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Voorwoord van de voorzitter 

Als ik dit voorwoord aan het schrijven 

ben, klettert de regen tegen de ramen, 

de eerste blaadjes, eikels en noten be-

ginnen al te vallen. De herfst heeft in-

middels zijn intrede gedaan.  
 

Vanaf 1 september zijn alle KBO-

activiteiten opgestart en komt er weer 

meer beweging in De Linde. Helaas, 

zijn er nog verschillende ouderen die 

vanwege het corona-risico aarzelen om 

naar De Linde te komen. Wij hopen dat 

daar verandering in komt en dat er 

massaal aan activiteiten deelgenomen 

gaat worden.  

Dat kan ook als wij allen onze ver-

antwoording nemen.  

In het blad ONS, nummer 9 van sep-

tember 2021, zat een inlegvel. Daarin 

staat uitgebreid omschreven hoe om te 

gaan met corona om veilig aan activi-

teiten te kunnen deelnemen. Ook ver-

der in dit Lindeblad worden deze regels 

nog eens genoemd. Deze regels zijn 

door KBO-Brabant opgesteld na een 

uitvoerig onderzoek van de door rijks-

overheid voorgeschreven richtlijnen. 

Als men zich aan deze voorgeschreven 

regels houdt is het voor iedereen, wel 

of niet gevaccineerde leden, mogelijk 

om aan activiteiten deel te nemen.  

 

Zoals u ook in diezelfde nieuwsbrief 

hebt kunnen lezen heeft na veel wikken 

en wegen de fietsdriedaagsecommissie 

besloten dit jaar geen fietsdriedaagse 

te organiseren. Men vindt het risico te 

groot. Dat neemt niet weg dat er nog 

tal van andere leuke KBO-activiteiten 

staan te gebeuren,  

 

Op 4 oktober staat de  

Algemene Leden-

vergadering gepland  

waarin ook een 

bestuursvoor-

dracht aan de 

leden zal wor-

den voorgelegd. 

Op het inlegvel 

leest u hoe u een 

nieuw bestuurslid 

kunt voordragen. 

Op 18 oktober 

gaat er een cabaretmiddag plaatsvin-

den. Wij als bestuur trachten daar weer 

een leuke en gezellige middag van te 

maken.   
   

Naast KBO-activiteiten is het bestuur in 

goed overleg met de gemeente, met 

woonstichting Alwel, maar ook met 

Avoord, over de woningbehoefte van 

ouderen. Ook wordt er regelmatig ge-

sproken met de afdeling WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning) met 

betrekking tot alle sociale zaken en 

voorzieningen. Mocht het nodig zijn dat 

u met de hierboven genoemde zaken 

hulp nodig heeft  schroom dan niet om 

hulp te vragen aan onze vrijwilligers, zij 

staan in het Lindeblad. 
 

Laten we ondanks de matige kwakke-

lende zomer de toekomst positief inzien 

en genieten van de herfstdagen.  

We hopen dat we u de komende tijd bij 

de KBO-activiteiten  mogen begroeten. 

Lees aandachtig het Lindeblad, bezoek 

regelmatig onze internet site 

www.kboetten.nl dan blijft u op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen 

en laatste nieuwtjes.  

Pas goed op uzelf, blijf gezond en tot 

ziens in De Linde.  

http://www.kboetten.nl
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Voorzitter/persvoorlichter: 

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     13.30-16.15u 

Biljarten   13.00-16.00u 

Jokermiddag 13.00-16.00u 

Bridge   13.00-17.00u 

 

 

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 

Haakclub  09.30-11.00u 

 

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 

Diverse Vergaderingen  

  09.00-12.00u 

Line Dance 10.00-12.00u 

 

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 

                              pim@stgebo.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 

 kjsluyter@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 

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 

Dhr. Tjeu Haenen        

tel. 076 502 09 34   

mhaenen66@gmail.com 

Mevr. Dymph Hendrikx     

tel. 076 530 91 42   

dymph@liesbos.nl 

Tijdelijk uit de roulatie. 

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 

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.com 

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 

Maandag 4 oktober 

13.30 uur 

In De Linde 
 

Algemene ledenvergadering 

 

Agenda en programma op het 

inlegvel. 

 

Aanmelden bij  

mevr. Ria Trouw 

riatrouw@kboetten.nl 

of via de antwoordstrook op het 

inlegvel 

mailto:ddvugt@kboetten.nl
mailto:riatrouw@kboetten.nl
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Planning speciale activiteiten KBO-Etten 
De Linde, Wipakker 16. (parkeren via de W ipakker)  

Datum Activiteit 

4 oktober Algemene Ledenvergadering   

18 oktober Cabaretmiddag      

17 december Vrijwilligersavond     

20 december Kerstviering  

 

Bingomiddagen (woensdagmiddag) in 2022 
 

12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli,  
10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december. 

Ludo en Carla leerden elkaar 54,5 jaar 

geleden kennen op de Highland soos. 

Hij kwam van Leur en zij van Etten, 

maar dat maakte voor dit stel niets 

uit. Ze zijn nog steeds bij elkaar. Na 

hun huwelijk op 26 augustus 1971 

hebben zij respectievelijk in Terneu-

zen en Breda gewoond. In 1977 zijn 

ze teruggekomen naar Etten-Leur. Na 

te zijn gestopt met werken heeft Ludo 

diverse grote fietstochten onderno-

men, o.a. van Etten-Leur naar Lour-

des en van Etten-Leur naar Santiago 

de Compostella.  

Bij KBO-Etten is hij vrijwilliger bij het 

rikken en jokeren op dinsdagmiddag. 

Op vrijdagmiddag is hij vrijwilliger bij 

de workshop van de Parkinson club. 

Carla weet haar tijd ook goed te be-

nutten met het maken van schilderij-

en. Daarnaast genieten ze van de kin-

deren en kleinkinderen. KBO-Etten 

wenst Ludo en Carla nog vele mooie 

jaren toe in goede gezondheid. 

 

Ria Trouw 

Een Gouden Huwelijk 

Ludo en Carla Broks 
 

26 augustus 1971-26 augustus 2021 
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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. 

Waarschuwing 1 

Maak nooit zomaar geld over, bel eerst 

met uw mede-bestuurder. Die kan u 

snel genoeg vertellen of het waar is. 

Spreek ook met elkaar af dat je elkaar 

nooit via de mail of WhatsApp om 

geld zult vragen. Of om gevoelige an-

dere gegevens. 

 

Gooi zulke mail meteen weg en leeg 

ook uw 'prullenbak' meteen. En waar-

schuw de rest van het bestuur dat het 

gebeurd is, dan zijn ze ook alert. 

 

Waarschuwing 2 

En houd altijd in de gaten van wie u 

mail krijgt. Als het een raar adres is, 

niet reageren en meteen weggooien, en 

de afzender aanmerken als SPAM. Dan 

wordt het de volgende keer geweerd. 

En leeg uw SPAM-mapje in de mail ook 

regelmatig. 

Waarschuwing 3 

En nu we het toch over fraude hebben: 

als u door Microsoft gebeld wordt met 

een verhaal over software die ver-

nieuwd moet worden of met andere 

smoezen: dat is altijd fraude.  

Microsoft belt nooit. 
Meteen ophangen. Als dat onbeleefd 

voelt kunt u nog zeggen: 'Ik heb geen 

interesse' en daarna meteen afbreken. 

 

En pas ook op als banken bellen, dat 

doen ze namelijk ook bijna nooit. Geef 

over de telefoon zéker nooit gegevens. 

En als u op een of andere manier onder 

druk wordt gezet, hoe vriendelijk ook: 

dan is er vooral iets mis. Breek af door 

te zeggen dat u zelf wel contact zult 

opnemen met uw bank. 

Blijf oppassen voor fraude via de mail, 

WhatsApp en telefoon! 

Wij krijgen toch met enige regelmaat - helaas - berichten van be-

stuurders dat zij zogenaamd mail ontvangen van een collega-

bestuurder met meestal een verzoek om geld over te maken. Het e-

mailadres van de afzender ziet er dan precies hetzelfde uit. Heel 

soms gaat dit verzoek ook via de WhatsApp. De manier van benade-

ren lijkt heel echt, omdat het informeel is. Met gewoon de voornaam 

als aanhef. 
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Uw programma:  
Een gezellig dagje uit, 

helemaal in Kerstsferen!  
U vertrekt vanochtend 

vanaf uw opstapplaatsen 

in Etten-Leur richting 

Oberhausen. Onderweg 

maken we, voordat we 

de grens oversteken, 

een tussenstop voor een 

lekker bakje koffie/thee 

(2x) en Limburgse Vlaai. 

Hierna steken we grens 

over richting Oberhausen 

waar u omstreeks 

12.00/12.15 uur aan zult 

komen. 

 

Oberhausen is een walhalla voor kerst-

shoppers, weer of geen weer! Het 

CentrO is een groot overdekt win-

kelcentrum. In de sfeervolle weken 

voor kerst vindt hier ook buiten, de 

grootste kerstmarkt van Oberhausen 

plaats. Wandel door dit toverachtige 

kerstdorp en geniet van de prachtige 

verlichting, sfeervolle muziek en de 

heerlijke geur van dennenbomen. Dit is 

nu wat men bedoelt met op-en-top 

kerstshoppen! U bent hier de rest van 

de dag vrij. Aan het begin van de 

avond (omstreeks 17.00) uur vertrek-

ken we weer terug naar Etten-Leur en 

sluiten onderweg de dag af met een 

heerlijk diner!  

Aankomst Etten-Leur ca. 22.00 uur. 

 

Inbegrepen:  
Vervoer per luxe touringcar voorzien 

van bar (*), TV/DVD, toilet en aircondi-

tioning;  

Begeleiding en service van onze erva-

ren chauffeur/ reisleider;  

Programma zoals beschreven;  

Koffie/thee (2x) met Limburgse Vlaai;  

Vrij bezoek Kerstmarkt CentrO;  

3-gangen "Winters Diner" ter afsluiting.  
 

 

Voor belangstellenden kan de reiscommissie het volgende organiseren: 
 

Kerstmarkt in Oberhausen 
Gaat u ook mee op 9 december ? 

Vertrek om 9.00 uur terug om 22.00 uur. 
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Drie keer is scheepsrecht, na 3 keer 

uitstellen kon de reis doorgaan. 

De eerste reizigers werden om 7.30 uur 

opgehaald bij de Petruskerk, vervol-

gens nog een paar mensen bij het sta-

tion en daarna de grootste groep bij de 

Valpoort. 

 

De eerste stop was bij de Maasvlakte 

waar we een heerlijke kop koffie en een 

stuk gebak kregen aangeboden in een 

groot vrachtwagenchauffeurs restau-

rant. 

 

Daarna gingen we, met een gids die in 

de bus kwam, over de Maasvlakte rij-

den. Dit is een uitgebreid stuk haven 

dat is ontstaan door het opspuiten van 

zand en grind en is aangelegd tussen 

2008 en 2013.Onderweg zagen we een 

groot containerschip van rederij Maersk 

(met ca 20.000 containers) aankomen 

en heeft de chauffeur geparkeerd op 

een klein strandje om ons de gelegen-

heid te geven het schip goed te bekij-

ken. De haven van Rotterdam is de 

modernste haven van Europa. De gids 

vertelde onderweg heel veel over het 

ontstaan van de tweede Maasvlakte en 

de bedrijven die daar allemaal zitten 

zoals een bedrijf dat enorme buizen 

maakt voor offshore bedrijven en wind-

molens. 

 

Vervolgens gingen we op een rond-

vaartboot, met de gids, waarmee we 

VERSLAG VAN DE REISCOMMISSIE 
 

DAGTOCHT  1 SEPTEMBER 2021 naar  

Rotterdam Maasvlakte en Futureland 

Niet inbegrepen:  
Lunch, overige verzorging, persoonlijke uitgaven, en niet genoemde entreegelden 

optionele reis- en/of annuleringsverzekering en fooien. 

 

Reissom: EUR 47,50 per persoon. Bent u hierin geïnteresseerd neem dan 

contact op met: 

Lyda Aarts 06-51499178 

Nel Houtepen 076-5013471 

Antoon Vermeulen  076-5020088 

Zij zorgen dan ervoor dat u een inschrijfformulier krijgt. 
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door de haven voeren en alles 

goed konden bekijken. Interes-

sant was hoe containers worden 

geladen en gelost en hoe er ge-

tankt wordt. Het is een wereld op 

zich, die enorme schepen met 

opgestapelde containers. Voor de 

meeste van ons een totaal onbe-

kende wereld. Ook zijn we rond 

het grootste schip ter wereld ge-

varen. Ongelofelijk. Weer aan 

land bracht de bus ons naar de 

locatie waar we een lekkere 

lunch kregen aangeboden. 

 

De reis ging verder naar Future-

land, waar we in 2 groepen wer-

den verdeeld. Een om zelf rond 

te lopen door de expositie en een 

die naar een presentatie ging van 

onze gids. Daarna ging het huis-

waarts. Het was onderweg heel 

erg druk en we hebben nog een 

hele poos bij Rotterdam in een 

file gestaan. 

 

In Made werd het diner geserveerd en voldaan vertrokken we naar Etten-Leur. 

Iedereen heeft de reis ervaren als super interessant, leerzaam en gezellig. 

 

Graag tot de volgende keer. 

 

De reiscommissie :    

Lyda, Nel en Antoon 

Wat hebt U tegen ambtenaren?  

Die doen toch niets! 

 

Geld moet rollen,  

het liefst mijn kant uit. 
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De tijd gaat snel, vooral als je wat ouder wordt. 

Heel vaak kijk ik op mijn horloge om te weten hoe laat het is. 

Als ik geen horloge om heb voel ik mij niet prettig. 

Je moet toch weten hoe laat het is als je regiowedstrijden moet spelen. 

Het is niet de bedoeling dat je te laat komt. 

Als je uit speelt wil je de auto niet missen waarmee je naar de tegenpartij 

rijdt. 

Als je thuis speelt moet er nog van alles gedaan worden voordat je kunt 

biljarten. 

De ballen moeten gepoetst, de biljarts gestofzuigd en de administratie 

moet klaar zijn. 

Een horloge is daarom volgens mij onmisbaar. 

Toch moet je uitkijken, want criminelen loeren  tegenwoordig op horlo-

ges. 

Zij doen er zelfs een moord voor. 

Daarom is het jammer dat er lange tijd geen kermis meer is, want met 

een klokje dat je daar wint hoef je niet zo bang te zijn dat het gestolen 

wordt. 

Het zijn natuurlijk de dure merken waar je mee moet oppassen. 

De naam van de maker staat vaak op het horloge. 

Soms ook de plaats waar het gemaakt is. 

Al kan dit laatste wel verwarrend zijn. 

Laatst zag ik zo’n horloge waarop je kon lezen waar het gemaakt was. 

Er stond: MADE IN SWITZERLAND. 

Ik heb het nog even nagekeken in de atlas, maar Made ligt toch echt niet 

in Zwitserland, maar in ons mooie Brabant. 

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

Klokjes 
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Van KBO-Brabant ontvingen we in ONS 

actueel augustus 2021 de volgende 

nuttige informatie 

 

Hoe kunnen Afdelingen weer opstarten met activiteiten, praktische tips 
 

Wij krijgen vragen binnen van Afdelingen die willen weten hoe zij het beste weer 

kunnen beginnen met het organiseren van activiteiten. Wij hebben de nodige 

websitepagina’s van met name de rijksoverheid bekeken en hebben daaruit de 

volgende  conclusies getrokken. 

 

U kunt deelnemers aan activiteiten vragen om te laten zien: 

 

 dat zij twee maal zijn gevaccineerd, óf 

 dat zij maximaal 24 uur tevoren een test hebben gedaan met negatief resul-

taat, óf 

 dat zij een bewijs hebben dat zij niet langer dan een half jaar geleden coro-

na hebben gehad. 

 

Dit staat dan geregistreerd in de persoonlijke corona-check-app. Op deze manier 

hoef je met het bijeengekomen gezelschap niet aan de regel te voldoen van 1,5 

meter afstand houden. Dit voelt veel vrijer aan. Ook hoeven geen mondkapjes te 

worden gedragen. Dat mag de beheerder van het gebouw zelf bepalen. Wel moet 

men op een vaste plek zitten. Maximaal tweederde van de gebruikelijke capaciteit 

van de zaal mag benut worden. 

Communiceer duidelijk naar de mensen die aan activiteiten willen deelnemen, zo-

dat er geen misverstanden ontstaan en iedereen weet hoe het werkt.  

 

Ook mensen die niet zijn gevaccineerd kunnen dus gewoon meedoen, maar moe-

ten wél (uiteraard negatief) getest zijn van tevoren. Op die manier wordt er niet 

gediscrimineerd. Ook de vrijwilligers moeten aan deze voorwaarden voldoen. 

De check kan worden uitgevoerd met een speciale app, die men kan downloaden 

op zijn telefoon. Zorg er wel voor dat die telefoon goed opgeladen is! De app heet 

‘Scanner voor coronacheck’, te vinden in de Google Playstore of in de App Store 

van Apple. En hier vindt u informatie over het scannen van de app van uw bezoe-

kers. 

Bij binnenkomst moet een gezondheidscheck worden gedaan en er moet worden 

gevraagd naar contactgegevens van bezoekers. Zij mogen er zelf voor kiezen of 

ze daar op in gaan. Zij zijn niet verplicht die te leveren. 

https://coronacheck.nl/nl/scanner/
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Ingrediënten: 

2  Hollandse biefstukken van circa 150 

 gram per stuk 

25 gram braadboter 
 

 

 

 

Bereiding 

Stap 1. 

Maak eerst het mengsel voor de aardappelkoekjes. Rasp de geschilde aardappelen 

grof (met keukenmachine of keukenrasp). Snipper de gepelde ui. Schep de 

aardappel, de ui, het ei en zoveel bloem dat het een samenhangend mengsel wordt 

met wat zout en peper door elkaar. Zet een koekenpan met een dikke bodem op 

het vuur, giet er een scheutje olie in en schep drie of vier flinke lepels van het 

aardappelmengsel in de hete olie. Druk de koekjes met de achterkant van een lepel 

plat, zonder dat ze elkaar raken. Bak ze in circa 3 minuten goudbruin, keer ze om 

en laat ze nogmaals 3 minuten bakken. Schep ze uit de pan en bak het resterende 

aardappelmengsel op dezelfde manier in de koekenpan. 

 

Stap 2. 

Laat intussen de biefstukken op kamertemperatuur komen en dep ze droog met 

keukenpapier. Verhit de boter in de koekenpan en bak de biefstukken op hoog vuur 

in circa 3 minuten per kant mooi bruin. Bestrooi ze met wat zout en peper en laat 

ze een paar minuten rusten voor ze worden aangesneden, zodat de vleessappen 

zich weer over het vlees kunnen verdelen. De juiste baktijd is afhankelijk van de 

gewenst graad van gaarheid en de dikte van het vlees. 

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,- 

Hollandse biefstuk met aardappelkoekjes  
voor 2 personen 

Voor de aardappelkoekjes: 

2 grote aardappelen (vastkokers) 

1 middelgrote ui 

1 ei 

1-2 eetl. bloem 

Zout en versgemalen peper 

Plantaardige olie om te bakken 
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Een praatje met…. 

Het liefst had hij gelijk zijn volière laten 

zien, want dat is echt zijn grote passie. 

Toch maken we eerst een praatje met 

elkaar om hem wat beter te leren ken-

nen. De vierentachtig jarige Theo de 

Vries is in het voorjaar van dit jaar pas 

lid geworden van de KBO. Allereerst om 

een zeer praktische reden. Voorheen 

werd hij door iemand van het FNV ge-

holpen met het invullen van de belas-

tingformulieren, maar dit beviel hem 

niet meer zo goed. De broer van Theo, 

die al langer lid is, wees hem erop dat 

de KBO ook hiervoor mensen heeft die 

hem konden helpen. “Zodoende ben ik 

lid geworden.” Zegt Theo. “ Maar nu las 

ik in het Lindeblad, dat er ook vele an-

dere activiteiten zijn dus ik zal toch 

eens snel een kijkje komen nemen.” 
 

Binnen zes jaar tijd heeft Theo afscheid 

moeten nemen van beide dochters en 

zijn vrouw. “Dat was zwaar en het ver-

driet blijft” geeft Theo aan, “en als ik 

de vogels niet had gehad, was het 

slecht met mij gegaan. Het biedt troost 

en afleiding.”  
 

Al vanaf 1958 begon hij met het hou-

den en kweken van tropische vogels. 

Australische prachtvinken om precies te 

zijn. Wat klein begonnen is groeide uit 

tot een grote hobby, waar Theo alle 

dagen mee bezig is. “Het waren er veel 

meer, maar op dit moment zijn het nog 

maar 90 stuks. Ik heb er vele prijzen 

mee gewonnen en ben Nederlands 

maar ook Wereldkampioen geweest.  

Het luistert nauw als het gaat om het 

spelen met eigen kweek. Legt Theo uit.  
 

Er wordt gekeurd op snavel, poten, 

conditie, tekening en kleur.” De trofee-

ën staan trots uitgestald in zijn kamer. 

Theo is al meer dan 30 jaar lid van de 

Nederlandse Bond voor Vogelliefheb-

bers. Hij vertelt dat het veel werk is en 

er ook veel tijd in gaat zitten. Niet al-

leen met het verzorgen van de vogels, 

want daar komt best veel bij kijken, 

maar ook het kweken ervan, het naar 

beurzen gaan, zoeken naar de juiste 

pop of mannetje, vergaderingen bijwo-

nen enzovoorts. Corona gooide echter 

roet in het eten, dus heel veel activitei-

ten die hiermee gemoeid zijn liggen nu 

stil.  

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. 
Op bezoek bij Theo de Vries. 
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Toch komt hij zijn dagen wel door. Al 

negen jaar woont hij nu alleen en zelf-

standig in hetzelfde huis dat hij met 

zijn vrouw Cor in 1963 had betrokken. 

“Wij waren een van de eerste die dit 

huis kochten, het moest nog gebouwd 

worden. Nu ben ik een van de “laatste” 

eerste bewoners. Er zijn er veel ver-

trokken, verhuisd of overleden.”  
 

Thebe komt drie dagen in de week 

maaltijden brengen, maar de overige 

dagen zorgt hij goed voor zichzelf. “Ik 

maak verse groenten klaar en vries het 

ook in. Alle dagen wordt er verse soep 

gegeten en de andere dagen van de 

week maakt hij de maaltijden zelf 

klaar. Ook de was en de strijk doet hij-

zelf en met een beetje hulp voor de 

rest van het huishouden lukt het hem 

prima.   
 

Op zijn 57ste ging Theo in de VUT. “Ik 

heb altijd in de bouw gewerkt als tim-

merman. Eerst in Breda vanuit Princen-

hage, waar hij geboren is, met werk in 

onder andere Rotterdam. Daarna bij de 

firma Heijmans en Van Drunen. Als 

oudste uit een gezin van dertien kin-

deren weet Theo wel van aanpakken. 

In de avonduren werd er ook gewerkt. 

Bij o.a. de Been, om de winkel toen te 

verbouwen. Een keer op de bovenver-

dieping, door middel van schotten te 

plaatsen, kamertjes te creëren en twee 

keer beneden. Ook meubels in elkaar 

zetten of reparatie daaraan. Zelf heeft 

hij een aanbouw gemaakt aan de ach-

terzijde van zijn huis en ook de volière 

komt van zijn hand. “Het moet ook bij-

gehouden worden.” Zegt Theo en laat 

met trots zien hoe hij pasgeleden de 

deur van de volière opnieuw heeft ge-

schilderd. Ook de planten in de achter-

tuin moeten op z’n tijd verzorgd wor-

den. Theo heeft ook vele contacten via 

de vogelvereniging en heeft zich ook 

een tijd geleden aangemeld bij Present 

in Vriendschap. Een burgerinitiatief 

vanuit Stichting Wijkbelang Hooghuis in 

Etten-Leur. Een keer per week komt er 

iemand langs om te kijken hoe het 

gaat. “Om de zoveel tijd organiseren ze 

ook een bijeenkomst met ongeveer 4 

personen. In deze coronatijd is dat pas-

geleden bij iemand in de achtertuin ge-

weest.” Als ik afscheid neem en Theo 

voor mij de deur open doet, laat hij 

zien dat ook de voordeur door hem on-

der handen is genomen en mooi ge-

schilderd is. “Kijk”, zegt hij, “en zo hou 

ik mijzelf wel bezig. Er is 

iedere keer wel wat te 

doen.” 

 

Door: Annelies de Pijper  
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puzzel 

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

mer. 

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in 

Gelderland 15 kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 gods-

dienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees voed-

sel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 

niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 

knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 toetsinstrument 59 

populair 60 lengtemaat 63 als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 hul-

digen 70 dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend. 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Ge-

deputeerde Staten 8 hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 

schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 18 dwinge-

land 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 30 

boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 

gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47 

bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 boven-

ste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs ge-

steente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 
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De oude boom  
 

Wanneer begon zijn levensloop?  

Hij weet het niet, de oude boom.  

Lang reeds houdt hij hier de wacht;  

zijn eerste dag lijkt slechts een droom.  
 

'n Droom nog uit de grijze tijd,  

waarin hij vredig ruisen kon  

en geen geraas van druk verkeer  

zijn fluisterlied ruw overwon.  
 

Jaar in, jaar uit ging voort zijn groei;  

steeds meer zon ving zijn volle kroon.  

Massief en machtig werd zijn stam;  

voor men'ge vogel 'n stille woon.  
 

Rondom hem verrees 'n industrie  

en snel vervuilde zijn levens lucht.  

Machines raasden om hem heen;  

's welvaarts wrange vrucht.  
 

Toch staat hij nog, in weer en wind,  

de trouwste wachter aller tijd.  

'n Brok natuur, geen mensenwerk;  

'n voorbeeld van standvastigheid.  
 

Geen leeftijd ziet men hem nog aan;  

verweerd, maar rustig staat hij daar,  

totdat de mens, die plaats behoeft,  

met slechts één wreed gebaar  
 

de oude wacht ter aarde velt,  

met bruut geweld zijn lichaam splijt.  

Vermoeid en stervend ligt hij dan daar;  

hij was te veel voor deze tijd.   

 

Anno.  



Pagina 30                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  



Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   31 

Kinder– en Jeugdspelen van toen (12) 

APPEN 

Is een groepsspel met stenen waarvan 

de naam niet zo bekend is. Bij dit spel 

zet je een baksteen op de kopse kant 

(korte kant). Er staat iemand bij die de 

steen bewaakt. De andere deelnemers 

proberen vanaf een bepaalde afstand, 

met een stuk steen de baksteen omver 

te werpen. Als je de steen omgooit ben 

je vrij en mag je in een soort carré 

rond lopen. Als de bewaker de steen 

weer recht heeft gezet dan mag hij 

proberen dat rondlopen te verhinderen 

door je tegen te houden. 

 

PROPPENSCHIETER OF KLAPBUIS  

Als jongen maken we veel speelgoed 

zelf op een simpele manier.  

Zoals een proppenschieter, die we ook 

wel klapbuis noemen. Met een zakmes 

snijdt je uit een vlierstruik een recht 

stuk tak van zo’n 20 á 30 cm lengte. 

Haal eerst de schors eraf en verwijder 

daarna met een ijzeren pen het merg, 

het zachte binnengedeelte van de tak.  

Maak een stamper (pompstok) van een 

stevig stukje hout.  

Bevestig daarin een lange, dikke spij-

ker (ontdaan van de kop), die past in 

het holle vlierhout. Het kan bv ook een 

stuk betonijzer zijn waarvan de lengte 

buiten de ‘handgreep,’ ongeveer 3 á 4 

cm korter is dan de ‘buis’.  

 

Verzamel een aantal nog groene elzen-

proppen. Stop er 1 in de buis en duw 

hem met de stamper door tot het ein-

de. Stop weer een propje in de buis en 

druk de stamper met kracht door de 

buis. De buitenste prop zal door de 

druk er met een klap uitschieten. 

 

Je kunt ook zelf proppen maken. 

Scheur een aantal stukken van een 

krant en kauw deze tot een natte prop 

papier.  

Het echte schieten kan nu echt begin-

nen en hoe harder de knallen zijn, hoe 

beter en verder je de proppen schiet. 

 

OLLEKE, BOLLEKE, REBESOLLEKE 

Dit is meer een spelletje voor hele 

kleintjes. Ze stapelen onder het zingen 

van het liedje: ”Olleke, bolleke, rebe-

solleke; Olleke, bolleke, knol” bij elk 

woord leggen ze de ene vuist, met om-

hoog wijzende duim, op de andere.  

 

STIEKEN 

Dit is een overwegend buitenspel voor 

meisjes dat wordt gespeeld met een 

grote lus van ongeveer drie meter elas-

tiek. 

Span de lus om de benen van twee me-

despeelsters.  

De anderen springen allerlei figuurtjes, 

waarbij b.v. een van de kanten van het 

elastiek met de voet moet worden 

meegenomen.  

Spring één voor één steeds moeilijkere 

figuren.  

Objecten voor spelletjes of spelen zelf maken is steeds een uitdaging en 

zorgt voor een bepaalde spanning. In deze uitgave worden er een paar 

uitgelegd.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elastiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elastiek
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Ook kan de moeilijkheidsgraad worden opgevoerd 

door het elastiek omhoog te doen.  

Degene die een fout maakt bij het springen is af en 

moet aan de kant gaan staan of wordt een van de 

twee die het elastiek spannen. 

 

Ik vermoed dat je één of meerdere van deze spelle-

tjes wel eens hebt gedaan en er met andere kin-

deren van hebt genoten.  

 

Blijf springlevend knallen, Snekcub Noot. 

 

Gaat het niet zoals het moet,  

dan moet het maar zoals het gaat.  

 

Verjaardagen zijn gezond,  

hoe meer je er hebt,  

hoe langer je leeft.  

 

Toen ik tijd had, had ik geen tijd.  

Nu is tijd heb, is de tijd om.  

 

Tel wat je hebt en niet wat je mist. 
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In de middeleeuwen sprak men van de 

‘ziekte van Lazarus’, genoemd naar de-

ze Bijbelse figuur, hoewel nergens in de 

tekst staat dat hij aan deze ziekte leed. 

Nabij de Lazerijstraat moet dus zo’n 

leprozenhuis geweest zijn waar de be-

woners die aan de ziekte van Lazarus 

leden, verbleven. In de middeleeuwen 

was melaatsheid ziekte nummer één en 

zo besmettelijk dat de zieken werden 

afgezonderd in leprozenhuizen buiten 

de bebouwde kom. 
 

Bij het BHIC te ’s-Hertogenbosch be-

vindt zich in de Collectie Cuypers van 

Velthoven een voor Nederland uniek 

document. Het is een ordonnantie uit 

begin 1500 voor een dorpsleprozerie in 

Etten. Uniek, omdat hierin beschreven 

wordt hoe een leprozerie er op het plat-

teland uitzag. 
 

In 1567 vinden we in de archieven de 

vermelding: “200 roeden lands eerst 

ingenomen aende Lazarije”. Ook op 

de Caerte van de vreyheydt Etten uit 

1677 die in het oude raadhuis hangt, 

komt de naam Lasarye voor. 

 

In de eerdergenoemde ordonnantie 

wordt het Lasarishuijs van Etten als 

volgt beschreven: 
 

het is een huis met een gemeen-

schappelijke ruimte met een open 

haardvuur, de enige verwarmde 

plaats in het gebouw. Iedere me-

laatse had in het gebouw een met 

wanden afgescheiden kamertje 

waarop alleen een bed stond met 

een deken. Helaas is verder niets 

bekend over dit lasarishuijs, ook 

niet waar het gestaan heeft. 
 

Het bisdom Luijk, waaronder de paro-

chie van Etten viel, was bezorgd over 

de onvoldoende zorg en slechte verple-

ging van de melaatsen door de arm-

meesters of het burgerlijk armbestuur 

ter plaatse. De directe aanleiding voor 

het bisdom om deze ordonnantie uit te 

vaardigen had ook te maken met de 

vraag wie voor de kosten van de ver-

Een lazarij in Etten 

Ten zuiden van Rijksweg 58, tussen de Zundertse- en 

Rijsbergseweg, ligt een straat genaamd Lazerijstraat. Hoe 

komt deze straat aan haar naam? Lazerij of lazarij betekent 

Leprozenhuis, een ziekenhuis voor melaatsen. Lijders aan 

melaatsheid, ook wel lepra genoemd, werden opgevangen, of 

liever geïsoleerd, in een leprozenhuis of leprozerie. 
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zorging moest opdraaien, het burgerlijk 

armbestuur van Etten of de confrèrie 

van de Heilige Geestmeesters van de 

parochie. 
 

Om aan deze misstanden een eind te 

maken, werd door het vaststellen van 

deze ordonnantie de zorg voor deze 

melaatsen opgedragen aan de Heilige 

Geestmeesters van Etten. Dit conform 

de kerkelijke voorschriften van het con-

cilie van Poitiers en de richtlijnen van 

Paus Clemens IV (1265-1268) die zie-

kenhuisopneming en verpleging van 

deze patiënten aanbeval. 
 

De Ettense ordonnantie was in acht ar-

tikelen onderverdeeld. Om voor verzor-

ging in aanmerking te komen, moest 

men door de pastoor van de Ettense 

parochie gedoopt zijn. Dit om te voor-

komen dat melaatsen uit andere plaat-

sen verzorgd moesten worden. Ook 

moest er streng toezicht op worden ge-

houden dat er geen simulanten van de 

verzorging misbruik maakten. Ondanks 

verblijf tussen de melaatsen vonden 

sommigen het namelijk wel makkelijk 

gratis gebruik te maken van kost en 

inwoning. De Heilige Geestmeesters 

van Etten stelden brood, bier (in die 

tijd de normale drank), hout, turf en 

een habijt, ook wel lazarij- of melaat-

senmantel genoemd ter beschikking. 
 

Lijders die nog goed ter been waren, 

moesten allerlei huishoudelijke taken in 

het lasarishuijs uitvoeren. Ze moesten 

het huis onderhouden, zorgen voor het 

haardvuur, brandwacht houden en bed-

legerigen, die niet meer van hun kamer 

konden, verzorgen. 
 

Bezoek was toegestaan maar alleen 

door directe familieleden. Het was me-

laatsen toegestaan buiten de lazarij te 

bedelen. Zij mochten daarbij niet met 

gezonden in aanraking komen. Ook 

Optocht van leprozen in een dorp, Claes Jansz. Visscher (II), 1608 (Rijksmuseum) 



Pagina 38                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  

moesten ze duidelijk herkenbaar zijn. 

Daarom moesten ze de habijt dragen 

en hun komst meestal aankondigen 

met een ratel. 
 

Ongehuwden mochten onder voorwaar-

den trouwen. Zij moesten zich dan wel 

buiten de lazarij vestigen en in eigen 

onderhoud voorzien. Ook waren er toe-

zichthouders aangesteld. Hield men 

zich niet aan de regels dan mocht men 

als straf niet naar het haardvuur. In het 

ergste geval moest men de lazarij ver-

laten. 

 

Als melaatsen genezen 

waren, moesten ze bin-

nen een maand het Lasa-

rishuijs verlaten. De kans 

op genezing was echter 

door gebrek aan medi-

sche kennis en deskundi-

ge verpleging erg klein. 

Voor de meesten was het 

tehuis een lijdensweg, 

die eindigde met de 

dood. Het was er eigen-

lijk vooral om de gezonde 

bevolking te beschermen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor Kerstens 

 

 
Bronnen: 

A. Hallema, "Ordonnantie voor een dorpsleproze-

rie te Etten in Noord-Brabant". In: Nederlands 

Tijdschrift Geneeskunde 101 (1957), p. 774 t/m 

777. 

Besters e.a., Een Aalscholver boven Zwermlaken, 

De straatnamen van Etten-Leur. Jubileumboek 

uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig be-

staan van Heemkundekring Jan uten Houte, Etten

-Leur, 1997. 

Non weigert een melaatse toegang tot klooster (miniatuur 14e eeuw) 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/order=latest/author=Cor%20Kerstens
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Mutaties ledenbestand 
 Nieuwe leden:  
 Naam Lid-soort  M/V Lid vanaf 

Aerts, A.C. Lid v   01-09-2021 
Bicknese, M.J. Lid m  10-08-2021 
Bicknese-de Rhoter, E. Lid v   10-08-2021 
Bielars, F.H.M.J. Lid m  01-09-2021 
Breugelmans-de Rooij, C.A. Lid v   01-08-2021 
Canfijn, F.W. Lid m  01-09-2021 
Canfijn-Luijkx, A.E. Lid v   01-09-2021 
Corput, C. van der  Lid v   22-07-2021 
Droog, P.A.N. Lid m  01-09-2021 
Haaren, J.W.A. van Lid v   22-07-2021 
Jansen-Jansen, C.J. Lid v   06-07-2021 
Jansen, TH. Lid m  01-09-2021 
Jansen-Luijkx, E.A.P. Lid v   01-09-2021 
Keyzer, J. Lid M   01-09-2021 
Kievit, A.J. Lid m  06-07-2021 
Kroon, J.M. de Lid m  01-07-2021 
Linders-Jansen, J, Lid v   01-09-2021 
Luenen, H.A.M. van Lid m  01-07-2021 
Prins, G.P. Lid m  06-07-2021 
Raaijmakers, C.P.A. Lid m  01-09-2021 
Raaijmakers-van de Logt, F.A.M. Lid v   01-09-2021 
Verhoeven-van Gorp, C.E.M. Lid v   01-08-2021 
Vermunt-den Entint, J. Lid v   22-07-2021 
Verwayen, F.R. Lid m  01-09-2021 
Visser-van Agtmaal, H.C.M. Lid v   01-09-2021 
Voordouw, L.F.M. Lid v   19-07-2021 
  

O v e r l e d e n  l e d e n :  
Hoevenaars-van den Corput, W.M. v  11-06-2021 

Ceuster, J. de  v  29-06-2021 

Verschuren, A.  v  03-07-2021 

Naalden, A.C.M.  m  04-07-2021 

Leijsen, P.J.M. van  m  17-07-2021 

Luykx, P.  m  28-07-2021 

Meesters, J.  m  02-08-2021 

Goldenbeld-Mentink, C.Th.  v  06-08-2021 

Wijk, G. van  m  07-08-2021 

Freijters, A.A.  m  19-08-2021 

Pijs-Bastiaansen, A.C.  v  29-08-2021 
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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 na- me van 

 : ………………………………………………………………… 
 

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

 

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

 

 

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

paald 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 desge-

vraagd getoond moet kunnen worden; 

 het contributiebedrag bij aanmeldingen tussen 1 januari en 1 juli de jaarcontri-

butie 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 w ij natuurlijk liever aanmeldingen ontvangen dan af-

meldingen. Mocht u toch uw lidmaatschap willen beëindigen, dan moet de (gast)

ledenpas ingeleverd worden bij de ledenadministrateur Diny de Vugt; depone-

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

den; dit kan op het uitschrijfformulier dat te downloaden is via de website: Pagi-

na’s: Lidmaatschap – Opzeggen; 

 wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres moeten doorgegeven 

worden aan de ledenadministrateur:   

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

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

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

Lindeblad en ONS; 

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

geen activiteiten plaatsvinden op de data van jaarvergadering, cabaretviering en 

kerstviering; 

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

Lindeblad sponsoren. 

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

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

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

 Wél telefonisch aanmelden: (076) 303 1302; 

 kopij voor het volgende KBO-Lindeblad voor 27 OKTOBER 2021. ge-

stuurd 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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