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Voorwoord van de voorzitter
Wat een prachtige, mooie zomer hebben 
we achter de rug. Het was soms wel te 
warm en het was erg droog. Vaker een 
regenbuitje was wel op z’n plaats ge-
weest. U merkt, er  blijft altijd wel iets te 
wensen.
De vakantieperiode is achter de rug en 
we gaan er als KBO-Etten weer voor. Tij-
dens de vakantieperiode is er in De Linde 
groot onderhoud gepleegd. De Linde is 
volledig schoongemaakt en gepoetst, 
dus niets staat ons in de weg om alles 
weer op te starten. 
In dit voorwoord wil ik een aantal aan-
dachtspunten de revue laten passeren 
waar u als leden weet van moet hebben. 
KBO- bridge opgericht in 1997, vier-
de zaterdag 3 september hun 25 jarig 
bestaan. Deze feestelijke gebeurtenis is 
in het bijzijn van een groot aantal leden 
tijdens een gezellig samenzijn gevierd. 
Namens het bestuur wil ik van harte de 
felicitaties overbrengen aan het bestuur 
en de leden van KBO -bridge. 
Omdat er weer veel staat te gebeuren 
wil ik aan alle leden vragen om Het Lin-
deblad goed door te nemen. Er worden 
in deze uitgave een aantal mededelingen 
gedaan in het belang van al onze leden. 
Denk hierbij aan het continueren van de 
bingo, herfstbloemschikken, het opstar-
ten van een cursus voor laptop, iPad en 
telefoon, een wijnproeverij. Er worden 

bij voldoende deel-
name nieuwe activi-
teiten georganiseerd 
zoals een natuur 
wandeling, een lezing 
over de historie van 
Etten-Leur en een 
cursus schaken wordt 
opgestart. Hopelijk 
kunnen wij rekenen 
op een grote deelname aan deze nieuwe 
activiteiten. Waar u zeker rekening mee 
moet houden en u kunt de datum alvast 
in uw agenda noteren, is zondag 11 de-
cember. Dan organiseert KBO-Etten in 
De Linde een middag met als thema “Sa-
men met KBO op weg naar Kerst’’. Een 
middag waar we elkaar gaan ontmoeten 
in kerstsfeer. Er is entertainment en 
voor wat te eten en een drankje wordt 
gezorgd. Maar vooral gezellig samenzijn 
in een leuke sfeer op weg naar Kerst in 
nieuwe stijl. 
Gezelligheid en geborgenheid dat is 
hetgeen waar wij als KBO voor staan.  
Wij, als bestuur, hopen u massaal te 
mogen ontmoeten. Binnenkort wordt u 
uitgebreider geïnformeerd over wat er 
allemaal gaat plaatsvinden en hoe u zich 
hiervoor kunt aanmelden.   

Het ga u goed, 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.: 06 308 251 35

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 

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

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

ANWB-Automaatje Leny Willers
  tel.: 06 175 131 31
  e-mail: automaatje@inetten-leur.nl
  website: www.inetten-leur.nl/anwb-automaatje

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 
  tel.: 076 502 05 90 
  e-mail: cmusters@ziggo.nl

Technisch Adviseur: Dhr. Hans van Berkel
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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

nedermowe@telfort.nl

Dhr. Ben van der Aa
tel.: 06 227 500 08
benenrietvanderaa@gmail.com

Tijdelijk uit de roulatie. 
Mevr. Corrie van Gool

tel.: 076 502 03 17
a.vangool@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
lenywi@hotmail.com 
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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. Rodas Copy & Office  5% korting
 Oude Bredaseweg 36b en 
 Achtervang 26, 
 4872 AE Etten-Leur
3. Mobiliteit & Comfort 5 % korting
 Bisschopsmolenstraat 91,  Hulpmiddelenwinkel 
 4876 AJ Etten-Leur
4. Lunula 10% korting
 Bisschopsmolenstraat 179,  Bij een behandeling
 4876 AL Etten-Leur

Om korting te krijgen moet de 
lidmaatschapskaart getoond worden.

Beste bingovrienden,
Na geruchten te hebben vernomen dat we zouden stoppen, dit 
bericht van het Bingoteam.
Wij stoppen niet met de bingo te draaien, maar hebben alleen 
2 maanden stilgelegen i.v.m. vakantie.
Dit zal ook gebeuren in 2023. 
Mei en juni zal er dan ook geen bingomiddag zijn.
Met vriendelijke groet,
Het Bingoteam KBO
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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	Etten-Leur		
 Marjo Happel 06 442 920 80   mhappel@ziggo.nl
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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Algemene Ledenvergadering 2022

Jaarverslag 2021 
Per 1 januari 2021 telde onze afdeling 
1488 leden, daarnaast 97 gastleden, 4 
deelnemers en 1 relatie. Totaal; 1590 
leden waarvan 1014 vrouwen en 576 
mannen. 

In 2021 zijn 
50 leden over-
leden, 5 zijn 
er verhuisd en 
59 hebben hun 
lidmaatschap 
opgezegd, 
overigen 9.
Op 31 decem-
ber 2021 had 
KBO-Etten 
totaal 1571 
leden waarvan 
1004 vrouwen 
en 567 man-
nen. 
Voor de lief-
hebbers: de 
gemiddelde 
leeftijd van 

alle leden, vrouwen 77,57 en mannen 
78,15. Die stijging van de gemiddelde 
leeftijd is nog geen halt toegeroepen.
Het wordt dus tijd dat we pogingen 
gaan ondernemen “jong bloed” binnen 
te halen. Het bestuur hoopt met nieuwe 
activiteiten hieraan bij te kunnen dra-
gen. Tevens gaat het bestuur in 2022 
gefaseerd de bestaande leden per mail 
benaderen om te zien of er vanuit de 
leden nieuwe activiteiten en vrijwilligers 
daarvoor te vinden zijn.
Dat de coronacrisis ook KBO-Etten 
niet ongemoeid heeft gelaten moge 

Katholieke Bond van Ouderen
Afdeling Etten

uit de hierboven gegeven cijfers blij-
ken. Voor het eerst sinds jaren valt 
er teruggang te constateren met 19 
leden. KBO-Etten was tot nu een van 
de weinige afdelingen van KBO-Bra-
bant waar elk jaar opnieuw groei 
geconstateerd werd, de algemene 
tendens was teruggang.
Gelukkig gloort er ook weer hoop 
aan de horizon, want de ledenad-
ministratrice, de onvolprezen mevr. 
Diny de Vugt, die mij heeft voorzien 
van deze cijfers, mailde me dat in de 
eerste helft van 2022, met aftrek van 
de opzeggingen en overlijdens, er 
een positief saldo is te melden van 
41 leden. Daarmee is de achteruit-
gang met 19 leden weer ruimschoots 
goedgemaakt.

Bestuur
Het bestuur was in 2021 als volgt 
samengesteld: 
Voorzitter:  dhr. Jack Oomen
Vicevoorzitter:  mevr. Nel Houtepen
Secretaris:  dhr. Peter Schellens
2e Secretaris:  mevr. Ria Trouw 
Penningmeester: dhr. Wim van Keep
 In juli 2021 opgevolgd  
 door de heer Hans  
 Gersen
Bestuurslid:  dhr. Jan Verhoeven,  
 gemeente WMO,   
 coördinator VOA’s  
 Cliëntondersteuners en  
 Belastinginvulhulpen.
Bestuurslid:  mevr. Ria Trouw,   
 verzorgd de website  
 en is tevens degene die  
 samen met mevr. Nel  
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 Houtepen namens het  
 bestuur aandacht  
 besteedt aan jubilea en  
 overlijdens.
Mevr. Trouw is ook degene die ideeën 
aandraagt voor het ontspanningselement 
bij speciale bijeenkomsten en die ook 
regelt.
De vicevoorzitter, mevr. Nel Houtepen, is 
tevens actief lid van de reiscommissie en 
verzorgt ook het bloemschikken samen 
met mevr. Toos van den Wijngaard.
Bestuurslid:  dhr. Theo van der  
 Griend, draait de   
 bingo, maakt foto’s  
 bij diverse   
 gelegenheden, neemt  
 interviews af en regelt  
 samen met de heer  
 Rien van Halteren de  
 distributie van ONS en  
 Het Lindeblad.
Bestuurslid:  dhr. Ben Deters is  
 coördinator van de  
 vrijwilligers en geeft  
 computerlessen.
Vertegenwoordiger namens de KBO in de 
seniorenraad:
 dhr. Cees Musters.
Technisch adviseur in dienst van ASE:
 dhr. Hans van Berkel.
Tijdens de uitgestelde jaarvergadering 
van 2020 (gehouden op maandag 21 
september jl.) werd afscheid genomen 
van de heer Piet van den Wijngaard. 
Hij werd opgevolgd door de heer Jan 
Verhoeven.

Vergaderingen
In 2021 werd er vanwege de corona-
maatregelen door het bestuur noodge-
dwongen van januari tot en met mei niet 
vergaderd. Wel kwam het DB bijeen om 
de	lopende	zaken,	zoals	de	financiën	af	
te handelen en tevens de vinger aan de 
pols te houden wat betreft de corona-
maatregelen. In juni gaf op een ingelas-
te bestuursvergadering de penningmees-
ter te kennen zijn werkzaamheden niet 
langer te kunnen combineren met zijn 

eigen bedrijf en werd de heer Gersen 
gevraagd zijn taak voorlopig tot aan de 
jaarvergadering over te nemen. Vanaf 
juni werden ook de reguliere bestuurs-
vergaderingen op de eerste vrijdag van 
de maand in De Linde weer hervat. Deze 
vergaderingen werden, als daar aanlei-
ding toe was, bijgewoond door de heer 
Cees Musters namens de seniorenraad. 
Aan de bestuursvergaderingen ging 
steeds een DB-vergadering op maandag-
avond vooraf. Gastvrijheid werd genoten 
ten huize van de voorzitter.

In 2021 vond de Algemene Le-
denvergadering plaats op maan-
dag 4 oktober
Het verslag van deze bijeenkomst heeft 
u uitgebreid kunnen nalezen in Het Lin-
deblad nr. 5 van november 2021

Belangenbehartiging 
Regionaal/Provinciaal
KBO-Etten is samen met KBO-Leur de 
KBO-Kring Etten-Leur. Als KBO-Kring 
hebben we deelgenomen aan de overleg-
structuren zoals Algemene Ledenverga-
dering KBO-Brabant en Regionaal Over-
leg KBO-Brabant. 

Lokaal
Op gemeentelijk niveau is vooral het 
werk van onze VOA’s, Belastinginvulhul-
pen en Cliëntondersteuners van groot 
belang. Daarnaast vindt er geregeld 
overleg met de gemeente plaats als het 
gaat om de uitvoering van de WMO. 
Namens het bestuur neemt o.a. de heer 
Jan Verhoeven daaraan deel. Hij is ook 
degene die contact onderhoud met de 
coördinatoren van de VOA’s, Cliëntonder-
steuners en Belastinginvulhulpen.

Ouderenadviseurs (VOA’s)
De dames, Marlies van Dongen, Corrie 
van Gool en Dymph Hendrikx, Ria Ne-
dermowe (tevens coördinator) en de 
heer Tjeu Haenen.
Corrie van Gool neemt (samen met Nel 
Houtepen) namens de KBO de zieken-
bezoeken voor haar rekening. De VOA’s 
zorgden zoals gebruikelijk dat de zieke 
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leden een kerstattentie ontvingen.
De VOA’s hebben, helaas minder dan 
gewenst i.v.m. de coronamaatregelen, in 
het kader van het Preventief huisbezoek, 
de alleenstaande negentigplussers bena-
derd en in een aantal gevallen werd dit 
gevolgd door een huisbezoek. Als daar 
aanleiding toe was, werd er voor een 
hulpvraag contact gelegd met een van 
onze cliëntondersteuners.
De groep senioren die op de lijst staat 
om benaderd te worden is 85 en ouder 
(excl. Leur) 233 personen.
Zowel de VOA’s als de cliëntondersteu-
ners hebben pasjes ontvangen te gebrui-
ken bij hun huisbezoeken.
In 2021 werd afscheid genomen van 
mevr. Doortje Nooijens die ruim 15 jaar 
met veel inzet het werk als VOA heeft 
gedaan.

Belastinginvulhulpen
De dames Corine Baarendse, Naantje 
Rokx en de heren, Piet Vermunt, Jan 
Wiegers en Cees Musters.
Zij hebben vaak gratis of tegen een klei-
ne vergoeding in 2021 een groot aan-
tal leden geholpen bij het invullen van 
hun belastingbiljet. Ook zorgden zij dat 
er regelmatig in Het Lindeblad stukjes 
stonden waarin gewezen werd op de mo-
gelijkheid in aanmerking te komen voor 
toeslagen	ook	als	men	officieel	geen	
belastingaangifte hoeft te doen.

Cliëntondersteuners
De heren Jan de Leeuw, Rob van Heu-
veln en Piet de Regt en de dames Tineke 
van den Heijkant en Leny Willers (tevens 
coördinator).
Zij zijn o.a. betrokken bij de zg. keu-
kentafelgesprekken in het kader van de 
WMO.
Zij kunnen behulpzaam zijn bij het rege-
len van de juiste zorg. Wat kan er en op 
welke manier kan men hulp krijgen die 
men nodig heeft. Wat kan via de WMO of 
via de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Seniorenraad
KBO- Etten is via een vertegenwoordiger, 
de heer Cees Musters, actief in de senio-
renraad.

Voor het beleidsplan Seniorenraad Et-
ten-Leur 2018-2022 zie de site Senio-
renraad Etten-Leur Home.
De Stichting Samenwerkingsplatform Et-
ten-Leur is een samenwerkingsverband 
dat activiteiten in Etten-Leur voor in 
eerste instantie ouderen (55+) beter op 
elkaar wil afstemmen door beter samen 
te werken en activiteiten voor deze doel-
groep in één overzicht weer te geven; 
zowel digitaal, op schermen in ontmoe-
tingsruimtes, als op papier in De Bode.

Communicatie
Ledenadministrateur: 
Mevr.Diny de Vugt tel. 076 5015717 
dinydevugt@kboetten.nl.
Alle opzeggingen, melding van overlijden 
of verhuizing dienen rechtstreeks aan
haar te worden doorgeven. Uiteraard is 
ook zij degene die de nieuwe leden van
de nodige informatie voorziet. Het aan-
meldingsformulier vindt u in de molen op 
de bovenste ring in de hal van De Linde, 
op onze site: www.kboetten.nl en stan-
daard in Het Lindeblad.
Het Lindeblad, Infoblad van KBO-Etten 
verscheen in 2021 5 maal.
De heer Rob Schrauwen is verantwoor-
delijk voor de lay-out en zorgt er ook 
voor, zoals u ongetwijfeld elke keer 
merkt,	dat	de	teksten	typografisch	de	
toets der kritiek kunnen doorstaan. Te-
vens onderhoudt hij het contact met de 
drukker.
Dankzij de inspanningen van onze nieu-
we penningmeester voortgaand op de 
door de heer Piet van den Wijngaard 
ingeslagen weg is het infoblad kosten-
dekkend.
In 2021 kwam het redactieteam van het 
Lindeblad voor elke uitgave van het blad 
bijeen. 
De redactie bestaat uit mevr. Anke van 
Ham en de heren Harrie Dirkx, Jack Oo-
men, Rob Schrauwen en Peter Schellens.
Zij streeft ernaar om de inhoud van 
het blad (naast de advertenties die het 
blad kostendekkend maken) een mix 
te laten zijn van nuttige informatie en 
prettig leesbare artikelen, zoals die van 
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Cor Kerstens. Vooral stukjes, verslagen, 
reacties, activiteitenclubs worden zeer 
op prijs gesteld. Men kan een voorbeeld 
nemen aan de biljartvereniging (B.V.O.) 
waarvan Dick Appeldooren ons steeds 
weer verrast met zijn geestige stukjes 
over de biljartsport en deszelfs beoefe-
naren. Hij mag inmiddels wel een vaste 
waarde worden genoemd.
Rien van Halteren is de opperbode, hij 
geeft leiding aan een aantal vrijwilligers, 
die 11 x per jaar ONS en Het Lindeblad 
tellen en klaarleggen voor de bodes. Hij 
zorgt ervoor, samen met ledenadminis-
tratrice Diny de Vugt, dat de bodes de 
mutaties doorkrijgen en regelt vervan-
ging bij ziekte en vakantie. 
De 1350 exemplaren van ONS, het Lin-
deblad en eventuele inlegvellen worden, 
geteld en klaargelegd door de dames, 
Diny de Vugt, Jo van Halteren en de 
heren Rien van Halteren, Theo van der 
Griend en Theo Lips.
Bodes: In 2021 waren er 29 bodes (en 
een aantal reserves) voor 34 rayons. Zij 
zorgen ervoor, tegen een geringe vergoe-
ding, dat u 11 x per jaar ONS en 5 x per 
jaar het Lindeblad in de bus krijgt.
De website voor de KBO Etten 
(www.kboetten.nl) wordt onderhouden 
door Ria Trouw.
Theo van der Griend zorgt voor de vele 
foto’s die op de website staan.
Daarnaast is ook Hans van Berkel als 
fotograaf actief. De fotoalbums zijn te 
vinden in het archief op de website:
www.kboetten.nl/archief
Voorzitter Jack Oomen zorgt dat relevant 
nieuws over KBO-Etten in De Bode komt.
De KBO, als grootste gebruiker van de 
Linde, is uiteraard ook vertegenwoordigd 
in de gebruikersraad van De Linde. Daar-
in worden o.a. afspraken gemaakt i.v.m. 
de beschikbare ruimte in De Linde voor 
het organiseren van activiteiten.

Contributie
De contributie bedroeg in 2021 € 22 per 
jaar (bij automatische incasso € 21) per 
lid waarvan wij voor het jaar 2021 € 
11,93 moesten afdragen aan KBO-Bra-

bant. Eenmalige korting € 4 Voor 2021 
was deze afdracht € 17.704,12
Het gastlidmaatschap was € 10. Eenmali-
ge korting € 2
Aangezien de Algemene Ledenvergade-
ring van KBO-Brabant akkoord is gegaan 
met een verhoging van de afdracht met 
€ 1 naar € 12,93 (afgerond € 13) ingaan-
de 1 januari 2022, kan het bestuur niet 
anders dan ook de contributie per 
1 januari 2022 met € 1 te verhogen naar 
€ 24 (bij automatische incasso € 23). Het 
gastlidmaatschap gaat van € 10 naar 
€ 11.
Kascontrolecommissie voor 2021: de 
dames Naantje Rokx en Corine Baarend-
se. De heer Jan Wiegers heeft zich bereid 
verklaard volgend jaar deel uit te gaan 
maken van de kascontrolecommissie. 

Speciale bijeenkomsten
Helaas	gingen	de	fietsdriedaagse,	de	vrij-
willigersavond en de kerstviering in 2021 
niet door.
Hieronder de enkele speciale bijeenkom-
sten of activiteiten die in de tweede helft 
van 2021 hebben plaatsgevonden:
- 1 september dagtocht naar Futureland 

en de tweede Maasvlakte (voor het 
verslag zie: Het Lindeblad nr. 4 2021);

- 5 t/m 10 september 6-daagse busreis 
naar het Teutoburgerwoud (voor het 
verslag zie: Het Lindeblad nr.5 2021);

- 30 augustus t/m 3 september 5 
-daagse	fietsvakantie	met	als	uitvals-
basis het voormalig Franciscanessen-
klooster in Biezemortel;

- maandag 4 oktober 13.30 uur in De 
Linde Algemene Ledenvergadering 
De interim-penningmeester de heer 
Hans Gersen was door het bestuur als 
penningmeester voorgedragen en daar 
gaf de vergadering haar goedkeuring 
aan.

- 18 oktober cabaretmiddag 200 be-
langstellenden waarvan er 40 niet 
kwamen opdagen, zodat het bestuur 
eigenlijk voor niets een tweede voor-
stelling moest plannen (en betalen) 
Kosten € 500.
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Activiteitenclubs 
Pas in de tweede helft van 2021 konden 
de activiteiten weer worden hervat. De 
coördinator van de activiteitencommissie, 
de heer Ben Deters, heeft de contactper-
sonen gevraagd naar het ledenaantal en 
de bijeenkomsten in 2021.
De respons was gering. Daarop heeft uw 
secretaris nog een poging gewaagd en 
gevraagd of men er prijs op stelde in het 
jaarverslag genoemd te worden. 
Uiteindelijk werd er niets ontvangen van 
de volgende activiteiten:
mandala tekenen, klaverjassen, bingo, 
leesclub, nordicwalking, tai chi, gymnas-
tiek, en de haakclub.
Hieronder wat informatie van de clubs 
die wel reageerden:
Biljarten
35 leden die van maandag- t/m vrijdag-
middag kunnen biljarten, 6 leden op de 
wachtlijst. Voor 2023 organiseert B.V.O. 
de	finale	wedstrijden	en	de	prijsuitrei-
king van de regiocompetitie. Belooft een 
spektakel te worden. 
d.c.appeldooren@hotmail.com
Bloemschikken
Wisselend aantal personen. Meestal 3 x 
per jaar: Pasen, herfst en met de Kerst. 
nelhoutepen@live.nl
Bridge
Ledenaantal is wat teruggelopen, nu 
circa 180. Zomerbridge van 12 juni t/m 
1 september 2021.Winterseizoen van 7 
september tot 9 november, daarna weer 
gestopt tot 22 februari 2022. 
gemak@ziggo.nl
De Cantorije
Zolang de coronamaatregelen het toe-
stonden is er gerepeteerd. Er is zelfs 
uitgeweken naar ’t Praotuis. Ongeveer 
35 leden. In 2021 een nieuwe dirigent. 
trudyvloeimans@hotmail.com
Fietsclub
De jaarlijkse picknicktocht kon gelukkig 
doorgaan.	Ook	de	fietsvakantie	(	elders	
al vermeld) ging door. 
nicogeers@ziggo.nl

Handwerken
Aantal leden in 2021: 27. Voor zover de 
coronamaatregelen het toelieten (en De 
Linde open was) zijn we bij elkaar geko-
men. Uiteraard ons strikt aan de richtlij-
nen houdend. 
harssela@kpnmail.nl
Jeu de boules
Club heeft momenteel 9 leden. Onlangs 
zijn er twee nieuwe bijgekomen. Vrijdag-
middag wordt er bij De Linde gespeeld. 
Bij slecht weer op de baan bij Klooster-
gaard. 
francisraaijmakers@gmail.com
Koersbal
De club heeft in 2021 5 leden verloren 
waaronder Jack Swaanen, de oprichter 
van de koersbal. Momenteel is het le-
dental 40. Noodgedwongen is de re-
gio-koersbal in 2021 gestopt maar in 
september is de competitie weer gestart 
met de nieuwkomer Wuustwezel. 
a-suijkerbuijk@live.nl
Line-dance
In 2021 zijn er veel bijeenkomsten niet 
doorgegaan. Ledenaantal circa 50.
In september 2022 gaat het 20-jarig 
bestaan gevierd worden.
ellyderooy@hotmail.com
Reiscommissie
Ook in 2021 zijn, met inachtneming van 
de coronamaatregelen, door deze zeer 
actieve commissie reizen georganiseerd. 
We hebben daarvan melding gemaakt bij 
de speciale bijeenkomsten. 
lyda.aarts@casema.nl
Rikken en Jokeren (dinsdagmiddag)
Deelnemersveld werd in 2021 gesplitst. 
De ene week mensen met de achter-
naam A t/m K en de week erna de men-
sen met de namen L t/m Z. Dubbele 
tafels. Gemiddeld een bezetting van 8 à 
9 tafels. Toch was er in 2021 een terug-
loop van het aantal deelnemers merk-
baar. De jaarlijkse joker- en rikdag had 
82 deelnemers. Helaas was er ingekocht 
voor de 100 deelnemers die zich hadden 
opgegeven. Een vervelende zaak die ook 
bij de cabaretmiddag speelde. 
keesbroks@hotmail.com



16 Website KBO-Etten: www.kboetten.nl

Jokermiddag(maandag)
Ook hier een splitsing van het deelne-
mersveld. Gemiddeld 24 tot 28 bezoe-
kers. Competitie duurde zo noodgedwon-
gen wat langer. Geen noemenswaardige 
terugloop in het aantal spelers.  
rienvanhalteren@hetnet.nl
Sjoelen
Behalve tijdens de periode dat De Lin-
de gesloten was, is er redelijk kunnen 
spelen. In 2 zalen konden met voldoen-
de ruimte 10 tot 12 sjoelbakken worden 
weggezet. Met mondkapje op kon de 
competitie doorgaan.
16 december prijsuitreiking gevolgd door 
de jaarlijkse kerstviering.
Ledenaantal niet teruggelopen. Nu circa 
30.

Tafeltennis
Op 25 maart is er afscheid genomen van 
een van de oprichters van de tafeltennis-
club oud-voorzitter Karel Sluyter.
Door corona en sluiting van De Linde is 
er lange tijd niet gespeeld. In de tweede 
helft van 2021 was op de woensdagmor-
gen van 9.00 uur tot 12.00 uur spelen 
weer mogelijk. Nieuwe leden: van harte 
welkom.  
g.gobbens@casema.nl
Tekenen en schilderen
Geen bijzonderheden i.v.m. corona. 
jeanne48@ziggo.nl
De vermelde e-mailadressen van de 
contactpersonen voor inlichtingen/aan-
melding.
Peter Schellens (secretaris)

Nieuwe activiteiten KBO-Etten
1. Herfstwandeling

Het IVN–Etten ( Instituut voor Natuureducatie) is graag bereid om een 
herfstwandeling met gids te organiseren. De afstand wordt in overleg met 
de deelnemers vastgesteld. Bij voldoende belangstelling wordt een datum 
afgesproken. Bent u natuurliefhebber meldt u zich dan aan onder vermel-
ding van Herfstwandeling.

2. Lezing over geschiedenis (het verleden) van 
Etten-Leur.

De heer Maarten Bicknese, van oorsprong bioloog, is al geruime tijd ge-
interesseerd c.q. hij heeft een levendige belangstelling voor Etten-Leur 
en zijn geschiedenis. Maarten is nauw betrokken bij Jan uten Houte, de 
heemkundekring van Etten-Leur en heeft na 10 jaar speurwerk en archie-
fonderzoek onlangs een boek gepubliceerd: De geschiedenis van kasteel 
“ Hof van den Houte” en zijn bewoners. Weinig inwoners van Etten-Leur 
zullen weten waar dit kasteel stond. Maarten is bereid om dit in een lezing 
voor ons uit de doeken te doen, zodat deze naam iets meer betekenis voor 
u krijgt.
Maarten heeft inmiddels ervaring opgedaan met lezingen. Heeft u inte-
resse voor deze lezing meldt u zich dan aan met vermelding van Lezing 
geschiedenis Etten-Leur. U zult daar geen spijt van hebben.

3. Hoe kunt u zich aanmelden ?
Door een e-mail te verzenden naar Ria Trouw: riatrouw@kboetten.nl of 
bel 076 503 28 45.
Bij voldoende belangstelling gaan we deze activiteiten organiseren en 
krijgt u bericht.
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dag; na het ontbijt vertrokken we naar 
Nationalpark Welten, een unieke beleve-
niswereld rondom de hoogste toppen van 
Oostenrijk o.a.‘ de Grossclockner’ 3798 
m en meerdere gletsjers en watervallen. 
Geweldig mooi. Er waren meerdere stops 
om prachtige foto’s te kunnen maken. 
Daarna gingen we terug naar ons hotel. 
Gedineerd en vrije avond. Sommige gin-
gen een spelletje doen of kaarten.

Een nieuwe dag, we gaan al vroeg naar 
Hallstatt om de jaarlijkse Corpus Christi 
(See Processie Hallstatt) mee te maken. 
Meerdere versierde boten voeren over 
het meer, traditiegetrouw werd er regel-
matig een schot gelost vanuit een traditi-
onele boot op het meer. Er werd een mis 
opgedragen in de kerk, waarna de plaat-
selijke bevolking, in traditionele kleder-
dracht, zich verzamelde in het centrum. 
Een korte onweersbui zorgde ervoor dat 
iedereen snel op een terras ging zitten 
om te lunchen. Na enige tijd vertrok onze 
bus weer richting hotel waar we werden 

Op zondag 12 juni zijn we om 6 uur ’s 
ochtends vertrokken vanaf de Petrus- 
kerk, het station en bij de Valpoort in to-
taal 56 personen. Joep was onze chauf-
feur.
In de bus	koffie	gedronken	en	daarna	
een tussenstop gemaakt om de benen 
te strekken. De lunch hebben we geno-
ten	aan	een	meer	in	Aschaffenburg	in	
Duitsland. Doorgereden naar Neurenberg 
en gedineerd in ons hotel, midden in de 
stad. 
De volgende morgen vroeg op om de reis 
voort te zetten naar Salzburg in Oosten-
rijk.
Onder leiding van een Nederlandse gids 
hebben we een rondleiding gehad door 
de geboortestad van Wolfgang Amadeus 
Mozart. Salzburg is een prachtige stad 
met een schat van barokgebouwen.
Heerlijk geluncht en daarna zelf nog de 
stad wat verkend. Eind van de middag 
zijn we naar ons hotel in Filzmoos gere-
den waar we 5 nachten verbleven. Een 
leuk hotel, Alpenhotel Wurzer met een 
gezellige hotelier en medewerkers. Na 
een heerlijk diner kon iedereen zelf invul-
ling geven aan de avond.
De volgende dag gingen we naar Zell am 
See waar we een rondvaart hadden op 
het kristal heldere water met uitzicht op 
hoge bergen. Daarna vrije tijd en geza-
menlijke lunch.
Daarna zouden we een bezoek brengen 
aan een Schnapsbrennerei maar onze 
bus was te lang om de berg op te gaan. 
De eigenaar stelde voor om zelf naar ons 
hotel te komen om daar uitleg te geven 
over het stookproces en een proeverijtje 
te houden. Het was succesvol, sommige 
medereizigers hebben een heerlijk likeur-
tje aangeschaft.
De volgende dag was een bijzondere 

Verslag 8-daagse reis Salzburgerland
 12-19 juni 2022
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getrakteerd	door	de	hotelier	op	Kaffee	en	
Kuchen. Na ons diner gingen sommige 
personen nog het dorp in of maakten een 
wandeling.
Na ons ontbijt de volgende dag vertrok-
ken we naar Salzburg en het Salzkam-

mergut waar we een rondleiding in de 
bus kregen met een Nederlandse gids. 
Ze vertelde veel over de prachtige omge-
ving en de gebouwen.
Op een prachtige locatie, aan een meer, 
hebben we heerlijk geluncht. Iedereen 
had daarna nog vrije tijd om in de stad 
te lopen en inkopen te doen.
We gingen daarna naar het hotel voor 
een heerlijk diner en vervolgens was er 
een gezellige muziekavond. De hoem-
papa muziek  werd aangeboden door:-
die FILZMOOSER HADERLUMPEN die de 
stemming er goed inbrachten, er werd 
zelfs gedanst.
De laatste dag in Alpenhotel Wurzer werd 
afgesloten met een rit in de Papageno 
Gondelbahn naar de alm.

Bovengekomen hebben we daar heer-
lijk gewandeld, de koeien liepen om ons 
heen. Het uitzicht was wederom prachtig, 
en een heerlijke Stramme Max als lunch 
gegeten.
Toen begon de terugreis door Duitsland 
naar München waar we nog een over-
nachting hadden in een hotel. Na het 
diner hebben we nog een tijdje met zijn 
allen in de bar gezeten om vervolgens te 
gaan slapen.
Vroeg weer op en na het ontbijt vertrok-
ken we huiswaarts. Onderweg natuurlijk 
gestopt om de benen te strekken. Op de 
Autobahn was het erg druk en ja hoor 
voor	Würzburg	kwamen	we	in	een	file	en	
moesten we de weg af, om onze weg te 
vervolgen door allerlei dorpen waar ook 
file	ontstond.	Met	als	gevolg	3	en	een	
half uur vertraging. Zowel onze lunch en 
later ons diner liepen we hierdoor mis, 
daarom hebben we zelf bij een restau-
rant langs de Autobahn een kleine hap 
gegeten. Dit was overmacht voor ons 
allemaal.
Dat had ook gevolgen voor onze chauf-
feur, hij mocht niet verder rijden dan 
Koblenz ivm het werk en reistijden be-
sluit.	Er	moest	een	chauffeur	uit	Neder-
land komen om ons verder naar huis te 
brengen.
Toen hij kwam, om ons verder naar huis 
te	rijden,	hadden	we	nog	een	flinke	weg	
te gaan.
Om 12 uur ’s avonds waren we thuis na 
een heerlijk vakantie waarin we heel veel 
gezien hebben.
We hadden een gezellige en vrolijke 
groep mede reizigers.
Alle deelnemers hebben een compensatie 
van de reisorganisatie, in de vorm van 
een tegoed bon, bezorgd gekregen die ze 
lokaal kunnen besteden.
Op naar onze volgende reis in 2023.
Lyda Aarts van Gorkom
Nel Houtepen 
Beiden namens de reiscommissie.
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We kijken er allemaal weer naar uit, op 
reis met de KBO, de bus vertrekt op 3 
opstapplaatsen, wat wel gemakkelijk is. 
Wij vertrekken 8.30 uur bij de Valpoort 
en als ik naar buiten kijk, zie ik om 8.00 
uur al dames en heren staan.
De mensen hebben er allemaal zin in na 
die Corona jaren, we gaan met 2 bussen, 
de	chauffeurs	zijn	vader	en	zoon	wel	be-
kend van vorige reizen.

De stemming in de bus is gezellig en de 
chauffeur	vertelt	ons	onderweg	beziens-
waardigheden, we rijden naar Burger-
veen en komen aan bij kwekerij “Rozen 
en Radijs” waar we worden ontvangen 
met	koffie,	thee	en	heerlijke	appeltaart,	
ook krijgen we een rondleiding door de 
rozenkwekerij, dan vertelt de eigenaar 
dat hij alles over een andere boeg heeft 
gegooid, nu geen verwarming meer en 
alles onbespoten, helemaal op de biologi-
sche manier.
En tot nu toe bevalt het prima, ook was 
er een Tropische tuin waar we een wan-
deling konden maken, fantastisch mooi!
Het was weer tijd om te vertrekken naar 
de volgende stop, die was in Wassenaar, 
waar	een	fijne	lunch	werd	verzorgd	voor	

Dagtocht KBO 23 augustus
108 pers. met kroket en lekkere broodjes 
en	koffie	en	thee.
Daarna stapten we in de bus en gingen 
op weg naar Scheveningen, daar werden 
we in 2 groepen verdeeld om met een 
treintje een rondrit te maken door Sche-
veningen,	de	chauffeur	vertelde	over	de	
bijzondere plaatsen en gebeurtenissen 
over en in Scheveningen. Heel mooi en 
gezellig met dit heerlijke weer, de twee-
de groep ging ondertussen winkelen of 
pootje baden in zee, dat was een lekker 
opfrissertje.

Als	afsluiting	van	een	hele	fijne	dag	wer-
den we verwacht om 17.00 uur in Res-
taurant Palace aan de boulevard, waar 
we een heerlijk 3-gangen-diner kregen 
voorgeschoteld, met uitzicht op de Pier 
en de Noordzee.
Rond 19.00 uur zaten we weer in de bus, 
waar we begonnen aan de terugreis naar 
Etten-Leur.
Ik wil namens alle deelnemers, de men-
sen bedanken voor het organiseren van 
deze mooie reis, we hebben genoten.
We hopen dat er nog vele mogen volgen.
Met vriendelijke groet, Toos van Bergen.
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25-jarig jubileum Bridge
Eindelijk was het dan zover. Op zaterdag 
3 september vierden we het 25-jarig be-
staan van onze bridgeclub KBO-Etten.
Het feest werd gehouden in ons clubhuis 
De Linde. 

Tot onze verrassing werden we ontvan-
gen door 2 leuke met speelkaarten ver-
sierde meiden van cabaret groep. Onver-
meidelijk. Zij brachten ons onder grollen 
en grappen naar onze plaats.
De opening werd gehouden door onze 
voorzitter Gerard Koevoets. Hij vertelde 
ons over het wel en wee van de afgelo-
pen jaren.
Daarna werd de microfoon overgedragen 
aan de feestcommissie die meteen aan 
de slag ging om het bestuur een feeste-
lijke corsage op te spelden.
Na uitleg over het spelen van een 
letterspel dat verbonden werd aan het 
gewone	bridge	gingen	we	eerst	koffie	
drinken. Daarbij een taartje van 25 
jaar (het was wel vers natuurlijk)
3 rondes bridge en letters verzameld. 
Op het eind van de dag moest je met 
20 letters het langste woord maken.
Om 12 uur stond de Prosecco klaar 
om te toosten op de club.
Mevrouw Houtenpen was de afgevaar-
digde van het KBO bestuur. Zij hield 
een korte toespraak.

Om half een gingen we aan de uitgebrei-
de lunch, die bestond uit een warm en 
koud	buffet.	Uiteraard	ontbrak	ook	het	
toetje niet.
Met veel lawaai, toeters en bellen trad 

de meidengroep Eigenwijfs op. Zij 
speelden vrolijke muziek en kregen 
de zaal zelfs zover dat er een paar 
polonaises werden gehouden. Vrolijk-
heid ten top.
Nog 2 rondes bridgen, een paar war-
me hapjes en het was tijd voor het 
uitdelen van de prijzen. Dat waren 
er nogal wat. Allereerst de zomer-
competitie, het langste woord en de 
uitslag van deze dag.
Het was tijd om naar huis te gaan. 
Zeer tevreden verlieten de deelne-
mers de zaal, waarbij zij bij het ver-

laten ook nog een paraplu met het KBO 
logo kregen uitgereikt.
Het was dan wel een zilveren jubileum 
maar voor ons was het een dag met een 
gouden randje.
Mocht u geïnteresseerd zijn in bridge 
nieuwe leden zijn in onze gezellige club 
hartelijk welkom. U kunt zich per mail 
aanmelden bij Mariolein Koevoets;  
gemak@ziggo.nl
Corrie Groenhuis
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Rob van Heuveln: cliëntondersteuner af

Per 1 augustus 
gaat Rob van 
Heuveln het rus-
tiger aan doen. 
Dat wil zeggen: 
nieuwe cliënten 
kunnen niet meer 
bij hem terecht. 
Oude klanten 
laat hij niet in 
de steek, dat zal 
niemand die Rob 
kent, ook ver-

wacht hebben. Jarenlang heeft hij met 
een nauwelijks te bevatten inzet mensen 
geholpen met WMO-zaken. Momenteel 
is het contact met de gemeente over 
de	zaken	die	de	WMO	betreffen,	goed	
te noemen. Dat was in de begintijd van 
Robs werkzaamheden wel anders. Menig 
ambtenaar zal in die tijd kennis heb-

ben gemaakt met Rob die als een luis in 
de pels en vasthoudend als een terriër 
belangen behartigde van de gewone man 
die het tegen de gemeente op moest ne-
men. Juridisch kon hij altijd een beroep 
doen op Jan de Leeuw. Gelukkig verloopt 
de samenwerking met de gemeente nu 
soepel tot wederzijdse voldoening. Maar 
zoals Rob zegt: “Je moet altijd de vinger 
aan de pols blijven houden”. 
Het bestuur van KBO-Etten spreekt zijn 
waardering uit voor het vele werk dat 
Rob in het belang van de KBO heeft ver-
richt. Vorig jaar werd hij zeer terecht al 
door KBO-Brabant onderscheiden. Daar 
kun je als simpel afdelingsbestuur niet 
tegenop, maar het zal op andere wijze 
nog laten blijken hoezeer zijn werk op 
prijs werd gesteld.
Namens het bestuur van KBO-Etten
Jack Oomen (voorzitter)

Noteer vast zondag 11 december. 
Met KBO op weg naar Kerst.

Op de ledenontmoetingsmiddag mochten we ruim 220 leden verwelkomen. De 
ontmoetingsmiddag	“Met	KBO	op	weg	naar	Kerst”	gaat	dit	overtreffen	en	gaat	

door meer mensen bezocht worden. 
U wordt op een latere datum meer geïnformeerd. 

Deze middag mag u niet missen.
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Inwoners van Etten-Leur met neurologische klachten kunnen voor hun afspraak met 
de medisch specialist vaak in de eigen woonplaats terecht. In de Bravis polikliniek aan 
het Schoonhout houden vier neurologen spreekuur. Het is voor de plaatselijke patiën-
ten dichtbij, maar ook laagdrempelig en het parkeren is gratis. 

Neurologie is een breed vakgebied. In to-
taal zijn er zo’n zeshonderd neurologische 
aandoeningen. “De huisarts kan elke pa-
tiënt met een neurologische aandoening 
doorverwijzen naar de poli in Etten-Leur”, 
meldt neuroloog Meriam Braaksma. “We 
zien bijvoorbeeld patiënten met lage rug-
klachten, hoofdpijn, geheugenklachten of 
met verdenking van Parkinson. Naast het 
gesprek kunnen wij de mensen hier onder-
zoeken. Ook bloedprikken en foto’s laten 
maken is hier mogelijk.  
 
 
 
 
 

Alleen scans en verdere onderzoeken 
vinden plaats in de hoofdlocaties. Ik heb 
ook een aantal Parkinsonpatiënten uit Et-
ten-Leur die voor hun controles op de poli 
komen.” 

Uitstekende sfeer 
De neuroloog werkt graag in de Etten-Leur-
se polikliniek. “De sfeer is hier uitstekend”, 
zegt ze als verklaring. “Veel secretaresses 
werken hier al jaren. Zij kennen de patiën-
ten goed. Bovendien is het parkeren mak-
kelijk en gratis. We hebben brede gangen 
en ruime spreekkamers die goed toegan-
kelijk zijn voor rolstoelen en scootmobiels. 
Iedereen die hier komt is blij met deze mo-
gelijkheid.”  

Neurologen zien een breed scala  
aan patiënten op poli Etten-Leur

 
 

Kijk voor meer informatie:  
www.polikliniek-ettenleur.nl
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Op woensdag 28 september
om 13.30 uur in De Linde.

Zelf meebrengen, bakjes of schaal, 
bloemen, groen
en verdere herfstattributen.
Voor oase, draad en extra groen 
wordt gezorgd.
Kosten	€	5	incl.	koffie	of	thee.
Graag vooraf opgeven bij: 
Nel Houtepen 
email: nelhoutepen@live.nl
of Toos van den Wijngaard
email: 
toosvandenwijngaard44@gmail.com

Noteer alvast: 
Kerstbloemschikken is op donderdag 15 december.

Herfstbloemschikken KBO

Wijnproeverij
Na de geslaagde avond in het begin van het jaar gingen er al meteen 
stemmen op dat zo’n avond voor herhaling vatbaar was. Over de hapjes 
tussendoor wordt nog steeds gesproken.
De uitbater van een slijterij in Etten en zijn vaste vinoloog zijn bereid om 
op 4 november een avond te organiseren met typische najaarswijnen of 
zo u wilt feestdagwijnen.
Om het voor onze leden extra aantrekkelijk te maken betalen ze deze 
keer € 20 en niet-leden € 25 Ter geruststelling: hetzelfde cateringbedrijf 
verzorgt de “tussendoortjes”.
Om het gezellig te houden: maximaal 30 personen,
Opgave met mailadres en telefoonnummer bij: 
Ria Trouw: riatrouw@kboetten.nl 
of tel.: 076 5032845.
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Boerenkarbonade
voor 2 personen

Ingrediënten

Bereiding
1. Bestrooi de ribkarbonades met peper en zout en laat het vlees op 

kamertemperatuur komen.
2. Bak de karbonades 3 minuten aan elke kant goudbruin in 50 g boter. 

Zet het vuur laag en bak het vlees in 15 minuten gaar.
3. Schil de aardappels, verdeel ze in gelijke stukken en kook ze in water 

met zout in 15 tot 20 minuten gaar.
4. Blancheer de erwtjes in kokend water en laat ze uitlekken in een 

vergiet.
5. Giet de aardappels	af,	laat	deze	uitstomen	en	stamp	de	aardappels	fijn	

met de erwtjes, 50 g boter en peper en zout.
6. Haal de karbonades uit de pan en houd ze warm op een voorverwarmd 

bord. Blus de jus af met een beetje water, voeg slagroom en mosterd 
toe en laat de jus inkoken tot een lichtgebonden saus.

VOEDINGSWAARDE PER PERSOON: 1200 KCAL (5040 KJ). EIWIT: 68 
G. VET: 74 G (WAARVAN 37 G ONVERZADIGD). KOOLHYDRATEN: 57 G. 
(BEREKEND MET 4 BOERENKARBONADES VAN 300 G WAARVAN 250 G 
VLEES).

Maaltijden 
 UIT DE KEUKEN VAN UW KEURSLAGER VAN CAULIL

LEKKER EN GEZOND
Geen tijd om te koken? Of even geen zin?

Profiteer	dan	van	ons	ruime	assortiment	zelfgemaakte	maaltijden!
De maaltijden worden geserveerd in handige oven en magnetron 

bestendige bakjes.

Speciaal voor u als KBO’er
Bij aankoop van 2 maaltijdjes 

krijgt u de 2e maaltijd voor € 4,-

• 50 ml slagroom
• 50 g boter
• 50 ml melk
• Peper en zout

• 2 ribkarbonades
• 500 gr kruimige aardappels
•	 400	g	diepvrieserwtjes	(extra	fijn)
• 1 el grove mosterd
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Biljarten op zolder
Zo’n 52 jaar geleden was er ook al woningnood.
Lia en ik wilden trouwen en uiteraard een woning.
Op die woning maakte je pas kans als je 2 kinderen had en getrouwd 
was.
Ik solliciteerde op functies waarbij je mogelijk een huis kon krijgen.
Zoals ambtenaar bij de gemeente of beheerder van een bankkantoor.
Die woning lukte niet.
Tot er in Diemen	(waar	wij	woonden)	een	groot	aantal	flats	gebouwd	
werden.
De huurprijzen waren pittig en je moest getrouwd zijn.
Lia en ik trouwden en gingen tijdelijk bij de ouders van Lia inwonen.
Hoera wij kregen een woning toegewezen.
Een	ruime	4	kamerflat	met	een	grote	hal	waar	alle	kamers	op	uitkwa-
men.
Omdat ik toen ook al graag biljartte kocht ik een tafelbiljart.
Als mijn vader en/of schoonvader langskwamen werd er gebiljart.
Zij woonden ook in Diemen, dus elke zondag was het raak en werd er 
gebiljart.
In 1976 verhuisde	het	effectenbedrijf	van	de	Algemene	Bank	Nederland	
(waar ik werkte), van Amsterdam naar Breda.
Wij gingen in Etten-Leur wonen.
Een huis met een tuin en een zolder.
Die zolder was ideaal om te biljarten.
Het tafelbiljart werd vervangen door een klein formaat biljart.
Stoffelen	waar	het	biljart	gekocht	werd	adviseerde	om	een	dakkapel	
op het huis te laten zetten, want dan kon een groter biljart geplaatst 
worden.
Zo gek kreeg ik Lia echter niet.
Het was trouwens een hele toer om het biljart op zolder te krijgen, 
want de leiplaat maakte het biljart loeizwaar.
Er werden heel wat partijtjes gebiljart tot ik lid werd van B.V.O. 
Het is natuurlijk veel leuker om in een vereniging te biljarten dan op 
zolder.
Op het biljart ligt nu een afdekplaat.
Daarom is het in gebruik bij de kat, want die vindt het wel prettig om 
hoog te zitten of te slapen.
Lia gebruikt het biljart om de was te sorteren.
Ik maak mij zorgen hoe ik het biljart ooit via de draaitrap beneden 
moet krijgen.
In de toekomst toch maar eens nadenken over een dakkapel.
Dick Appeldooren
Secretaris B.V.O. (Biljart Voor Ouderen).
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Een praatje met .......
Iedereen heeft een verhaal. Het kan 
een gebeurtenis zijn, een levensverhaal 
of zomaar een praatje. In deze terug-
kerende rubriek heb ik gewoonlijk een 
gesprekje met een van de leden van 
KBO-Etten. Dit keer echter met iemand 
die lid is van KBO-Leur. Nog beter gezegd 
eigenlijk van beide, want  Ben van der 
Aa is secretaris van KBO-Leur, maar nu 
ook cliëntondersteuner voor zowel Etten 
als Leur.

Ben doet al ruim 45 jaar vrijwilligerswerk 
en heeft een brede ervaring in vele be-
stuursfuncties. Toen hij in de Nieuwsbrief 
van KBO-Leur een vacature zag staan 
voor cliëntondersteuner trok dat zijn 
aandacht. Hij heeft daarop gesolliciteerd 
en na een opleiding van KBO Brabant, 
waarvoor hij onlangs is geslaagd, mag hij 
zich	nu	officieel	onafhankelijke	cliënton-
dersteuner WMO van de KBO noemen.  
Er liggen dikke mappen op tafel van 

Beleid Maatschappelijke Ondersteuning. 
“Je moet goed op de hoogte zijn maar 
ook blijven van de mogelijkheden, de 
regels die de gemeente hanteert en de te 
volgen procedure. En natuurlijk ook de 
wetsaanpassingen op landelijk gebied.”, 
vertelt Ben. Eigenlijk is Ben een ‘Hulp 
en Wegwijzer’. “Er zijn zoveel situaties 
waarvoor men hulp kan vragen aan de 
gemeente, maar vaak zien de mensen 
door de bomen het bos niet meer. Bij de 
ondersteuner kan een afspraak gemaakt 
worden en na een gesprek waarbij vast-
gesteld wordt waaraan behoefte is gaat 
de ondersteuner kijken waar er hulp kan 
worden geboden.” Het is goed te weten 
dat je niet perse lid van de KBO behoeft 
te	zijn,	maar	erg	fijn	dat	het	deze	service	
biedt	voor	zijn	leden.	Nu	Ben	gecertifi-
ceerd is heeft hij ook een speciale pas 
van de KBO en van de gemeente, zo-
dat hij zich altijd kan legitimeren als hij 
aan de deur komt. Wel zo prettig, want 
vaak gaat het toch om zeer persoonlijke 
gesprekken.	En	daarom	is	het	ook	fijn	
om nu ook een persoonlijk gesprek met 
Ben te hebben zodat men hem ook beter 
leert kennen.
Ben kwam in 1946 te Tilburg, niet alleen 
maar samen met zijn broer, ter wereld. 
“Wij zijn een eeneiige tweeling”, vertelt 
Ben. “En wij zijn identiek, als je ons met 
dezelfde kleding en bril naast elkaar zou 
zetten, zou je ons niet uit elkaar kun-
nen houden. En het frappante is dat hij 
ook cliëntondersteuner is, maar dan wel 
in Vught.”  Als hij vertelt dat hij twee 
kleinkinderen heeft waarvan de oudste 
al 18 jaar is en gaat studeren, vraag ik 
hem maar gelijk om zijn leeftijd, waarbij 
het antwoord mij zeer verbaasd, want hij 
oogt geen 76 jaren. Hij heeft een zoon 
en een dochter en is dit jaar al 51 jaar 
getrouwd met zijn vrouw Riet. Vanwege 
de Corona pandemie is er vorig jaar geen 
groot feest geweest. “Wat ook meetelt” 
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zegt Ben.; “is het feit dat je bij een groot 
feest nooit echt de mogelijkheid krijgt 
om ten volle aandacht te besteden aan 
de gasten en vaak gebeurd het dat je 
met iemand, die er wel is geweest, niet 
eens een gesprek hebt gehad op zo’n 
dag of avond. Daarom bedachten wij, 
ook omdat mijn vrouw uit een groot 
gezin komt met elf broers en zussen, dat 
het voor ons leuker is om ze per koppel 
uit te nodigen voor een etentje. De ene 
keer die en de andere keer weer iemand 
anders. Het duurt dan wel een tijdje 
voordat je iedereen hebt gehad, maar 
dat vinden wij juist leuk.” 
In al het vrijwilligerswerk van Ben gaat 
veel tijd zitten. Naast secretaris van 
KBO-Leur, de cliëntondersteuning, waar-
mee er vele vergaderingen, bijeenkom-
sten of de bijscholing om de kennis up 
to date te houden zijn gemoeid, weet 
hij toch nog tijd te vinden voor zijn vele 
hobby’s. “Ik ben 30 jaar vertegenwoordi-
ger geweest van Jumbo. Nee niet de su-
permarktketen maar de Koninklijke Jum-
bo, van de spelletjes” zegt Ben lachend. 
“Daar heb ik mijn hobby het verzamelen 
van dobbelstenen aan over gehouden. 
Ook heb ik gewerkt als verkoper/repara-
teur van technisch speelgoed. Dat bracht 
mij weer een andere hobby, namelijk 
modeltreinen en modelspoorbanen.”
Eventjes heeft Ben ook nog trouwrepor-

tages gemaakt en daar vloeit natuurlijk 
weer	de	hobby	fotografie	uit	voort.	
Na zijn pensionering, vertoefden Ben en 
Riet van april tot oktober in hun vakan-
tiehuis, een boerderijwoning, in Frank-
rijk. “Negen jaar lang hebben wij het 
daar	ontzettend	fijn	gehad.	Ik	heb	een	
hersenvliesontsteking opgelopen. Geluk-
kig weer goed hersteld, maar het heeft 
mij wel aan het denken gezet. Mocht 
ons iets overkomen, wil ik liever niet 
daar in Frankrijk in het ziekenhuis be-
landen. Daarom de knoop doorgehakt en 
met pijn in ons hart, hebben wij de boel 
verkocht.“ Ook op sportgebied heeft Ben 
een hobby ontwikkelt. “Ik heb eens de 
Zevenheuvelenloop gelopen, dat is toch 
15 kilometer en ook de Dam tot Dam-
loop, van Amsterdam naar Zaandam, 
zo’n 16 kilometer. Daar moet je goed 
voor trainen.” Als het weer en de tijd er-
voor het toelaat gaat hij ook hardlopen. 
Al met al een druk en bezet man, maar 
het houdt ‘deze wegwijzer’ zo te zien en 
merken,	goed	bij	de	tijd	en	fit.						

Pro Musica viert ook haar 40-jarig jubileum 
Om dit gebeuren feestelijk af te sluiten geeft Pro Musica samen 

met Senioren Orkest Zeeland een middagconcert in Het Turfschip. 
Datum dinsdagmiddag 8 nov. Aanvang 13.30 uur.

De toegang is gratis.

Annelies de Pijper
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Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. En dat kan als je 
huis daarvoor geschikt is en je instemt 
met een digitale ondersteuning.
Dat moet de nieuwe standaard worden 
in de ouderenzorg. Dan gaat het bijvoor-
beeld om beeldbellen met de wijkzuster 
in plaats van een bezoekje aan huis. Een 
robotje dat iemand herinnert aan het 
innemen van medicijnen. Of een sensor 
die alarm slaat als iemand valt. Zulke 
digitale oplossingen moeten de kwaliteit 
van de zorg verbeteren en zorgverleners 
ontlasten.

Meer vraag en tekort personeel
Om de kwalitatieve zorg te kunnen 
blijven bieden zijn er 75.000 arbeids-
plaatsen nodig in de verpleeghuizen. 
Die zijn er niet en komen er ook niet. Er 
zijn gewoon niet genoeg mensen om de 
vacatures in te vullen.
Dus het tekort aan personeel en de stij-
gende zorgvraag maken veranderingen 
nodig. Los nog even van het overvragen 

van mantel-
zorgers.
Inzet wordt 
dat de 
verschillen-
de partijen 
binnen de 
ouderenzorg 
gaan sa-
menwerken 
in het nieu-
we program-
ma WOZO. 

Ouderenzorg wordt meer digitaal  

Stoppen met de marktwerking en het be-
concurreren van elkaar. De ouderenzorg 
moet volgens Minister Helder veranderen 
om in de toekomst aan te blijven sluiten 
op de wensen van ouderen. 

Meer thuis en eigen regie
Het programma WOZO bestaat uit ver-
schillende maatregelen, ideeën en pro-
jecten. Minister Helder voor Langdurige 
Zorg en Sport gaf hiervoor maandag 4 
juli het startschot. In de komende ja-
ren worden de plannen uitgewerkt. Het 
geld dat het kabinet voor het program-
ma uittrekt, gaat onder andere naar 
het bouwen van zeker 50.000 geschikte 
woningen. Maar ook naar oplossingen om 
mensen meer zelfredzaam te maken. Ou-
deren moeten open staan voor innovaties 
bv. het dragen van een gps-horloge, ge-
bruik maken van apparaten voor het zelf 
aan- en uitdoen van steunkousen, en ja, 
de komende jaren komt er steeds meer 
nieuwe technologie.

Voor iedereen komt er een moment, dat 
je bepaalde dingen niet meer kunt doen. 
Daar hoeven we niet bang voor te zijn.
Als we open staan voor die nieuwe ont-
wikkelingen, komen we er samen wel uit. 

Harrie Dirkx

Minister Mevr. Conny Helder, u weet wel de oud directeur van zorgin-
stelling Tante Louise uit Bergen op Zoom, heeft voorgesteld om het 
roer om te gooien in de ouderenzorg.
Het kabinet wil de ouderenzorg veranderen. Daarvoor heeft zij het 
programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) 
gestart. Hiervoor trekt het kabinet 770 miljoen euro uit.
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Oude gemeentekwekerij
Het begon 5 jaar terug. Het terrein van 
de oude gemeentekwekerij was in de 
afgelopen jaren verandert in een wilder-
nis. Een aantal tuinliefhebbers / vrijwil-

Breng eens een bezoekje aan de 
Stadstuin van Etten-Leur

Hier ligt een uniek stukje natuur in het hart van Etten-Leur.

ligers vonden het zonde en besloten de 
handen uit de mouwen te steken. 5 Jaar 
later is er iets gemaakt waar we best 
trots op zijn. Kijk hoe mooi de tuin in 
de seizoenen is, een lust voor het oog. 
Dit met 5 vrijwilligers, die worden on-
dersteund door 2 vluchtelingen uit het 
Midden-Oosten. 
 
Wandelroute
Veel te weinig mensen bezoeken deze 
stadstuin terwijl het toch mooi is om 
hier rond te lopen. “Helaas kennen veel 
mensen deze stadstuin niet, maar in 
samenhang met het Oderkerkpark en 
de Oude Bredaseweg hebben we gepro-
beerd een mooie wandelroute te maken 
voor de mensen zodat ze ook binnen 
Etten-Leur kunnen genieten van uniek 
groen en mooie bloeiende planten.” 
De ingang van de stadstuin is aan het 
Beatrixpark tussen de nummers 5 en 13. 
De tuin is iedere dag overdag geopend. 
“Het is zeker een bezoek waard om zo te 
genieten van de mooie natuur die Et-
ten-Leur ook biedt.”

Uitnodiging
Maakt u een wandelingetje in Etten-Leur, 
loop dan eens deze stadstuin binnen. 
Heeft u belangstelling om vrijwilliger te 
worden, meld u dan aan. 

Dit uniek stukje natuur ligt ingeklemd tussen het Beatrixpark, de Juli-
analaan en de Oude Bredaseweg. In de loop der voorbije jaren is daar 
de oude gemeentekwekerij omgebouwd tot een unieke stadstuin. Op-
gezet en volledig onderhouden door een aantal vrijwilligers die iedere 
maandagmiddag de tuin gezamenlijk onderhouden.
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Cursus Laptop, iPad en Telefoon 

Beste mensen, 
wij vernamen dat er bij onze KBO-leden vragen zijn over het digitale verkeer. Wij 
dachten daar springen wij op in en gaan weer van start met het geven van een 
laptop-, tablet- en telefoon-cursus.(Er zijn geen kosten aan verbonden en het is 
uitsluitend voor KBO Etten-leden.)
De cursus wordt gegeven in het Linde gebouw en de geplande dagen en tijden zijn: 
7, 14 en 22 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur.(Bovengenoemde data en tijd-
stip kunnen niet veranderd worden omdat wij dit met de agenda van de Linde zijn 
overeengekomen).
Bij opgave graag vermelden: het merk van de laptop, tablet of telefoon zodat wij 
met kleine geselecteerde groepen kunnen werken. 
VOOR DEZE CURSUS IS EEN OPGAVE VERPLICHT EN DIENT VÓÓR 15 OKTOBER 
PLAATS TE VINDEN, dan kunnen wij de planning maken.
Een belangrijk punt is dat u wel uw WACHTWOORD weet want zonder dit kunnen 
wij u niet verder helpen.
Er wordt geen uitleg gegeven over het digitale betalingsverkeer, dit vanwege de 
privacy.
U kunt zich opgeven via: E-mail naar bendeters@kboetten.nl 
of het inlegvel invullen en dit in de brieven bus van de Linde deponeren.



Naam: ………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:  ……………………………………………………………………

Merk laptop / tablet / telefoon (doorhalen wat niet van toepassing)

Schaken?
Het bestuur is erin geslaagd iemand te vinden die tegen een minimale 
vergoeding bereid is voor beginners in het najaar een aantal schaaklessen 
te geven.
Er hebben zich tot nu toe een viertal “beginnelingen” aangemeld. Het 
bestuur hoopt dat er, door nogmaals deze oproep te plaatsen, nog een 
aantal leden zich geroepen voelt zich de beginselen van deze sport eigen te 
gaan maken.
Heeft u interesse even een berichtje naar riatrouw@kboetten.nl of 
076 503 28 45
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Na	twee	jaar	opnieuw	een	fietsdriedaagse

Hoewel het de organisatoren niet aan en-
thousiasme ontbrak, en de appels (Boe-
re-fietsplezier) en blikjes drinken 
(Albert Heijn) weer klaarstonden, was 
het weer dinsdagmorgen 26 juli spelbre-
ker.
Om 10.00 uur: regen en niet zo maar 
een paar druppeltjes. Toch waren er nog 
wel	een	aantal	fietsers	die	net	als	wij	
weer	een	3-daagse	wilde	fietsen	en	zij	
vertrokken weliswaar gekleed in regen-
pak maar toch..
Op naar een rondje via Zevenbergen en 
Langeweg naar Prinsenbeek om daar bij 
fietscafé	Marktzicht	even	te	ontspannen	
met een lekker drankje, en een vriende-
lijke ontvangst door Ria en Nel met hun 
KBO-stempel, inmiddels na een 2de bui 
werd het weer beter en beter.

Op woensdag was het nog redelijk be-
wolkt, maar de temperatuur was iets 
hoger.
En naarmate de dag verstreek ging 
waarachtig de zon schijnen, we hebben 
die	dag	gefietst	naar	De	Moerse	Bos-

sen	voor	een	voortreffelijke	lunch,	kop	
soep, broodje kroket, broodje ham of 
kaas,	glaasje	jus	d’orange,	en	koffie	en/
of thee onbeperkt en dat alles voor maar 
€ 10. En ook daar waren Ria en Nel weer 
aanwezig maar dan zonder stempel, ja 
ook dat komt voor: controlepost zonder 
stempel.
Daarna door via de Buisse heide en 
Schijf naar Sprundel en weer terug naar 
De Linde.
Dag 3: het weer was geweldig mooi voor 
een	fietstocht	van	37	km	(een	knooppun-
troute	waar	veel	fietsers	hun	voorkeur	
voor uitspraken) met als rustpunt De 
Menmoerhoeve, alwaar Ria en Nel voor 
de 3de dag op rij gereed zaten maar nu 
wel met hun KBO-stempel.
Om ongeveer 16.00 uur was iedereen 

terug en was er 
voor alle deelne-
mers een consump-
tiebon en een lotje 
voor de loterij, het 
personeel van De 
Linde had het maar 
druk met ongeveer 
80 personen op het 
terras die allemaal 
met de gratis bon 
een drankje namen 
en Ad bakte de 
snacks in de warme 
keuken. Hij kwam 
zeker wel een keer 
of 3 langs met zijn 
diverse goed ge-
bakken snacks, dat 
kan je wel overlaten 
aan Ad, terwijl De-

siré daarna het ene na het andere pasje 
door de kassa haalde, wat een dorst had-
den	die	fietsers.
En terwijl dat allemaal maar doorging, 
was er ook nog die verloting van de gra-
tis lotjes die bij terugkomst uitgedeeld 
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waren. We had-
den een veertigtal 
prijsjes van een 
bloemenvaas van 
de Etos tot een bon 
van cafetaria het 
Pleintje, de prijzen 
waren allemaal bij 
elkaar gesprok-
keld door Hans van 
Berkel.
Rond 17.30 u was 
iedereen vertrokken 
en was er alleen 
nog wat op te rui-
men en ook dat was 
met vereende krachten snel opgelost.
Dan wil ik het bestuur bedanken voor 
bereidwilligheid om ons daar waar nodig 
te ondersteunen en bij te staan.

En natuurlijk ook de mensen van De Lin-
de hartelijk bedankt.
Ook Jan Verheijen, Aart van de Griend en 
Jan	van	Egmond	(leden	van	het	fietsdrie-
daagsecomité).
Nico Geers

Onderstaande bedrijven hebben ons gesponsord voor de verloting,

ETOS DROGISTERIJ, BAKKER DE ROOY, FIETSWINKEL VAN 
DE VEEKEN, FIETSWINKEL HALFORDS, ROBERTO FIETSEN, 

RESTAURANT TURFVAART, CAFETARIA HET PLEINTJE, 
RESTAURANT DE BELHAMEL, BLOEMENZAAK DE TIT, 

IJSSALON PREGO, SPORTZAAK BRUBA EN MOBILITEIT EN 
COMFORT

Waarvoor ook	allemaal	hartelijk	dank,	namens	de	fietsers	en	organisatie.

Het leven is één groot feest, 
maar je moet wel zelf de slingers ophangen.
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Kinder- en Jeugdspelen van toen (17)
Nu kunnen we weer enkele spelen herbeleven. Zoals meestal moeten 
we die altijd met meerdere kinderen spelen. Dat is uiteraard leuker 
dan spelletjes die alleen kunt doen. Ze zijn zoals gewoonlijk met zeer 
eenvoudige middelen te spelen.
BIKKELEN 
Dit spel doe je ook met meerdere per-
sonen. Voor het spel gebruik je bikkels 
van koper, die op schapenbotjes lijken. 
Iedere speler heeft 4 bikkels. Degene 
die aan de beurt is gooit alle bikkels met 
1 hand omhoog. Er mogen 3 bikkels op 
de grond vallen, de vierde moet met 1 
hand worden opgevangen. Deze vierde 
bikkel wordt weer opgegooid, en voor 
deze weer opvangen wordt, moet je een bikkel oprapen zonder een andere aan 
te raken. Zo gaat het spel door tot alle bikkels zijn opgeraapt. Het spel mag maar 
met 1 hand worden gespeeld. 
Een van de vele varianten gebeurt met het opgooien en vangen van een balletje. 
Na het op de grond stuiteren van het balletje moet je een afgesproken handeling 
doen. Zoals bijvoorbeeld het aantikken van iemand die meespeelt.

LUMMELEN 
Een groep spelers staat in een kring met 
1 speler in het midden, de ’lummel’. 
De buitenste spelers gooien de bal over 
en weer naar elkaar. 
De lummel probeert de bal op te vangen. 
Als dat lukt neemt hij/zij de plaats in van 
de speler die de schuld heeft dat de lum-
mel de bal heeft opgevangen.
Zolang de lummel de bal niet te pakken 
krijgt blijft die de lummel.

MITJE STEKEN (MEETJE STEKEN) 
In de jaren tot ongeveer 1965 hebben de meeste jongens een 
zakmes bij zich. Dat is voor die tijd heel normaal. 
Het spel speel je met 2 of meerdere personen. Iedere speler 
heeft 5 centen. 
Op harde zandgrond teken je vierkant en het midden een lijn, 
’de meet’. Daarop teken je een vakje, van ongeveer 5 x 5 cm, 
’het hemeltje’. 
Op ongeveer 3 m afstand, teken je een lijn. 
Vanaf de lijn probeer je om beurten een cent in het hemeltje 
te werpen. 
De centen boven de lijn zijn ’rot’ en vallen buiten het spel. 
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Degene die in het hemeltje gooit is win-
naar en mag alle centen buiten het spel 
hebben. 
Dan volgt degene die het dichtste bij de 
meet ligt en dan de derde speler. 
De winnaar verzamelt alle centen en mag 
’kop of munt’ kiezen. Daarna gooit hij de 
gewonnen centen op. Kiest hij voor ‘kop’, 
dan mag hij alle centen waarvan de ‘kop’ 
omhoog ligt hebben. 
Nummer twee, gooit de overgebleven 
centen op en mag daarna de centen met 
de ’kop’ hebben. 
De overige centen worden weer opgewor-
pen voor de volgende keuze, enz. 
Het	fijne	van veel spelen en spelletjes 
is, dat je ze buiten in de open lucht kunt 
spelen.
Wellicht is het voor opa’ en oma’s leuk om ze een keer te doen met kleinkinderen.
Geniet ervan, Snekcub Noot 

Kom met uw hulpvraag naar ons toe
Na de coronaperiode kan het gewone leven gelukkig weer zijn gang gaan. 
Zo zijn ook de ouderenadviseurs van de KBO weer wat actiever. We hopen op aller-
lei (zorg)vragen een antwoord voor u te vinden, of we verwijzen u door naar één 
van onze cliëntondersteuners.
Wij benaderen de leden telefonisch en als daar behoefte aan is, kunt u thuis be-
zocht worden.
Vorig jaar zijn wij begonnen met de 90-plussers. Dat wil zeggen dat we ons best 
doen om een ieder die daarvoor in aanmerking komt te bellen. Dit jaar is de groep 
uitgebreid naar leden die tussen de 85 en 90 jaar oud zijn. Zo hopen wij na verloop 
van tijd een groot gedeelte van ons ledenbestand van dienst te kunnen zijn.
Wij roepen u echter op om ook zélf met uw hulpvraag naar ons toe te komen, on-
geacht uw leeftijd.
Onze namen en telefoonnummers vindt u elders in de blad.

Wij gaan ervan uit dat wij u kunnen helpen!

De VOA’s (vrijwillige ouderenadviseurs) van de KBO Etten en Leur, zie pagina 8.
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Doelstelling was: “het aanleggen, exploi-
teren, huren en verhuren van tramwegen 
in de Nederlanden en in het buitenland”. 
De aanleg heeft zich echter alleen maar 
tot West-Brabant beperkt. Een van die 
lijntjes kwam langs Etten-Leur.

Op 24 juli 1890 werd de tramlijn Bre-
da (Haagpoort)–Princenhage–Rijsber-
gen–Zundert–Wuustwezel in gebruik 
genomen. Vanaf Princenhage werd op 
10 augustus 1890 het traject naar het 
Liesbosch en Etten geopend 
en een week later kon men 
doorreizen naar Oudenbosch.
Omdat de kruising met de 
spoorwegovergang in Etten 
(Markt/Hoevenseweg) nog 
niet gereed was, werd tot 30 
november 1890 het vervoer 
daar uitgevoerd door een 
paardentram. Vanaf decem-
ber 1890 kon men tweemaal 
per dag met de stoomtram 
van Breda naar Oudenbosch. 
Later werd dit lijntje doorge-

Met de stoomtram naar Etten

trokken naar Oud-Gastel dat weer aan-
sloot op de lijn Roosendaal-Willemstad.
Het tramstation van Etten was geves-
tigd op de Markt in het Neerlandsch 
Koffyhuis.	Hier	lag	ook	een	dubbelspoor.	
Niet zozeer opdat de trams hier elkaar 

konden passeren (wat niet 
zo vaak voorkwam, gezien 
het beperkte aantal ritten per 
dag), maar vooral om goede-
renwagons te kunnen laden 
en lossen. Ook was er een 
halte bij het Witte Paard aan 
de Bredaseweg. Bij de halte 
op de Vaartkant kon overge-
stapt worden op de paarden-
tram naar Leur.
Het personenvervoer werd 
meestal uitgevoerd in de 
volgende samenstelling: een 
locomotief met een 4-assig 

rijtuig 2e klasse, een 2-assig rijtuig 1e 
klasse en een bagagewagen. Verder had 
men enige open rijtuigen die ’s zomers 
werden ingezet. De maatschappij had 

Op 9 augustus 1878 werd de Locaalspoor- en tramwegwet van kracht 
die het mogelijk maakte om tramwegen langs de openbare weg aan 
te leggen. De eerste stoomtramlijn werd in 1879 tussen Den Haag en 
Scheveningen in gebruik genomen. Pas op 3 november 1889 richtten 
in Breda enige rijke Belgen de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg 
Maatschappij , ZNSM, op.
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zestien locomotieven van het Belgische 
merk Tubize. De locomotieven met de 
nummers 4 en 5 reden op 
het traject naar Etten. De 
maximum toegestane snel-
heid was 35 km.
Daarnaast had men nog een 
locomotief van de merk Bac-
ker & Rueb en een van Thiri-
au. Er waren 1e klas rijtuigen 
waarvan de banken bekleed 
waren met rood trijp, in de 
2e klas rijtuigen zat men op 
houten banken. Naast het 
personenvervoer vond er 
veel goederenvervoer plaats. 

Vooral in de winter werden 
veel suikerbieten vervoerd. 
Hiervoor kon over meer dan 
200 goederenwagens worden 
beschikt.
De opkomst van het auto-
busvervoer was de doodsteek 
voor de stoomtram. Op 7 ok-
tober 1934 werd het perso-
nenvervoer gestaakt en vond 
alleen nog goederenvervoer 
plaats. Het goederenvervoer 
werd op 11 januari 1937 
gestaakt. De laatste tram die 
Etten aandeed, was een goe-
derentram die de afgebroken 
rails kwam ophalen.

Cor Kerstens
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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 21 oktober 2022 gestuurd kan 
worden naar de secretaris Peter Schellens, Guido Gezellelaan 84, 4873 GE of 
per email naar: peterschellens@kboetten.nl.
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