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Voorwoord van de voorzitter 

Als u dit leest, heeft de lente z’n intre-

de gedaan en liggen de paasdagen 

weer achter ons. We genieten van de 

natuur, fruitbomen vol bloesem, vogels 

die vrolijk fluiten, lammetjes inde wei.  

Dit jaar was 31 maart de warmste 31 

maart ooit. Maar, “april doet wat hij 

wil”, met het weer kan het nog alle 

kanten op. Al ruim een jaar zijn we in 

de ban van het coronavirus. Maar er is 

licht aan het eind van de tunnel. Ik ga 

er van uit dat velen onder ons de 1e en 

sommigen zelfs de 2e vaccinatie heb-

ben mogen ontvangen.  

 

Wat ik u kan vertellen is dat wij als 

KBO-Etten-Leur,in overleg zijn met de 

gemeente en woningcoöperatie Alwel 

over het bouwen van passende en be-

taalbare huurwoningen voor ouderen. 

Daarbij wordt gesproken over betaalba-

re levensbestendige huurwoningen en 

de locatie van die woningen, inclusief 

de bijbehorende voorzieningen. Kortom 

een toekomstvisie woningbouw in Etten

-Leur voor ouderen.Zowel de gemeente 

als Alwel vinden het erg zinvol om met 

KBO-Etten-Leur hierover in gesprek te 

blijven. Verderop 

in dit Lindeblad 

vindt u uitgebrei-

der verslag hier-

over. 

 

Ook een belang-

rijk onderwerp is 

het indienen van 

uw belastingaan-

gifte en het even-

tueel aanvragen van gemeentelijke c.q. 

overheidstoeslagen. Denk hierbij aan 

het aanvragen van huurtoeslag, zorg-

toeslag, huishoudelijk hulp, een taxipas 

enz.Mocht u hier zelf niet uit komen of 

er niet toe in staat zijn dit aan te vra-

gen, adviseer ik u contact op te nemen 

met een van onze belastinginvulhulpen, 

cliëntondersteuners of VOA’s. Zij willen 

u daar graag met raad en daad in bij-

staan.  

 

Onze hoop is er op gericht dat we deze 

zomer weer KBO- activiteiten kunnen/

mogen organiseren.Tot die tijd luidt het 

devies:  pas goed op uzelf,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 

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 

mailto:nicogeers@ziggo.nl
mailto:dymph@liesbos.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:kjsluyer@gmail.com
mailto:pimofwillem@casema.nl
mailto:ddvugt@kboetten.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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Nieuws van de reiscommissie 
 

Ook wij vinden het vervelend dat we geen uitzicht hebben om met el-
kaar een reisje te kunnen maken. 
Er is meerdere malen contact geweest met het reisbureau, maar ook zij 
hebben nog geen vooruitzichten wanneer we weer kunnen en mogen 
reizen. 
Zodra de mogelijkheid bestaat om dagreizen, of meerdaagse reizen te 
maken, zullen we daar zo snel mogelijk gebruik van maken, en samen 
met u weer heerlijk te gaan genieten. 
Iedereen die zich ingeschreven heeft voor een reis, zal dan zo spoedig 
mogelijk hiervan op de hoogte gesteld worden. 
Geld wat reeds betaald is voor reizen staat veilig, zegt Brabant Expres, 
ze zijn lid van SGR. 
Er wordt alleen straks weer gereisd als het echt kan en veilig is!!! 
Blijf gezond en tot gauw!! 
 
De reiscommissie. 

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. 

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 
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Een praatje met…. 

Met twee kin-
deren, zes klein-
kinderen, zes 
achterkleinkin-
deren en de ze-
vende op komst, 
voelt mevrouw 
Vaane zich echt 
een ‘Oermoeder’, 
zoals zij zelf zegt, 
en als je al 92 
kaarsjes hebt uit-
geblazen mag je 

dat gerust zeggen.  
De geboren en getogen Rotterdamse 
weet ook wat aanpassen is, dat blijkt 
wel uit haar verdere relaas. Na de HBS- 
opleiding die zij vanwege de oorlog met 
een min of meer aangepast examen 
had afgerond, begon zij aan een 
Schoevers- opleiding handelscorrespon-
dentie/steno, Nederlands, Duits en En-
gels. 
In het groothandelsgebouw te Rotter-
dam startte zij op het kantoor van Beek 
en Donk. “Dat was in 1946” weet me-
vrouw Vaane zich nog te herinneren. 
“In de oorlog had ik mijn man al tijdens 
het zwemmen leren kennen, maar wij 
waren toen 14 of 15 jaar.” Daarna heb-
ben ze elkaar uit het oog verloren. Het 
toeval wilde dat zij vaak met haar va-
der meeging naar een voetbalwedstrijd 
bij Sparta in Spangen en daar jaren 
later Jan Vaane weer tegenkwam.” En-
fin, de vonk sprong toen over en in 
1953 trouwden wij.” 
 

Zoals gewoon in die tijd gingen zij bij 
de ouders inwonen. “Wij boften want 
wij kregen een hele zolderverdieping 
voor onszelf en hebben daar heel fijn 
gewoond.” Al die tijd is Adri gewoon 
blijven werken totdat haar dochter in 
1957 geboren werd.  

Jan Vaane werkte al die jaren bij de 
Oranjeboombrouwerij en werd ge-
vraagd om voor het moederbedrijf in 
Drenthe te gaan werken. Daar had hij 
wel oren naar en het gezin verhuisde 
naar het noorden.  
“Niet alleen met de taal was het aan-
passen”, zegt Adri, maar ook met het 
doen en laten, want voor de inwoners 
van Emmen waren wij echt de stadse 
mensen. Toch hebben wij daar ruim 6 
jaar met veel plezier gewoond. Onze 
zoon is daar ook geboren.  
Omdat Jan, vanwege zijn werk, veel 
van huis was en hij vaak alleen in het 
weekend thuis kwam, brak dit hen op 
en ging hij op zoek naar ander werk. 
“Zo zijn wij in 1964 in Etten-Leur te-
recht gekomen, waar Jan bij Groene-
wegen ging werken.”  
In 1970, de kinderen waren inmiddels 
al wat ouder, begon Adri weer voor hal-
ve dagen op het kantoor van SVZ te 
werken op de afdeling Inkoop en later 
op de afdeling export. “ Daar kwam 
mijn opleiding me weer goed van pas. 
Na 16 jaar was het genoeg en ben ik 
gestopt.”  
 

Na een huwelijk van 54 jaar is Jan 
Vaane in 2007 op 80 jarige leeftijd 
overleden. Aanpassen is wat je het hele 
leven doet. Zo ook Adri. Was het niet 
met verhuizen naar andere provincies 
met andere dialecten dan is het wel in 
levensfases waarbij de situaties altijd 
veranderen. Opleiding, werken, huwe-
lijk, kinderen en weduwe zijn. Het vergt 
aanpassingsvermogen.  
Op de vraag hoe zij haar dagen door-
brengt, vertelt mevrouw Vaane dat ze 
zeker probeert elke dag een ommetje 
te maken. Ze leest en puzzelt veel en 
kijkt graag naar voetbal op de tv.  
Voor de Corona tijd was zij ook graag 

Iedereen heeft een verhaal. Het kan een gebeurtenis zijn, een le-
vensverhaal of zomaar een praatje. In deze terugkerende rubriek 
heb ik een gesprekje met een van de leden van KBO-Etten. 
Dit keer heb ik een bezoekje gebracht bij mevrouw A. Vaane-
Platen.  
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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 

in de Linde om te sjoelen en te rummi-
kuppen.  
Vroeger handwerkte ze veel. Dat is te 
zien aan het mooie borduurwerk dat in 
de kamer hangt.  
Dat ze nu met een rollator moet lopen 
komt omdat de benen niet zo stevig 
meer zijn, maar 25 jaar lang hield ze er 
wel van om met de voetjes van de 
vloer te gaan. Bij Minnebo en later bij 
John Pertijs op dansles gezeten en met 
wedstrijden meegedaan. “Het was een 
leuke club en ik heb nog contact met 
mensen daarvan.”  
 

Na de dood van Jan op linedance ge-
gaan bij Goodyear. “Want dat kun je 
ook alleen doen. Altijd veel gefietst, zo 
ben ik bij de KBO gekomen. Mijzelf in-
geschreven voor een rit met de fiets-
club en nadien bemerkten zij dat ik nog 

geen lid was, dus ben ik maar lid ge-
worden.”  
Ook op vakantie gaan met de caravan 
was een van de hobby’s van het stel. 
Na het overlijden van Jan ben ik toch 
alleen op reis gegaan met een reisge-
zelschap. Zo leer je ook andere mensen 
kennen en je komt overal. Helaas na 
een val met de fiets en ziekte van een 
reisvriendin is dat ook weggevallen. 
Maar toch zijn de dagen goed gevuld. 
Met zelf koken, af en toe een wandelin-
getje, kruiswoordpuzzels en hele lange 
telefoongesprekken met een vriendin 
vliegen de dagen om.´  

 
 

 
Annelies de Pijper 

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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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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Woordzoeker 

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puz-

zel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De over-

blijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 

AFSTOPPEN 
ATOOM 
BARITON 
BESJE 
DUIKLESSEN 
EERSTEKLAS 
FLANK 
GEWAAD 
GIEREN 
GODEN 
HALSTER 

HANEKAM 
HANGMAP 
HAREM 
ARIG 
JEUKEN 
KAKEN 
KNOTTEN 
KRAAMFEEST 
MEELZAK 
MOTIE 
NAGELVAST 

OORARTS 
PERRON 
RONDOM 
SCENE 
SCHUIFMAAT 
SNEEUWEN 
STAAR 
TAALFOUT 
TIKKEN 
TOVERFLUIT 
TURNER 

ULAAN 
VADEM 
VEDEL 
VOGELNEST 
VUREN 
WAAIERPALM 
WEGENATLAS 
ZEVEN 
ZWEEFTREIN 



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

 



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

Stofzuigen 

 

 
Biljarters denken vaak dat als zij De Linde binnenstappen, er geen huis-
houdelijke taken meer gedaan behoeven te worden. 
Nou ik kan je vertellen dat dit een verkeerde veronderstelling is. 
De poetsdoeken liggen klaar om de biljartballen weer te laten glimmen. 
De stofzuiger staat gereed om de biljarts stof en krijtvrij te maken. 
 
Je moet natuurlijk wel altijd goed opletten dat je geen fouten maakt. 
Er zijn namelijk een aantal biljarters die weinig haar meer op hun hoofd 
hebben. 
Voor je er erg in hebt veeg je met de stofdoek over een kaal hoofd van 
een biljarter. 
Het resultaat is dat die biljarter dan met krijt plekken op zijn hoofd thuis-
komt. 
Omdat dit krijt meestal een blauwe kleur heeft, zijn er associaties met 
alcoholische versnaperingen. 
De vrouw des huizes verbiedt de betreffende biljarter dan om ’s avonds 
nog een biertje of een wijntje te drinken. 
 
Ja en dan die stofzuiger. 
Ondingen zijn het. 
Het snoer is altijd te kort om het hele biljart te kunnen schoonzuigen. 
Je struikelt over het snoer. 
Als je alles netjes hebt gezogen wil het snoer niet meer oprollen. 
En dan opeens ben je je krijtje kwijt. 
Ja hoor dat is natuurlijk opgezogen. 
Je probeert bij de stofzuigerzak te komen. 
Nou dat valt niet mee. 
Je drukt altijd op de verkeerde knop. 
Opeens gaat er een klep open waar allerlei hulpstukken achter zitten. 
Als je dan eindelijk de stofzuigerzak hebt gevonden dan blijkt het krijtje 
er toch niet in te zitten. 
Je kan wel als je thuiskomt de wind van voren krijgen omdat je kleding 
onder het stof uit die stofzuigerzak zit. 
Als je geluk of mogelijk pech hebt, zit het krijtje in de zak van je over-
hemd, dat net in de was is gedaan. 
De hele inhoud van de wasmachine blijkt dan een blauwe gloed te heb-
ben. 
Maar het krijtje is dan toch gevonden. 
 
Desondanks blijft biljarten een leuke sport. 
 
Dick Appeldooren 
Secretaris B.V.O. 
(Biljart Voor Ouderen) 
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De water- en kafmolens van  

Jaan van den Beemt           door: Cor Kerstens  

In het begin van de vorige eeuw stonden in de polders tussen de 
ruisende graanakkers en de grazige weiden kleine watermolens. 
Veel van deze molentjes werden ontworpen en gebouwd door Jaan 
van den Beemt. 

Adrianus van den Beemt werd in 1873 in Etten-Leur ge-

boren. In 1911 trouwde hij met Maria van Koulil en het 

stel ging aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur wonen. 

Jaan, zoals iedereen hem noemde, was metselaar en 

rietdekker. Met troffel en truweel trok hij erop uit om bij 

de hofsteden in de omgeving metselklusjes op te knap-

pen. Hoewel hij metselen en rietdekken een aardig be-

roep vond, ambieerde Jaan een andere baan. Tijdens 

zijn zondagse wandelingen op de Rijsbergseweg, die 

begin 1900 nog onverhard was, werd hij getroffen door 

de wateroverlast op de akkers en weilanden.  Geen 

wonder dat de oogsten in die tijd vaak mislukten. De 

afwatering zoals we die vandaag kennen, liet in die tijd 

veel te wensen over.  
 

Daar moest toch iets aan te doen zijn dacht Jaan. Hij 

kwam op de gedachte dat een kleine watermolen, die 

het water van de akkers maalde, de oplossing was. 

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, begon hij 

met het ontwerpen en experimenteren met een eenvou-

dige watermolen. 

Het resultaat 

was een ge-

heel van hout 

gemaakte mo-

len met alleen 

een stalen spil. 

Door middel van een windblad kon de 

molen zich naar de wind zetten, zodat 

men er geen omkijken naar had.  
 

De stalen spil werd door de kleine wie-

ken aan het draaien gebracht. Onder in 

de waterbak draaide een schroef het wa-

ter omhoog, andere halve meter boven 

het waterpeil, naar de uitlaatpijp. Zo kon 

het water geloosd worden in de naastge-

legen sloot (zie de tekening). 

De Gelderlander 09-08-1914 
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De watermolen werd een groot succes. De bestellin-

gen uit Etten-Leur en omgeving kwamen volop bin-

nen. Hij kreeg het zo druk met het bouwen van mo-

lens dat hij de troffel en het rietmes erbij neergooide. 

Na enkele jaren verwierf hij als molenbouwer naam 

en faam en bouwde zelfs molens in Groningen en 

Friesland en diep in België. Meer dan 200 watermo-

lens bouwde hij. Op het windblad vermeldde hij zijn 

naam. Verder kreeg iedere molen een eigen naam 

eveneens vermeld op het windblad. Dat waren vaak 

ludieke namen zoals “De Durver”, “De Duwer”, “De 

Waterkruier”, “Den Hoepel”, “Den Welvaart” en “Den 

Standvastigheid”.  
 

Jaan raakte zo bedreven in het bouwen van molens 

 dat het niet alleen bij wa

 termolens bleef. Hij 

bouwde meer dan 400 kafmolens, die het kaf van het 

koren moest scheiden. Door de voortschrijdende tech-

niek liep de vraag naar zijn simpele watermolens sterk 

terug. In 1922 bouwde hij zijn laatste watermolen.  

Het bouwen van water- en kafmolens had hem echter 

geen windeieren gelegd. Van het verdiende geld kocht 

hij aan de Rijsbergseweg een café. Hij gaf het café de 

toepasselijke naam “In ’t Molentje”.  
 

In 1956 had boswachter Adriaan Martens uit Effen een 

watermolen nodig. Hij wendde zich tot de toen 84-

jarige Jaan van den Beemt met de vraag of hij nog in 

staat was zo’n watermolen te bouwen. Ondanks dat 

het meer dan dertig jaar geleden was, nam Jaan de 

uitdaging aan.  Hij beloofde de boswachter een molen 

met een capaciteit van 400 m3. per minuut bij volle 

windkracht te bouwen. Drie maanden later leverde hij 

de watermolen af. De molen kreeg de naam “De Drij-

ver”.  
 

De laatste jaren van zijn leven bracht 

Jaan met zijn vrouw door het Sint Elisa-

beth bejaardenhuis aan de (Oude) Bre-

daseweg. Een wandeling werd hem 

noodlottig. Bij het oversteken van de 

Bredaseweg, tegenover het bejaarden-

huis, werd hij op 6 juni 1963 ’s morgen 

door een passerende vrachtauto aange-

reden. Hij werd overgebracht naar het 

St. Ignatiusziekenhuis in Breda waar hij 

om elf uur op 90-jarige leeftijd aan zijn verwondingen overleed. 
 

Geraadpleegde bronnen:  Het West-Brabants Archief te Bergen op Zoom  

 Dagblad De Stem 1952 en 2-10-1956       

Jaan in 1961  

(© BN de Stem/DPG Media) 

Jaan in 1956 bij de molen 

voor Martens  

(© BN de Stem/DPG Media) 

Overlijdensbericht in het Limburgsch  

dagblad 07-06-1963 
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Ingrediënten 

1 rookworst    1 ui 
1 teentje knoflook   1 rode paprika 
20 gram braadboter   100 gram reepjes rookspek 
2 theel. Paprikapoeder  1 glaasje droge witte wijn of water 
2-3 eetl. crème fraîche  zout en versgemalen peper 
300 gram zuurkool 

 

Bereiding 

Stap 1 
Snipper de ui en de knoflook. Snijd de schoongemaakte paprika in blokjes. 
Verhit de boter in een pan met een dikke bodem en laat de ui, de paprika-
blokjes en het spek op middelhoog vuur regelmatig omscheppend bakken 
tot de ui begint te kleuren. Laat de knoflook en het paprikapoeder kort 
meebakken. Blus af met de wijn of het water en breng op smaak met wat 
zout en peper. 

Stap 2 
Schep de losgemaakte zuurkool door het mengsel, breng aan de kook, 
draai het vuur laag. Schep de zuurkool in die tijd af en toe om. Meng de 
crème fraîche door de zuurkool. Snijd de worst schuin in dikke plakken en 
leg ze op de zuurkool. Laat nog kort doorwarmen. Geef aardappelpuree of 
gekookte aardappelen erbij. 

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,- 

Paprikazuurkool met rookworst  
voor 2 personen 
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Kinder– en Jeugdspelen van toen (10) 

Deze keer gaan we weer enkele simpele spellen maken of spelen die 
een bepaald geluid geven. Twee daarvan zijn gebonden aan de tijd 
van het jaar. Daar zeggen we of zingen ook een versje bij.  

FIEPKE (FLUITJE) 
Zo’n fluitje is gemakkelijk te maken 

door jongens met een zakmes. Het kan 

eigenlijk alleen van een vers wilgentak-

je in het voorjaar. Dan is de sapstroom 

actief en laat de bast nog los. 

Snijd met een zakmes een recht stukje 

wilgentak af van ± 8 á 10 cm lengte en 

een dikte van ± 1,2 tot 1,5 cm dikte.  

Leg het takje op een stevige ondergrond en beklop het rondom met het heft van 

het mes. Rol af en toe het takje tussen je vlakke handen heen en weer. De bast 

laat los en kan er worden afgeschoven. 

Zowel de bast als het hout worden gebruikt. 
 

Snijd van het hout een stukje van ± 1,5 cm. Daarin maak je aan de rand een v-

vormige inkeping, dat wordt het mondstuk. Schuif dat in de bast. 
 

Snijd nog een stuk hout en plaats dat, zonder bewerking aan het andere einde 

van de bast als eindstuk.  

Maak met het mes in de bast, iets voor het mondstuk, een halfronde opening. Het 

fiepke is klaar en je kunt er op fluiten.  
 

Een Liedje dat gezongen werd tijdens een fluitje maken van Cees Dirven, geboren 

en overleden in Etten-Leur (1923-2019)  
 

Fiepke adde gij er nie af wilt gaon  

Dan zal ik jou meej nun klippel slaon 

Dan komt Jan van Essen 

Meej twee scherpe messen 

Die trekt dan jouw rokske uit 

En klaor is de fluit 

 

FIEPGELUID MAKEN 
In het voorjaar kun je met een simpel hulpmiddel op een heel eenvoudige manier 
een fiep- of snerpend geluid maken.  
 

Pluk een vers, mals en groen blaadje van een beukenheg. Controleer eerst of er 
geen luis op zit voordat je het plat op je tong legt. Doe je lippen niet op elkaar en 
pers van binnenuit lucht over het blad en je tong en er ontstaat een snerpend ge-
luid. 
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ROMMELPOT OF FOEKEPOT 
Een rommelpot of foekepot is een oud volksmuziekin-

strument.  

De rommelpot maak je van een pot van aardewerk 

met een dikke rand, een verse varkensblaas 

(klapblaas) en een stokje of rietje. De blaas knip je 

middendoor, zodat er een rond vel overblijft en laat je 

een tijdje in warm water weken. Dan bind je het mid-

den van het vel stevig vast aan het stokje. Trek daar-

na de blaas strak over de pot, met het stokje in het 

midden en bindt hem met een touwtje stevig vast on-

der rand. Als de blaas een tijd heeft gedroogd wordt 

die hard. Door het stokje te bewegen ontstaat een 

rommelend geluid. 
 

Met de rommelpot trekken wij als kinderen op nieuw-

jaarsdag, langs de huizen en zingen dan o.a.:  
 

Nieuwe jaorke zoete  

et varreku e vier voete  

vier voete enne steirt  

tis toch wel een centje weirt  
 

Anderen gaan op vastenavond en zingen voor wat geld of snoepgoed te krijgen 
 

Foekepotterij, Foekepotterij, gef mien èn centje dan ga ik voorbij.  

'k heb geen geld om brood te kopen,  

daarom moet ik met de rommelpot lopen.  

Foekepottterij, Foekepotterij, gef mien èn centje dan ga ik voorbij'. 
 

De kinderen van anno 2021, kennen deze vormen van ontspanning absoluut niet. 

Maar misschien weten opa en oma nog dat ze dit deden als kind.  
 

Veel genoegen met het doorgeven aan de kleinkinderen,  

Snekcub Noot. 
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Fietsersbond 

Veilige, goed onderhouden fietspaden, 
liefst zonder hinderlijke paaltjes die 
meer ongelukken veroorzaken dan ze 
voorkomen. Veilige rotondes, waar fiet-
sers altijd voorrang hebben, zodat hier 
meer duidelijkheid over ontstaat bij 
zowel de automobilist als de fietser. 
Voldoende stallingsmogelijkheden voor 
fietsen, liefst overdekt en op voldoende 
plaatsen bewaakt. Verkeerslichten die 
zodanig zijn afgesteld dat fietsers geen 
lange wachttijden hebben. Zo zijn er 
nog talloze zaken waar de Fietsersbond 
zich voor inzet. 
 

Het fietsen moet een hoge prioriteit 
krijgen bij de gemeente en politiek. 
Immers niet alleen in het kader van het 
behoud van onze aarde door het ver-
minderen van uitstoot van schadelijke 
stoffen, maar ook voor onze gezond-
heid door meer beweging. 
Het creëren van meer veiligheid is 
daarbij van belang. Vooral het scheiden 
van snelverkeer en fietsen levert daar-
aan een bijdrage. Op die plaatsen waar 
dat niet kan zal ervoor gezorgd moeten 
worden dat de snelheid van het overige 
verkeer wordt teruggedrongen. 
Maar ook de veiligheid op de fietspaden 
zal moeten worden verbeterd. De snel-
heidsverschillen van fietsers onderling 
zijn de laatste tijd toegenomen. 
Van ouders met fietsende kinderen tot 
supersnelle speedelecs, allemaal ge-
bruikers van vaak smalle fietspaden.  
 

We kennen allemaal hoe hinderlijk het 
is om samen rijdend op een e-bike en 
dan opzij gescholden te worden door 
een peloton aan wielrenners. 
Gelukkig zijn de meesten inmiddels wel 
voorzien van een bel en er wordt ook 
steeds vaker netjes bedankt. Maar het 
geeft wel aan dat er meer ruimte voor 
fietsers nodig is. 
 

Hoewel Etten Leur de fietsvoorzienin-

gen best wel goed op orde heeft zijn er 
nog voldoende wensen om het fietsen 
aantrekkelijker te maken. 
We kampen natuurlijk met een spoor-
lijn dwars door onze gemeente met al-
leen gelijkvloerse kruisingen. Wellicht 
komt er in de toekomst nog wel ergens 
een tunnel, al was het alleen maar voor 
fietsers. 
Laat me weten als u al fietsend door 
onze gemeente op situaties stuit waar-
van u denkt dat deze voor verbetering 
vatbaar zijn.  
Ik hoor het graag van u. 
 

Houdt er rekening mee dat niet alles 
ingewilligd kan worden. Het aanhangig 
maken van een onwenselijke situatie is 
een zaak van lange adem. 
Vaak zal de politiek warm gemaakt 
moeten worden, en niet elke politieke 
partij heeft het bevorderen van het 
fietsgebruik hoog op de prioriteitenlijst 
staan. 
 

Neem eens een kijkje op de website 
van de Fietsersbond, u krijgt dan een 
duidelijk beeld waar deze organisatie 
voor staat. 
U treft er ook veel tips en adviezen 
over alles wat met fietsen te maken 
heeft.  
Advies voor de aanschaf van een e-
bike bijvoorbeeld. 
Op deze site vindt U ook een handige 
routeplanner, die binnenkort nog ver-
der verbeterd wordt.  
 

De website van de Fietsersbond: 
https://www.fietsersbond.nl 
 

De afdeling Breda en Etten Leur heeft 
een eigen website:  
https://www.fietsersbondbreda.nl 
 

Voor tips en ideeën kunt u mij bereiken 
via mijn mailadres: 
EttenLeur@fietsersbondbreda.nl 

Mijn naam is Henk Koenraads, sinds enkele maanden ben ik als ac-
tief lid betrokken bij de Fietsersbond afdeling Breda en Etten Leur. 
De Fietsersbond is een landelijke organisatie die de belangen van 
fietsers behartigt met 34.000 leden, meer dan 1600 vrijwilligers en 
150 lokale afdelingen. 

https://www.fietsersbond.nl
https://www.fietsersbondbreda.nl
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KBO-Etten en KBO-Leur vertegenwoor-

digen samen 2000 à 2500 ouderen in 

Etten-Leur en zijn belangenbehartiger 

voor hun leden. Al enkele jaren spreken 

beide ouderenorganisaties met de ge-

meente over het woningbeleid en met 

name over het beschikbaar komen en 

houden van voldoende “geschikte” wo-

ningen voor ouderen. 
 

Weth. De Weert bevestigt volmondig 

dat de gesprekken door de gemeente 

zinvol worden gevonden.In dit geval 

praten we nadrukkelijk over de woon-

ruimteverdeling van huurwoningen van 

Alwel. Het woonbeleid van de gemeen-

te gaat ook over een woningvoorraad in 

Etten-Leur die voor 2/3 bestaat uit ei-

gen woningen. De wijze waarop de ge-

meente daar sturing aan geeft komt 

grotendeels tot uitdrukking in het 

nieuwbouwprogramma. Ook in acties 

om mensen zo lang mogelijk zelfstan-

dig thuis te laten wonen en invulling te 

geven aan woonwensen van bepaalde 

doelgroepen (zoals tinyhouses, Knar-

renhof). 
 

Mevr. Corrina Pistorius Alwel meldt dat 

Alwel dit jaar de duurdere huurwonin-

gen Elisabethpark, Lumenstaete en 

Geerkade heeft verkocht. Het gaat om 

woningen met huurprijzen excl. servi-

cekosten van boven de € 1.000 per 

maand. 

In 2020 werd 56% van de vrijkomende 

sociale huurwoningen toegewezen aan 

mensen uit Etten-Leur. 

44 % is dus toegewezen aan inwoners 

uit andere gemeenten. Daarbij is het 

mogelijk dat mensen, die voordien in 

Etten-Leur hebben gewoond, nu vanuit 

deze omliggende gemeenten terug-

keerden naar Etten-Leur. Tegenover de 

uitstroom van mensen uit Etten-Leur 

naar andere gemeenten, staat de in-

stroom vanuit diezelfde gemeenten. 
 

KBO-Etten en KBO-Leur vragen zich af 

hoe het komt dat Etten-Leur zo’n aan-

trekkingskracht heeft, waardoor vrijko-

mende woningen zo in trek zijn bij bui-

tenstaanders.Wethouder De Weert licht 

toe dat de woningen van Alwel kwalita-

tief goed en betaalbaar zijn. Verder 

biedt Etten-Leur heel veel goede voor-

zieningen.  
 

Ook vinden KBO-Etten en KBO-Leur het 

vreemd dat de gemeenteraadsleden in 

de Bode hebben verklaard voorstander 

te zijn van ‘eigen inwoners eerst’ en nu 

dit zo maar laten passeren. Wethouder 

De Weert geeft aan dat BN/DeStem 

destijds een vraag aan individuele 

raadsfracties heeft gesteld. De conclu-

sie van de krant is dat een meerderheid 

blijkbaar voorrang wil geven aan eigen 

inwoners. De praktijk leert anders. De 

huidige gemeenteraad is in grote meer-

derheid voorstander van het huidige 

systeem van woonruimteverdeling via 

Klik voor Wonen.  
 

KBO-Etten en KBO-Leur wijzen erop dat 

de vergrijzing al enkele jaren bezig is 

en de komende jaren nog voor meer 

druk zal zorgen op de woningmarkt. 

Dat in 2020 44 % van de huurwonin-

gen aan inwoners van andere gemeen-

ten is toegewezen, betekent opnieuw 

een langere wacht- en zoektijd, voor de 

eigen inwoners waaronder ook oude-

ren. Een vergelijkbaar beeld zien we in 

andere gemeenten. 
 

Volgens KBO-Etten en KBO-Leur bete-

kent verhuizen naar een nieuwe huur-

woning ook spanning op de huurprijs 

KBO-Etten en KBO-Leur blijven betrokken bij het  

woningbeleid voor ouderen in Etten-Leur. 

Een verslag van het gesprek dd. 31 maart 2021: 
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en servicekosten. Dit terwijl veel oude-

ren al 10 jaar te maken hebben met 

daling van het inkomen door het ach-

terwege blijven van de pensioenindexa-

tie- en aow-aanpassing. De gemeente 

en Alwel zien geen directe relatie met 

het systeem van woonruimteverdeling. 

Financiële aspecten kunnen wel spelen 

wanneer ouderen van een (afbetaalde) 

koopwoning naar een huurwoning 

gaan, 

of als oudere woningen met een lagere 

huurprijs worden vervangen door 

nieuwbouw. Alwel overweegt voor haar 

huurders een doorstroomplan in te zet-

ten en onder andere financieel maat-

werk te gaan leveren. Ouderen die uit 

een koopwoning komen en kiezen voor 

huur weten dat dit financiële gevolgen 

kan hebben.  
 

Weth. De Weert geeft als voorbeeld 

hiervan de sloop van de sociale huur-

woningen aan de Van ’t Hoffstraat en 

de nieuwbouw op de vrijkomende 

grond. Hiermee wordt ingespeeld op de 

wensen van Alwel om vanaf nu tot 

2035 nog 900-1.200 nieuwe huurwo-

ningen te bouwen. Waarvan in 2022 en 

2023 circa 300 nieuwe woningen wor-

den opgeleverd. Een deel van de nu 

geplande nieuwbouw voorziet in ge-

schikte woningen voor ouderen. Die 

woningen worden overigens niet alleen 

aan ouderen aangeboden en toegewe-

zen. 
 

KBO-Etten en KBO-Leur noemen nog 

een aantal locaties waar meer van der-

gelijke ontwikkelingen zouden kunnen 

plaatsvinden. Als voorbeeld worden de 

wijken Centrum- Oost en Banakkers 

genoemd. Verwachting is dat sloop en 

vervangende nieuwbouw een positieve 

bijdrage kan leveren aan de samenstel-

ling van huishoudens en draagkracht

(ontwikkeling). 
 

Vraag van KBO-Etten en KBO-Leur is of 

een voorrangsregeling voor Etten-

Leurse ouderen alsnog niet bespreek-

baar is bij de gemeente en Alwel? 

Weth. De Weert geeft aan dat de ge-

meenteraad gekozen heeft voor een 

woningbeleid waarbij er een mix reali-

seerbaar is van mensen uit Etten-Leur 

en instroom vanuit buurgemeenten.  

Bij nieuwbouw van goedkopere koop-

woningen legt de gemeente thans de 

uitdrukkelijke voorwaarde op dat de 

koper van de woning er zelf in moet 

gaan wonen.Zeker als wordt gebouwd 

op gemeentegrond wordt ook een anti 

speculatiebeding opgenomen. 
 

KBO-Etten en KBO-Leur vragen of de 

gemeente voor eind 2021 een nieuwe 

woonzorgvisie vaststelt. Daarbij atten-

deren ze de gemeente op de mogelijk-

heid ondersteuning te vragen. De ge-

meente meldt dat er een visie ligt van 

2018 en onderzoek uit 2019. De ge-

meente, Alwel, Avoord en Surplus be-

oordelen de komende tijd of actualise-

ring van visie en afspraken uit 2018 

nodig is.  

Eén van die afspraken gaat over het 

realiseren van extra geclusterde wonin-

gen. Genoemde partijen werken nu aan 

een plan.  

KBO-Etten en KBO-Leur wijzen op het 

beschikbaar zijn van rijksmiddelen voor 

diverse experimenten zoals clusterwo-

ningen voor ouderen.Verzoek is betrok-

ken te worden bij de uitwerking van 

plannen. De gemeente wil beide KBO’s 

in ieder geval informeren over de 

voortgang.  
 

Conclusie van aanwezigen: overleg in 

deze vorm is zinvol. Alwel en gemeente 

vinden het belangrijk om te weten wat 

er leeft bij de achterban van de KBO’s. 

Als er specifieke vraagstukken zijn wil-

len partijen dat graag horen, zodat ze 

daar waar nodig snel actie kunnen on-

dernemen. 

Harrie Dirkx 
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AANMELDINGSFORMULIER  KBO-Etten 
 

*svp volledig invullen en ondertekenen* 
 

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

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

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

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

 

Naam + voorletters + roepnaam:  
 

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

(Gehuwde- en geboortenaam)     
   

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

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

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

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

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

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

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

 

Uw bankrekeningnummer IBAN:  
 

 

 

 

 

Ten name 

van  : ………………………………………………………………… 
 

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

 

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

 

 

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

bepaald in de AVG van 25 mei 2018. 
 

 

Inleveren van dit formulier kan: 

per e-mail: info@kboetten.nl 

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

bij  het bestuur of  

in de zwarte KBO-brievenbus in het gebouw DE LINDE  

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

 
 

Beëindigen lidmaatschap? 
 

 

 

Mevr. Diny de Vugt  

tel. 076 5015717,  

email: dinydevugt@kboetten.nl 

Een jubileum? 

 

Ziek? 

 

Overlijden? 

 

Hulpvraag? 

 

Als u niets laat horen weten  

wij ook niks. 
 

 

 
Mevr. Ria Trouw, 

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

mailto:ddvugt@kboetten.nl
mailto:riatrouw@kboetten.nl


Pagina 40                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

 



Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   41 

 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 30 juni 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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