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Voorwoord van de voorzitter
De Linde draait weer op volle toeren. 
Iedereen mag weer vrij binnenlopen 
zonder enige beperking. Er zijn nog wel 
enkel leden die wat huiverig staan te-
genover de “nieuwe”situatie, maar  dat 
slijt wel weer mettertijd. Wij als KBO-be-
stuur zijn druk bezig met de organisatie 
van een aantal activiteiten. Terwijl ik dit 
voorwoord schrijf, staat Pasen voor de 
deur.
Gelukkig kan de paaslunch dit jaar wel 
doorgaan. Inmiddels hebben zich ruim 
60 leden ingeschreven. We hopen dat 
het een gezellig samenzijn wordt, waar 
men op een aangename manier elkaar 
kan ontmoeten en een groot gedeelte 
van  tweede Paasdag in gezelschap kan 
doorbrengen. Mogelijk is het een terug-
kerende activiteit.   
Op vrijdag 29 april hebben we een com-
pleet nieuwe activiteit, een wijnproeve-
rij. Hiervoor hebben zich ruim 25 perso-
nen ingeschreven. Wie weet organiseren 
we later een andere proeverij. Er volgen 
dit jaar nog meer nieuwe activiteiten. 
Houdt u hiervoor het Lindeblad in de ga-
ten, daar staat alles tijdig in aangekon-
digd. Natuurlijk kunt u ook onze website 
bezoeken waar u ook de nodige informa-
tie kunt vinden..
Het bestuur vraagt zich af wat wij in de 
toekomst onze leden nog meer aan acti-
viteiten kunnen aanbieden? Waarin zijn 
onze leden of toekomstige leden geïnte-
resseerd? Het is niet eenvoudig en dat 
kunnen wij als bestuur niet alleen, daar-
bij hebben wij de hulp van onze leden 
nodig. Graag maak ik er jullie op attent 
dat in 2022 alle leden per mail een vra-
genlijst krijgen toegestuurd, waarin wij 
om uw medewerking vragen. Uiteraard 

geschiedt het invullen 
en terugsturen van 
deze vragenlijst op 
vrijwillige basis. Ook 
worden alle terugge-
stuurde vragenlijsten 
anoniem verwerkt en 
alleen gebruikt voor 
KBO-Etten doelein-
den. Dit is een actie 
die geheel 2022 in beslag gaat nemen, 
omdat we niet alle reacties van onze 
ruim 1600 leden in één keer kunnen 
verwerken. We gaan er van uit dat er 
door de leden massaal aan meegewerkt 
gaat worden en dat veel vragenlijs-
ten worden teruggestuurd. Houdt uw 
mailbox in de gaten en hopelijk geeft u 
gehoor aan deze oproep.
Op maandag 4 juli is de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering. Het bestuur 
gaat u dan bijpraten over alle bestuur-
lijke zaken die het afgelopen jaar heb-
ben plaatsgevonden. Ook een financieel 
overzicht zal hier niet ontbreken. Wij 
vertrouwen er op dat een groot aantal 
leden aanwezig zal zijn om deze be-
langrijke gebeurtenis bij te wonen. Een 
dergelijke vergadering is belangrijk om 
onze leden te informeren, maar ook 
om onze leden te laten meebeslissen 
over belangrijke bestuurlijke zaken die 
KBO-Etten aangaan.    
Ik vetrouw erop dat we een mooie 
zomer tegemoet gaan en we u, onze 
leden, veelvuldig in De Linde mogen 
ontmoeten

Pas goed op uzelf en tot ziens in De 
Linde.
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Samenstelling bestuur KBO-afdeling Etten
Voorzitter/persvoorlichter:
Dhr. Jack Oomen,  
Hoevenseweg 5, 4874 LX Etten-Leur 
tel.: 31 (0)6 100 643 83
E-mail: jackoomen@kboetten.nl

Vicevoorzitter:
Mevr. Nel Houtepen-Buijs  

Klappenberg 21, 4873 NN Etten-Leur
tel.: 076 501 34 71

E-mail: nelhoutepen@kboetten.nl

Secretaris:
Dhr. Peter Schellens
Guido Gezellelaan 84, 4873 GE Etten-Leur
tel.: 076 501 50 88 
E-mail: peterschellens@kboetten.nl

Plv. Secretaris/website:
Mevr. Ria Trouw

Konijnenberg 32, 4874JZ Etten-Leur  
tel.: 076 503 28 45 

E-mail: riatrouw@kboetten.nl

Penningmeester:
Dhr. Hans Gersen
Roosendaalseweg 78, 4875 AA  Etten-Leur
tel.: 06 418 294 30 
E-mail: hansgersen@kboetten.nl

Overleg WMO:
Dhr. Jan Verhoeven

Schoonhout 23, 4872 MA  Etten-Leur 
tel.: 076 501 54 47 

E-mail: janverhoeven.kboetten@gmail.com 

Reporter/ Foto/ Bingo:
Dhr. Theo Van der Griend
Halewijnstraat 33, 4875 CT Etten-Leur
tel.: 076 501 81 39 
E-mail: theovandergriend@kboetten.nl

Plv. Penningmeester/
Coördinator vrijwilligers:

Dhr. Ben Deters 
Stationsstraat 16e, 4872 TD Etten-Leur 

tel.: 076 503 52 26 
E-mail: bendeters@kboetten.nl
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De wekelijks terugkerende KBO-activiteiten

Bridge  13.30-16.15

zondag

maandag

1e zondag v. d. maand van oktober t/m april

Biljarten      09.00-12.00u  
Gymnastiek 09.15-10.00u
Koersbal  09.30-12.00u
Line Dance 10.00-12.00u

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
  10.00-12.00 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  21.00-21.30 u.

woensdag
Biljarten  09.00-12.00u
Bridge  09.00-12.00u
Tafeltennis 09.00-12.00u
Tai Chi  09.00-10.00u

Biljarten  13.00-16.00u
Klaverjassen 13.00-16.00u
Fietsen  13.00-16.00u
Jeu de Boules  13.00-16.00u

Stijldansen   
(swing) 19.00-22.00 u.
Cantorije 19.30-22.30 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
Fietsen 14.00-16.00u

Bridge  19.00-22.00 u.
Country Line dance
(swing) 19.30-20.30 u

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
(Zomer)  13.00-16.00u
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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Contactpersonen van de KBO-activiteiten
Onze KBO-afdeling heeft ca 1.500 leden en verzorgt met 

vrijwilligers een groot aantal activiteiten.
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.: 06 304 919 46
 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. 06 127 199 88 
 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
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
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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. G.Gobbens, tel.: 06 521 188 73
 g.gobbens@casema.nl
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

Ledenadministratie:   
 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
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Mevr. Corine Baarendse
tel.: 076 501 46 50 
corinebaarendse@kpnplanet.nl

Mevr. Naantje Rokx
tel.: 076 501 44 22

ajrokx@kpnmail.nl 

Dhr. Cees Musters 
tel.: 076 502 05 90 
cmusters@ziggo.nl

Dhr. Jan Wiegers 
tel.: 076 503 11 80 
je.wiegers@ziggo.nl

Dhr. Piet Vermunt 
tel.: 076 503 62 55 

of 06 360 274 59 
pwvermunt@hetnet.nl

O
u

d
er

en
ad

vi
se

u
rs Mevr. Dymph Hendrikx

tel.: 076 530 91 42
dymph@liesbos.nl

Dhr. Tjeu Haenen
tel.: 076 502 09 34 
mhaenen66@gmail.com

Mevr. Ria Nedermowe
tel.: 076 501 28 71
of 06 219 140 61
nedermowe@telfort.nl

Dhr. Rob van Heuveln
tel.: 076 501 54 64
r.vanheuveln@telfort.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

C
lië

n
te

n
on

d
er

st
eu

n
er

s Mevr. Tineke van den Heijkant
tel.: 06 489 287 30 
tineke@heykant.nl

Dhr. Jan de Leeuw
tel.: 076 532 20 04

jfdeleeuw@deleeuw.it

Mevr. Leny Willers
tel.: 076 503 33 62
of 06 175 131 31
r_willers@t-mobilethuis.nl
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Lijst van deelnemende winkeliers die korting 
aanbieden voor leden van KBO-Etten.

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   

Voorsteven 32,  maand gratis. Tevens 60+ en  
4871 DX Etten-Leur gezinskortingen

5. Mobiliteit & Comfort 5 % korting
 Bisschopsmolenstraat 91,  Hulpmiddelenwinkel 
 4876 AJ Etten-Leur
6. Lunula 10% korting
 Bisschopsmolenstraat 179,  Bij een behandeling
 4876 AL Etten-Leur
  

Om korting te krijgen moet de 
lidmaatschapskaart getoond 

worden.
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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
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  
 Han de Graaf 076 542 47 60  secretariaat.videoclub.
     ettenleur@live.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
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WIJ ZIJN OP ZOEK……..
naar nieuwe bezorgers van het blad ONS en het Lindeblad.

Vanwege gezondheid en/of hoge leeftijd hebben enkele bezorgers ons 
geïnformeerd helaas te moeten stoppen met het bezorgen van de ONS en 
het Lindeblad. Voor een paar rayons hebben leden die op de reservelijst 
stonden, zich bereid verklaard voortaan een vaste route over te nemen.
Maar wij zijn op zoek naar nog enkele nieuwe bezorgers. Ook zijn wij 
op zoek naar reserve-bezorgers, die ingeval van nood een route willen 
lopen/fietsen.
Houdt u van wandelen en/of fietsen en bent u genegen om 10x per jaar 
onze bladen in een wijk van Etten-Leur te bezorgen of incidenteel te hel-
pen, dan vernemen we dat graag van u.
Rien van Halteren Email: rienvanhalteren@hetnet.nl Tel. 076 5269812
Diny de Vugt Email: dinydevugt@kboetten.nl Tel. 076 5015717

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
maandag 4 juli 2022

De Linde 10.00 uur- 12.00 uur
Aftredend zijn de bestuursleden de heren Van der Griend en Schellens. 
Beiden zijn periodiek aftredend en niet herkiesbaar.

Alle leden worden in de gelegenheid gesteld om
• de notulen van de algemene jaarvergadering van 2021
• het huishoudelijk reglement van onze afdeling
• het jaarverslag 2021 en het financieel overzicht 2021
• de begroting 2023

in te zien 1 uur vóór aanvang van de ledenvergadering.

Secretariaat: 
Peter Schellens, 
Guido Gezellelaan 84 
4873 GE Etten-Leur 
peterschellens@kboetten.nl 
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Beste leden,
10x per jaar liggen op woensdagmorgen de bladen ONS (waarvan 5x per jaar 
met Lindeblad) op tafels in de gang van de Linde gereed voor onze bezorgers. 
Voor ieder rayon de betreffende lijst met het exacte aantal bladen. 
Nu hebben we gemerkt dat soms bladen van deze tafels meegenomen wor-
den en de bezorgers dus bladen tekort komen. 
Bij deze een vriendelijk verzoek om geen bladen meer mee te nemen van 
deze tafels. Op de betreffende woensdag staan deze bladen ook vanaf 09.00 
uur in de zwarte standaard bij de ingang van de Linde. Het overgrote deel 
van onze leden krijgt overigens de bladen thuisbezorgd.

Bij voorbaat dank, ook namens onze bezorgers.
Rien van Halteren.

Meimaand Bedevaartmaand
De afdeling K.B.O.-Zegge heeft de Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw op 
Zegge voorbereid

De datum van de bedevaart is op woensdag 18 mei 
2022.
We beginnen zoals gebruikelijk om 13.45 uur met het Rozenkrans gebed.
Gevolgd om 14.00 uur door de H. Mis of Woord- en Communie- viering.
Na de viering is er wederom gelegenheid tot samenkomen in het 
gemeenschapshuis De Nieuwenberg (tegenover de Kerk). 
Daar drinken we gezamenlijk koffie en of thee, deze is gratis!!!

KBO -Liesbos organiseert op dinsdag 3 mei een 
Mariaviering in Meersel Dreef.
De dienst begint om 14.00 uur in de kerk van Meersel Dreef met 
medewerking van het koor “Liesleut”. Na de dienst wordt er in de tuin om 
+/- 15.45 uur een rozenkrans gebeden.
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Een praatje met….                        

Als ik na binnenkomst aan de eettafel 
ga zitten en de vraag stel of Elly hier 
geboren en getogen is en zo nee, waar 
ze vandaan komt, kijkt ze een beetje 
verbaasd. “Ik dacht echt dat het al-
leen maar ging over het project van de 
kinderkleertjes” zegt ze, wijzend op de 
doos die al klaar staat om te worden 
opgehaald. Ze zijn allemaal door haar 
zelf gemaakt. Hoelang ze dit al doet 
weet Elly eigenlijk niet meer zo precies, 
wel hoe ze er toe gekomen is. Bij de 
toenmalige KVO kreeg ze te horen dat 
mevrouw de Held kleertjes maakte voor 
kinderen in Brazilië. Via pater Bomaerts 
werden deze kleertjes daar naar toege-
stuurd. Mevrouw de Held stopte er mee 
en er kwam een vraag of iemand bereid 

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.
Nu maak ik kennis met Elly Wegh.

was om dit werk voort te zetten.“Om-
dat ik vroeger ook veel kinderkleren 
heb gemaakt en verder niemand anders 
reageerde, heb ik mijzelf opgegeven” 
vertelt Elly. “Wel met dien verstande dat 
ik de patroontjes zou krijgen.”
Eind 1975 kwam Elly, samen met man 
en kinderen in Etten-Leur wonen. Elly, 
geboren en getogen in Zwijndrecht, 
leerde haar man kennen bij een dans-
gelegenheid. Hij zat toen al op de bin-
nenvaart en was vaak weken van huis, 
dus zagen zij elkaar niet elke week. Toch 
heeft de verkering stand gehouden. “Wij 
stonden een lange tijd ingeschreven 
voor een huis in Zwijndrecht. Toen wij 
een advertentie in de krant zagen dat 
er een nieuwbouwproject in Terheijden 
kwam, hebben wij ons daarvoor opgege-
ven en zijn in 1965 getrouwd en ver-
huisd naar Brabant. Niet echt helemaal 
onbekend terrein, want Elly’s moeder 
komt uit Brabant.
Op de binnenvaart zitten betekende 3 
weken weg, een week thuis. Na de ge-
boorte van hun tweede kind wilde haar 
man eigenlijk niet meer weg. Ze kregen 
te horen dat er in het Land van Maas 
en Waal, Beneden Leeuwen, een hore-
cabedrijf te huur zou komen te staan. 
Daar had haar man wel oren naar, hij is 
zijn horecadiploma’s gaan halen en het 
gezin Wegh verhuisde daar naartoe. “Als 
je zoiets onderneemt, is het vooral in 
het begin keihard werken”, vertelt Elly. 
“Het is praktisch niet haalbaar om een 
dag vrij te nemen. Dus werkten wij alle 
dagen van de week van ‘s ochtends tot 
’s avonds”. Na drie jaar was het mooi 
geweest en verhuisden zij weer terug 
naar Terheijden. 
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Door met name de vergrijzing komt de ziekte van Parkinson steeds vaker voor.  
Patiënten worden behandeld door de neuroloog en begeleid door Parkinsonverpleeg-
kundigen, zoals Janneke de Jong. Elke donderdag houdt Janneke spreekuur op de 
polikliniek van Etten-Leur. Dat is fijn voor de patiënten uit Etten-Leur, Rucphen en 
Halderberge. Ze kunnen dichtbij huis terecht, hebben geen last van drukte en kunnen 
gratis parkeren. 

Parkinsonpatiënten komen in principe 
twee keer per jaar bij de neuroloog en net 
zo vaak bij de Parkinsonverpleegkundige. 
“De neuroloog richt zich met name op de 
behandeling en op de medicijnen. Wij kij-
ken naar de invloed van Parkinson op het 
dagelijks leven. Die is groot. Ons algemene 
advies aan de patiënten luidt: blijf in bewe-
ging en onder de mensen komen. Probeer 
zoveel als mogelijk je leven voort te zetten”, 
vertelt Janneke. 

 

De vijf Bravis-Parkinsonverpleegkundi-
gen onderhouden nauwe contacten met 
therapeuten. “Hoe langer je Parkinson 
hebt, hoe meer therapie nodig is. Denk aan 
fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. 
Wij geven veel informatie, adviseren over 
medicatie en leefstijl, signaleren wanneer 
therapie nodig is en ondersteunen de 
mantelzorger. Daar nemen we tijdens de 
spreekuren de tijd voor. Het is heel fijn dat 
dit in Etten-Leur kan, op een kleinschalige, 
laagdrempelige locatie”, besluit de Parkin-
sonverpleegkundige. 

Kijk voor meer informatie:  
www.polikliniek-ettenleur.nl

Parkinsonverpleegkundige Janneke de Jong:

“Polikliniek Etten-Leur is  
dichtbij met gratis parkeren” 
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Haar man nam een baan aan bij een 
chemisch bedrijf in Breda. “Omdat wij 
altijd al dieren hebben gehad, was het 
een wens om meer grond te hebben, zo-
dat er ook meer dieren konden worden 
gehuisvest. Zo kwam het dat wij een 
huis in Etten-Leur konden kopen aan de 
Lange Brugstraat, met een groot stuk 
grond erbij.” Er kwamen schapen, kal-
koenen, kippen, ganzen, parelhoenders, 
konijnen en ook een kleine Shetlander. 
Deze hele schare van dieren had natuur-
lijk de nodige zorg nodig. Daar gaat veel 
tijd in zitten. Veel vakanties hebben we 
daarom ook niet echt gehad. Toch heb-
ben de kinderen dat nooit erg gevonden” 
weet Elly. Op zijn 62ste ging Elly’s man 
met prepensioen. Niet veel later werd hij 

ziek en overleed op 63-jarige leeftijd. 
Kinderen waren de deur uit en om al 
de dieren alleen te verzorgen werd te 
veel. “Wij hebben voor allen een goed 
onderkomen gevonden. De konijnen bij-
voorbeeld zijn zelfs met hok en al naar 
de toenmalige kinderboerderij gegaan. 
Alleen de kippetjes zijn gebleven. “Dat 
is nog wel te doen, die verzorgen kan ik 
zelf nog wel.”

Toen de pater terugkwam uit de mis-
sie van Brazilië, werd ook het project 
stopgezet. KBO- lid Corrie Musters van 
het BAJA project gaf aan dat zij wel de 
kinderkleertjes naar Kenia wilde mee-
nemen. Zij heeft ook contact met de 
paters in Essen. Deze paters redemp-
toristen hebben missiewerken over de 
hele wereld. Alles wat Corrie niet mee 
kan nemen gaan naar deze paters, die 
het op hun beurt weer afgeven aan een 

van hun vele projecten. Dat het veel 
werk is om de kleertjes te maken vind 
Elly niet erg. “omdat ik in de wetenschap 
ben dat het goed terecht komt”. Tijdens 
een lezing in De Linde zag ik, op de dia’s 
die Corry liet zien, de kinderen met de 
kleertjes aan die ik gemaakt heb.” De 
lapjes stof haalt Elly overal vandaan. Bij 
kringloopwinkels, couponnetjes op de 

markt. “Niet elke stof komt in aanmer-
king, want gordijnstof bijvoorbeeld is 
veel te zwaar.” zegt Elly. “Begin januari 
start ik er mee en maak dan ongeveer 
60 stuks. Eind februari, begin maart 
ben ik er klaar mee, dan begin ik met 
mijn eigen handwerk. Aangestoken door 
mijn buurvrouw, namelijk quilts maken. 
Het is zo leuk om te doen”. Alle vier 
haar kleinkinderen hebben er een. Haar 
handwerk neemt ze dan ook mee naar 
de handwerkmiddag in De Linde. “Heel 
gezellig om dat te doen in een groepje, 
elk met zijn eigen werkje. De een is aan 
het breien, dat doe ik ook regelmatig, 
weer een ander is aan het borduren. 
Tussendoor een kopje koffie en een 
praatje. En weet je wat ik ook zo fijn 
vind hieraan; het is allemaal overdag te 
doen, want ’s avonds ben ik toch wel het 
liefste thuis. Mijn eigen ding doen. Een 
hapje eten klaarmaken en dan eventjes 
een serie op de tv. Ik kom mijn dagen, 
maar ook mijn avonden wel door.”

Annelies de Pijper
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De Stichting Samen Soepen is 5 jaar 
geleden ontstaan en heeft groepen door 
heel Nederland.
Het is Samen werken aan een ontmoe-
tingsmoment MET en DOOR elkaar. 
Eten verbindt weet ik uit ervaring! 
Als je elkaar kent, ben je eerder bereid 
iets voor een ander te doen.
Lions Etten-Leur e.o. en Ledenvereni-
ging Thebe Extra hebben me een dona-
tie (van 250 en 500 euro) voor dit idee 
gegeven, dat is SUPER!! 
Kan jij ook iets doen voor elkaar?
Ben je goed in organiseren, administre-
ren, pionieren, koken, mensen ontvan-
gen, social media bijhouden?
Dan zoek ik jou?  Of ken jij iemand die 
perfect past in het plaatje? Misschien 
heb je wel een tip voor mij? 
Ben je meer iemand die gezellig een 
soepje komt eten, broodje erbij en een 

Stichting Samen Soepen
lekker toetje? Meer dan welkom ben 
je. De soep is gratis maar een donatie 
wordt op prijs gesteld (want anders is 
het potje snel leeg).

Ik soep
Jij soept
Hij soept
zij soept
WIJ SOEPEN

Laat je iets weten als je net zo enthousi-
ast bent als ik en iets kan betekenen? 
Door de donatie kan ik een grote soep-
pan kopen. Ik zoek nog ik iemand die 
schorten kan maken met het logo van 
www.samensoepen.nl(van oude stoffen 
of leer) en wie wil er (gebruikte) soep-
kommen doneren?
Met vriendelijke groet,
Nellie Slooter
06-10688016
SamensoepenEL@gmail.com

Bruba-sport sponsort nieuw hesjes 
KBO-fietsclub
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Goed zicht.
Als biljarter moet je goede ogen hebben.
Want als je niet goed kan kijken wordt het nooit wat.
Alhoewel, er was een bekende biljarter uit Waalwijk (Rini van Bracht) 
die de nodige prijzen won (b.v. wereldkampioen 3 banden) en als ge-
volg van een auto-ongeluk maar 1 oog had.
Ook in onze club hebben wij een biljarter met zicht in maar 1 oog, ,die 
echter wat hij aan zicht tekort komt, goedmaakt met zijn enthousias-
me. 
Geregeld bezoek ik de oogarts in het ziekenhuis, want ik wil wel veel 
caramboles maken als ik aan de biljarttafel sta.

Laatst was ik in het nieuwe Amphia ziekenhuis en dat was een hele 
belevenis.
Toen ik van de parkeergarage naar het ziekenhuis liep, was ik bang om 
een longontsteking op te lopen, want het was ijskoud. 
Verder was ik blij dat ik lid ben van een wandelclub, want het was een 
hele wandeling naar de betreffende afdeling.

Na het melden werd ik naar de betreffende wachtkamer verwezen.
Tot mijn verbazing stond er nergens een bord wachtkamer.
De nieuwe aanduiding voor wachtkamer is nu ontvangkamer.
Dat beloofde wat, want wie wil er nu wachten tot hij aan de beurt is.
Helaas was iedereen die na mij binnenkwam eerder aan de beurt.
Bij navraag bleek dat mij de verkeerde ontvangkamer was gewezen.
Het bleek dus toch nog gewoon een wachtkamer te zijn.

Dick Appeldooren
Secretaris B.V.O. (Biljart Voor Ouderen).
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Kinder- en Jeugdspelen van toen (15)

EZELTJE PRIK 
Teken een grote ezel, zonder staart, op 
een stuk karton, doek of zachtboard. 
De eerste speler krijgt een blinddoek 
om en een ‘prikvoorwerp’ met daaraan 
bv. draadjes, een sok of iets anders. Het 
moet de staart van de ezel voorstellen.
De eerste speler probeert nu om ge-
blinddoekt de staart van de ezel op de 
juiste plek te prikken. 
Teken een cirkeltje of markeerteken 
waar de staart in de ezel geprikt is. 
Na de eerste speler volgen de andere spelers. 
De speler die het dichtst bij de plek van de staart heeft geprikt is de winnaar.

KNIKKEREN 
Dit spel wordt vaak gespeeld door mi-
nimaal 2 meisjes. Teken op een erf van 
zand een lijn en graaf op een afstand van 
ongeveer 3 á 4 meter een kuiltje.
Bepaal wie er mag beginnen en de volg-
orde.
Speel het spel bv. met 3 knikkers per 
speelster. 
De eerste probeert een knikker in het 
kuiltje te werpen of te laten rollen. Dan 
volgt de tweede enz. tot dat alle knik-
kers op zijn. Degene die de meeste knikkers in het kuiltje heeft, mag alle knikkers 
hebben. 
Er zijn meer varianten van dit spel mogelijk. 

OVERLOPERKE (IS EEN VARIANT VAN BAOREN) 
Is een spel dat meestal op het schoolplein wordt gespeeld. Enkele kinderen slaan 
de armen om elkaar, lopen over de cour en roepen: ”Wie doet er mee overloper-
ke?” Anderen sluiten zich aan en als de groep groot genoeg is wordt er geloot ”wie 
hem moet zijn”. Dat is degene die aangewezen wordt om te bepalen wie uit het 
spel gaat. Dat loten kan door een aftelversje op te zeggen:

Deze keer doen we weer enkele spelletjes die met minimaal met 
twee kinderen gespeeld moeten worden. Dit soort spelletjes zijn 
natuurlijk altijd uitdagender en geven ook meer genoegen, omdat er 
een soort strijd in zit om te winnen.
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Broodje met rosbief en Boursin
voor 2 personen

Ingrediënten

Bereiding
1. Snijd het broodje doormidden, besprenkel het met 1 tl olijfolie en 

rooster het licht.
2. Verdeel de roomkaas over de bovenen onderkant van de broodjes.
3. Meng de rucola met 2 tl olijfolie, voeg peper en zout toe en leg de 

rucola op de onderkant van het brood. Rooster de rode paprika en leg 
reepjes op de rucola met daarbovenop plakjes rosbief.

VOEDINGSWAARDE PER PERSOON: 725 KCAL (3045 KJ). EIWIT: 27 G. 
VET: 47 G (WAARVAN 27 G ONVERZADIGD). KOOLHYDRATEN: 46 G.

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,-

• 8 plakjes rosbief (vleeswaren)
• 2 mueslibollen
• 6 tl olijfolie
• 20 g rucola
• 8 el Boursin roomkaas
• 6 reepjes rode paprika
• Peper en zout
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Iene miene mutte
Tien pond grutten
Tien pond kaas
Iene miene mutte is de baas
Af ben jij.
Of: 
Ie wie waai weg. 

Elk vierde kind wordt afgetikt. Degene die als laatste overblijft gaat met de rug 
naar de andere meisjes staan, die vanaf een bepaalde lijn de cour over moeten 
steken zonder betrapt te worden op een beweging. Op het moment dat de aange-
wezene zich omdraait moeten alle anderen roerloos stil staan. Wie op dat moment 
beweegt is af en moet aan de kant gaan staan. 

PIJLTJES SCHIETEN 

Eerst scheur je van kranten of tijdschriften langwerpige repen papier. Hiervan draai 
je om een vinger een pijltje (een holle kegel). 
Het einde wordt met spuug vastgekleefd.  
Dan neem je een stuk elektriciteitspijp van PVC met een diameter van ongeveer 2 
cm. Je stopt het pijltje in deze pijp.  Als het pijltje te dik is, maak je hem op maat 
door er een stuk af te scheuren. Je zet de pijp aan je mond en blaast het pijtje er 
uit.

ZAKDOEKJE LEGGEN
Dit spel wordt meestal door meisjes gedaan. Alle meisjes zitten in een kring met 
hun ogen dicht. Een speelster loopt stil om de kring heen met een zakdoek in de 
hand terwijl ze zingt:

“Zakdoekje leggen, niemand zeggen
ik heb de hele dag gewerkt 
twee paar schoenen heb ik afgewerkt
één van stof en één van leer
hier leg ik mijn zakdoekje neer.” 

Op het moment dat het liedje stopt legt ze de zakdoek achter iemand neer. Ieder-
een kijkt razendsnel achterom en als de zakdoek bij jou ligt moet je proberen de 
zakdoeklegger aan te tikken. Mislukt dat, dan ben je zelf de klos om zakdoeklegger 
te worden 
Ongetwijfeld zul je gemerkt hebben dat deze spelletjes nogal wat handigheid vra-
gen en je de aandacht er bij moet houden.
Groet, Snekcub Noot.
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Energierekening fors omlaag bij 
WKO-installatie

Een warmte-koude-opslaginstallatie 
(WI<O) hoort bij een huurwoning en 
daarom mag een verhuurder geen  vast-
recht voor warmte van een WI<Oinstal-
latie bij huurders in rekening brengen. 
Dat heeft de Hoge Raad op 21 januari 
bepaald in een rechtszaak van huurders 
tegen woningcorporatie Acantus.

Volgens het huurrecht hoeft een huurder 
niet te betalen voor de onderhoudskos-
ten (vastrecht) van een WI<O wan-
neer de WKO-installatie ‘onroerend’ is. 
Dat wil zeggen dat de installatie tot de 
woning behoort. En huurders betalen 
voor onderhoud van de woning al via de 
huurprijs. Deze regel uit het huurrecht 
is belangrijker dan wat in de Warmtewet 
staat. Dat heeft de Hoge Raad op 21 
januari bepaald in een rechtszaak van 
huurders tegen woningcorporatie Acan-
tus. Deze uitspraak zorgt mogelijk voor 
een lagere energierekening van huur-
ders die warmte, en koelte, krijgen via 
een WI<Oinstallatie.

Wat is WKO?
Een warmte-koude-opslaginstallatie is 
een systeem dat gebruik maakt van 
bodemenergie. Een WKO-installatie haalt 

warmte uit de grond. Deze warmte kun 
je gebruiken om een gebouw mee te 
verwarmen. Je kunt het systeem in de 
zomer ook gebruiken om mee te koelen. 
Het is een duurzame manier van verwar-
men en Iqoelen. Een Wl<O-installatie 
hoort bij een specifiek gebouw of woon-
complex. Er kan een klein aantal hui-

zen mee verwarmd 
worden.

WKO hoort bij 
gebouw
Volgens de Hoge 
Raad is de WKO-in-
stallatie en de bijbe-
horende afleversets 
een ‘onroerende 
aanhorigheid’ en 
daarmee een onder-
deel van de woning. 
Op grond van het 
huurrecht horen de 
investeringskosten 
en het onderhoud 
van de installatie 

in dat geval in de huurprijs thuis. De  
verhuurder kan enkel de kosten voor 
de opwek van de geleverde warmte (de 
verbruikskosten) in rekening brengen. 
Dat zijn vooral de kosten van de stroom 
voor de warmtepomp, die altijd gebruikt 
wordt bij een WI<O. Daarnaast komen 
nog de jaarlijkse aansluitkosten van 
elektra, eventueel de bijstook van gas 
en meet- en administratiekosten.

Warmtewet of huurrecht ?
Een warmtenet is een netwerk van lei-
dingen onder de grond waar warm water 
doorheen stroomt. Dat warme water 
komt bijvoorbeeld van een vuilverbran-
dingsinstallatie of een grote fabriek. Een 
warmtenet hoort niet bij een bepaald 
gebouw of wooncomplex. Meestal zijn er 
hele wijl<en of stadsdelen aangesloten 

Werking van WKO-installatie in de winter (links) en de zomer. Duurzaam MBO
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op een warmtenet. Watje betaalt voor 
de aansluiting op een warmtenet en de 
levering van warmte, is vastgelegd in de 
Warmtewet.
Wanneer de afnemer van warmte geen 
vrije
Iceus van een leverancier heeft dan 
gelden de (maximale) tarieven voor de 
warmte uit de Warmtewet. Dit is ook 
het geval wanneer de warmte geleverd 
wordt uit een Wl<O-installatie. Op grond 
van de Warmtewet mag de leverancier 
van de warmte ‘vastrecht’ aan gebrui-
kers in rekening brengen. Huurders 
worden echter beschermd door het 
huurrecht en hoeven deze kosten niet 
te betalen. De Hoge Raad heeft deze 
tegenstrijdigheid opgelost door te oor-
delen dat de regels van de Warmtewet 
niet bedoeld zijn om de bescherming 
van huurders op te heffen. Dit betekent 
dat huurders dit vastrecht niet hoeven 
te betalen.
Huidige vastrecht bijna €900
Het vastrecht dat verhuurders nu reke-
nen voor Wl<O-installaties volgens de 
Warmtewet, is hoog. Ze rekenen meest-
al het maximale tarief dat de Autoriteit 
Consument en Markt jaarlijks bepaalt 
voor warmtenetten. Nu zijn de maxima-
le vastrechttarieven al hoog, maar daar 
komt bij een WKO vaal< ook het vast-
recht voor koude bij. Dit jaar komt dat 
bij elkaar neer op maximaal €897. Dat is 
een enorm bedrag en dit is nog zonder 
de verbruikskosten voor de warmte.

Verbruikskosten zijn laag
Door de uitspraak van de Hoge Raad kan 
dit betekenen dat dat vaste bedrag voor 
huurders grotendeels komt te vervallen. 
Ze zullen dan alleen nog de stroom-
kosten voor de opwek van warmte en 
bescheiden bijkomende kosten betalen. 
De verbruikskosten van een WI<O zijn 
vrij laag, omdat het een echt duurzame 
techniek is. Huurders zullen mogelijk wel 
zelf aan de verhuurder om teruggave 
/ afschaffing van het vastrecht moeten 
vragen.

Meer huurpunten en hogere 
maximale huur
De aanleg van een WKO is erg duur. Ver-
huurders zijn niet blij met deze rechte-
lijke uitspraak, omdat zij de investering 
in de aanleg van de installatie willen 
terugverdienen. Echter, sinds 1 januari 
hebben bijna alle Wl<O-installaties een 
groot effect op het energielabel. Sinds 
dit jaar tellen dit zeer duurzame en wo-
ninggebonden systemen tot 500 wonin-
gen direct mee voor het  energielabel en 
dus voor het huurpuntenstelsel.
Een woning kan zo 2 of 3 labelstappen 
omhoog gaan met een WI<O. Dit le-
vert al gauw 10 huurpunten op. Voor 
zittende huurders heeft dit geen direct 
effect. Maar aan een nieuwe huurder 
kan een verhuurder €650 meer huur 
per jaar vragen. De Woonbond vindt dit 
een rechtvaardige ontwikkeling. Als een 
zuinige Wl<O-installatie onderdeel is de 
huurwoning, dan mag de huurprijs ook 
hoger zijn.
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Vacature Cliëntondersteuners
 
Cliëntondersteuners helpen mensen met een zorg- of hulpvraag de weg 
te vinden in het woud aan regelingen voor zorg en welzijn. 
Ze moeten daarbij onafhankelijk – vanuit het belang van de zorgvrager – 
kunnen denken en werken. 
Uitgangspunt is dat de cliëntondersteuner er is om samen met mensen 
helder te krijgen wat er nodig is aan zorg en ondersteuning
en om te bekijken hoe dat het beste geregeld kan worden.
De cliëntondersteuners van KBO Etten en KBO Leur (vrijwilligers) werken 
volledig onafhankelijk zijn goed opgeleid en gecertificeerd. 
Zij zijn uitermate sociaal gemotiveerd en hebben een opleiding 
cliëntondersteuning van KBO-Brabant gevolgd. 
Wij zijn op zoek naar mensen die het bovenstaande aanspreekt en 
komen graag in contact.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: KBO Etten en KBO Leur. tel: 
0651171861 (Leny Willers)



Orthopedie kliniek

www.bravisorthopediekliniek.nl

Een nieuwe heup of knie nodig? Of heeft u 
een ander probleem met bewegen? De Bravis 
Orthopedie Kliniek biedt patiënten veel voor- 
delen. We hebben korte wachtlijsten en alle 
zorg vindt plaats onder één dak. Bij bepaalde 
knie – en heupoperaties is een dagopname  

mogelijk. Bij de Bravis Orthopedie Kliniek 
werken twaalf orthopedische chirurgen met  
ieder hun eigen expertises. Het is de plek waar 
iedereen snel en goed geholpen wordt. 

Boerhaavelaan 25 I 4708 AE I Roosendaal

Experts in beweging
Alle zorg onder één dak
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a b c d e f g h i j

Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 2 Australische struisvogel; 
brandstof; stand - 3 Engelse graanjenever; mannelijk varken; blauw-paars; pl. in 
Gelderland - 4 dierentuin in Amsterdam; zonder haar; pus - 5 nogal groot; duiven-
hok; cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; witjes; bevlieging - 7 vrouwtjesschaap; 
schatten; opplakbriefje - 8 namelijk; als onder; tuinvogel; oxidatie - 9 lage man-
nenstem; haspel; afgebroken stuk; pausennaam - 10 gravure; pijnlijk ongemak; 
schaakstuk - 11 huidplooi; bloeimaand; Scandinaviër; 100 vierkante meter - 12 
erfelijke factor; familielid; warme luchtstreek.
Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; afsluiting - 3 ontste-
kingskoord; uitblinker; provinciehoofdstad - 4 water in Friesland; eethuis; opberg-
plaats - 5 pl. in Gelderland; onbuigzaam; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 bergtop; 
honingbij; voorteken - 7 Russisch gebergte; Oosters tapijt; ijzeren mondstuk - 8 
loofboom; sneeuwval; smekend verzoek - 9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oe-
vergewas - 10 niets uitgezonderd; wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 12 
bekeuring; welpenleidster; a priori - 13 eetbare stengelplant; uitbouw aan een huis 
- 14 wending; zuiver gewicht; naaldboom.
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De Nederlands Hervormde 
kosterswoning op de Markt in Etten-

Leur

Jager bouwde er een woning die te-
vens dienst deed als winkel. Gezien zijn 
beroep zal dit hoogstwaarschijnlijk een 
schoenenwinkel geweest zijn. In 1856 
werd het recht van opstal tot 1871 
verlengd. De jaarlijkse vergoeding bleef 
dezelfde alleen de oppervlakte werd ge-
corrigeerd naar 110 m2.
Door het overlijden van Jacob Jager in 
1860 en Pieternella van Breda, zijn echt-
genote, in 1861 besloten de erven het 

recht van opstal te beëindigen. De op-
standen, zijnde huis en erf, werden voor 
vier honderd vijftig gulden (Nlg. 450,00) 
aan de Hervormde Gemeente van Etten 
verkocht. 
Volgens aantekening in het Kadaster 
werd de woning in het dienstjaar 1902 
geheel herbouwd. In de praktijk be-
tekent dit dat het pand tussen 15 no-
vember 1900 en 15 november 1901 
herbouwd moet zijn. Het perceel werd 

Op 1 augustus 1841 verleende de Nederlands Hervormde Kerk van 
Etten het recht van opstal aan Jacob Hendrikz Jager om op een per-
ceel grond van de kerk een woning te bouwen. Het perceel was 1 
Nederlandsche roede en 17 ellen groot.  Het was gelegen tussen het 
gemeentelijk brandspuithuisje, thans de Mariakapel, en de Neder-
lands Hervormde Kerk. Het recht van opstal werd verleend voor een 
periode van 15 jaar en eindigde derhalve in 1856. Uitdrukkelijk werd 
in de akte vermeld dat op het perceel geen herberg gevestigd mocht 
worden. Bedrijfsuitoefening werd wel toegestaan mits de gods-
dienstuitoefening hierdoor niet gehinderd werd. Verder werd bepaald 
dat bij beëindiging, om welke reden dan ook, de opstallen (woning) 
ten alle tijden over zouden gaan naar de kerk tegen de op dat mo-
ment geldende waarde. De jaarlijkse vergoeding die Jager voor dit 
recht van opstal moest betalen bedroeg één gulden en vierentachtig 
cent. (Nlg. 1,84)

Detail kadastrale kaart voor (1832) en na (1843) de bouw van de kosterswoning
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vergroot van 110 - naar 220 m2. Gezien 
de oppervlakte van het nieuwe perceel 
moet de oude woning aanmerkelijk klei-
ner geweest zijn. 
In 1923 werd op het erf een schuurtje 
gebouwd dat diende als magazijn voor 

de opslag van klompen. De woning had 
toen aan de voorzijde maar twee ra-
men. Achter het raam aan de kant van 
de Bisschopsmolenstraat was een klein 
klompenwinkeltje. Achter het raam aan 
de Marktzijde was de woonkamer. 

De staat waarin het pand in 1959 ver-
keerde is te lezen in het “Rapport betref-
fende de toestand van het pand Markt 4 
te Etten”.
Het pand bevat 1 woonkamer, 1 slaapka-
mer, 1 keuken alsmede een berging op de 
begane grond. Op de verder open zolder is 
een slaapkamer gemaakt d.m.v. stijl en 
regelwerk afgewerkt met golfcarton.
De vloeren op de begane grond zijn , be-
houdens de vloer in de slaapkamer, uitge-
sproken slecht. In de woonkamer zijn 2 
bedsteden aanwezig. De verdiepingsvloer is 
inclusief  de balklaag zeer slecht. Het kap-
werk is buitengewoon slecht en het dak lekt 

op talloze plaatsen.
De buitenmuren zijn gescheurd, gebroken 
en laten veel vocht door. Een tras- of  ce-
mentraam is niet aanwezig.
De w.c. bevindt zich in een zeer onhygiëni-
sche toestand.
Het houtwerk van kozijnen, deuren en 
ramen is verrot en uitgesproken slecht te 
noemen.
De woning is door het aanbrengen van 
verbeteringen niet meer in bewoonbare staat 
te brengen.
Was getekend; Techn. Ambtenaar,  F. 
Hover.

Na de verbouwing in 1902

Na de verbouwing in 1959
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Het pand werd in 1959 in dezelfde stijl 
met veel van de oude gesloopte ma-
terialen herbouwd. (Volgens het echt-
paar Van Nijnatten werden ook oude 
bouwmaterialen van de voormalige NH 
pastorie gebruikt, waarvan er nog in 
het schuurtje achter de kosterswoning 
lagen). In plaats van twee ramen kwa-
men er drie ramen in de voorgevel. Op 
de begane grond was de entree met wc 
en trap gesitueerd. Verder was er een 
grote kamer, kleine slaapkamer en keu-
kentje. Op de eerste verdieping kwamen 
twee slaapkamers een douche en een 
klein kamertje. Verder werd in de zuid-
zijde van het dak een dubbel dakkapel 
geplaatst. 

In 2006 besloot de gemeenteraad van 
Etten-Leur het pand beschikbaar te stel-
len als informatiecentrum voor de Stich-
tingen Vincent van Gogh in Etten en 100 
jaar luchtvaart in Etten-Leur. Voor de 
verbouwing tot informatiecentrum stelde 
de raad een krediet van € 150.000,00 
beschikbaar. De buitenzijde werd min of 
meer in de oorspronkelijke staat her-
steld, dat wil zeggen de dakkapel ging er 
af. Binnen werden praktisch alle tussen-
muren gesloopt om grotere expositie-
ruimten te creëren. Het schuurtje achter 
de woning werd behouden. 

Cor Kerstens

Wil je wat meer kleur geven aan je leven, 
dan is dit wellicht 
iets voor JOU!!

Steeds meer mensen raken enthousiast over het 
inkleuren van een voorgetekende mandala. Behalve 
dat het erg leuk is om te doen, is het ook zeer ont-
spannend en rustgevend. Uit onderzoek is gebleken 
dat de manier van werken met kleur de hersenen 
gezond houdt. Het bevordert de concentratie en sti-
muleert de creativiteit. Een andere mogelijkheid zou 
kunnen zijn om zelf een mandala te maken. Dan heb 
je een passer en liniaal nodig en ga je de vlakken 
zelf indelen, Je tekent er bijvoorbeeld figuren, dieren, 
bloemen in en laat je fantasie de vrije loop. Altijd 

weer een verrassing als de eigen ontworpen mandala weer klaar is.
Om het laagdrempelig te houden gaan we vooralsnog de tekeningen inkleu-
ren met kleurpotloden of ander materiaal. Ik heb zelf voldoende voorbeel-
den, maar er zijn tegenwoordig veel boeken met voorgetekende mandala’s te 
koop.
Nieuwsgierig geworden? Ga mee op ontdekkingsreis en verras jezelf. Schuif 
je ook aan?
In De Linde op maandagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur, elke 3e maan-
dag van de maand. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie/thee.

Je kunt je opgeven bij Loes Lambrechts 

Tel: 06 12525746 Email: loes-lambrechts@hotmail.com
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Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden:
Naam Lid-soort  M/V 
Beemt-Goedemondt, P.C.A. van de Lid v
Berg, S.J.T. van den Lid m
Blom-v. Leeuwen, A.M.J. Gast v
Boon-Valentijn, C.E.M. Gast v
Dam-van de Broek, D.F.C. Lid v
Dekkers, M.A. Lid m
Gijzen, F.P.M. Lid m
Grijp, C.M. de Lid v
Haren, L.M.W. van Lid v
Heerik-Worrell, Ine van den Lid v
Hendrikx, P.M. Lid m
Hendrikx-van Thoor, P.M. Lid v
Huizing, J. Lid m
Huizing-Schniermanni, A. Lid v
Iersel, J.A. van Lid m
Iersel-Godrie, A.E. van Lid v
Jansen,  Gast m
Jansen - Bruins,  Gast v
Kossakowski, S.S. Lid m
Lemmens, C.W.C.M. Lid v
Pijper, A.M.J.W. de Lid m
Pijper-Bouts, A.E. de Lid v
Pul-de Bakker, C.E.J. van Lid v
Smits-Pertijs, P.M. Lid v
Theuns, M.T.V. Lid v
Vlamings, H.J.M. Lid m
Voesenek, A.D.W. Gast m
Wiel, T.A.M. van der Lid m
Willegers, A.J.G.M. Lid v

Overleden leden:    M/V Gemeld op:
Arts, A.A.J. m 13-03-2022
Berg-Moes, E. van de v 15-01-2022
Braspenning, F.J. m 21-03-2022
Dravik-Geers, C.A.P.M. van v 31-12-2021
Goolberg, A.W.A. van de  m 03-03-2022
Herrewijn, J. v 06-03-2022
Maagdenberg-van Riemsdijk, W.A.M.A. van den v 24-02-2022
Mous, C.J. v 21-03-2022
Nieuwlaat, R.C.A. m 10-03-2022
Savill-van de Ven, A.M.J. v 14-02-2022
Schulten, A.W.J.M. m 18-02-2022
Schulten-Clausman, M.L. v 31-12-2021
Thijs-Evers, A.H.C. v 07-03-2022
Vlendré, J. m 27-01-2022
Vos-Blonk, J.M. v 09-03-2022
Weert, S.J.A. de m 23-02-2022
Weterings-Buys, A.M.C. v 31-12-2021
Wiericx-Verwijmeren, L.M. v 17-03-2022
Wijnen-Gielen, J.C.M. v 13-02-2022
Workum, B.J.J. van m 17-03-2022
Zwart-Govaers, J. de v 08-03-2022
Bijen, J.E.J. m 30-10-2021
Ossenblok, R.J.G. m 08-12-2021
Wild-van Batenburg, A. de m 08-12-2021
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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 € 23,-- (zonder machtiging  € 24,--). Gastlidmaatschap € 11,--.

Uw bankrekeningnummer IBAN: 

Ten name van  : …………………………………………………………………

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

Handtekening  :………………………………………………………

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verenigingsactiviteiten van KBO-Etten, 
zoals bepaald in de AVG van 25 mei 2018.

Inleveren van dit formulier kan:
per e-mail: info@kboetten.nl

per post: KBO Etten, p/a Wipakker 16, 4872 XH Etten-Leur
bij  het bestuur of 

in de zwarte KBO-brievenbus in het gebouw DE LINDE 
(in de hal om de hoek links).

…
…

..H
ier langs afknippen of scheuren    …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

..
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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 

Verhuizing?

Beëindigen lidmaatschap?

Mevr. Diny de Vugt 
tel. 076 5015717, 

email: dinydevugt@kboetten.nl
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Wist u dat:
• 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 € 11,- 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 jaarcon-
tributie 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 boven-
ste ring van de folderstandaard in de hal van De Linde;

• aanmeld- en uitschrijfformulieren te downloaden zijn via de website  
www.kboetten.nl. Wij natuurlijk liever aanmeldingen ontvangen dan afmel-
dingen. Mocht u toch uw lidmaatschap willen beëindigen, dan moet de (gast)
ledenpas ingeleverd worden bij de ledenadministrateur Diny de Vugt; depo-
neren in de KBO-brievenbus in De Linde. Daarbij de reden van afmelding ver-
melden; dit kan op het uitschrijfformulier dat te downloaden is via de website: 
Pagina’s: Lidmaatschap – Opzeggen;

• wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres moeten doorgegeven 
worden aan de ledenadministrateur:        
- via e-mail: dinydevugt@kboetten.nl; 
- of schriftelijk: deponeren in de KBO-brievenbus in De Linde;

• het doorgeven van een adreswijziging belangrijk is voor de ontvangst van het 
Lindeblad en ONS;

• we vragen aan de besturen van de activiteitenclubs om er op toe te zien, dat er 
geen activiteiten plaatsvinden op de data van jaarvergadering, cabaretviering 
en kerstviering;

• er een aantal winkeliers en middenstanders in Etten-Leur zijn, die dit KBO-Lin-
deblad sponsoren. 
Laat eens zien dat we dat waarderen en maak gebruik van hun kortingen;

• kopij voor het volgende KBO-Lindeblad voor 27 mei2022 gestuurd kan wor-
den naar de secretaris Peter Schellens, Guido Gezellelaan 84, 4873 GE of per 
email naar: peterschellens@kboetten.nl.
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