummer IBAN:  
 

 

 

 

 

Ten name 

van  : ………………………………………………………………… 
 

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

 

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

 

 

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

bepaald in de AVG van 25 mei 2018. 
 

 

Inleveren van dit formulier kan: 

per e-mail: info@kboetten.nl 

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

bij  het bestuur of  

in de zwarte KBO-brievenbus in het gebouw DE LINDE  

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

 
 

Beëindigen lidmaatschap? 
 

 

 

Mevr. Diny de Vugt  

tel. 076 5015717,  

email: dinydevugt@kboetten.nl 

Een jubileum? 

 

Ziek? 

 

Overlijden? 

 

Hulpvraag? 

 

Als u niets laat horen weten  

wij ook niks. 
 

 

 
Mevr. Ria Trouw, 

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

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

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

 € 22,-- bedraagt; 

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

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

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

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

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

desgevraagd getoond moet kunnen worden; 

 het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 januari en 1 juli de 

jaarcontributie bedraagt;. 

 het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 juli en 31 december bedraagt  

€ 11,--; 

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

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

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

lid willen worden. Aanmeldingskaarten en ledenwerffolders staan in de bovenste 

ring van de folderstandaard in de hal van De Linde; 

 aanmeld- en uitschrijfformulieren te downloaden zijn via de website 

www.kboetten.nl wij natuurlijk liever aanmeldingen ontvangen dan 

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

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

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

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

website: Pagina’s: Lidmaatschap – Opzeggen; 

 wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres moeten doorgegeven 

worden aan de ledenadministrateur:   

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

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

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

Lindeblad en ONS; 

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

geen activiteiten plaatsvinden op de data van jaarvergadering, cabaretviering en 

kerstviering; 

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

Lindeblad sponsoren. 

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

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

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

 Wél telefonisch aanmelden: (076) 303 1302; 

 kopij voor het volgende KBO-Lindeblad voor 31 maart 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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