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Voorwoord van de voorzitter 

Een blije voorzitter die het voorwoord 

schrijft en waarom blij? Wel, ik merk 

dat De Linde weer volstroomt, dat deel-

name aan de activiteiten weer op het 

oude niveau is. Hoewel de coronaregels 

waren versoepeld, was het toch even 

aarzelen voor sommigen om weer naar 

De Linde te komen. Deze drempelvrees 

is nu gelukkig nagenoeg door  iedereen 

overwonnen. 

Ook hebben we weer een algemene le-

denvergadering kunnen organiseren. 

Wij, als bestuur, hopen telkens weer 

dat de algemene ledenvergadering be-

zocht wordt door een groot aantal le-

den. Deze keer viel de opkomst niet te-

gen en dat deed ons goed. Verder in dit 

blad wordt er inhoudelijk meer info ge-

geven over de algemene ledenvergade-

ring. Daarnaast heeft er ook afgelopen 

maand een cabaretmiddag plaatsge-

vonden. Deze keer in een andere vorm, 

omdat er geen mogelijkheid was om uit 

te wijken naar De Nobelaer. Noodge-

dwongen moest de cabaretmiddag dus 

dit jaar in De Linde worden gehouden.  

Er waren zoveel inschrijvingen dat we, 

om het maximale aantal personen dat 

toegestaan was in De Linde niet te 

overschrijden, twee voorstellingen 

moesten organiseren. Helaas waren er 

toch een aantal mensen die niet kwa-

men opdagen, zonder zich af te mel-

den.          

De volgende grote activiteit is de kerst-

viering. Ook in De Linde dit jaar en wel 

op maandag 20 december. Meer infor-

matie zal u worden verstrekt via een 

inlegvel in de ONS van december. Af-

gelopen maand is de voorzitter van 

KBO-Brabant dhr. Leo Bisschops bij ons 

op bezoek geweest, vergezeld door 

Wim Hendrikx, medebestuurslid van 

KBO-Brabant. Wij als kring KBO-Etten-

Leur hebben hem uitgenodigd om over 

verschillende onderwerpen 

van gedachten te wisse-

len, onderwerpen die van 

belang zijn voor alle KBO-afdelingen. 

Denk hierbij aan toekomstvisie, hoe 

zullen de KBO-verenigingen zich in de 

toekomst staande houden, welke dien-

sten en activiteiten moeten wij als KBO 

blijven faciliteren, waar nodig uitbrei-

ding van diensten, maar ook over de 

contributie afdracht etc. Leo vertelde 

ons dat de terugloop van het aantal le-

den een landelijke tendens is. Wij als 

KBO-Etten zijn tevreden dat wij, on-

danks de terugloop in 2020 i.v.m. coro-

na, het aantal leden in 2021 weer op 

het niveau is van voor de coronacrisis. 

Daarnaast hebben wij gesproken over 

de VOA’s (Vrijwillige Ouderen Advi-

seurs) en de cliëntondersteuners. Het 

blijkt moeilijk te zijn om daarvoor nieu-

we geschikte kandidaten te vinden.  

Wij als kring KBO-Etten-Leur hebben 

aangegeven dat wij op dit moment 

VOA’s en cliëntondersteuners hebben 

van goede kwaliteit, maar dat er wel 

behoefte is aan jonge aanwas. Er wordt 

van gedachten gewisseld over de in-

druk, ervaringen, behoeftes in oplei-

ding en ondersteuning van deze groep 

vrijwilligers. Samengevat: stap voor 

stap samen voorwaarts de sociale on-

dersteuning van KBO- leden van Kring 

Etten-Leur is absoluut nodig en is van 

een toegevoegde waarde voor onze le-

den.  

Door KBO-Etten is aangegeven dat wij 

een goede, gezellige, gezonde vereni-

ging zijn en ons gelukkig mogen prijzen 

met een groot aantal vrijwilligers die er 

alles aan doen om het ook zo te hou-

den. Ik heet u dan ook van harte wel-

kom in De Linde om deel te nemen aan 

de KBO-activiteiten. Pas goed op uzelf, 

blijf gezond en tot ziens in De Linde.  
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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. Francis Raaijmakers, tel. 06-12719988  

 francisraaijmakers@gmail.com   
 

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:francisraaijmakers@gmail.com
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 

 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 

Keuringsarts:  Dhr. M. Oppier, 

   Binnenhof 13, 4871 BR  Etten Leur 

   Bellen tussen 09.00 uur en 17.00 uur;  

   tel.: 06 150 801 10 

 

Kruisvereniging Etten-Leur - Zundert 

Wijkzusters:   tel.: 076 520 56 35 
 

De Linde:  Wipakker 16, 4872 XH  Etten-Leur 

   tel.: 076 503 70 69 

   website: www.delinde-etten-leur.nl 

   e-mail: delindebeheer@gmail.com 

mailto:nicogeers@ziggo.nl
mailto:dymph@liesbos.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:rienvanhalteren@hetnet.nl
mailto:kjsluyer@gmail.com
mailto: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   

 Hilvert Boelmans              06 1968 1205;  boelbeck@zonnet.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
mailto:boelbeck@zonnet.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 

Helaas 
Het bestuur had voor de jaarlijkse cabaretmiddag een in Brabant 

bekende cabaretier uitgenodigd. De leden reageerden op de op-

roep op het inlegvel in de ONS zeer enthousiast. In een week tijd 

meer dan 140 aanmeldingen. Na twee weken stond de teller al op 

200. 

De ruimte in De Linde is daar niet op berekend. Maximaal 140 per-

sonen toegestaan. Ruim 60 mensen teleurstellen? Contact met de 

cabaretier: hij was bereid om de voorstelling die middag tweemaal 

te doen.  

Wie schetst onze verbazing als op de cabaretmiddag bijna 40 

mensen die zich opgegeven hadden gewoon niet komen opdagen. 

Mevrouw Ria Trouw heeft de nodige tijd besteed aan het bellen en 

mailen van een honderdtal mensen om ze te vragen naar de twee-

de voorstelling te komen. Het bestuur was verplicht de cabaretier 

€500 extra te betalen voor die tweede voorstelling. 

Dat geld was vermoedelijk niet nodig geweest als iedereen die zich 

aangemeld had en onverhoopt niet kon komen, zich ook fatsoen-

lijk afgemeld had. 

Het bestuur doet alle mogelijke moeite om met de beperkte mid-

delen die overblijven na afdracht aan KBO-Brabant en ASE zaken 

te organiseren die voor onze leden de moeite waard zijn. 

Het rekent er dan ook op dat bij volgende gelegenheden de men-

sen die zich opgegeven hebben en bij nader inzien niet kunnen, de 

moeite willen nemen om zich af te melden. Het gaat per slot van 

rekening om uw contributie die wellicht beter besteed had kunnen 

worden. 

 

Bestuur KBO-Etten 

mailto:ddvugt@kboetten.nl
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Aantal leden 
Per 1 januari 2020 telde onze afdeling 

1543 leden, daarnaast 97 gastleden, 4 

deelnemers en 1 relatie.  

Totaal 1645 leden. 
In 2020 zijn 53 leden overleden, 5 zijn 

er verhuisd en 45 hebben hun lidmaat-

schap opgezegd. In 2020 kwamen er 

ook 66 nieuwe leden en gastleden bij, 

zodat we op 1 januari 2021  

5 deelnemers, 1488 gewone leden en 

97 gastleden dus  
totaal 

1590 le-

den had-

den. 

Gelukkig is 

in 2021 tot 

nu toe de 

aanwas van 

nieuwe leden 

gelijk aan 

het aantal 

opzeggingen 

en het aantal 

mensen die 

overleden. 

Dus dat ge-

tal van 1600 

komt weer aardig in zicht. 
 

Wellicht interessant voor u om te weten 

is, dat deze 1590 personen bestaan uit 

1014 vrouwen en 576 mannen.  

(U zult begrijpen dat een secretaris van 

een ouderenbond, tegenwoordig senio-

renvereniging geheten, zich niet heeft 

verdiept in zaken als transgenders en 

wat dies meer zij. Dit even terzijde om 

het verwijt te ontlopen dat hij niet met 

zijn tijd meegaat bij de rubricering van 

leden).  

De gemiddelde leeftijd van onze leden 

is bij de vrouwen 78,05 en bij de man-

nen 78,63. U merkt dat de mannen ge-

talsmatig onderdoen voor de vrouwen, 

maar dat dit niet geldt voor de gemid-

delde leeftijd. (Dit uiteraard vooral ter 

geruststelling van de mannen) 

Al deze cijfers ontving uw secretaris 

van onze onvolprezen en zeer accurate 

ledenadministratrice mevrouw Diny de 

Vugt. 

 

Bestuur 
Het bestuur was na de jaarvergadering 

van 11 maart 2019 als volgt samenge-

steld:  

Voorzitter: dhr. Jack Oomen; 

Vicevoorzitter: mevr. Nel Houtepen, 

tevens lid van de reiscommissie en drij-

Katholieke Bond van Ouderen 

Afdeling Etten 
 

Jaarverslag 2020  

U zult begrijpen dat dit jaarverslag veel minder uitgebreid is 
dan u gewend bent: door de coronamaatregelen vonden er in 
De Linde in 2020 op geregelde basis weinig tot geen activi-
teiten plaats. Alleen de jaarvergadering ( waarover verderop 
meer) en de bestuursvergaderingen zijn “gewoon” doorge-
gaan. 
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vende kracht achter het bloemschikken 

in De Linde.  

Secretaris: dhr. Peter Schellens. 

Bestuurslid tevens 2e secretaris: mevr. 

Ria Trouw. Zij verzorgt de website, is 

tevens degene die namens het bestuur 

aandacht besteedt aan jubilea en 

overlijdens en ideeën aandraagt voor 

het ontspanningselement bij speciale 

bijeenkomsten en die ook regelt. 

Penningmeester: dhr. Wim van Keep. 

Bestuurslid tevens 2e penningmeester: 

dhr. Piet van den Wijngaard. 

Bestuurslid: dhr. Theo van der Griend, 

verzorgt de bingo, maakt foto’s bij di-

verse gelegenheden, neemt interviews 

af en regelt samen met dhr. Rien van 

Halteren de distributie van ONS en Het 

Lindeblad. 

Bestuurslid: dhr. Ben Deters is coördi-

nator van de vrijwilligers en geeft com-

puterlessen. 

Op de jaarvergadering van 21 septem-

ber 2020 verliet de heer Piet van den 

Wijngaard het bestuur en werd in zijn 

plaats gekozen de heer Jan Verhoeven. 
 

Vertegenwoordiger namens de KBO in 

de seniorenraad: dhr. Cees Musters. 

Technisch adviseur: dhr. Hans van Ber-

kel. 
 

In 2020 waren mevrouw Ria Trouw en 

de heer Piet van den Wijngaard aftre-

dend. De eerste was herkiesbaar en 

werd op de ALV van 21 september her-

kozen. De heer Piet van den Wijngaard 

nam na 6 jaar zitting te hebben gehad 

in het bestuur afscheid op deze jaar-

vergadering. De voorzitter memoreerde 

even aan zijn werk bij het overleg met 

de gemeente (WMO-zaken) en zijn spe-

ciale kwaliteiten en verdiensten bij het 

werven en onderhouden van contacten 

met adverteerders voor Het Lindeblad 

en sponsors bij de fietsdriedaagse. Zijn 

inbreng zal hierbij zeker gemist wor-

den. 

In de plaats van de heer Van den Wijn-

gaard werd door het bestuur voorge-

dragen en door de ledenvergadering 

gekozen de heer Jan Verhoeven, die al 

ruim een jaar in het bestuur ter kennis-

making had meegedraaid. Hij houdt 

zich met name bezig met de contacten 

met de VOA’s en cliëntondersteuners. 

Tevens is hij uit dien hoofde ook be-

trokken bij het overleg met de ge-

meente en zorginstellingen als Avoord 

en Surplus. 

 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft in 2020, steeds op de 

eerste vrijdagochtend van de maand, 9 

maal en 3 keer op een andere datum, 

vergaderd in De Linde. Deze vergade-

ringen werden, als daar aanleiding toe 

was, bijgewoond door de heer Cees 

Musters namens de seniorenraad. 

Hieronder puntsgewijs een aantal za-

ken die in deze vergaderingen aan de 

orde kwamen: 

 het niet doorgaan van een paas-

brunch, cabaretmiddag, vrijwilligers-

avond en kerstviering; 

 herbezinning op de hoogte van de 

advertentiekosten i.v.m. het in een 

ander jasje gestoken Lindeblad; 

 een grotere inbreng van de fietsdrie-

daagsecommissie bij het organiseren 

van de jaarlijkse fietsdriedaagse; 

 via de heer Musters van de senio-

renraad: aandacht voor Automaatje 

en voor een seniorenlabel bij nieuwe 

bouwactiviteiten; 

 planning voor de reizen in 2021; 

 een eenmalige korting op de contri-

butie wegens het ontbreken van de 

gezamenlijke bijeenkomsten. Deze 

vorm werd gekozen omdat een fat-

soenlijke attentie bezorgen op ruim 

1300 adressen praktisch als een on-

haalbare kaart werd gezien; 

 overleg met de gemeente over de 

tegemoetkoming van de cliëntonder-

steuners; 
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 een toelichting van de ontwerpster 

van de KBO-site. 
 

Op 21 september 2020 vond de uitge-

stelde Algemene Ledenvergadering 

plaats. 
 

De notulen hiervan heeft u, zoals statu-

tair bepaald, voor de vergadering van 4 

oktober kunnen inzien. 

Toch kort nog even een aantal punten:  

2019 was financieel gezien een goed 

jaar voor de KBO. Er was sprake van 

een groei van het aantal leden, in te-

genstelling tot dalende tendens bij veel 

afdelingen elders in Brabant. Verheu-

gend was ook dat driekwart van de le-

den ook digitaal bereikbaar is. 

Vergaderd werd van 10.00 uur tot 

11.45 uur en de vergadering werd be-

zocht door 37 leden. 
 

Belangenbehartiging  
Lokaal: 
Op gemeentelijk niveau is vooral het 

werk van onze VOA’s, belastinginvul-

hulpen en cliëntondersteuners van 

groot belang. Daarnaast vindt er gere-

geld overleg met de gemeente plaats 

als het gaat om de uitvoering van de 

WMO. Namens het bestuur nam o.a. de 

heer Piet van den Wijngaard daaraan 

deel. Vanaf september 2020 deed dat 

de heer Jan Verhoeven 
 

Ouderenadviseurs (VOA’s):  

zijn de dames Doortje Nooijens, Marlies 

van Dongen, Corrie van Gool, Dymph 

Hendrikx en de heer Tjeu Haenen. Cor-

rie van Gool neemt namens de KBO de 

ziekenbezoeken voor haar rekening. De 

VOA’s zorgden zoals gebruikelijk dat de 

zieke leden een kerstattentie ontvin-

gen. 

In 2020 hebben zij sporadisch leden 

bezocht, meestal op aanvraag. Er was 

dus geen sprake zoals in voorgaande 

jaren, van een opzet om een bepaalde 

“jaargang” leden te bezoeken in het 

kader van het gemeentelijk project Pre-

ventief Huisbezoek. 

Verheugend was een nieuwe VOA te 

mogen begroeten in de persoon van 

mevrouw Ria Nederemowe. 
 

Belastinginvulhulpen:  
De dames Corine Baarendse, Naantje 

Rokx en de heren Jan Wiegers, Cees 

Musters en Piet Vermunt hebben vaak 

gratis of tegen een kleine vergoeding in 

2020 ondanks de coronamaatregelen 

bij 149 leden geholpen bij de belasting-

aangifte. Bij ruim 40 van hen werd er 

ook geholpen bij het aanvragen van 

zorg- en huurtoeslag. 

Ook zorgden zij dat er regelmatig in 

Het Lindeblad stukjes stonden waarin 

gewezen werd op de mogelijkheid in 

aanmerking te komen voor toeslagen 

ook als men officieel geen belasting-

aangifte hoeft te doen. 
 

Cliëntondersteuners: 
Jan de Leeuw, Rob van Heu-

veln en Piet de Regt. In 2020 

aangevuld met de nieuwe cli-

ëntondersteuners de dames 

Leny Willers en Tineke van 

den Heijkant. 

Zij zijn o.a. betrokken bij de 

zg. keukentafelgesprekken in 

het kader van de WMO. 

Zij kunnen behulpzaam zijn 

bij het regelen van de juiste 

zorg. Wat kan er en op welke 
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manier kan men hulp krijgen die men 

nodig heeft. Wat kan via de WMO of via 

de WLZ (Wet Langdurige Zorg). 

Ruim 300X (vaak meerdere malen bij 

dezelfde persoon) hebben zij geholpen. 

Het leeuwendeel van het werk, maar 

dat ligt voor de hand, werd verricht (en 

dat is niet negatief bedoeld) door de 

drie oude rotten van het cliëntonder-

steunersteam. 
 

Seniorenraad: 
KBO-Etten is via een vertegenwoordi-

ger, de heer Cees Musters, actief in de 

seniorenraad. De raad is nog steeds 

actief, totdat de in het leven geroepen 

participatieraad gaat functioneren en 

de gemeenteraad over het beleid op de 

terreinen van Welzijn, Zorg en Wonen 

gaat adviseren. 

Voor het beleidsplan Seniorenraad Et-

ten-Leur 2018-2022 zie de site Senio-

renraad Etten-Leur Home. 

 

Communicatie 
Ledenadministratrice:  

Mevr.Diny de Vugt, tel. 076 5015717, 

dinydevugt@kboetten.nl. Alle op-

zeggingen, melding van overlijden of 

verhuizing dienen rechtstreeks aan 

haar te worden doorgegeven. Uiteraard 

is ook zij degene die de nieuwe leden 

van de nodige informatie voorziet. Het 

aanmeldingsformulier vindt u in de mo-

len op de bovenste ring in de hal van 

De Linde en natuurlijk ook op onze si-

te: www.kboetten.nl  
 

Het Lindeblad, Infoblad van KBO-Etten 

verscheen in 2020 5X  

De heer Rob Schrauwen zorgt voor de 

lay-out zodat de teksten typografisch 

de toets der kritiek kunnen doorstaan. 

Tevens onderhoudt hij het contact met 

de drukker.  

In 2020 is het redactieteam bestaande 

uit mevr. Anke van Ham en de heren 

Harrie Dirkx, Jack Oomen, Rob Schrau-

wen en Peter Schellens ongewijzigd ge-

bleven. Veel zaken werden per mail af-

gehandeld. 

De redactie blijft ernaar streven van 

Het Lindeblad een communicatiemiddel 

te maken met een mix van nuttige in-

formatie en prettig leesbare artikelen, 

zoals die van Cor Kerstens. Vooral 

stukjes, verslagen, reacties uit de 18 

activiteitenclubs worden zeer op prijs 

gesteld. Men kan een voorbeeld nemen 

aan de biljartvereniging (B.V.O.) waar-

van Dick Appeldooren ons steeds ver-

rast met zijn geestige stukjes over de 

biljartsport en de beoefenaren. 
 

Rien van Halteren is de opperbode, de 

man die samen met René Nieuwlaat, 

leiding geeft aan een aantal vrijwil-

ligers, die 11X per jaar ONS en 5X Het 

Lindeblad tellen en klaarleggen voor de 

bodes. Hij zorgt ervoor, samen met le-

denadministrateur Diny de Vugt, dat de 

bodes de mutaties doorkrijgen en re-

gelt vervanging bij ziekte en vakantie.  
 

De 1350 exemplaren van ONS, Het Lin-

deblad en eventuele inlegvellen worden 

geteld en klaargelegd door de dames 

Nel Bastiaansen, Diny de Vugt, Jo van 

Halteren en de heren Rien van Halte-

ren, René Nieuwlaat en Theo van der 

Griend.  
 

Bodes:  

Op dit moment hebben wij de hulp van 

35 bodes (en een aantal reserves) voor 

34 rayons. Zij zorgen ervoor, tegen een 

geringe vergoeding, dat u 11X per jaar 

ONS met vaak een inlegvel en 5X het 

Lindeblad in de bus krijgt 
 

De website voor de KBO Etten 

(www.kboetten.nl) wordt onder-

houden door Ria Trouw.  

Theo van der Griend zorgt voor de vele 

foto’s die op de website staan. Daar-

naast is ook Hans van Berkel als foto-

graaf actief. Zijn foto’s: kboetten.nl-

foto’s-H.v.Berkel fotoalbums. 

 

mailto:dinydevugt@kboetten.nl
http://www.kboetten.nl
http://www.kboetten.nl
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Contributie. 
De contributie bedroeg in 2020 € 23 

per jaar (bij automatische incasso € 22) 

per lid waarvan wij voor het jaar 2020  

€11,93 moesten afdragen aan KBO-

Brabant. Per 1 januari 2020 was deze 

afdracht € 18.336,40. Tevens werd er 

per lid € 3 afgedragen aan de stichting 

ASE voor het gebruik van De Linde. Het 

gastlidmaatschap is ongewijzigd € 10 

gebleven. 

 

Kascommissie voor 2020: 
mevrouw Naantje Rokx en de heer 

Cees Musters. 

Financieel overzicht 2020 
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Beste KBO-leden  
 

Ook dit jaar gaan we De Linde weer in kerstsfeer brengen met een 

aantal vrijwilligers. 

Als u dat leuk lijkt om daaraan mee te werken, bent u van harte 

welkom op zaterdag 4 december vanaf 9.30 uur 

Wel even aanmelden graag. 

Mijn telefoonnummer is 06 571 951 51, en mijn email 

is toosvandenwijngaard44@gmail.com 
 

Groetjes, 
  

Toos van den Wijngaard 

Contributieverhoging per 1 januari 2022  
 

Op de Algemene Vergadering (A.V.) van KBO-Brabant is in november 2019 

besloten dat de contributie (= de afdracht van de afdelingen aan KBO-Brabant) 

vanaf 2021 € 12,93 zou bedragen. Dat was al sinds 2012 € 11,93. Gezien de 

gestegen exploitatiekosten van KBO-Brabant was die verhoging met € 1 geen 

onzinnige zaak. 

In 2020 gaf de A.V. de afdelingen een coronakorting van € 1. Ook geen 

onzinnig gebaar.  

Op de A.V. van november 2020 werd besloten de € 12,93 af te ronden op € 13. 

Wederom zinnig. 

U begrijpt na het voorafgaande dat een afdrachtverhoging ook voor de 

financiële positie van de afdelingen consequenties heeft. Voor KBO-Etten 

betekent het dat na afdracht aan Den Bosch (€ 13) en voor het gebruik van De 

Linde (€ 3) de financiële speelruimte wel erg klein wordt. Daarom, zoals al 

aangekondigd op de ALV, ontkomt het bestuur helaas niet aan een 

contributieverhoging met € 1. 

Een gewoon lid gaat dus € 24 betalen (met machtiging € 23).  

Het gastlidmaatschap gaat van € 10 naar € 11.  

Het bestuur hoopt op begrip van uw kant voor deze maatregel.    

mailto:toosvandenwijngaard44@gmail.com
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De telefoon is een geweldige uitvinding. 
Als je je telefoon niet bij je hebt voel je je niet prettig. 
Je bent zo gewend dat je, zeker in geval van nood, altijd iemand kan be-
reiken. 
 
Maar soms is zo’n telefoon ook lastig. 
Er zijn allerlei figuren en bedrijven die je op de meest ongelegen momen-
ten proberen te bereiken om je producten of diensten te verkopen, waar 
je niet echt op zit te wachten. 
 
Wij biljarters gebruiken ook regelmatig de telefoon. 
Bijvoorbeeld als wij als team klaar staan om te vertrekken naar een uit-
wedstrijd en er nog een teamlid ontbreekt. 
Of als een wedstrijd zo lang duurt dat het thuisfront ongerust wordt. 
Ook is het mogelijk dat de auto pech krijgt. 
Praatpalen zijn er niet meer, dus heb je een telefoon nodig om de wegen-
wacht te bellen. 
 
Als tijdens een wedstrijd de telefoon gaat is dit ook storend. 
Vaak moet degene die aan het biljart staat dan even de zaal verlaten om 
het gesprek in de gang voort te zetten. 
Een advies: doe dit niet. 
Voor je het weet legt je tegenspeler de ballen op een andere plek en ver-
lies je de partij. 
 
Dick Appeldooren 
Secretaris B.V.O. 
(Biljart Voor Ouderen) 

Telefoon 
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Op 5 september zijn we met 47 KBO-

ers vertrokken voor onze reis. Onze 

eerste stop was in Venlo waar we koffie 

met Limburgse vlaai kregen aangebo-

den. Daarna heerlijk geluncht in het 

Duitse Soest, en vervolgens met de bus 

een rondrit gemaakt langs de beziens-

waardigheden. Daarna zijn we in 2 

groepen verdeeld om ieder met een 

gids nog door het plaatsje te lopen. 

Soest heeft mooie oude Fachwerk-

haüser en een gezellige binnenstad. 
 

Daarna verder gereden naar ons hotel 

in Horn Bad Meinberg, dat langs een 

rustige bosrand lag. Tijdens het diner 

kregen we een welkomstdrankje aan-

geboden. 

Op 6 september, na een uitgebreid ont-

bijt, zijn sommigen lopend door het 

prachtige oude bos naar de Extersteine 

gegaan. De overigen zijn door de 

chauffeur met de bus daar naartoe ge-

bracht. De Extersteine is een prachtige 

rotsformatie, die men ook nog eventu-

eel kan beklimmen. 

Nadat iedereen uitgekeken was, zijn we 

met zijn allen doorgereden naar het 

Hermannsdenkmal. Daar de lunch ge-

bruikt en 

daarna kon-

den we zelf 

van dichtbij 

het kolossa-

le stand-

beeld bekij-

ken van een 

Germaanse 

held met 

een zwaard 

van 7 meter 

lang. Nadat 

we nog 

even op het 

terras had-

den geze-

ten, bracht 

de chauf-

feur ons 

weer naar 

het hotel voor het diner. 

Op 7 september, na het 

ontbijt, met de bus via 

een spannende, zeer 

smalle weg, richting de 

Weser, waar we aan 

boord gingen van een 

rondvaart boot richting 

Schloss Corvey, via een 

mooi stukje van de We-

ser. Aangekomen in Cor-

vey van boord gegaan 

en gewandeld naar 

Schloss Corvey, wat op 

de UNESCO wereld erf-

goedlijst staat. Het voor-

malige Benedictijner-

klooster Corvey staat 

VERSLAG 6 DAAGSE REIS 

NAAR HET TEUTOBURGER-

WOUD IN SEPTEMBER 2021 
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bekend als een van de belangrijkste 

kloosterstichtingen van het middel-

eeuwse Duitsland. We werden rondge-

leid door 2 gidsen. Het heeft een biblio-

theek met circa 75.000 boeken. Na de 

rondleiding kregen we een maaltijd-

soep. 

Daarna weer terug naar het hotel waar 

ons een heerlijk diner stond te wach-

ten. 
 

Op 8 september bracht de chauffeur 

ons naar het bekende Hameln, bekend 

van de rattenvanger. We kregen met 2 

gidsen een 

leuke rond-

gang door 

het stadje, 

waarbij we 

op ver-

schillende 

plaatsen de 

rattenvan-

ger tegen-

kwamen. 

Nadien is 

er een 

heerlijke 

lunch voor 

ons gere-

serveerd in 

een restaurant in het centrum. 

Hierna gewandeld door de stad naar 

een glasblazerij, waar we een demon-

stratie kregen. Nadien op een terras 

samen nog wat gedronken, en daarna 

had eenieder nog wat vrije tijd om door 

Hameln te lopen. Met de bus weer naar 

het hotel. Het was een 

warme dag. Na het diner 

was er een gezellige mu-

ziek avond.  
 

Op 9 september gingen 

we na het ontbijt richting 

het kuuroord Bad Salzuf-

feln. Het stadje staat be-

kend om zijn zoute bron-

water vol mineralen en 

het ruikt alsof je aan zee 

staat. Daarna in een toe-

ristentreintje langs de 

hoogtepunten van Bad 

Salzuffeln. We kwamen 

langs verschillende kuur-

oorden waar men kan revalideren en 

langs prachtige Fachwerkhaüser. Na 

een kleine wandeling hebben we onder 

een paar parasols een voortreffelijke 

lunch gekregen. We hadden nog wat 

vrije tijd om een ijsje te eten of even 

heerlijk te winkelen. Op het afgespro-

ken tijdstip stond de bus weer klaar om 

ons naar 

het hotel te 

brengen en 

konden we 

aan het di-

ner. Het 

was een 

snikhete 

dag en in 

de avond 

was er on-

weer en 

een regen-

bui. 
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Op 10 september vertrokken we defini-

tief, na het ontbijt, uit ons hotel richting 

Paderborn. Met 2 gidsen maakten we in 

groepen een stadswandeling langs ver-

schillende natuurlijke bronnen in een 

park. Daarna de Dom bezocht, een 

schitterend bouwwerk. Midden in de 

stad hebben we van een heerlijke lunch 

genoten en daarna richting Nederland. 

Onderweg zijn we na een paar flinke 

hoosbuien, in een file terechtgekomen. 

Het laatste stukje Duitsland was dus 

slecht. Net over de grens in Nederland, 

in Velden bij Venlo, kregen we het af-

sluitende diner. Daarna ging de bus 

huiswaarts richting Etten-Leur, waar we 

om 21 uur aankwamen. 

Het was een gezellige en mooie reis 

met mooi weer. 
 

Op naar de volgende reis in 2022. 
 

Lyda Aarts (namens de reiscommissie) 

Nel Houtepen 

Op woensdag 15 december  
 

gaan we een mooi kerststuk ma-

ken in de Linde om 13.30 uur. 

Zelf bakjes of schalen en snoei-

schaartje meebrengen, natuurlijk 

ook bloemen, groen en kerstattri-

buten. 

Een kerstkrans maken kan na-

tuurlijk ook, dan zelf  krans en 

groen meebrengen. 

De kosten zijn € 5,- voor oase, 

krammen en draad en natuurlijk 

koffie of thee. 

Voor extra groen wordt gezorgd. 

Iedereen is welkom. 

Graag vooraf opgeven bij: nelhoutepen@live.nl / tel: 5013471 
of : toosvandenwijngaard44@gmail.com 

Kerst Bloemschikken  KBO 

Presentatie van het reisprogramma 2022 is op  

24 januari 2022 om 10.00 uur in De Linde. 

mailto:nelhoutepen@live.nl
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Beschrijving 
 

Tosti met salami, prei en Boursin 
 

Ingrediënten 
 

wit of bruin brood 
salami 
preiringetjes, flinterdun gesneden 
Boursin 
  

Bereiding 
 

Beleg een sneetje wit of bruin brood met salami. Beleg met flinterdun 
gesneden preiringetjes. Bestrijk het tweede sneetje brood met Boursin of 
een andere zachte kruidenkaas en leg met de besmeerde kant op de prei. 
Bestrijk de bakplaten van het tostiapparaat dun met olie en rooster de tosti 
goudbruin. 

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,- 

Tosti met salami, prei en Boursin 
voor 2 personen 
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We zijn op maandag 30-08-2021 ver-

trokken vanaf De Linde om 10.30u 

voor een fietstocht naar Biezemortel. 

De route ging via Breda, Teteringen, 

Oosterhout, Dongen, De Moer, Loon 

op Zand om via de Loonse en Drunese 

duinen te arriveren in het voormalig 

Franciscanessenklooster te Biezemor-

tel, (58km). Ons verblijfadres (4 nach-

ten) met ontbijt, lunchpakket en in de 

avond een diner. Allemaal prima gere-

geld en lekker.  

Iedere morgen een fietstocht: 

Dinsdag: vanaf Biezemortel, Helvoirt, 

Cromvoirt, randje Den Bosch, Vlijmen, 

Nieuwkuijk, rand Waalwijk om dan 

weer via de Loonse en Drunese duinen 

via Udenhout en een vaste stop bij De 

Rustende Jager, weer terug te keren 

naar ons verblijf in Biezemortel 

(53km). 
 

Woensdag: via t Winkel, Haaren en 

over de Campina bij Oisterwijk via 

Heikant naar Heiligeboom, Vinken-

berg, Zelt, Broekzijde, Biest Houtak-

ker, Westerwijk langs safaripark de 

Beekse Bergen, stukje door Tilburg om 

bij het Trappistenklooster in het proef-

lokaal te genieten van een welverdien-

de trappist met of zonder zoet, zelfs 

0% smaakte prima. 

Terug via Moergestel, Oisterwijk en 

Udenhout naar Biezemortel (65,4 km). 
 

Donderdag: Kamp Vught (helaas vol-

geboekt). Na overleg op bezoek bij Jan 

de Groot in ’s Hertogenbosch, genieten 

van een geweldige BOSSCHE BOL. Te-

rug via Haarwijk, Sint Michielsgestel, 

Theereheide, Hal, Esch, Helvoirt, 

Hooghout, t Winkel naar 

Biezemortel voor ons 

laatste avondmaal (50 

km). 
 

Na een goede nachtrust 

waren we gereed om 

richting Etten-Leur te 

gaan (54 km), en we 

hebben afgesloten met 

een hapje eten bij de 

Belhamel. 

Bedankt allemaal voor 

jullie bijdrage, het is 

weer een geweldige 

week geweest met re-

 delijk goed weer. 

 

 Groeten Nico 

 

Fietsvakantie 2021 
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 HULP  

van de  Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Elders in dit blad ziet u ons staan: de vier ouderenadviseurs van de KBO 

(Corrie van Gool is helaas tijdelijk niet beschikbaar). 
 

Wij proberen de leden van de KBO terzijde te staan als zij problemen 

ervaren, in welke vorm dan ook. Het is ons beleid om regelmatig mensen 

telefonisch te benaderen om onze hulp aan te bieden, waarna wij u 

eventueel persoonlijk kunnen bezoeken. Daarnaast is het mogelijk, dat u zélf 

contact met ons opneemt, als u het even niet meer weet.  
 

Hulpvragen kunnen over allerlei zaken gaan: van de werking van de ov-

chipkaart tot het aanvragen van een taxipas of van hulp in huis. Mochten we 

er samen niet uitkomen, dan kunnen wij u doorverwijzen naar instanties of 

naar onze eigen cliëntondersteuners. 
 

We hopen u met dit stukje te stimuleren om ons te bellen, als u ons nodig 

heeft. 

GEWOON DOEN!! 
 

Vriendelijke groet van de Vrijwillige Ouderenadviseurs, 

Marlies van Dongen – Dymph Hendrikx – Tjeu Haenen - Ria Nedermowe 

 
Etten-Leur, nou nou 
 

Op weg van Etten naar de Leur  

Kan men niet meer recht en deur,  

Want aan het eind van het Leurse straatje  

Is nu nog maar een heel smal paadje.  

Heel vroeger was er geen gezeur,  

Was het gewoon Etten en Leur,  

Maar sinds een elk emancipeert  

Wordt er op de school geleerd,  

Dat het is "Etten streepje Leur".  

Zo hoorde het, ieder was veur,  

Maar sinds kort, O wat een pech,  

Is nu ook het streepje weg.  

Men kan de Baai nu niet meer deur,  

Het is nu "Etten Paaltjes Leur".  

 

06-04-1995, Wim Vroom  
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puzzel 

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

Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 
16 pl. in Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 
per adres 25 in hoge mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 
namelijk 31 water in Friesland 33 kiem 34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 
41 ik 42 doorn 45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese munt 51 als onder 53 ge-
weldig 54 gewoon 56 bergweide 57 muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 
tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 
vleesstokje 70 hemellichaam 71 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 7 
Europeaan 8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 
boetedoening 17 loopstok 18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 
32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere persoon 38 afslagplaats bij golf 39 
filmpersonage 42 flink en sterk 43 waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 pianospe-
ler 47 tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 62 ho-
ningdrank 64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 69 overmatig. 
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Planning speciale activiteiten KBO-Etten 
De Linde, Wipakker 16. (parkeren via de W ipakker)  

 

Datum Activiteit 

17 december Vrijwilligersavond     

20 december Kerstviering  

 

2022 
 

24 januari Presentatie Reisprogramma 2022 

10 mei Dagtocht Alblasserwaard 

12 t/m 19 juni reis Oostenrijk 

23 augustus  Dagtocht Burgerveen 

19 t/m 23 september reis Zuid-Limburg 

 

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. 
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Op 18 augustus 1934 verzocht het be-

stuur van het Wit-Gele Kruis, afd. Et-

ten, de Gemeente Etten en Leur ver-

gunning te verlenen voor “het afbreken 

en weder opbouwen van een gebouw 

ten dienste voor de wijkverpleging enz. 

“. Nadat de vergunning op 13 septem-

ber 1934 werd verleend, kon met de 

bouw worden begonnen. De geraamde 

bouwkosten bedroegen fl. 5.650,00 en 

werden gedekt door een 2,5% lening 

verstrekt door St. Elisabeth Gasthuis. 

Tijdens de bouw bleek echter dat er 

een overschrijding was van 1.200 Gul-

den. Deze werd gedekt door een dona-

tie van 600 Gulden door het St. Elisa-

beth Gasthuis en een anonieme schen-

ker (C. Boot naar later bleek), die 

eveneens 600 Gulden doneerde. Reeds 

op 5 januari 1935 werd het gebouw 

officieel in gebruik genomen.  
 

De architecten 

De architecten en uitvoerders van het 

gebouw waren de gebroeders Jan en 

Willem Oomen. Zij richtten in 1900 het 

architectenbureau Gebr. Oomen op. 

Het bureau heeft tot 1950 bestaan en 

ging toen over in Architecten- en inge-

nieursbedrijf Oomen. Zij waren telgen 

uit een uitgebreide familie van architec-

ten uit Oosterhout. Voor het Bisdom 

Breda hebben zij veel kerken, kloosters 

en scholen gebouwd. Bekende bouw-

werken van de gebroeders in West-

Brabant en Zeeuws Vlaanderen waren 

o.a. het klooster- en scholencomplex 

aan de Oosterhoutseweg 1-3, (De Drie-

sprong) te Breda (1930), de parochie-

kerk St. Johannes de Doper te Stand-

daarbuiten (1924), de  Maria Hemel-

vaartkerk te Eede (1912),de St. Jan de 

Doperkerk te Sluis (1927), de kapel 

van het oude Ignatiusziekenhuis en het 

Heilig Hartbeeld te Prinsenbeek (1932) 

De Stijl 

Het gebouw is geïnspireerd op een 

stroming in de architectuur die ‘De Stijl’ 

wordt genoemd. De Stijl is een belang-

rijke stroming in de Nederlandse Kunst 

die ontstaan is in 1917. De oprichter 

was Theo van Doesburg. De bekendste 

architecten die tot deze kunststroming 

behoorden, waren Gerrit Rietveld en 

J.J.P. Oud. Vanaf 1917 tot en met 1928 

brachten de aanhangers van deze 

kunstrichting het gelijknamige blad “De 

Stijl” uit. Kenmerkend voor ‘De Stijl’ 

zijn de rechte lijnen en rechthoekige 

vormgeving. Er wordt gestreefd naar 

Het Wit-Gele-Kruisgebouw, Stationsstraat 
Het Wit-Gele-Kruisgebouw,  

Stationsstraat 30, Etten-Leur 

Het Wit-Gele Kruisgebouw  anno 1994  

(foto Jos Martens) 

Architect Oomen in Standdaarbuiten  

(foto West-Brabants Archief) 
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eenvoud en doelmatigheid door o.a. 

gebruik te maken van   

de primaire kleuren rood, blauw                                                                                              

en geel gecombineerd met zwart en 

wit. Uiterlijk zijn het kubistische gebou-

wen met platte daken. Er wordt niet 

naar monumentalisme gestreefd. 
 

De functie van het gebouw 

Het gebouw kwam in de plaats van de 

in 1918 verbouwde woning die ten 

dienste stond van de wijkverpleging en 

hard aan uitbreiding en modernisering 

toe was. Een van de belangrijkste initi-

atiefnemers was de Etten-Leurse huis-

arts Chris Mol. Mol speelde een belang-

rijke rol in 

de ontwik-

keling van 

de lokale, 

regionale 

en lande-

lijke ge-

zondheidszorg. Hij 

was een man met vi-

sie en het is dan ook 

aan hem te danken 

dat er zo’n modern 

gebouw tot stand 

kwam. In de beginja-

ren werd het gebouw 

gebruikt voor wijkver-

pleging, tbc-

bestrijding, prenatale 

zorg, consultatiebu-

reau voor zuigelingen 

en EHBO. Later kwa-

men daar nog bij kinderhygiëne, peu-

terbureau, bejaardenzorg, reuma- en 

kankerbestrijding, geestelijke volksge-

zondheid, inentingen, ziekentridiuüm 

en kinderuitzending.  
 

Als gevolg van de groei van de ge-

meente werd in 1964 aan de Kerkwer-

ve een tweede wijkgebouw geopend. 

Een groot deel van de patiënten ging 

naar dit moderne gebouw over. In de 

daarop volgende jaren werden steeds 

meer taken van de Stationsstraat over-

geheveld naar de Kerkwerve, het geen 

resulteerde in de sluiting en verkoop 

van het wijkgebouw. 
 

Een nieuwe bestemming 

Op 21 december 1995 werd het pand 

aangekocht door C. Bastiaansen. Deze 

restaureerde het pand en verbouwde 

het tot drie appartementen. Bij de ver-

bouwing is getracht de originele staat 

van het gebouw zo veel mogelijk te be-

houden. Slechts enkele muren zijn 

Het Rietveld-Schröderhuis Utrecht ontwerp van Gerrit Rietveld 

Chris Mol (foto Piet Mijzen 1965) 

Gerestaureerd raam 

Voorzijde na de verbouwing 
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doorgebroken. Aan de achterzijde is 

een schuifpui geplaatst. Er kwam een 

voordeur bij, die qua afmeting en uitlij-

ning overeen komt met het glas-in-lood 

raam daar boven. Het genoemde raam, 

waarin afgebeeld een wit geel kruis 

werd deskundig gerestaureerd. Het bui-

ten schilderwerk werd uit-

gevoerd in de originele 

kleuren. Het pand is een 

gemeentelijk monument.  
 

Cor Kerstens 

Achterzijde na de verbouwing 

Kinder– en Jeugdspelen van toen (13) 

BLIKKEN LOPEN  
Hiervoor zijn 2 lege conservenblikken 

nodig. Op een eenvoudige wijze tik je 

met een spijker aan weerszijden in de 

bodem een gaatje. Haal daardoor een 

stuk touw van ongeveer 1,5 m lengte 

en knoop de einden aan elkaar. Her-

haal dit ook bij het tweede blik en je 

kunt blikken lopen.  
 

Uiteraard zijn er verschillende variaties 

mogelijk van lopen. Zo 

kun je gewoon stappen, 

hardlopen en zelfs wed-

strijdjes houden met an-

dere lopers.  

In deze editie treffen we weer andere soorten spellen en spelen. 

Waarvan je bepaalde onderdelen zelf kunt maken of oplettend moet 

zijn. 
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KETSENBALLEN 
Dit is een spel dat meestal door meisjes 

wordt gedaan. Je laat om en om 2 of 

meer ballen tegen een muur stuiteren. 

Je vangt er 1 weer op gooit de andere 

tegelijkertijd weer tegen de muur. Dit 

doe je afwisselend door de ene op te 

vangen en de andere opnieuw te gooi-

en, zonder dat ze op de grond komen.  

Het komt ook voor dat je, na veel oefe-

nen, zelfs met meerdere ballen dit spel 

kunt doen.  

 

 

 

 

POPPETJES KNIPPEN 
Hiervoor heb je slechts een schaar en een 
stuk papier en een potlood of stift nodig. 
Vouw een stuk papier een aantal keren sa-
men. Teken naast de vouw een half poppe-
tjesfiguur, jongen of meisje. Knip de vorm uit 
en vouw het papier open. Je hebt dan een 
ketting van poppetjes die elkaar vasthouden. 
 
Je kunt je creativiteit tonen door ook andere 
vormen aaneen te schakelen, te vouwen en te 
knippen.  
 
 
 
 
 
 

WEGKRUIPERTJE 
Een kind gaat met de ogen dicht en het ge-
zicht naar een muur staan. Hij of zij telt hard-
op tot honderd en roept dan: ”Wie niet weg is, 
is gezien, ik kom”. Daarna gaat hij/zij zoeken 
naar de weggekropen kinderen. Die proberen 
ongezien naar de aftikplaats te rennen om 
daar aan te tikken. Als degene die aftelt ie-
mand ziet en eerder bij de aftikplaats aantikt, 
valt die persoon af. 
Zo gaat het spel door totdat iedereen af is.  
 
 
Als niemand je heeft gevonden, dan neem ik 
aan dat hun blikken ergens op gericht waren 
dan op je ketsenballen of knipfiguren.  
 
Snekcub Noot. 
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Koersbalclub Centrum-Zuid is opgericht 

in 1992 op initiatief van Jack Swaanen. 

Sinds die tijd heeft de koersbalclub 

tientallen enthousiaste leden gehad om 

de club sportief gezond te maken. In 

2006 werd de voorzittershamer overge-

dragen aan de nu nog zittende voorzit-

ter Annie Suijkerbuijk. Het ledenaantal 

groeide gestaag en na jaren bij “de 

Gong” te hebben gespeeld moest men 

noodgedwongen uitwijken naar “de Lin-

de”. Onder de vleugels van KBO was 

deze beslissing geen verkeerde keuze. 

Meer ruimte betekende ook dat we op 

een extra mat konden spelen. Volgend 

jaar bestaat koersbalclub Centrum-Zuid 

30 jaar, wij zullen dit uitgebreid gaan 

vieren.  

Koersbal kent eenvoudige spelregels. 

Het is een leuke sport die niet veel li-

chamelijke of fysieke inspanning kost. 

Naast een sportief doel heeft het ook 

een sociale kant. Iedereen kan het spe-

len zowel mannen als vrouwen. Een 

sportachtergrond is niet nodig, plezier 

voor het spel staat voorop. Het spel 

wordt gespeeld op een groene vilten 

mat van 8 x 2 meter. 4 zwarte en 4 

gele ballen. Bij genoeg deelnemers 

spelen wij op 3 matten. Bij binnen-

komst worden nummertjes verdeeld 

over de 3 matten. Aan de mat speelt 

de ene met zwart de andere met de 

gele ballen. Nummer zwart gooit op 

met het witte balletje (de Jack). De be-

doeling is om de ballen zo dicht moge-

lijk bij de Jack te rollen, maar omdat 

het zwaartepunt van de bal iets naast 

het midden ligt, maken de ballen een 

rare boog. Dat maakt het koersballen 

zo leuk. Koersballen lijkt op jeu de bou-

les, maar het wordt binnen gespeeld. 

Je gooit de ballen niet op, maar bij 

koersbal rol je ze. Koersbal kan je ook 

het hele jaar spelen, wat vooral in de 

wintermaanden een leuke afleiding 

geeft. 
 

Door de coronamaatregelen konden wij 

helaas ons bekende Groot Toernooi, 

dat voor de 27ste keer georganiseerd 

zou worden in De Nobelaer, geen door-

gang laten vinden. Jammer voor de in-

zet van de vrijwilligers en de gemaakte 

kosten, alles was al geregeld, boekje 

was gedrukt. Vele ouderen (220 ver-

deeld over 28 teams) komen van alle 

streken van West-Brabant, zelfs uit 

Hellevoetsluis en België. De teleurstel-

ling was dan ook groot maar het was 

Koersbalclub Centrum-Zuid 

Koersballen is een gezellige sport, die tot op hoge leeftijd kan wor-

den beoefend. Het levende bewijs dat elke maandagmorgen en vrij-

dagmiddag zichtbaar is, want de meer dan 45 tellende leden van 

Centrum-Zuid spelen in “De Linde”  dan fanatiek hun spelletje 

koersbal. Elke week kijken de leden dan ook uit naar hun moment 

van sportief en gezond bewegen. 
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begrijpelijk en de veiligheid stond toen 

voorop. Het Grote Toernooi staat be-

kend om zijn goede organisatie en de 

gezellige sociale contacten. Met trots 

mogen we dan ook zeggen dat dit het 

grootste toernooi van Brabant is. De 

Nobelaer is met nieuwbouw bezig dus 

is het nu onmogelijk om een nieuwe 

datum te plannen. Er wordt momenteel 

gedacht aan een kleinere vorm. Buiten 

de dagen die wij spelen zoals hierboven 

aangegeven, worden ook diverse toer-

nooien gespeeld in Oud-Gastel, Wuust-

wezel (België), Halsteren en Roosen-

daal. Die zijn vooral voor de gezellig-

heid, om het sociale contact tussen de 

clubs op peil te houden. 

Koersbalclub Centrum-Zuid is ook ac-

tief in de regio-koersbalcompetitie waar 

zij al voor de 27ste keer 

aan deelneemt. Zij heeft 

ook de organisatie in 

handen en in mei komen 

alle teams bij elkaar 

voor de prijsuitreiking in 

de Linde. We maken er 

dan een gezellig middag 

van. Deelnemende 

teams Prinsenbeek, 

Sprundel, Klein Zundert, 

Liesbos, Centrum-Zuid 

en Wuustwezel weten 

dan wie in de prijzen ge-

vallen is. Om koersbal 

beter te leren kennen 

heeft de club aan verschillende pro-

jecten voor verenigingen deelgenomen 

met demo’s. Harmonie Constantia, 

Buurtbus, Gilde, vrijwilligers Linde, 

Voor het Hart, etc.  

Koersbalclub Centrum-Zuid is een ge-

zonde club gesteund door het bestuur 

en vele vrijwilligers, die proberen voor 

de leden een gezellige en sportieve ac-

tiviteit te maken. Indien u na dit artikel 

belangstelling heeft om te komen 

koersballen, neem gerust contact op 

met één van de bestuursleden of loop 

binnen tijdens onze koersbaltijden bij 

De Linde. 

Contactpersoon: Mevr. A Suijkerbuyk 

te. 076 5020520  

a-suijkerbuijk@live.nl  

mailto:a-suijkerbuijk@live.nl
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Een praatje met…. 

De parkeervergunningskaart voor be-

zoekers ligt al klaar bij de brievenbus 

als ik op een regenachtige herfstdag bij 

Riet op de koffie kom. Ze woont al een 

tijdje in 

het appar-

tement 

dicht bij 

het cen-

trum en 

het bevalt 

haar goed. 

Ook al 

heeft ze 

bijna 47 

jaar ach-

teraf ge-

woond aan 

de Sprun-

delsebaan. 

Eigenlijk woont ze weer bijna op dezelf-

de plek waar ze voor het eerst woonde 

toen ze naar Etten-Leur kwam. Riet van 

Caulil kwam op haar 21ste naar Etten-

Leur. “Toen wij trouwden gingen wij 

inwonen bij hele aardige mensen op 

een bovenetage in de Bisschopsmolen-

straat.” Riet’s ouders kwamen uit Et-

ten-Leur maar verhuisden naar Prin-

cenhage. Daar is Riet ook 84 jaar gele-

den geboren. “Als vijfde kind” vertelt 

Riet, “Na mij kwamen er nog drie.  Dus 

ik kom uit een groot gezin.” Ze leerde 

haar man kennen tijdens het aardbeien 

plukken bij haar oom. “Ik was toen veel 

te jong voor verkering , vonden mijn 

vader en moeder, dus die probeerden 

de boot af te houden. Maar op mijn 

zestiende mocht hij met hun toestem-

ming binnenkomen.“ Na 4 ½ jaar ver-

kering zijn zij getrouwd. 
 

“Ik heb altijd in het verenigingsleven 

gezeten” zegt Riet. “Als kind al bij de 

Gidsen van de scouting en in de buurt-

vereniging.  Later toen ik getrouwd was 

en mijn horecapapieren had gehaald 

heb ik ook heel lang in de kantine bij 

voetbalclub DSE gewerkt. Door de 

week in de avonduren stond mijn man 

achter de bar en ik in de weekenden 

samen met nog een ander stel hadden 

wij wisseldiensten. Mijn man was daar 

ook voorzitter geworden. Je leert op die 

manier ook heel veel mensen kennen. 

De jeugd van DSE, de ouders en ook de 

leiders. Het is ook leuk om naderhand 

mee te maken dat sommige van die 

kinderen van toen zelf ook jeugdleider 

zijn geworden.” Omdat de man van 

Riet’s schoonzus vroeg om samen met 

zijn vrouw lid te worden van de Sjoel-

club van de KBO, zodat haar schoonzus 

niet alleen hoefde te gaan, werd Riet 

ook lid. “Later werd er een Bridgeclub 

opgericht. Het leek mij leuk om dit van-

af het begin mee te maken en te leren, 

dus werd ik daar ook lid van. Vrij snel 

ben ik in het bestuur gekomen en werd 

voorzitter. Er werd mij ook gevraagd 

om verschillende activiteiten op te rich-

ten.” Zo heeft Riet een gespreksgroep 

opgericht en ook de jeu de boules club. 

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. 

Even op de koffie bij Riet Feskens. 
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“Ja, de ballen waren er wel maar nog 

niet een groep die er echt wat mee 

deed. Dus dat heb ik toen maar opge-

start.” Ruim 12 jaar heeft zij in het be-

stuur gezeten. Dingen ondernemen zit 

haar wel in het bloed. Een broer van 

Riet emigreerde naar Amerika. Riet 

ging er ook op bezoek samen met haar 

ouders en ook met jongste zus, tevens 

beste vriendin. “Ik vond het niet leuk 

dat ik de taal niet sprak. In de avond-

uren ben ik toen Engelse les gaan vol-

gen. Ach, ik spreek het niet vloeiend, 

maar kan het verstaan en mijzelf ver-

staanbaar maken, daar ging het ook 

om.” 

In 2008 kwam haar man te overlijden 

en is Riet 12 jaar alleen geweest. Een 

jaar geleden leerde zij iemand kennen 

die bij toeval toch een bekende bleek 

te zijn. “Mijn broer had vroeger een 

orkest opgericht; Ad Hoc. Dit harmo-

nieorkest ging ook een keer naar Orlé-

ans om daar te spelen. Ik ben drie keer 

mee geweest, samen met mijn jongste 

zus. Wij gingen mee om daar de hapjes 

te verzorgen. Ik was getrouwd en ook 

Jan, die ik daar ontmoette want hij 

speelde ook in het orkest. Laat ik hem 

nu via mijn broer na zovele jaren weer 

terugzien. Zijn vrouw bleek vier jaar 

geleden te zijn overleden. Enfin, er 

werden herinneringen opgehaald, oude 

foto’s tevoorschijn gehaald en er is een 

mooie vriendschap ontstaan.” Het zit in 

Riet’s karakter om zelf dingen op te 

lossen en dat moet ook wel als je man 

een druk bezet persoon is, veel werkt 

en je een gezin hebt met vier dochters. 

“Nu ben ik oma en ook al overgroot-

moeder. " zegt Riet trots. “Ik voel mij-

zelf nooit eenzaam ook al woon ik al 

twaalf jaar alleen. Het is wel fijn dat ik 

nu samen met Jan dingen kan gaan 

doen. Zoals fietsen en wandelen en er-

gens naar toe. Toch vind ik het ook 

prettig om mijn eigen ding te doen. Ik 

ga nog iedere keer naar de bridgeclub 

van de KBO. Qua sfeer voel ik mij daar 

zo thuis. Pasgeleden nog naar een ca-

baretmiddag geweest. Zo fijn om dit 

weer te kunnen doen, na die Coronatijd 

waarbij alles stil lag. Het is zo fijn om 

na de Lock down en de nasleep van Co-

rona nu weer de deur uit te kunnen 

gaan, op bezoek te gaan en mensen te 

zien en spreken. “ Riet maakt gauw 

met iedereen contact. “Het maakt mij 

niet uit waar je vandaan komt of wie je 

bent, je kunt altijd een praatje maken 

met elkaar. Ik zeg maar zo: We komen 

allemaal met niets erop en wij gaan er 

allemaal ook zo weer af. “ 
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Uw vervoer beperkt zich niet tot een 

bezoek aan ziekenhuis, dokter, fysio-

therapeut of meedoen met activiteiten. 

U schakelt ANWB AutoMaatje ook ge-

woon in voor leuke uitjes als een bezoek 

afleggen, naar de kapper of gezellig win-

kelen. 
 

Voor wie is AutoMaatje bedoeld? 

Voor alle inwoners van Etten-Leur en Zun-

dert die zelf minder mobiel zijn en voor 

vervoer afhankelijk van anderen. 
 

Heb ik een indicatie nodig? 

U heeft geen indicatie nodig. 
 

Wat is de eigen bijdrage? 

De onkostenvergoeding bedraagt € 0,30 

per kilometer. 
 

Vervoer nodig? 

Neem dan twee dagen van 

tevoren contact op met het ANWB Auto-

Maatje-meldpunt in Etten-Leur of Zundert. 

In Etten-Leur is het meldpunt van 

telefonisch te 

bereiken tussen uur. 

In Zundert is het meldpunt van 

telefonisch 

te bereiken tussen 

Contactgegevens: 

Telefoonnummer: 06-42227991 

Website:  

https://www.inetten-leur.nl/

anwb-automaatje 
 

Telefoonnummer: 076-5972200 

Website: www.surplus.nl/bij-u-

thuis/vervoer 
 

Als je niet meer zo mobiel bent, wordt je 

wereld snel kleiner. Zo kun je makkelijk in 

een isolement raken. `AutoMaatje' van de 

ANWB kan dan een oplossing zijn. Het 

geeft mensen de mogelijkheid om een 

actiever leven te leiden. 
 

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsge-

noten met hun eigen auto minder mobiele 

mensen die niet meer zelf voor vervoer 

kunnen zorgen of lastig van de bestaan-

de vervoersdiensten gebruik kunnen ma-

ken. 
 

Heb je vervoer nodig en voldoe je 

aan de gestelde voorwaarden?  

Meld u zich dan ruim van te voren aan 

bij het ANWB AutoMaatje-meldpunt in 

Etten-Leur. 

Na een intakegesprek wordt u, als u vol-

doet aan de gestelde voorwaarden, inge-

schreven als deelnemer. Als deelnemer 

kunt u 2 dagen voor de geplande rit con-

tact opnemen met het meldpunt om de rit 

te plannen. 
 

Het heeft zich al in heel veel ge-

meenten in Nederland bewezen. 
 

 

ANWB AutoMaatje  

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder 

mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs 

gebruiken daarvoor hun eigen auto. 

https://www.inetten-leur.nl/anwb-automaatje
https://www.inetten-leur.nl/anwb-automaatje
http://www.surplus.nl/bij-u-thuis/vervoer
http://www.surplus.nl/bij-u-thuis/vervoer
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Waarheen brengt het 

AutoMaatje mij allemaal 
 

Wil je naar de kapper, op familiebezoek, 

winkelen in de buurt of heb je een af-

spraak in het ziekenhuis of bij de fysiothe-

rapeut? Tegen een kleine onkostenver-

goeding rijden vrijwilligers uit de buurt je 

met hun eigen auto. 
 

Je vervoer beperkt zich niet tot een be-

zoek aan ziekenhuis, dokter, fysiothera-

peut of meedoen met activiteiten in een 

van de vele buurthuizen in Etten-Leur. Je 

schakelt ANWB AutoMaatje ook gewoon in 

voor leuke uitjes als een bezoekje af leg-

gen , naar de kapper of gezellig winke-

len. 

 

De ANWB biedt ANWB AutoMaatje aan 

vanuit haar maatschappelijke verantwoor-

delijkheid en het gebruik ANWB Auto-

Maatje is verder geheel gratis.  

Je hoeft geen ANWB-lid te zijn. 

Blijf bewegen 
Blijf zoveel mogelijk bewegen. Als u wat 

ouder bent en weinig beweegt, worden 

uw spieren al snel minder sterk, sneller 

dan bij jongeren die weinig bewe-

gen. Spieren die bewegen blijven sterk. 

Bewegen is ook belangrijk voor een 

goede bloedcirculatie, voor uw uithou-

dingsvermogen en voor een goed slaap-

ritme. Probeer te wandelen en te fiet-

sen, doe zelf de boodschappen, neem 

als het kan de trap in plaats van de lift.  
 

Blijf doelen stellen 
Wie zegt dat ambitie alleen iets voor 

jongeren is? Verplichtingen, zoals werk 

of de zorg voor het gezin, verdwijnen 

als u ouder wordt. Maar u kunt andere 

uitdagingen aangaan. Door voor uzelf 

weer doelen te bepalen, blijft het leven 

zinvol. Ga er dus naar op zoek. Mis-

schien kunt u eindelijk gaan doen waar 

u nooit tijd voor had. Volg bijvoorbeeld 

Een aantal tips om plezierig oud te worden 

Mensen worden steeds ouder. Dat is goed nieuws, vooral 

als u gezond blijft en kunt genieten van de tijd die u erbij 

krijgt. Wat kunt u daar zelf aan doen? 
Nederland is een goed land om oud te worden. De gezondheidszorg is voor 

iedereen toegankelijk en van een hoge kwaliteit. Ook hierdoor is de ge-

middelde levensverwachting de laatste jaren omhoog gegaan. Met een 

beetje geluk kunt u makkelijk ouder dan tachtig worden. Of u daar ook 

gezond bij blijft en u goed blijft voelen, heeft u helaas niet helemaal in de 

hand. Er kunnen medische problemen ontstaan, waar u niets aan kunt 

doen. Maar u kunt er wel zelf voor zorgen zo fit en vitaal mogelijk te blij-

ven. 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/sterke-spieren-goed-voor-uw-gezondheid
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een opleiding of begin met het bespe-

len van een instrument. Start 

met vrijwilligerswerk, ga de boe-

ken lezen waar u nooit aan toekwam of 

ga op reis. 
 

Geef vrienden en kennissen 

aandacht 
Sociale contacten zijn heel belangrijk. 

Het is goed om plezierige en minder 

plezierige ervaringen met anderen te 

delen. Alleen zijn verkleint uw wereld 

en werkt eenzaamheid in de hand. 

Wees dus zuinig op uw sociale netwerk. 

Zoek vrienden en kennissen op, onder-

neem samen iets leuks, ga naar het 

theater, de film of maak een steden-

trip. Of sluit u aan bij uw KBO of ande-

re vereniging waar u nieuwe vrienden 

maakt. 
 

Zorg voor iemand of een huis-

dier 
Zorgen voor een ander of voor een 

huisdier is gezond. Uw afweersysteem 

wordt er beter van. Bovendien geeft 

het structuur aan het leven. Denk aan 

vrijwilligerswerk, extra oppassen op de 

kleinkinderen of iets leuks gaan doen 

met iemand die daar hulp bij nodig 

heeft. Een huisdier heeft ook zorg no-

dig en is bovendien gezellig. 
 

Lach en dans 
Lachen is gezond. Het beperkt de aan-

maak van stresshormonen, kan de 

bloeddruk verlagen en is goed voor het 

hart. Probeer dus veel te lachen en ple-

zier in het leven te hebben. Dansen 

heeft hetzelfde effect en is bovendien 

goed voor uw conditie. 
 

Slaap genoeg 
Heeft u slaapproblemen? Slaapt u bij-

voorbeeld lichter en korter? U bent niet 

de enige. Het is normaal dat uw slaap-

patroon verandert als u ouder wordt. 

Soms kan het lijken alsof u de hele 

nacht niet slaapt. Het gevolg is dat u 

overdag erg moe bent en nergens toe 

komt. Dat kan gezondheidsklachten tot 

gevolg hebben. Gebruik daarom deze 

tips om beter te slapen. 
 

Geniet van de kleine dingen 
Geniet zoveel mogelijk en niet alleen 

van grote dingen. U kunt van het eten 

genieten, van een plant die mooi bloeit, 

van muziek waar u graag naar luistert, 

van een favoriete serie op tv, van een 

wandeling of een tochtje op het water. 

Genieten helpt ook tegen teveel stress-

hormonen. Dus geniet met volle teu-

gen. 
 

Eet gezond en drink matig 
Het is bewezen dat mensen die gezond 

eten zonder te veel vetten en suikers 

langer gezond leven. Een gebakje of 

een glas wijn op zijn tijd kan best, 

maar vermijd overmatig eten en drin-

ken. Vermijd liever ook bewerkt voed-

sel, zoals magnetronmaaltijden en  

kant-en-klare sauzen uit de super-

markt. Ze zitten vaak vol suiker en 

zout en bevatten veel calorieën. Eet in 

plaats daarvan veel verse groenten en 

fruit, eet regelmatig vette vis, zoals 

zalm en haring, peulvruchten, zaden en 

noten. 
 

Blijf eigenwijs 
Blijf uzelf. Laat u niets opdringen door 

anderen en ga niet over uw grenzen 

heen. Blijf trouw aan uzelf, aan wat u 

zelf wilt en wie u bent. U hoeft het niet 

met iedereen eens te zijn of iedereen 

aardig te vinden. 
 

Blijf nieuwsgierig 
Lees de krant, kijk naar het journaal, 

vraag uw kleinkinderen om u handig-

heidjes op de computer te leren, luister 

naar muziek die u niet kent, bezoek 

een museum, probeer eens wat anders 

te eten. Met die nieuwsgierige houding 

blijft u langer jong. 

 

Voor u gelezen, HD 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/vrijwilligerswerk-is-dat-iets-voor-mij
https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/lezen-ook-als-uw-ogen-minder-worden
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/zo-voorkomt-u-eenzaamheid
https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/oppassen-op-een-huisdier-iets-voor-u
https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/zo-gezond-is-dansen
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/slecht-slapen-dit-kunt-u-er-aan-doen
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/gezond-eten-7-toppers
https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/lekker-koken-met-kookvideos


Pagina 46                     Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                  



Website KBO-Etten: www.kboetten.nl                Pagina   47 

Mutaties ledenbestand 
 Nieuwe leden:  
 Naam Lid-soort  M/V Lid vanaf 
Aa, B.C.L.M van der Gast  m 05-10-2021 
Aa, M.J.C. van der Gast  v  05-10-2021 
Barnhoorn, A.H. Gast  v  14-10-2021 
Bastiaansen-Buijs, C. Lid  v  24-09-2021 
Berg, W.B. van den Lid  m 07-10-2021 
Blom, I.E.C. Lid  v  18-10-2021 
Blom, J.G.A. Gast  m 01-09-2021 
Brabander, A.C. de Gast  m 17-07-2021 
Burger, W.H. Lid  m 05-10-2021 
Burger-Batist, A. Lid  v  05-10-2021 
Crom, C.J.M. (Kees) de Gast  m 28-07-
2021 
Crom-Bruijns, P.M. (Els) de Gast  v  28-07-2021 
Dijk, W. van Lid  m 24-09-2021 
Evers, A.J. Lid  v  27-09-2021 
Florissen, D. Lid  m 05-10-2021 
Haens-Beeckman, A.I.M. d' Lid  v  01-10-2021 
Halteren, J. van Lid  v  12-10-2021 
Huijbregts-de Hoon, C.J.A.M. Lid  v  06-10-2021 
Jongh-Bohm, H. de Lid  v  02-10-2021 
Kar, P.W.M. van de Lid  v  13-10-2021 
Klaveren, P. van Lid  m 24-09-2021 
Kollaard-Jacobs, J. Lid  v  25-10-2021 
Kruit, P.J. Lid  m 06-10-2021 
Lokers-Verburg, E.A.M. Gast  v  19-10-2021 
Nunen, J.P. van Gast  m 01-08-2021 
Oomen-Franssen, Corrie Lid  v  03-10-2021 
Renne, H.M.A. Gast  m 20-09-2021 
Renne-Klijsen, L.W.C. Gast  v  10-09-2021 
Roij, J.C.M. de Gast  m 05-10-2021 
Saris-van den Boom, H.J.M. Lid  v   08-10-2021 
Steen, M.J. van der Gast  v  11-10-2021 
Thijssen, P.G. Lid  m 23-09-2021 
Thijssen-de Visser, M.J. Lid  v  23-09-2021 
Voesenek, D.A.J. Lid  m 25-10-2021 
Waard, C de Gast  m 27-09-2021 
Waard-de Jong, M.P.C. de Gast  v  27-09-2021 
Zanten, S. van  Lid   m   07-10-2021 

  

O v e r l e d e n  l e d e n :  
Bakx-Kamp, A.J.A.M.     v 29-09-2021 
Koning-Roeken, M. de     v 05-10-2021 
Godrie-van Gool, C.     v 10-10-2021 
Goos, H.J.     m 17-10-2021 
Boeschoten, J.G. van     m 19-10-2021 
Gommeren-v. Opstal, M.L.C.     v 19-10-2021 
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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 name 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, 

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

Mevr. Nel Houtepen,  

tel.: 076 5013471, e-mail: nelhoutepen@kboetten.nl  
ziekenbezoek  

mailto:ddvugt@kboetten.nl
mailto:riatrouw@kboetten.nl
mailto:nelhoutepen@kboetten.nl
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 de contributie van KBO-Etten € 24,-- per jaar bedraagt.  

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

 € 23,-- 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  

€ 12,--; 

 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; 

 kopij voor het volgende KBO-Lindeblad voor 21 januari 2022 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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