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Voorwoord van de voorzitter 

Eindelijk zomer! De zon maakt alles 

wat vrolijker en nodigt ons uit om weer 

eens een terrasje te pakken. Het mag 

weer, na een lange periode dat het co-

rona virus ons in z’n greep hield. De 

meesten  onder ons zijn al twee keer 

gevaccineerd. Let wel het corona virus 

is niet geheel verdwenen, maar we 

hebben het wel redelijk onder controle. 

We moeten ons nog wel blijven houden 

aan de basismaatregelen. Zeer goed 

nieuws is dat de Linde weer open is en 

verschillende, misschien inmiddels wel 

alle KBO-activiteiten zijn opgestart. 

Petje af voor onze vrijwilligerscoördina-

toren die na het versoepelen van de 

RIVM regels dit alles snel voor elkaar 

hebben gekregen. In de Linde wordt 

weer gezellig ’n praatje gemaakt en 

een kopje koffie of thee gedronken. Het 

KBO-bestuur is bezig met het voorbe-

reiden en plannen van een datum voor 

de algemene ledenvergadering.  

Onze fietsdriedaagse commissie is aan 

het bekijken of we later dit jaar toch 

nog een fietsdriedaagse kunnen organi-

seren. Uiteraard is de fietsdriedaagse 

van een aantal factoren afhankelijk 

maar zij gaan er alles aan doen om het 

voor elkaar te krijgen. Ook wordt er 

volop aandacht besteed aan het organi-

seren van een cabaretmiddag en een 

kerstviering staat ook weer op het pro-

gramma. Wat hebben we hier met z’n 

allen naar uitgekeken! 

 

Het bestuur tracht u via het  Lindeblad 

uitvoerig informeren over lopende za-

ken die voor u van belang kunnen zijn. 

Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat u 

in deze snelle computertijd goed moet 

opletten wat er allemaal om u heen ge-

beurd. Neem daarom het Lindeblad 

aandachtig door en als u hulp nodig 

heeft, schroom niet om een van onze 

vrijwilligers te 

raadplegen. Denk 

hierbij aan de 

vrijwillige ouderen 

adviseurs, de cli-

ëntondersteuners 

en de belasting 

invulhulpen. U 

vindt de contact-

gegevens van de-

ze personen in 

het Lindeblad. Vergeet niet om ook re-

gelmatig onze site te bezoeken 

www.kboetten.nl, ook hier worden 

alle nieuwtjes geplaatst die voor u van 

belang kunnen zijn. 

 

In het Lindeblad van april dit jaar stond 

een pagina  “een praatje met,” een in-

terview met een actief KBO-lid. Ook in 

deze uitgave staat weer een interview. 

Kent u een actief KBO-lid of iemand 

met een bijzondere hobby laat het ons 

weten, of misschien wilt u zelf uw ver-

haal wel met ons delen. In het voor-

woord van februari dit jaar schreef ik 

dat velen onder ons vroeg klaar zouden 

zijn met de voorjaarsschoonmaak. Dit, 

omdat vanwege de corona pandemie 

niets te doen was en je amper naar 

buiten mocht. Dat je klaar bent met de 

schoonmaak is goed, want we kunnen 

onze agenda weer ter hand nemen en 

afspraken maken en plannen. Tal van 

KBO-activiteiten staan op ons program-

ma en  we vertrouwen er op dat we u 

daarbij mogen begroeten.  

Pas goed op jezelf, blijf gezond en tot 

ziens in de Linde.  

http://www.kboetten.nl
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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, 4874JZ Etten-Leur   

Telnr.: 076 503 28 45  

E-mail: riatrouw@kboetten.nl 

Interim penningmeester: 

Dhr. Hans Gersen 

Roosendaalseweg 78, 4875 AA  Etten-Leur 

Telnr.: 06 418 293 30  

E-mail: hansgersen@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 
 

Gymnastiek     Dhr. Pim van der Boor, tel. 076-5018068 

                              pimofwvdb@ziggo.nl  
 

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. Ciska Blom , tel.: 076 503 45 46 of 06 831 079 83  

 ciskablom@ziggo.nu  
 

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 
 

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:pimofwvdb@ziggo.nl
mailto:doortjenooijens@gmail.com
mailto:riamaas@ziggo.nl
mailto:ciskablom@ziggo.nu
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:jjcdewijs@casema.nl
mailto:a-%20suijkerbuijk@live.nl
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Line-dance Mevr. Elly de Rooy, tel.:06 514 179 89 

 ellyderooy51@hotmail.com 
 

Mandala tekenen/inkleuren 

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

 Loes-lambrechts@hotmail.com 
 

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  

 pimofwvdb@ziggo.nl   
 

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

 jeanne48@ziggo.nl 

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:pimofwvdb@ziggo.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 

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
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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 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 

 

Planning speciale activiteiten KBO-Etten 
De Linde, Wipakker 16. (parkeren via de W ipakker)  

Datum Activiteit 
 

14, 15 en 16 september Fiets driedaagse       

4 oktober Algemene Ledenvergadering   

18 oktober Cabaretmiddag      

17 december Vrijwilligersavond     

20 december Kerstviering      

Een Gouden Huwelijk 
 

Wie kent hen niet bij KBO-Etten? Rien 

en Jo, het Gouden Bruidspaar.  

Voor KBO-Etten zijn zij als vrijwilliger 

goud waard. 

Op maandag is Jo de drijvende kracht 

van de kaartclub en op dinsdag is dat 

Rien. Hij is ook de contactpersoon van 

de sjoelclub. 

Bovendien is Rien dan nog de coördi-

nator van de Bode’s (bezorgers van de 

ONS en het Lindeblad); hij is 

‘opperbode’, zoals onze secretaris dat 

zo mooi noemt. 

Bij deze werkzaamheden als vrijwilliger 

ondersteunen zij steeds elkaar en ook 

voor andere zaken kunnen we vaak op 

hun medewerking rekenen. 

KBO-Etten wenst hen samen nog vele 

gezonde en gelukkige jaren toe. 
 

Ria Trouw 

Rien en Jo van Halteren-Vissers 
 

7 juli 1971          7 juli 2021 

mailto:ddvugt@kboetten.nl
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Dagopvang voor mensen met 
(beginnend) dementie In De Linde 

Al jaren wordt in Etten-Leur eindeloos 

gepraat over de noodzaak om stappen 

te ondernemen om de gevolgen van 

het groeiende aantal (beginnend) de-

menterenden op te vangen.  

In 2016 waren er 563 mensen demen-

terend en de verwachte groei werd ge-

prognotiseerd op 1501 mensen in 

2040. 

Avoord heeft een 4-tal mogelijkheden 

om dementerenden op te vangen, nl. 

Anbarg 87, Contrefort 117, Klooster-

gaard 97, Franciscus hof 20.  

De groeiende vraag naar deze vorm 

van zorg, krijgt vermoedelijk ook te 

kampen met de beperkte beschikbaar-

heid van gekwalificeerd personeel. 

Mensen zullen dus langer thuis moeten 

blijven wonen en er zal veel aandacht 

moeten komen voor het ontlasten en 

ondersteunen van de mantelzorgers, 

die 24 u per dag zorg dragen voor de 

partner. 

 

De behoefte aan dagopvang is groot in 

Etten-Leur.  

Aangezien de stichting ASE de leefbaar-

heid in de wijken wil bevorderen en een 

multifunctionele ontmoetingsruimte be-

heert, dient er volgens het bestuur ook 

aan de vraag voor opvang tegemoet 

gekomen te worden. Vandaar dit initia-

tief. 

 

Stichting Ase probeert nu al geruime 

tijd om dit voor elkaar te krijgen en 

eindelijk is het nu een feit. Aanvanke-

lijk was het plan om De Linde daarvoor 

uit te breiden, maar alhoewel inmiddels 

de omgevingsvergunning is verleend, is 

de financiering nog niet rond. 

Om niet langer te hoeven wachten 

wordt nu zaal 5 in De Linde, de ruimte 

naast de ontmoetingsruimte bij de bar, 

iedere maandag tot en met vrijdag in 

gebruik genomen voor deze opvang. 

 

Als je bent aangewezen op opvang bij 

een van de locaties van Avoord, dan zit 

je vaak al niet meer in de beginfase.  

Bovendien schrikt het veel mensen af 

en die reageren dan met :“Nee hoor, ik 

ben niet gek”. 

 

Stichting ASE wil met haar initiatief de 

leefbaarheid binnen de wijken bevorde-

ren. Bovendien beoogt het bestuur  

cliënten en mantelzorgers zo dicht mo-

gelijk bij huis, dus in hun wijk, te on-

dersteunen. “We willen opvang bieden 

voor stellen, waarvan de ene partner 

beginnende dementie heeft. Dan kan 

die persoon naar de dagopvang, terwijl 

de partner wat tijd heeft voor zichzelf”, 

aldus Ase-voorzitter Harrie Dirkx. 

 

De dagopvang wordt verzorgd door een 

groot aantal vrijwilligers en wordt pro-

fessioneel ondersteund door Surplus. 

De start vindt plaats vanaf 5 juli en 

vervolgens kan men van maandag tot 

en met vrijdag gebruik maken van deze 

dagopvang. 

 

Zaal 5 is daardoor vanaf 5 juli alleen 

nog maar in de avonduren en in de 

weekends beschikbaar voor andere ac-

tiviteiten. Voor sommige gebruikers 

betekent dit dat er naar een andere 

ruimte moet worden uitgeweken. 

 

Vanwege het intensieve gebruik van De 

Linde, doet het bestuur van Stichting 

1 Cijfers 2016 Avoord, Alwel 
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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. 

De heer Wim van Keep heeft per 1 juli a.s. zijn 
werkzaamheden als penningmeester van KBO-Etten 
beëindigd. 
Het bestuur heeft de heer Hans Gersen, momenteel 
cliëntondersteuner bij onze afdeling, bereid gevonden als 
interim-penningmeester tot de Algemene Ledenvergadering 
van 2021 de functie waar te nemen. 

Ase er alles aan om de uitbreiding nog 

dit jaar te realiseren, waardoor het 

aantal m2 voor activiteiten weer kan 

worden teruggebracht naar de capaci-

teit van voor de Corona. 

 

Stichting ASE, Harrie Dirkx, voorzitter. 

Beste mensen, 
 

Sommigen van u hebben bij de laatste ONS een speciale uitgave van de Margriet 

ontvangen gewijd aan Maxima. Dat niet iedereen die Margriet gekregen heeft, lag 

niet aan republikeinse bodes of zo, maar KBO-Brabant heeft er gewoon te weinig 

naar de verschillende afdelingen gestuurd. Daardoor moest het team dat 

maandelijks zorgt voor een onberispelijke verspreiding van ONS keuzes maken en 

zijn de gestuurde exemplaren naar rato verdeeld over de verschillende routes. 

Het bestuur hoopt dat u begrip heeft voor deze onvolkomenheid.  
 

Bron: Het KBO-bestuur.  

Hoi KBO’ers, 
 

Jo en Rien van Halteren willen jullie bedanken voor de bloemen, 

de kaarten en alle andere aandacht, die wij mochten ontvangen 

bij ons 50-jarig huwelijksfeest. Mede hierdoor is onze dag 

onvergetelijk geworden ondanks de Covid-perikelen. 
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Foutieve berichtgeving aanmelding 
AutoMaatje Etten-Leur 
vaccinatiecampagne 

In een eerdere oproep om gebruik te 

maken van de diensten van het ANWB 

project AutoMaatje Etten-Leur is verge-

ten te melden dat deelname aan het 

AutoMaatje aan voorwaarden is ver-

bonden. 
 

Nu hebben mensen zich aangemeld bij 

het AutoMaatje terwijl ze niet aan de 

gestelde voorwaarden voldoen en 

moesten we deze mensen teleurstellen. 
 

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaats-

genoten met hun eigen auto minder 

mobiele mensen die niet meer zelf 

voor vervoer kunnen zorgen of las-

tig van de bestaande vervoersdien-

sten gebruik kunnen maken. 
 

Heb je vervoer nodig en voldoe je aan 

de gestelde voorwaarden? Meldt u zich 

dan ruim van te voren aan bij het 

ANWB AutoMaatje-meldpunt in Etten-

Leur.  
 

Na een intakegesprek wordt u, als u 

voldoet aan de gestelde voorwaarden, 

ingeschreven als deelnemer. Als deel-

nemer kunt u 2 dagen voor de geplan-

de rit contact opnemen met het meld-

punt om de rit te plannen.  
 

Het meldpunt is van maandag tot en 

met vrijdag telefonisch te bereiken tus-

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

nummer 06-42227899 of via auto-

maatje@inetten-leur.nl 

 

Bron:  

Stichting Samenwerkings Platform 
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De dagtocht van 1 september naar 

Futureland en de tweede Maasvlak-

te gaat door!! 

Iedereen is dan hopelijk gevaccineerd. 

Heeft u er ook zo’n zin in , wij wel!! 

 

En we gaan naar het Teutoburgerwoud 

in Duitsland. 

Er is een 6 daagse busreis van 5 sep-

tember t/m 10 september in 2021 

georganiseerd. De prijs is € 599,- pp 

inclusief de maaltijden en excursies. 

Voor een 1 persoonskamer komt er  

€ 90,- bij. 

We verblijven in het Waldhotel Bären-

stein met zwembad, in de plaats 

Horn-Bad Meinberg. 

Het programma van deze reis bestaat 

onder andere uit: 

Net voordat we de grens overgaan, 

stoppen we voor een lekker kopje koffie 

met Limburgse Vlaai. Hierna vervolgen 

we onze vakantie en komen we rond 

lunchtijd aan in Soest. Niet te verwar-

ren met “onze Soest”. Bij aankomst 

gaan we aan tafel in een authentiek 

Brauhaus voor een heerlijke 

streekschotel. Na geproefd te hebben 

van al deze lekkernijen brengen wij u 

naar het centrum van de stad waar we 

op een ontspannen manier een rondrit 

maken met een toeristentreintje. U ziet 

de mooie kerken en het lieflijke cen-

trum met haar vakwerkhuisjes voorbij-

komen. Na ons bezoek aan Soest rijden 

we naar ons hotel. 
 

Een tour door het Teutoburgerwoud, 

langs de indrukwekkende rotsformatie 

Externsteine en een bezoek aan het 

imposante Hermanns-

denkmal. 

We maken een boottocht 

over de Weser en bezoe-

ken Schloss Corvey. 

We brengen een bezoek 

aan het pittoreske stadje 

Hamelen een plaatsje 

waar iedereen wel eens 

van heeft gehoord, maar 

waarschijnlijk nog nooit 

is geweest: Wie kent 

niet het bekende verhaal 

over de rattenvanger 

van Hamelen? In dit lief-

lijke stadje zult u de 

Rattenvanger op veel plaatsen in het 

stadje tegenkomen en brengen we een 

bezoek aan een glasblazerij. 

Bezoek Bad Salzuflen, een kuur-

oord. 
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Dit stadje staat bekend om zijn zoute 

bronwater vol mineralen. Het water 

wordt al sinds de 19de eeuw in deze 

stad gedronken, geïnhaleerd en u kunt 

er in baden. Bad Salzuflen ligt in een 

mooi, parkachtig, landschap. Het stadje 

Bad Salzuflen heeft met zijn vele 

groen, zijn smalle zijstraten en de vele 

historische gebouwen veel beziens-

waardigheden. We gaan aan boord van 

een toeristentreintje dat ons meeneemt 

langs de hoogtepunten van Bad Salzu-

flen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de terugweg naar Etten-Leur rijden 

we langs Paderborn, waar we onder 

leiding van een gids deze prachtige 

stad gaan verkennen. We bezoeken 

o.a. de schitterende Dom van Pader-

born en maken een wandeling langs de 

Paderbronnen, een oase van rust mid-

den in de stad. 
 

Als afscheid genieten we weer van een 

heerlijk diner en wordt iedereen weer 

teruggebracht naar de opstapplaats. 

Wilt u ook mee met deze gezellige reis, 

bel dan naar de onderstaande telefoon-

nummers voor informatie: 

Reiscommissie:  

Lyda Aarts:  

06-514 991 78  

Nel Houtepen:  

076-501 34 71  

Antoon Vermeulen: 076-502 00 88 

Zij zullen u dan een folder en het 

informatiepakket bezorgen. 
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Een praatje met…. 

Hij kan niet stil-
zitten. Al is hij 
19 jaar geleden 
met pensioen 
gegaan. De in-
middels 82-
jarige Rien Ma-
tijsen had voor 
zijn tuindersbe-
drijf geen op-
volger en was 
genoodzaakt 
om in 2002 te 
stoppen en een 
groot gedeelte 

van zijn kassen af te breken. “Tsja, 
onze drie dochters zagen er niets in 
om ons op te volgen, dus geen opvol-
ger, apparatuur toe aan vervanging en 
aanpassing. Dan is het kiezen of de-
len. Je moet dan een grote investering 
doen, ook weer jaren doorgaan of je 
stopt definitief. De keuze was snel ge-
maakt”, zegt hij. Met toch wel wat pijn 
in zijn hart moest hij afscheid nemen 
van zijn bedrijf dat hij in 1964 had op-
gestart. 
 

Zijn hele leven heeft hij met z’n han-
den in de aarde gezeten. Hard werken 
was het wel maar ondanks de lange 
dagen wist Rien toch tijd te vinden om 
zich bezig te houden met andere din-
gen.  
 

Vanaf zijn 17e zong hij al in het Lam-
bertuskoor met als dirigent Michel 
Göttmer. In vele koren heeft Rien ge-
zongen en hij zingt nog steeds. Rien is 
de oudste uit een gezin van negen kin-
deren. Vijf jongens en vier meisjes. 
Samen met nog twee andere broers 
zong Rien in het Etten-Leurs Mannen-
koor onder leiding van Dieneke Bick-
nese. “Niet veel mensen kunnen zeg-
gen, ”zegt Rien, “dat je met twee 
broers in een koor zit”. Een hele lijst 
van korennamen wordt opgesomd met 

daarnaast een lijst van dirigenten.  
 

Terugkijkend op zijn werkzame leven 
vindt Rien zelf niet dat het echt hard 
werken was. “Ik had er plezier in, 
deed het graag, dan is het voor mij 
eigenlijk geen hard werken te noe-
men”, geeft hij aan. “Kijk, als je een 
hele dag tegen een boom staat te du-
wen en je schiet daar niets mee op, 
dan kun je misschien zeggen dat je 
hard gewerkt hebt, maar dat is dan 
wel zonder resultaat. Ik, en later sa-
men met mijn vrouw, wij wisten waar-
voor je het deed, hadden plezier in het 
werk, waren eigen baas en dat geeft 
energie om door te gaan. Ook al wa-
ren er heus mindere tijden, toch kwam 
het nooit in ons op om op te geven. Ik 
ben in 1964 voor mijzelf begonnen. Op 
de koude grond met alle soorten 
groenten maar ook aardbeien en wat 
later zelfs asperges”, gaat hij verder. 
“In 1967 werd er een kas gezet en 
vier jaar later kwam er een tweede 
bij”.  
 

Trots is Rien op het feit, dat hij rond 
1985 met zijn paprikateelt een van de 
eerste aanvoerders was voor de Bre-
dase veiling. “Om te zorgen dat de ge-
wassen een steeds betere kwaliteit 
krijgen moet je ook steeds blijven in-
vesteren, veranderen, aanpassen”, 
vertelt Rien. “Daarom stapten wij in 
1993 over op steenwol”. Zijn vrouw 
Bets komt met een mooi fotoalbum 
aanzetten en laat zien hoe deze aan-
passing in z’n werk is gegaan. 
“Je maakte dagen van zes uur ’s och-
tends tot acht uur ’s avonds, maar om 
dat nou zwaar te noemen”, gaat hij 
verder en haalt zijn schouders op. Va-
kantie zat er niet echt in maar toch 
maakten ze wel dagtripjes. Rien speelt 
mondharmonica in een muziekband 
Mondorgelvriend. Hij ging ook biljarten 
en doet dat nog steeds. Nu staat er 

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 
ging ik langs bij Rien Matijsen. 
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B.V.O. 

 
De afkorting B.V.O. staat voor Biljart Voor Ouderen. 
Niet dat wij ons oud voelen. 
Het spreekwoord zegt: hoe ouder hoe wijzer. 
En dat spreekt ons wel aan. 
Maar ja, wijzer heeft nog een betekenis, namelijk de wijzer van de klok. 
En op onze leeftijd lijkt het wel of die wijzer steeds sneller draait. 
Door de coronacrisis hebben wij geruime tijd niet meer gebiljart. 
Dus onze spieren moeten weer op krachten komen en wij hopen maar dat 
onze keu nog in goede conditie is. 
Want als die keu niet goed droog bewaard is loop je het risico dat hij 
kromgetrokken is.  
En met een kromme keu maak je weinig caramboles. 
Dat zijn problemen van onze leden. 
 
Als ik een streekbus zie rijden dan lees ik daarop de tekst B.V.O. Brabant 
Vervoert Ons. 
Nou dat klopt niet helemaal. 
Als wij een uitwedstijd spelen moeten wij zelf rijden. 
 
Dick Appeldooren 
Secretaris B.V.O. 
(Biljart Voor Ouderen) 

een biljart in een grote schuur en op de 
plek waar de paprika’s werden gesor-
teerd staan nu 3 tafeltennistafels, waar 
regelmatig partijtjes worden gespeeld. 
Want ook dat doet Rien. 
 

Twee van de drie dochters zijn naar Ca-
nada geëmigreerd. “Gelukkig is de 
jongste hier gebleven. We hadden met 
onze dochters in Canada alleen contact 
via telefoon en brieven met foto’s.  
Een keer in het jaar kwamen zij hier-
heen of gingen wij naar hen. Wij zijn er 
inmiddels al 25 keer geweest en heb-
ben zelfs daar onze gouden bruiloft ge-
vierd. Met alle kinderen, aanhang en 
kleinkinderen. 
 

In 2002 stopte Rien met het tuinders-
bedrijf. De kas werd afgebroken en in 
een deel van de overgebleven kas werd 
een zwembad aangelegd voor de klein-
kinderen. “Nu zijn ze groot en gaan lie-
ver naar het zwembad in Hoeven, ach 
zo gaat dat, ze zijn nu al ouder”, vult 
Bets aan. “De jongste van onze jongste 

dochter is 15 en de oudste van de 
kleinkinderen woont in Canada en is al 
28 jaar”.  
 

“Nog niet zo lang geleden werkte ik 
mee aan de opbouw van de Fietsvier-
daagse in Hoeven. Ik zat ook op line-
dance. Nu niet meer, maar bezig blijven 
dat is wat ik nog steeds doe”. 
Hij brengt de Bode en het Lindeblad in 
een groot deel van het buitengebied 
rond. Zingt nog in twee koren: Liesleut 
en Intermezzo. Maakt regelmatig nog 
fietstochtjes. Het is jammer dat het nu 
allemaal stil ligt maar zodra het weer 
kan…. want: “Wacht niet tot morgen 
wat je heden verrichten kunt.“  

 

Bron: Annelies de Pijper 
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Ingrediënten 
2 halve kipfilets 

25 gram braadboter 

zout en peper 

1 pot of blik artisjokhartjes (circa 300 g) 

150-200 gram groene tagliatelle 

versgeraspte oude Goudse of 

Parmezaanse kaas 
 

Bereiding 

Stap 1 

Braad de kipfilets aan beide kanten gaar en bruin in de braadboter. Reken 

daarvoor circa 10 minuten per kant en keer ze een keer om. Bestrooi ze 

met wat zout en peper. Neem ze uit de pan en houd ze afgedekt warm (zet 

ze desgewenst in een op 100ºC voorverwarmde oven). Blus de pan af met 

de wijn, roer de tijm erdoor, laat kort inkoken en roer de room erdoor. 

Breng de saus op smaak met wat zout en peper. 
 

Stap 2 

Laat de artisjokhartjes uitlekken, halveer ze en schep ze voorzichtig door 

de saus. 
 

Stap 3 

Kook intussen de pasta in ruim water met wat zout beetgaar volgens de 

aanwijzingen op de verpakking. Giet af, laat uitlekken en schep terug in de 

pan. Schep de saus met de artisjokhartjes door de pasta en laat goed 

doorwarmen. Schep de pasta op de borden en schep de kipfiletjes erbij. Zet 

de geraspte kaas op tafel. Extra groenten is niet nodig. 

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,- 

Kipfilets met artisjokhartjes, tagliatelle en room-wijnsaus 

voor 2 personen 

Voor de saus: 

1 glas droge witte wijn 

1 takje verse of 1 theel. gedroogde 

tijm 

1 dl kookroom 
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Samen maken we de zorg anders 
De Wijkzuster gaan we de komende 
tijd meer zien zijn in de wijk. Zij zal 
meer aanwezig zijn. Geholpen door de 
plaatselijke Kruisvereniging gaat zij het 
gezicht worden in de wijk. De 
Kruisvereniging Etten-Leur/Zundert 
ondersteunt de Wijkzuster waar ze 
kan.  
 

Waarmee kan de Wijkzuster 
helpen? 
Bij de Wijkzuster kunt u terecht met 
vragen op het gebied van welzijn, zorg 
en wonen in de wijk. Kunt u wel wat 
ondersteuning gebruiken? Denkt u dat 
een familielid misschien extra zorg 
nodig heeft? Of maakt u zich zorgen 
over iemand in uw buurt of wijk? In 
deze situaties helpt de Wijkzuster u 
graag verder. De Wijkzuster is 
onafhankelijk en zij kent uw  
woonomgeving, de lokale 
welzijnsvoorzieningen en de 
zorgaanbieders.  
 

De Wijkzuster komt bij u langs en kijkt 
samen met u naar uw wensen en 
behoeften. U bepaalt samen welke 
ondersteuning het meest passend is. 
De Wijkzuster geeft tips en informatie, 
kijkt of er mensen in uw omgeving zijn 
die u kunnen helpen of ze schakelt 
professionele hulp in. U heeft geen 
indicatie nodig van uw  huisarts of 
specialist. U belt naar de algemene 

Wijkzustertelefoon: 0165-546613. U 
wordt doorverbonden of u wordt later 
teruggebeld door de Wijkzuster van uw 
wijk 
 

De Grient, Sanderbanken, Baai: 

 Wijkzuster Joyce de Vos; 
 

Centrum West, Grauwe Polder, Streek, 

Vosdonk:  

 Wijkzuster Elske van Andel 
 

De Keen, Noord, Attelaken, 

Schoenmakershoek: 

 Wijkzuster Neeltje Heeren; 
 

Centrum Oost: 

 Wijkzuster Mariette Koolen. 
 

Hooghuis, Trivium, Hoge Neerstraat, 

Banakkers: 

 Wijkzuster Kristel van Aert 
 

Samen helpen we elkaar  
Mist u ook een aanspreekpunt op het 
gebied van zorg, welzijn en wonen? 
Heeft u zelf onlangs te maken gehad 
met de zorgverlening en wilt u het 
anders? Laat het de Wijkzuster weten. 
Of neem contact op met onze KBO (zie 
namen voorin in dit KBO Lindeblad), en 
u krijgt bezoek van een 
ouderenadviseur. 
 

Kruisvereniging Etten-Leur/Zundert 
Harrie Dirkx, voorzitter 

Waar staat de Wijkzuster voor? 

Al geruime tijd vervult de Wijkzuster een belangrijke rol in onze sa-
menleving. Zij zet zich in voor een andere manier van zorg en on-
dersteuning: van mens tot mens. Dat is zorg zonder hokjes en sys-
temen, zonder standaardpakketten, zonder wachtlijsten, zonder blik 
op de klok. Maar met een Wijkzuster die tijd en aandacht voor u 
heeft, die u helpt om in de wijk gezamenlijk met elkaar te leven en 
elkaar te ondersteunen.  
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puzzel 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende num-
mer. 
Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iede-
re persoon 15 Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 
23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 
31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glo-
rie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 
vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 
55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 
soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 
bedehuis 72 provinciehoofdstad. 
Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvor-
mig rif 6 eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 
10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lok-
spijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 
vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 
36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennis-
term 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verf-
plank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 om-
laag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 
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Kinder– en Jeugdspelen van toen (11) 

Een groot aantal kinder- en jeugdspelen hebben iets van een wedstrijd. 
Uiteraard gaat het erom wie de winnaar of winnares wordt. Zo ook in deze 
serie. 

REPEN (HOEPELEN) 
In onze omgeving staat de bezigheid 
van hoepelen beter bekend onder de 
term repen. 
Als hoepel, kun je ook de velg van een 
fietswiel gebruiken.  
Deze kun je over de weg laten rollen 
door met een stokje telkens een tikje 
tegen de buitenkant te geven. 
 

 
 
TOUWTJE SPRINGEN 
Dit wordt meestal gedaan door één of 
meerdere meisjes.   
Om alleen te springen gebruik je een 
kort touw, dat je, al springend, om je 
lichaam slingert. Je kunt ook een per-
soon laten ’inkomen’’.   
Er zijn springliedjes. B.v.: “In, spin, de 
bocht gaat in” (dan komt er iemand 
mee springen) en “Uit, spuit, de bocht 
gaat uit” (dan gaat de tweede speler er 
weer uit).   
Met een langer touw, dat wordt dan 
rondgedraaid door twee personen (één 
aan elk einde), springt men met meer-
dere personen tegelijk.  
 

 
 
ZAKLOPEN 
Dit spel is een snelheidswedstrijd dat 
met meerdere deelnemers wordt ge-
daan. Ga met beide benen in een jute-
zak en plaats je voeten in de hoeken 
van de zak. Houdt de bovenkant van de 
zak op heuphoogte vast en probeer zo 
snel mogelijk een parcours af te leg-
gen. Doe dit eerst lopend en daarna 
huppelend. 
Degene die het eerste over de ‘finish’ 
komt heeft gewonnen. 
 

Misschien is het voor de mannelijke le-
den van de KBO wel iets leuk om het 
eerste spel van deze uitgave gezamen-
lijk een keer in de praktijk te testen.  
 

Succes en de winnaar proficiat,  
Snekcub Noot. 
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In Etten speelde de looiersfamilie 

Schrauwen een belangrijke rol. In 1815 

kocht Jan Schrauwen, leerbereider, van 

Theresia Adriaanse, vrouw van Gerar-

dus Praats, een huis, schuur en hof, 

gemerkt littera A. nr. 106. Bij de om-

nummering in 1949 naar straten met 

huisnummers kreeg het pand het adres 

Bredaseweg 2, dat later weer veran-

derd werd in Oude Bredaseweg 2. 

Schrauwen betaalde destijds 1.500 gul-

den voor het pand en aanhorigheden. 
 

Bijna honderd jaar runde de familie 

Schrauwen hier haar bedrijf uit. Het is 

verbazingwekkend dat in het centrum 

van het dorp een leer-

looierij werd gevestigd 

als men weet dat tijdens 

het looiproces constant 

een verschrikkelijke 

stank wordt verspreid.  

Begin 1900 waren alle 

leerlooierijen in Etten-

Leur verdwenen. Verder-

gaande mechanisering en 

concurrentie met leer-

looiers in plaatsen als 

Dongen en Gilze waren 

de doodsteek. 
 

Na de leerlooierij van 

Schrauwen werd het 

pand tot 1943 bewoond 

 door de familie Boeren. 

 Vanaf die tijd werd het in 

de volksmond ’t Schipke genoemd. Het 

was aan die naam gekomen omdat op 

Van leerlooierij tot restaurant 

Begin 1800 waren in Etten-Leur zes leerlooierijen. Door de grote vraag 

naar leer was dat in 1860 gestegen naar veertien. 
Deze bedrijfjes boden werk aan 34 volwassenen en twee kinderen. Door grote in-

vesteringen in het bedrijf genoot de leerlooier veel aanzien. Zo bracht Lucas van 

Aert het tot burgemeester en zaten andere leerlooiers in de gemeenteraad. Hoe 

meer kuipen men had, des te belangrijker men was. In 1860 bezaten de geza-

menlijk looierijen in de gemeente 64 kuipen. De grootse looier was Hendrik Binck 

op de Leur met achttien kuipen. 

De leerlooierij achter de woning aan de Oude Bredaseweg 2 

(foto’s Clemens Lohmann, Archief Breda) 
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de schoorsteen in de kamer een 

scheepje stond.  
 

Vanaf 1943 werd Leon de Bruin 

de nieuwe eigenaar. Hij liet het 

pand uitvoerig verbouwen tot 

een meubelmakerij met show-

room. Na zijn pensionering ging 

hij de politiek in en was een 

aantal jaren wethouder. 
 

In 1966 vroegen de gebroeders 

Voeten bij de gemeente Etten-

Leur een bouwvergunning aan 

om de meubelwinkel te verbou-

wen tot een café-restaurant-

hotel. In verband met de sloop van hun 

hotel nabij het Liesbos, voor de verbre-

ding van de Rijksweg, weken zij uit 

naar Etten-Leur. Zij namen de naam 

van hun oude hotel mee en noemden 

het Huis Ten Bosch. 

Sinds 2005 is de familie 

Fikke (van o.a. Het Witte 

Paard) eigenaar van het 

pand. Fikke splitste de 

zaak, boven kwam het 

hotel en beneden een 

klein gedeelte voor de 

receptie. Het grootste 

gedeelte beneden werd 

verhuurd aan MEI’S 

WOK. In 2016 werd het 

wok-restaurant gesloten. 

Eigenaar Fikke begon er 

een eigen horecagele-

genheid onder de naam 

VINCENTS BED & BISTRO. 

De naam en de kleur van het gebouw 

refereren aan Vincent van Gogh, die in 

1881 in Etten-Leur woonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bronnen: 

West-Brabants Archief, Notariële archieven, ver-

gunningen, bevolkingsregister en burgerlijke 

stand. 

Tussen ploegen en ploegendienst, Heemkunde-

kring Jan uten Houte, Etten-Leur, 1993. 

Van gelagkamer tot grand café, Heemkundekring 

Jan uten Houte, Etten-Leur, 2012. 

 

© Cor Kerstens, Etten-Leur. 

In het midden de woning Bredaseweg 2 begin 1900 

Huis Ten Bosch. 

Vincents Bed & Bistro 
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Hallo bingovrienden 
 
Eindelijk is dan weer zo ver: we mogen weer bingospelen.  

 

Voorwaarden zijn dat we de regel van 1.5 meter in acht nemen en dat 

het aantal personen in de zaal beperkt blijft tot  maximaal 60 personen.  

Dat betekent dat we moeten gaan werken met telefonische inschrijving. 

Dat kan vanaf 26 juli  en vol is vol. 

Telefoonnummer: 076 5018139 

 

De eerste drie bingo’s zullen op een zondagmiddag zijn, omdat de zaal 

op andere tijden niet beschikbaar was. Het tijdstip is zoals u gewend 

was : 13.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Dit jaar zijn de data: 8 augustus – 26 september- 5 december 

Volgend jaar zullen de bingomiddagen op woensdag plaatsvinden. 

 

Bij de bingomiddagen dient u uw ledenpas en een bewijs van vaccinatie 

mee te nemen. 

 

Het bingoteam: Theo-Corrie-Frans en Betsie 



Pagina 36                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  



Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   37 

Wil je wat meer kleur geven aan je 

leven, dan is dit wellicht iets voor JOU!! 
Steeds meer mensen raken enthousiast over het 

inkleuren van een voorgetekende mandala. Behalve 

dat het erg leuk is om te doen, is het ook zeer 

ontspannend en rustgevend. Uit onderzoek is 

gebleken dat de manier van werken met kleur de 

hersenen gezond houdt. Het bevordert de concentratie 

en stimuleert de creativiteit. Een andere mogelijkheid 

zou kunnen zijn om zelf een mandala te maken. Dan 

heb je een passer en liniaal nodig en ga je de vlakken 

zelf indelen, Je tekent er bijvoorbeeld figuren, 

dieren, bloemen in en laat je fantasie de vrije loop. 

Altijd weer een verrassing als de eigen ontworpen 

mandala weer klaar is. 

Om het laagdrempelig te houden gaan we vooralsnog de tekeningen inkleuren 

met kleurpotloden. Ik heb zelf voldoende voorbeelden, maar er zijn tegenwoordig 

veel boeken met voorgetekende mandala’s te koop. 

Nieuwsgierig geworden? Ga mee op ontdekkingsreis en verras jezelf. Schuif je ook 

aan? 

We starten weer op 19 juli in De Linde op maandagochtend van 10.00 uur tot 11.30 

uur, elke 3e maandag van de maand. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie/

thee. 

Je kunt je opgeven bij Loes Lambrechts  

Tel: 06 12525746 Email: loes-lambrechts@hotmail.com 

mailto:loes-lambrechts@hotmail.com
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Naam Lid-soort M/V Lid vanaf 

Nieuwe leden:  

Grooten, F.J.H.M. Gast v 04-01-2021 

Braat, A.C.A.M. Lid m 05-01-2021 

Groot-Schouten, W.M. de Lid v 05-01-2021 

Krijnen-Hendrikx, E.M.C. Lid v 05-01-2021 

Vlendré, J. Lid m 06-01-2021 

Mennes, M.E. Lid v 01-04-2021 

Trouw, C.C. Lid v 07-04-2021 

Kroon, J.M. de Lid m 01-07-2021 

Roovers, C.P.M. Lid v 01-07-2021 

Vries, M.C. de Lid m 01-07-2021 

 

10 nieuwe leden    

 

O v e r l e d e n  l e d e n :  

Beemd, C. van de  m 06-02-2021 

Prins, N.G.  m 06-02-2021 

Raaij-Jansen, M.H.P.J. van v 24-02-2021 

Buijnsters-van Elteren, A.  v 26-02-2021 

Graaf, A. de  v 03-03-2021 

Nuijten, A.P.  m 31-03-2021 

Tirions, W.J.M.  m 01-04-2021 

Lensing-Westenberg, M.  v 12-04-2021 

Riet, P.M. van de  m 22-04-2021 

Gils-Herrijgers, J. van  v 02-05-2021 

Sponsen, C.V.  v 17-05-2021 

Kerstens-Mathijssen, J.A.C. v 27-05-2021 
 

12 overleden leden 

Oplossing puzzel 
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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 1 september 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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