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Voorwoord van de voorzitter
Op het moment dat u dit leest, hebben 
er naast de reguliere activiteiten al nieu-
we activiteiten plaatsgevonden. 
Eind april hadden we een wijnproeverij, 
die	maximaal	werd	bezocht.	Na	afloop	
sprak men lovende woorden over de ge-
zellige avond en men vond het de moeite 
waard om het later dit jaar te herhalen. 
Eind mei heeft het diner voor de vrij-
willigers plaatsgevonden waar zo’n 100 
gasten aanwezig waren. Deze personen 
die zich belangeloos voor de KBO inzet-
ten werden getrakteerd op een heerlijk 
driegangen menu, bereid door wederom 
vrijwillige kokers.     
Begin juni was er een voorlichtings-
bijeenkomst waar de wijzigingen 
binnen de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (WMO) en overige so-
ciale aspecten zijn uiteengezet.                                                                      
Half juni heeft het gemengd koor de 
Cantorije een zomerconcert georgani-
seerd.
Zondag 17 juli organiseren we een le-
denontmoetingsmiddag. Deze staat bol 
van activiteiten en mag u beslist niet 
missen. 
Maandag 18 juli wordt “Doortrappen” 
georganiseerd een dag met uitleg over 
de	e-bike	en	veilig	fietsen.	
Na twee jaar uitstel wordt er op 26-
27	en	28	juli	weer	een	fietsdriedaagse	
georganiseerd. Uiteraard vindt er op de 
slotdag weer een gezellig onderonsje 
plaats met een hapje en een drankje, 
aangeboden door uw KBO. 
Verder in dit Lindeblad kunt u hier al-
les over lezen. Kortom het bruist van 
activiteiten waar u, als KBO-lid of als 
KBO-vrijwilliger aan deel kunt nemen.
Op maandagochtend 4 juli vindt de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering plaats. 
Dit is het moment waar u als KBO-lid 
uw stem en oordeel kunt laten gelden 
en het bestuur ter verantwoording kunt 

roepen voor het ge-
voerde beleid van het 
afgelopen jaar. Het 
bestuur heeft de hulp 
en inbreng van onze 
leden nodig. We doen 
het tenslotte met z’n 
allen.    
Wat ik tegenwoordig 
helaas vaker te horen 
krijg is dat er leden zijn die zich opge-
ven voor een willekeurige activiteit maar 
niet komen. Er zijn mensen die zich ook 
niet afmelden. Vrijwilligers spannen zich 
enorm in om een activiteit succesvol te 
laten verlopen. Laten we dan nog maar 
niet spreken over de kosten die nutte-
loos zijn gemaakt voor degenen die niet 
zijn komen opdagen. Dit is een zeer 
ongewenste situatie waarbij je het risico 
loopt dat het de vrijwilligers en bestuur 
gaat demotiveren om nog een activiteit 
te organiseren.
Bij deze wil ik alle leden dan ook op het 
hart drukken, wanneer u zich hebt op-
gegeven maar om welke reden dan ook 
niet kunt komen, uzelf in ieder geval af 
te melden bij de organisatie. 

Tot slot wens ik iedereen een mooie zo-
mer toe en voor degenen die op vakantie 
gaan een prettige vakantie. 

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.: 06 100 643 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, 4874 JZ 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
Mandala 3e vd maand
  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.

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

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

vrijdag

zaterdag

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  09.00-12.00u
Diverse Vergaderingen 
  09.00-12.00u
Line Dance 10.00-12.00u

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              06 196 812 05;  boelbeck@zonnet.nl   
Stijldansen St. Swing  
 Corrie Weterings 076 503 20 25   info@stichtingswing.nl
Surplus Huiskamer          06 103 102 61  huiskamer@surplus.nl
Videogroep  
 Han de Graaf 076 542 47 60  
  secretariaat.videoclub.ettenleur@live.nl
Vrouwen van Nu 
 Tonny Wennekes  06 218 565 76  vrouwenvannuel@gmail.com
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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Geslaagde vrijwilligersavond

Vrijdag 27 mei heeft het bestuur van 
KBO-Etten, na een gedwongen onder-
breking van 2 jaar vanwege corona, 
de traditionele vrijwilligersavond weer 
gehouden. Een honderdtal personen 
was aanwezig om te genieten van een 
voortreffelijke	maaltijd.	Vijf	vrijwilligers	
koken al jaren op deze avond. Na een 
grondige voorbereiding, toch nog een 
hele klus: probeer maar eens een goede 
nasi met alles erop en eraan voor zo’n 
groot gezelschap te bereiden. Niet alleen 
de nasi maar ook de soep en het ijs met 
warme kersen waren een schot in de 
roos. Koksmuts af voor de 5 kokers.
Het bestuur probeert op deze manier de 
vrijwilligers met hun partner te bedanken 
voor het vele werk dat ze gedurende het 
jaar voor hun activiteitenclub verrichten. 
Zonder hun inzet kunnen al die activitei-
ten bij KBO-Etten niet blijven draaien. 
Voorzitter Jack Oomen refereerde hier 
dan ook uitdrukkelijk aan bij zijn dank-
woordje aan het slot van de avond die in 
een geanimeerde sfeer, verliep voor een 
deel ook te danken aan de troubadour 

die met zijn uitge-
breide repertoire van 
tafel naar tafel trok.

De Ettense nachtegaal 
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De jaarlijkse fietsdriedaagse 
van KBO-Etten

Voor	de	fietsliefhebber	is	er	dit	jaar,	na	een	corona-onderbreking	van	twee	
jaar,	weer	onze	fietsdriedaagse	en	wel	op	

26, 27 en 28 juli, 
dus op dinsdag, woensdag en donderdag.

We hebben ook dit jaar weer mooie routes in onze directe omgeving, met 
altijd weer vertrek en aankomst bij De Linde, Wipakker 16.
U kunt vanaf 10.00 uur vertrekken, afmelden bij terugkomst in De Linde 
uiterlijk om 16.00 uur.
Inschrijven is van belang om te kunnen controleren of ook iedereen weer 
veilig en wel terug is, dus afmelden hoort er ook bij.
Op woensdag wordt u in de gelegenheid gesteld ergens op de route een 
lunch te gebruiken. Moet u wel even op dinsdag aangeven. Alle dagen is 
het gezellig om na de tocht even na te praten bij De Linde een drankje mag 
maar is niet verplicht.
Donderdag starten	we	pas	om	11.00	uur	en	na	afloop	van	de	fietstocht	
op deze laatste dag is er een gezellig samenzijn op het terras van of in De 
Linde. U kunt dan rekenen op het traditionele hapje en drankje.

De inschrijfkosten bedragen € 6,00 voor drie dagen en voor 1 dag € 5,00.

Op de laatste woensdag van 
augustus 31-08-2022 is weer 
de picknickfietstocht, met 
vertrek om 10.00 uur en 
terug rond de klok van 16.00 
uur.
We hopen op goed weer, dan 
rijden we een route met een 
afstand tussen de 60 en 70 
km.
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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 alleen 
maar ging over het project van de kin-
derkleertjes” 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 

Iedereen heeft een verhaal. Het kan een gebeurtenis zijn, een levens-
verhaal 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.

werden deze kleertjes daar naar toege-
stuurd. Mevrouw de Held stopte er mee 
en er kwam een vraag of iemand bereid 
was om dit werk voort te zetten.“Omdat 
ik vroeger ook veel kinderkleren heb 
gemaakt en verder niemand anders rea-
geerde, 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 opgegeven en 
zijn in 1965 getrouwd en verhuisd 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 

Rectificatie
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Schimmelnagels zijn geen favoriet gespreksonderwerp. Toch is het een vervelende 
aandoening waar met name ouderen last van kunnen hebben. Bravis-dermatoloog 
Annemie Galimont pleit ervoor dat dermatologen, huisartsen, pedicures en podothe-
rapeuten duidelijke richtlijnen en behandelplannen met elkaar afspreken. Zij werkt 
dan ook aan protocollen voor schimmelnagels. 

 “Schimmelnagels zijn vrijwel nooit gevaar-
lijk, maar wel cosmetisch storend. Ook 
kunnen ze pijn doen”, vertelt dermatoloog 
Annemie Galimont. “Het probleem wordt 
veroorzaakt door schimmels die op de 
vloer liggen. Dat kan in het zwembad of in 
de kleedkamer van de sportaccommodatie 
zijn, maar ook gewoon thuis in de badka-
mer.  
Bij een beschadigde nagelplaat kunnen 
de schimmels in de nagel binnendringen, 
waar de schimmelsporen zich ontwikkelen 
en verspreiden.  
 
 

Zij maken stilaan je nagel kapot. Behan-
deling is mogelijk met tabletten, maar is 
weinig effectief. Voorkomen is ook hierbij 
beter dan genezen. Voorkomen kan door 
de voeten schoon en droog te houden, 
schone sokken en niet te nauwe schoenen 
te dragen en door met een kleine afwijking 
naar de pedicure te gaan.”

Spreekuur
Schimmelnagels is een van de vele aan-
dachtsgebieden van dermatologie.  
Op maandag, dinsdag en donderdag houdt 
een dermatoloog spreekuur op de polikli-
niek Etten-Leur.  

 
Kijk voor meer informatie:  

www.polikliniek-ettenleur.nl

Voorkomen is beter dan  
genezen bij schimmelnagels

Foto: Christian Keijsers Fotografie
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dag vrij te nemen. Dus werkten wij alle 
dagen van de week van ‘s ochtends tot 
’s avonds”. Na drie jaar was het mooi ge-
weest en verhuisden zij weer terug naar 
Terheijden. 
Haar man nam een baan aan bij een che-
misch bedrijf in Breda. “Omdat wij altijd 
al dieren hebben gehad, was het een 
wens om meer grond te hebben, zodat er 
ook meer dieren konden worden gehuis-
vest. 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, kalkoenen, 
kippen, ganzen, parelhoenders, konij-
nen en ook een kleine Shetlander. Deze 
hele schare van dieren had natuurlijk de 
nodige zorg nodig. Daar gaat veel tijd in 

zitten. Veel vakanties hebben we daar-
om ook niet echt gehad. Toch hebben 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. Kinde-
ren 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 bijvoorbeeld zijn 
zelfs met hok en al naar de toenmalige 
kinderboerderij gegaan. Alleen de kip-
petjes 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 redempto-
risten 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 aanmerking, want gordijn-
stof bijvoorbeeld is veel te zwaar.” zegt 
Elly. “Begin januari start ik er mee en 
maak dan ongeveer 60 stuks. Eind fe-
bruari, begin maart ben ik er klaar mee, 
dan begin ik met mijn eigen handwerk. 
Aangestoken door mijn buurvrouw, na-
melijk quilts maken. Het is zo leuk om te 
doen”. Alle vier haar kleinkinderen heb-
ben 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 avon-
den wel door.”

Annelies de Pijper
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal:	1	eenstemmig	6	geneesmiddel	12	vergrootglas	13	fijn	weefsel	14	
wenk 16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 
25 nauw 26 sigaar 27 naaldboom 28 mijns inziens 30 onzes inziens 31 landbouw-
werktuig 33 en dergelijke 34 autostalling 37 deel v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 
42	verborgen	45	arts	48	familielid	49	onderofficier	50	bijwoord	51	getijde	53	ratel-
populier 54 werklust 56 pl. in Gelderland 57 de lezer heil 58 nauwe straat 59 eerste 
kwartier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 65 woonschip 66 pl. in Limburg 
68 draaikolk 70 verdoving 71 Afrikaan.
Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 7 uitstalkast 8 korte 
tijd 9 oude lengtemaat 10 scheepsvloer 11 door water omgeven land 15 intiem 17 
plant	18	soort	appel	20	schande	23	paardenkracht	29	fier	32	selecte	groep	35	op	
de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 39 roem 42 werpstrik 43 larie 44 test 45 
wapen 46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 52 slaginstrument 55 zangnoot 
61 Europeaan 62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal computer 69 
vogelproduct.
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Biljartles.

Vooral aan het Franse hof werd gebiljart. 
Veel uitdrukkingen komen dan ook uit de Franse taal.
Bij het kader spel kennen wij b.v. de uitdrukkingen à cheval, entrée en 
dedans.
Deze spel soort is voor onze leden te hoog gegrepen dus daar ga ik 
verder niet op in.

Dan nog wat biljartles.

Als met en steile keu de bal met  een boog voorwaarts wordt gestoten 
noemt men  dat masseren Degene die de bal stoot is geen masseur. 
De masseur komt pas in beeld als er zoveel hebt gestoten dat je spie-
ren tegenstribbelen. 

Als met een steile keu wordt gestoten en de bal keert terug, dan noemt 
men dat piqueren. 
Degene die de bal stoot is geen pikeur want paarden worden niet in de 
biljartzaal toegelaten. 
Dat ik ’s nachts wel eens lig te piqueren (herstel piekeren) waarom ik 
niet zo goed kan biljarten, heeft hier ook niets me te maken. 
Mogelijk komt het omdat ik mij zorgen maak of de lakens wel heel blij-
ven bij al die moeilijke stoten.

Dick Appeldooren
Secretaris B.V.O. (Biljart Voor Ouderen).
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Kinder- en Jeugdspelen van toen (16)

BLIKKENGOOIEN
Dit spel zie je wel eens op de kermis. Alleen als je dat 
wil spelen moet je er wel voor betalen. 
Stapel 10 lege conservenblikken van dezelfde grootte 
tot een piramide op elkaar.
Begin met 4 naast elkaar op en verhoging, bv. een 
kist. 
Trek een streep op een afstand van ongeveer 7 meter. 
Probeer dan in 1 worp met een zachte bal, zoveel mo-
gelijk blikken om te gooien. 

HOEFIJZERWERPEN
Sla een paal in de grond en trek op een afstand van 
ongeveer 5 meter een lijn. Vanaf daar probeer je een 
hoefijzer	om	de	paal	te	werpen.	Dit	kan	met	meerdere	
spelers.

KNIKKEREN 
Dit spel wordt vaak gespeeld door minimaal 
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 volgorde.
Speel het spel bv. met 3 knikkers per speel-
ster. 
De eerste probeert een knikker in het kuiltje te 
werpen of te laten rollen. Dan volgt de twee-
de enz. tot dat alle knikkers op zijn. Degene die de meeste knikkers in het kuiltje 
heeft, mag alle knikkers hebben. 
Er zijn meer varianten van dit spel mogelijk. 

Zoals meestal, doen we deze keer weer een aantal spelletjes met 
eenvoudige middelen. Daar is vrij gemakkelijk aan te komen of zelf te 
maken.
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Lamsrack met honing en komijn
voor 2 personen

Ingrediënten

Bereiding
1. Haal de lamsrack 30 minuten voor bereiding uit de koelkast. Meng in 

een kom olijfolie, honing en komijn. Giet het mengsel aan alle kanten 
op de lamsrack en laat het minstens 30 minuten intrekken. Bewaar de 
marinade.

2. Verwarm ondertussen de oven op 220 graden. Plaats het vlees in de 
hete oven en verlaag de temperatuur na 5 minuten naar 200 graden.

3. Giet de marinade opnieuw over het vlees voordat het in de oven gaat 
en bedruip het vlees tijdens de oventijd een paar keer. Bak het vlees 
15 minuten op een kerntemperatuur van 52 graden.

4.	 Klop	ondertussen	yoghurt,	fijn	geraspte	knoflook,	citroensap	en	harissa	
in een kleine kom. Breng het mengsel op smaak met peper en zout en 
bewaar de harissa-yoghurt koel.

5. Haal het vlees aan het einde van de bereidingstijd uit de oven en dek 
het af met aluminiumfolie. Laat 5 minuten staan alvorens te snijden en 
te serveren.

VOEDINGSWAARDE PER PERSOON: 265 KCAL (1115 KJ). EIWIT: 16 G. 
VET: 18 G (WAARVAN 12 G ONVERZADIGD). KOOLHYDRATEN: 10 G.
Tip! Lekker met pompoenpuree en harissa yoghurt.

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,-

• 100 g Griekse yoghurt
• 2 tl citroensap
• 1 tl harissa
• Peper en zout

• 1 lamsrack (8 ribben)
• 2 el honing
• 2 el olijfolie
• 2 el komijn
•	 1	teentje	knoflook
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PISTOOL
Een stoer spelletje voor jongens is het ma-
ken van een ‘pistool’.
Met een luciferdoosje, een hele en een 
halve wasknijper en een paar elastiekjes 
is dit pistool te maken. In het stiekje een 
steentje vasthouden, het stiekje spannen, 
richten en loslaten. De ‘kogel’ schiet dan in 
de richting van het doel.

Zo,	de	blikken	zijn	omgegooid,	de	hoefijzers	geworpen	en	mijn	knikkers	zijn	op.
Maar gelukkig heeft mijn moeder nog een bijna leeg luciferdoosje, wasknijpers en 
wat stiekjes. 
Ik kan zodoende het gevoel van mijn spelletjesverlies deze keer van me afschieten. 

Groet en tot de volgende keer, Snekclub Noot.

Jeuk
Nu ik stilaan een jaar of 7, 8 wordt getergd door gekmakende JEUK 
aan beide benen kan ik een kleine encyclopedie opmaken van de 
raadgevingen, 
adviezen en aanbevelingen waardoor de problemen op korte termijn de 
wereld uit zouden zijn.

Het is wonderbaarlijk wat lotgenoten zoal verzonnen om het probleem te 
lijf te gaan en aan pecunia uitgaven aan smeermiddelen. Maar uit nieuwe 
signalen blijkt dat dit tot nu toe ongeveer 0,0 positief resultaat opleverde. 
Nog steeds worden mensen “gestoord” van de dagelijkse jeukoverlast.
Terwijl het mij al lang duidelijk is dat “uit berichten en verhalen” blijkt 
dat iemand stinkend rijk kan worden met de vinding van het juiste 
smeermiddel. Kom op lotgenoten: als je weer een nachtje wakker ligt, 
verzin die rijkmakende crème de la crème.

Je maakt er duizenden nieuwe vrienden mee enneh, licht je spaarbank 
maar vast in!!

w.g. een medelijer………….Gerard Remmers
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Na bij alle opstapstapplaatsen de mede-
reizigers te hebben opgehaald zijn we, 
met 2 bussen vertrokken naar Sleewijk, 
waar we aan boord zijn gegaan van de 
boot Princehof. Daarmee hebben we een 
mooie boottocht gemaakt over 
de Boven Merwede onder het 
genot van een heerlijk stuk 
appeltaart	met	koffie.
Toen we van boord gingen was 
het bijna lunchtijd en zijn we, 
langs allerlei smalle wegen door 
de prachtige natuur, naar ons 
lunchadres gegaan.
Onder de Pannen in Leer-
broek, een mooie locatie tussen 
de weilanden, verzorgde voor 
ons een lekkere lunch.
Vervolgens ging er een bus 
naar de palingrokerij in Groot 
Ammers.
De ambachtelijke palingrokerij 
en vishandel, in Groot Ammers, is een 
familiebedrijf waar we uitleg kregen hoe 
de paling gerookt wordt en we een heer-
lijk stukje paling op een toastje konden 
proeven.

Veel reizigers hebben ook de heerlijke 
paling gekocht, deze paling werd vakkun-
dig ingepakt en geseald en op ijs gelegd, 

om zo mee naar huis te kunnen nemen.
De andere bus ging naar museum de 
Koperen Knop, in Hardinxveld-Gies-
sendam. Een prachtige oude boerderij 
helemaal ingericht met attributen van 

vroeger. Onder leiding van een gids 
werden we rondgeleid en kregen we heel 
veel informatie te horen. 
Hierna werd er van locatie gewisseld 
en zijn beide bussen door het prachtige 
landschap naar de locatie in Leerbroek 

teruggereden. 
Op de smalle wegen dien je 
een	ervaren	chauffeur	te	zijn.	
Die van ons waren dat uiter-
aard.
Na een heerlijk diner zijn we 
huiswaarts gereden en hebben 
de	chauffeurs	ons	weer	terug-
gebracht naar de opstaploca-
tie.
Het was een heerlijke dag 
waar we van genoten hebben.

Lyda Aarts en Nel Houtepen

Verslag dagtocht KBO-Etten 10 mei 2022 
naar de Alblasserwaard
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Maandag 18 juli 2022
Sportpark de Lage Banken

Concordialaan 206 Etten-Leur

De	Fietsersbond	afdeling	Etten-Leur	organiseert	een	fietsevenement	

 “project Doortrappen”.
Met deelneming van de buurtsportcoach Etten-Leur, 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de KBO Leur en KBO Etten.
Doortrappen is een landelijk initiatief en heeft de ambitie dat ouderen 
zo	lang	mogelijk	veilig	blijven	fietsen.	

 

PROGRAMMA:
U kunt een keuze maken voor het programma in de ochtend of in de middag.
Ochtend:	 09:00	-	12:30	(inloop	met	koffie/thee	vanaf	08:45)
Middag:	 13:00	-	16:30	(inloop	met	koffie/thee	vanaf	12:45)

Workshop	door	VVN	met	in	de	pauze	koffie/thee	met	een	traktatie.

Na	afloop	van	de	workshop	kunt	u	informatie	opdoen	over:
-	 Tips	om	tot	op	hoge	leeftijd	te	kunnen	blijven	fietsen	(SSNB))
- Fietsroutes, route-apps, activiteiten Fietsersbond
- Presentatie helmen, spiegels enz. door Bike Totaal Boere.

U kunt zich gratis inschrijven:
Stuur voor 4 juli een mailberichtje waarin u aangeeft of u van 
het ochtendprogramma of van het middagprogrammagebruik 
wilt maken naar: 
ck.mensen@gmail.com
of telefonisch 06 285 126 79 
of 06 515 839 45
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Het Etten-Leurs Gemengd Koor De Can-
torije is volop actief. De nieuwe dirigent, 
Wout Kwakernaat uit Breda, is met groot 
enthousiasme begonnen het koor, na de 
verplichte corona stop, weer op het oude 
niveau terug te brengen.
Opmerkelijk is dat bijna alle leden, weer 
vol enthousiasme met de repetities zijn 
begonnen. Een enkeling heeft wegens 
gezondheidsproblemen moeten afha-
ken. Er zijn zelfs al nieuwe leden tot 
het koor toegetreden. Het koor bestaat 
momenteel uit 34 dames en heren. Op 
de woensdagavond van half acht tot half 
tien wordt er in wijkcentrum De Linde 
in de Lambertusstraat met veel plezier 
gerepeteerd. 
Zondagmiddag 19 juni gaf het koor het 
eerste concert na de corona periode 
in de grote zaal van De Linde. Op het 
programma stond een doorsnee van 
het internationale repertoire. Dit is zeer 
gevarieerd en bestaat uit licht klassiek, 
folk songs en nummers uit het meer 
populaire genre. Opmerkelijk is dat alle 
nummers veelal in de originele taal wor-
den uitgevoerd. Naast, Frans, Duits en 
Engels was onder andere een lied in het 
Japans te horen. 
Inmiddels is het koor al aardig gewend 
aan de nieuwe dirigent Wout Kwakernaat 
uit Breda. Hij volgde Marc van den Broek 
op, die achttien jaar het koor heeft ge-

Volop activiteiten bij gemengd koor 
De Cantorije

Geslaagd zomerconcert in De Linde.
leid en wegens gezondheidsproblemen 
niet meer in staat is het koor te leiden.
Wout Kwakernaat is in de Bredase mu-
ziekwereld geen onbekende. Hij leidt 
meerdere koren in de regio en heeft 
daarnaast een eigen muziekschool en 
muziekstudio in de Haagse Beemden in 
Breda.
De Cantorije is een van de oudste koren 
van Etten-Leur. In november 2019 werd 
het vijftigjarige bestaan gevierd, net 
voor de Corona lockdown. Inmiddels zijn 
we enkele jaren verder en is het koor 
weer volop actief. Tijdens de repetities 
wordt serieus gewerkt aan het instude-
ren van het repertoire en het verbete-
ren van de muzikale prestaties. Hoewel 
veel leden jarenlang lid zijn, sommigen 
meer dan veertig of zelfs vijftig jaar, zijn 
nieuwe leden van harte welkom. Behal-
ve muzikale prestaties is ook het sociale 
aspect voor de koorleden erg belangrijk. 
Zij delen lief en leed.
Wie meer over het koor wil weten kan 
terecht op de website Cantorije.nl. Ook 
op facebook is het koor actief: Gemengd 
koor De Cantorije Etten-Leur. Nieuwe 
leden kunnen vrijblijvend enkele repeti-
ties meemaken. Op woensdag 6 juli is er 
een openbare repetitie waarbij iedereen 
welkom is. Na de zomervakantie gaat 
het koor repeteren voor een kerstcon-
cert dat op zaterdag 10 december in het 

Trouwkerkje 
aan het Van 
Bergenplein zal 
plaatsvinden.
Telefonisch 
geeft de secre-
taresse Trudy 
Vloeimans 
graag infor-
matie. Zij is te 
bereiken via te-
lefoonnummer 
06 40241701 
of via voorzitter 
Toos Schouten, 
tel. 5015994. 



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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Veilig Verkeer Nederland organiseert gratis opfriscursussen in 
de gemeente Etten-Leur.

We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen boodschappen blijven doen. Mak-
kelijk een bezoekje brengen aan een vriend of familielid. Zolang je dit kunt blijven 
doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je 
aandacht. Hoe zorg je dan dat je zo lang mogelijk mobiel blijft? 
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan meedoen met de VVN Opfriscursus van 
Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Etten-Leur, in samenwer-
king met de lokale VVN afdeling en seniorenverenigingen, organiseren we dit jaar 
een aantal opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren automobilist. Helemaal 
gratis, op een locatie in de buurt en ook nog eens gezellig. 
Waarom een opfriscursus	nuttig	is?	“Natuurlijk	fiets	je	al	je	hele	leven	en	heb	je	
waarschijnlijk al jaren je rijbewijs. Meer dan genoeg ervaring dus.” zegt de project-
leider van Veilig Verkeer Nederland in Noord-Brabant. “Toch ben je, als je wat ouder 
wordt, een stuk kwetsbaarder in het verkeer dan een 20-jarige. Als er iets gebeurt, 
zijn	de	gevolgen	vaak	ernstiger.	Maar	je	wilt	wel	blijven	fietsen	en	autorijden.	Daar-
voor kan onze opfriscursus helpen: je verkeerskennis wordt weer even bijgespijkerd 
en je krijgt praktische adviezen van onze instructeur.” 

Wat gaan we doen? 
Je kunt meedoen met een opfriscursus 
waar je verkeerskennis wordt bijgespij-
kerd. Onze instructeur geeft uitleg over 
oude en nieuwe verkeersregels, -situaties 
en -borden.
Ook is er de mogelijkheid voor deelne-
mers aan deze cursus om zich aan te melden voor een individuele praktijkrit in de 
eigen auto. (geheel vrijblijvend) Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de 
cursus.

Doe mee met de gratis VVN Opfriscursus!
De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht):
Donderdag 15 en 22 september 2022: tijdstip 09.30 – 11.30 uur in Etten-Leur
Dinsdag 11 en 18 oktober 2022: tijdstip 09.30 – 11.30 uur in Etten-Leur
Donderdag 17 en 24 november 2022: tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Etten-Leur
Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente 
Etten-Leur en is dit iets voor jou?
Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onderstaande 
link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. 
https://vvn.nl/opfriscursusettenleur
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestigingsmail met de 
locatiegegevens.

Gratis je verkeerskennis opfrissen?
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organiseert een Ledenmiddag
  op zondag 17 juli 2022

Op zondagmiddag 17-07-2022 van 13.30 – 17.00 uur vindt onze eerste ledenmid-
dag plaats in de Linde.

Op dit moment (25 mei) zijn de voorbe-
reidingen in volle gang. 
Velen onder u komen al naar de Lin-
de, maar deze middag zal u een sfeer 
proeven van gezelligheid, ontmoeten en 
misschien ontdekt u een activiteit waar u 
in de toekomst ook graag aan wilt gaan 
deelnemen. U zult versteld staan van 
de mogelijkheden die de KBO-Etten u 
aanbiedt 
Verschillende activiteitengroepen en ad-
verteerders geven acte de présence.

Zang, dans, muziek, een optreden van een goochelaar en troubadour, kortom wij 
garanderen u een middagje vol plezier wat u niet mag missen! 
De toegang is GRATIS voor (gast)leden.
Belangrijk is dat u uw LIDMAATSCHAPSKAART meebrengt. Als deze getoond 
is, ontvangt u 2 consumptiebonnen die u op deze middag kunt gebruiken. Ook voor 
een hapje wordt gezorgd.
Als u een vriend[in], broer, zus, buurman of buurvrouw heeft, die op deze middag 
kennis wil maken met onze KBO, is die 
ook van harte welkom. 
Daar wij graag willen weten hoeveel 
mensen er ongeveer zullen komen, vra-
gen wij u om zich aan te melden. U ont-
vangt ook een mail van ons, of u heeft 
die inmiddels ontvangen. 
U kunt zich per mail aanmelden bij bend-
eters@kboetten.nl, maar ook via onder-
staande aanmeldstrook. U kunt hem in 
de brievenbus bij De Linde deponeren 
vóór 10 juli.
Wij hopen dat we veel mensen mogen ontvangen om deze middag gezellig met 
elkaar door te brengen. 

KBO = Kom Bij Ons
AANMELDEN VOOR 10 JULI 2022.

===================================================
Ik neem deel aan de LEDENMIDDAG in de Linde op 17 juli 2022

…………………………………… wel / geen KBO-lid       Lidnummer: ………………. 

…………………………………… wel / geen KBO-lid       Lidnummer: ………………. 

…………………………………… wel / geen KBO-lid       Lidnummer: ………………. .
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Steeds ouder wordende 
bevolking in Nederland.
Naar verwachting groeit de Nederlandse 
bevolking tot 2040 met ruim 1,3 miljoen 
65-plussers.
Meer dan een kwart van de bevolking is 
dan 65 jaar of ouder. 
Helaas heeft de overheid de laatste 
25 jaar niet meer geïnvesteerd in bv. 
woon-zorgcentra. 
Er zijn veel te weinig geschikte woon-
ruimten voor ouderen, de thuiszorg is 
niet aangepast aan de vergrijzing. Je zou 
verwachten dat onze lokale volksverte-
genwoordigers zich volop zouden gaan 
inzetten voor de woningbouwopgaven 
voor ouderen, het hanteren van een 
zelfbewoningsplicht, een opkoopbescher-
ming, enz.
Uit het onderzoek is ook gebleken, dat 
inwoners hun eigen gemeente vaak 
slechts een 4,7 geven voor de bewoners-
participatie. 
Onze volksvertegenwoordigers zouden 
toch moeten weten waar ouderen wil-
len wonen als ze ouder worden en wel-
ke voorzieningen ze dan dichtbij willen 
hebben.
Luisteren gemeenten wat dit betreft 
wel naar ouderen om daarmee  te voor-
komen dat ouderen noodgedwongen 
verhuizen naar de rand van een stad of 

dorp, of naar een wijk zonder voorzienin-
gen?
Hebben ze wel oog voor het feit dat 
ouderen niet meer naar een zorginstel-
ling willen. En dat velen ’s nachts wakker 
over de vraag: kunnen we het samen  
eens worden over blijven we aangepast 
wonen of moeten we gaan verhuizen.

Moet je het zelf regelen 
als je een eigen huis hebt?
De uitdaging is de juiste keuze te maken 
tussen verhuizen naar een passende se-
niorenwoning of je eigen huis aanpassen. 
Niet gemakkelijk in de huidige woning-
markt.
Het is geen revolutionaire gedachte te 
veronderstellen dat mensen in hun eigen 
huis oud willen worden. Vrijwel niemand 
verlangt naar een verblijf in het verzor-
gingshuis. Mede daardoor heeft de over-
heid de laatste jaren niet meer 
geïnvesteerd in verzorgingshuizen. Met 
als gevolg, dat we noodgedwongen nu 
naar andere oplossingen moeten zoeken.
Een vaak gehoorde kreet is: bouw alleen 
maar levensloopbestendige woningen.
Investeer in andere woonvormen.
Maar:

een belangrijke conclusie van het 
onderzoek is, dat de meeste” jonge” 

Zelf regie houden over leven en 
woonsituatie

Recentelijk zijn er 2 onderzoeken gehouden naar de Woon-
wensen van 55-plussers. Het omvangrijkste onderzoek vond 
plaats door de Vereniging Eigen Huis. Er namen 82.650 men-
sen van 55 jaar en ouder aan deel. Het 2e onderzoek werd 
uitgevoerd door KBO-PCOB en hieraan namen 1800 senioren 
deel.
Uit beide onderzoeken kwam naar voren, dat iedereen de regie 
wil houden over het eigen leven en zo lang mogelijk zelfstan-
dig wil blijven wonen.
Omdat deze onderzoeken interessant zijn voor de doelgroep 
55 jaar en ouder ga ik gefaseerd op de resultaten in.
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ouderen tot 74 jaar nog helemaal niet 
bezig zijn met de vraag of hun huidige 
woning geschikt is om hierin oud te 
worden.

Van de groep tussen de 50 en 65 jaar wil 
30 % eerst nog verhuizen. Deze groep 
maakt zich wel zorgen over de krappe 
woningmarkt en de enorme bedragen, 
die tegenwoordig moeten worden betaald 
voor een geschikte woning met wat min-
der ruimte dan men gewend is. Onder-
zoek heeft aangetoond dat zo’n 10% al is 
verhuisd naar een geschikte woning.
De groep ouderen tussen de 65 en 
74 jaar maakt zich nog niet druk over 
woningaanpassingen. Ze zijn met ande-
re dingen bezig en hebben veelal al een 
huis met een of meer levensloopbesten-
dige eigenschappen;
45 % heeft een badkamer en/of slaapka-
mer op de begane grond;
44 % heeft een drempelvrije woning.
Als je eenmaal de leeftijd van 70 jaar 
hebt bereikt, dan gaat langzaam maar 
zeker de vraag spelen of de huidige wo-
ning wel geschikt is om comfortabel oud 
te worden.
Twee derde van de ondervraagde oude-
ren denken van wel, maar er zijn volgens 
hen op dat moment geen redenen om te 
starten met aanpassingen.

Waar moet men dan naar 
kijken?
Het staat lang niet iedereen helder voor 
de geest welke aanpassingen nodig zijn 
om een huis levensloopbestendig te ma-
ken. 
Veelal blijkt het in eerste instantie te 
gaan om kleinere aanpassingen, zoals 
bv. een traplift, aanpassing van de bad-
kamer, toilet, verandering van de tuin 
(die wat onderhoudsarm) maken, enz.
Het onderzoek toont ook aan, dat het 
niet alleen gaat over comfortabel ge-
schikt wonen. Het gaat om meer. 

Ouderen denken genuanceerd 
over andere woonvormen:
Over alternatieve woonvormen en zorg-
woningen, of dat nu een kangoeroewo-
ning of een zgn. Knarrenhofje is, zijn de 
meeste 55-plussers terughoudend:
15 % Voelt er wel iets voor, maar de 
overgrote meerderheid is terughoudend. 
Ik woon liever in een wijk met jonge en 
oude mensen.

Dus blijven wonen in de 
huidige woning?
Hoe ouder je wordt, hoe meer de animo 
om te verhuizen afneemt. Mensen zijn 
gehecht aan hun huis en hun buurt. Meer 
dan de helft van ondervraagde 55-plus-
sers geeft aan dat ze graag in dezelfde 
buurt wilt blijven wonen.
Ook	de	financiële	positie	van	de	ouderen	
speelt daarbij een belangrijke rol. Men 
heeft vanwege de afbetaalde hypotheek 
bijvoorbeeld lage woonlasten. 
Vaak wordt opgemerkt dat ouderen 
vermogend zijn door de waarde van het 
eigen huis, maar men gaat dan voorbij 
aan het feit, dat dit geld in stenen zit en 
niet zomaar kan worden aangewend.

Overwaarde gebruiken voor 
aanpassing van de woning?
Ouderen hebben veelal een beperkt 
inkomen. De zgn. opeet-hypotheek kost 
rente, die maandelijks geteld wordt bij 
de hypotheekschuld. Bij overlijden of 
verhuizen moet deze schuld worden te-
rugbetaald. Er blijft dan minder geld over 
voor de erfgenamen. 

Met kleine aanpassingen 
kun je al een hoop ellende 
voorkomen:
Gemiddeld overlijden per dag 13 inwo-
ners in Nederland na een valpartij in of 
om het huis.
Driekwart hiervan is ouder dan 80 jaar.
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De Baon, ofwel de Oude Bredaseweg

Begin achttienhonderd werd begonnen 
met de aanleg van de Straatweg van 
Bergen op Zoom naar Breda. Deze weg 
liep dwars door het centrum van Etten 
over de huidige Oude Bredaseweg, langs 
het Liesbosch en vandaar naar Princen-
hage.
De weg, die in 1838 gereedkwam, was 
met keien bestraat en aan weerskanten 
waren eiken- en beukenbomen geplant. 

Het was een “Eerste klasse weg”, nr. 3. 
Op kadastrale kaarten uit 1827 wordt de 
straat vermeld als de “Baan van Bergen 
op Zoom naar Breda”. In de volksmond 
“De Bredase Baon”, later kortweg “De 
Baon”.
De aanleg van de baan tussen Bergen 
op Zoom en Breda duurde bijna 20 jaar. 
Eerst werd een aardenbaan aangelegd 
die in fases werd verhard. Zo werd het 
baanvak tussen het einde van de Keistraat 
te Princenhage en het dorp Etten, met een totale lengte van 6.380 ellen (meter), 
pas eind 1827 aanbesteed en kort daarna bestraat.

De Oude Bredaseweg wordt in de volksmond ook wel “De 
Baon” genoemd. Hoe komt men aan deze naam? Tot het einde 
van de achttiende eeuw was er geen rechtstreekse verbinding 
tussen Etten en Breda. Wilde men van Etten naar Breda dan 
ging men over de Leur en het Attelaken of over de Hilsebaan.

De Bredaseweg kort na de bestrating in 1831

De Bredaseweg begin 1900 nabij Anna van Berchemlaan

Voorkomen die uitglijder door:
- Goede verlichting.

 In huis en zeker bij de trap. Zorg 
voor een leuning aan beide kanten.

 Plaats een bewegingssensor onder 
je bed, zodat het nachtlampje 
aangaat als je uit bed stapt.

- Verwijder drempels;
 Maak losliggende kabels vast;

  Zorg voor een anti slipstrip onder  
 vloerkleden

- Tegelvloer:
  Is een antislip behandeling nodig?

- Trap:
  Leg niets op traptreden.
- Badkamer:
  Heeft u een anti slipmat in de 
  douche?
  Wees niet te eigenwijs en breng 
  tijdig steunbeugels aan bij douche  

 en toilet.
  Een douchezitje verhoogt het 
  comfort van douchen.
- Wasmachine:
  Zorg, dat je met de was niet trap  

 op en af moet gaan.

Harrie Dirkx
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Het eerste gedeelte van de Baon, van de Markt tot de Anna van Berchemlaan, 
behoorde altijd tot de wijk “Dorp”, het centrum van Etten. Vroeger liep deze weg 
achter langs Het Witte Paard helemaal tot aan de Neerstraat. De oorspronkelijke 
benaming was Akkerweg. Later werd het naar bewoners genoemd die vooraan in 
het straatje woonden.

In de vijftiende eeuw was dat het Mertensstraetke en 
in het begin van de zestiende eeuw het Petersstraetke. 
Al in 1552 werd gesproken over het Anna van Bergen-
straetke, welke naam ook nog in 1830 werd vermeld. 
Vanaf 1838 werd	de	Baan	officieel	als	Rijksweg	in	
gebruik genomen. Als gevolg van de toename van het 
autoverkeer werd de smalle toegang tot de Baon op de 
kop van de Markt in 1938 verbreed. Hiervoor werden 
enige huizen gesloopt.
In 1948 kreeg de weg de naam Bredaseweg. Deze be-
gon op de Markt in Etten en eindigde bij de grens van 
Breda bij het klooster aan het Liesbosch. In 1962 werd 
de bocht bij de Raadzaal uit de weg gehaald en werd 
de Rijksweg (58) rechtdoor getrokken. Deze nieuwe 
weg liep parallel ten zuiden van de oude weg en kreeg 
tot aan de gemeentegrens met Breda de naam Nieuwe 
Bredaseweg.

Pas in 1964 kreeg de Baon zijn 
huidige naam Oude Bredaseweg en 
werd de naam van de Rijksweg van 
Nieuwe Bredaseweg veranderd in 
Bredaseweg. In 1999 verdween de 
Rijksweg geheel uit de bebouwde 
kom en werd ten zuiden van het 
dorp gelegd.

Cor Kerstens, Etten-Leur, 
12-06-2022,

De smalle doorgang voor 1938

De Bredaseweg rond 1960
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Geslaagde nieuwe KBO-activiteit Wijnproeverij 
Op vrijdagavond 29 april werd in De Linde een wijnproeverij gehouden. KBO-Etten 
deed dit in samenwerking met een locale ondernemer. Samen met een vinoloog 
werden 7 wijnen geproefd. Dat de witte wijnen en en rosés sterk vertegenwoordigd 

waren, ligt gezien de tijd van het jaar , 
voor de hand. De wijnen, hun geschie-
denis en de wijnhuizen waarvan ze 
afkomstig waren werden deskundig toe-
gelicht door de ook aanwezige vinoloog. 
Een	voortreffelijke	catering	tussen	de	
verschillende wijnen completeerde deze 
uitermate geslaagde avond.
Het zal u niet verwonderen dat het plan 
is eind van dit jaar, ruim voor de feest-
dagen, de rode wijn aan bod te laten 
komen bij een nieuwe uitgave van deze 
wijnproeverij.

Wilt u graag naar Zuid-Limburg?
Ga dan met ons mee met de 5-daagse 
reis naar Valkenburg van maandag 19 
september – vrijdag 23 september 2022.
U logeert 4 nachten in hotel Schaepkens 
van st. Fyt. 
De reis is inclusief: alle ontbijten, lun-
ches, diners en excursies.
Er zijn nog plaatsen vrij.
Reissom: EUR 499,00 1-persoonskamer-
toeslag: EUR 75,00.
Heeft u interesse neem dan contact op 
met:
Lyda Aarts 06-51499178 of Nel Houtepen 
076-5013471 ( beide van de reiscommis-
sie). Zij zorgen er dan voor dat u infor-
matie	en	een	inschrijfformulier	krijgt.

Schaken?
Het bestuur is erin geslaagd iemand te vinden die tegen een minimale ver-
goeding bereid is voor beginners in het najaar een aantal schaaklessen te 
geven. Het kan echter ook zijn dat er een aantal KBO-leden de beginselen 
van het schaken al onder de knie hebben en bv. om de 14 dagen een avond-
je wil schaken. Ook dat behoort tot de mogelijkheden.
Dit stukje is bedoeld om uw belangstelling te peilen.
Heeft u interesse, even een berichtje naar onze penningmeester de heer 
Hans Gersen hansgersen@kboetten.nl of 06 418 294 30.
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Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden:
Naam Lid-soort  M/V 
Dijkkamp-Ciere, L. Lid v
Groeneveld, C.A.H. Gast m
Hagendoorn, D. Lid v
Leijs-van Beek, H.C.M. Lid v
Nieuwenkamp-Wilmink, C.S.S. Lid v
Steen-Kampert, G.A.M.A. van Lid v
Waard, F.M. de Lid v

Overleden leden:    M/V Gemeld op:
Ansems, M v 12-05-2022
Broek-Bogaarts, M. van den v 04-04-2022
Fleuren, F. m 05-04-2022
Maas-Joosen, J.M. v 25-05-2022
Oosterhout, C.J.J.  van m 10-04-2022
Sluyter, K.J. m 04-04-2022

op
lossin

g
 p

u
zzel

U N A N I E M R E M E D I E
L L O E P T U L E I
T I P P I L R A M K O L
I N L E P E L N A
E N G B O L K N A K D E N
M I T O I E G E E D

G A R A G E T E L L E R
L O L O I R

L A T E N T D O K T E R
M A S O O E R E E B
E S P E N E R G I E E D E
L S S T E E G E K
O O I B E S N I S A R K
E E P E N N E E R E
N A R C O S E K E N I A A N
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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	bovenste	
ring van de folderstandaard in de hal van De Linde;

• aanmeld-	en	uitschrijfformulieren	te	downloaden	zijn	via	de	website		
www.kboetten.nl. Wij natuurlijk liever aanmeldingen ontvangen dan 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 26 augustus 2022 gestuurd 
kan worden naar de secretaris Peter Schellens, Guido Gezellelaan 84, 4873 GE 
of per email naar: peterschellens@kboetten.nl.



50 Website KBO-Etten: www.kboetten.nl



51Website KBO-Etten: www.kboetten.nl



C
R
O

B
S
20

11


