Katholieke Bond van Ouderen
Afdeling Etten
Jaarverslag 2017 Katholieke Bond van Ouderen Etten
Per 1 januari 2017 telde onze afdeling 1457 leden waarvan 35 gastleden . 40 leden zijn
overleden,3 zijn er verhuisd en 36 hebben hun lidmaatschap opgezegd.
,een groei met 47 leden.

Bestuur
Het bestuur was als volgt samengesteld: tot aan de jaarvergadering van 21 maart
Voorzitter de heer Harrie Dirkx
Vice-voorzitter mevr. Nel Houtepen.
Secretaris
de heer Peter Schellens
2e Secretaris
de heer Theo van der
Griend, tevens onze huisfotograaf
Penningmeester de heer Martien van Peer
2e Penningmeester de heer Piet van den
Wijngaard
Bestuurslid mevr. Ria Trouw,verzorgd de website, is tevens degene die namens het
bestuur aandacht besteedt aan jubilea en overlijdens en draagt ideeën aan voor ( en regelt) het
ontspanningselement bij speciale bijeenkomsten.
Vertegenwoordiger in de seniorenraad de heer Cees Musters
Technisch adviseur de heer Hans van Berkel
In 2017 waren aftredend de heren Martien van Peer en Piet van den Wijngaard. Beiden zijn
herkozen.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2017, steeds op de eerste vrijdagochtend van de maand, 11 maal
vergaderd in De Linde . Deze vergaderingen werden bijgewoond door de kandidaatbestuursleden de heren Ben Deters en Jack Oomen.
Aan de orde kwamen o.a.
• Kwestie lidmaatschap KBO /gastleden en leden van collega KBO-afdelingen en
andere ouderenorganisaties bij Regionale en/of incidentele activiteiten. Resulteerde in
een reglement lidmaatschap KBO – Etten vastgelegd in de vergadering van 3 maart
2017
• Draaiboek voor de week in juni Over Wonen, Zorg en Welzijn
• Om uitwisseling van kennis van vrijwilligers en agenda’s van diverse lokaliteiten beter
op elkaar af te stemmen is een samenwerkingsplatform Etten-Leur opgericht .In eerste
instantie betrof het KBO-Etten , de buurtverenigingen Praotuis en De Drempel ( zie
verder bij thema Welzijn)
• Bespreking van relevante punten uit de bij de paasviering gehouden enquête
• Bestuurlijk overleg met VOA’s, belastinginvulhulpen en cliëntondersteuners
• Huishoudelijk reglement KBO-Etten is op belangrijke punten aangepast en de
definitieve versie is vastgesteld in de vergadering december 2017
• Leden van het bestuur namen deel aan een cursus ledenwerving
• Een afvaardiging van het bestuur nam deel aan regionaal beraad, 6 kringen-, 3
kringenoverleg en vergaderingen van Kring Etten-Leur

•
•
•

•
•

•

Voorbereiding en evaluatie van speciale bijeenkomsten als; de paasviering,de
fietsdriedaagse, cabaretbijeenkomst, vrijwilligersavond, kerstviering
Een aantal bestuursleden was nauw betrokken bij de organisatie van de fietsdriedaagse
In de bestuursvergaderingen werd steeds aandacht geschonken ( via onze
vertegenwoordiger in de seniorenraad de heer Cees Musters,) aan punten die in de
seniorenraad aan de orde kwamen. Daarnaast nam hij ook punten die door het bestuur
naar voren werden gebracht en die van belang waren voor de ouderen van Etten-Leur
mee voor de vergadering van de seniorenraad.
Er was steeds aandacht voor de parkeerproblematiek bij de Nieuwe Nobelaer tijdens
KBO-bijeenkomsten. Helaas tot nog toe zonder gunstige oplossing.
De verminderde koopkracht onder ouderen had de aandacht van het bestuur. In dit
verband is gewezen op de bijzondere rol van de belastinginvulhulpen die kunnen
signaleren dat mogelijke toeslagen niet worden gebruikt. Daarover is ook het nodige in
Het Lindeblad verschenen
Contacten werden onderhouden met de Zorginstellingen, en wethouders

Belangenbehartiging
• Regionaal/Provinciaal:
KBO- Etten is samen met KBO- Leur de KBO- kring Etten-Leur. Als KBO- kring hebben we
deelgenomen aan de overlegstructuren zoals Algemene Vergadering KBO-Brabant, Regionaal
Overleg KBO-Brabant.
In deze vergaderingen hebben we aangedrongen op:
- concrete doelstellingen in de belangenbehartiging van KBO Brabant,
- onderzoek naar samengaan Unie- Kbo met KBO- Brabant;
- continuïteit in bekostiging van de opleidingen van VOA’s (ouderenadviseurs),
belastinginvullers, cliëntondersteuners, enz.
- handhaving van het contributieniveau in 2019.
•

Lokaal:

Seniorenraad:
KBO- Etten is via een vertegenwoordiger, de heer Cees Musters, actief in de seniorenraad. De
raad adviseert , voorlopig nog, gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad over het beleid op
de terreinen van Welzijn, Zorg en Wonen. Op verzoek van de gemeente is door Movisie een
rapport uitgebracht over de burgerparticipatie. KBO- Etten heeft aangegeven betrokken te
willen blijven worden als belangenbehartiger van alle ouderen in Etten-Leur.
Thema Welzijn:
KBO- Etten heeft 5 ouderenadviseurs; 5 belastinginvullers beschikbaar om ouderen te helpen
op allerlei terreinen
Sinds 2014 wordt geprobeerd om een samenwerking tot stand te brengen tussen het
vrijwilligerswerk in Etten-Leur. Een moeizaam verlopend proces. Toch boeken we
vooruitgang. Want op 16 mei 2017 wordt de : De Stichting Samenwerkingsplatform EttenLeur opgericht met als doelstelling: dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en
daarvoor gebruik kunnen maken van voorzieningen en ondersteuning in hun wijk.
Het samenwerkingsverband wil activiteiten in Etten-Leur voor in eerste instantie ouderen
(55+) beter op elkaar afstemmen door beter samen te werken en activiteiten voor deze
doelgroep in één overzicht weer te geven; zowel digitaal, op schermen in ontmoetingsruimtes,
als op papier.

In november 2017 stemde de gemeente in met het beleidsplan en verleende subsidie om e.e.a.
te gaan realiseren.
De Samenwerkingsinspanningen richten zich vooralsnog op De Linde, KBO- Etten, Praotuis,
Drempel, De Gong, , Turfschip en KBO- leur.
Thema Zorg:
KBO- Etten en KBO- Leur hebben samen 3 cliëntondersteuners aan het werk.
In 2017 hebben we via 4 bijeenkomsten met de gemeente kunnen spreken over de problemen
die voortvloeiden uit de WMO en die betrekking hadden op
- Tijdsduur afhandeling klachten
- Het ontbreken van een controlemechanisme werkzaamheden thuiszorginstellingen
- Kwaliteit communicatie naar de klanten
- Gesignaleerd zijn de problemen van ouderen, die ontslagen worden uit het
ziekenhuis en de revalidatie
- De cumulatie van zorgkosten
- De beschikbaarheid van extra dienstencheques

Thema Wonen:
In 2017 hebben we een week (12 t/m 17 juni 2017) georganiseerd over zelfstandig kunnen
blijven wonen en de eigen regie houden over het leven. ( zie verder bij speciale
bijeenkomsten)
Gemeenteraadsverkiezingen mrt 2018:
Belangenbehartiging op lokaal niveau komt ook tot uitdrukking in de gesprekken die KBO
voerde met verschillende politieke partijen bij de voorbereiding van hun
verkiezingsprogramma’s.
In de 2 helft van 2017 zijn er gesprekken gevoerd met CDA, PvdA, APB en D’66.
Aan de orde kwamen:
• De nijpende woningmarkt voor ouderen in Etten-Leur al jaren een probleem en met
name geschikte huurwoningen voor de middeninkomensgroepen;
• Het gratis parkeren voor ouderen bij KBO- bijeenkomsten in de Nieuwe Nobelaer;
• De penibele koopkracht van financieel kwetsbare ouderen;
• Handhaving van de collectieve ziektekostenverzekering voor de laagste
inkomensgroepen;
• Hulp bij eenzaamheidsbestrijding van ouderen.
In het jaar 2017 hebben we meegewerkt aan:
• Het gemeentelijk project inventarisatie behoeften van ouderen van bv. 75-plussers;
• De ondersteuning van cliënten bij de keukentafelgesprekken voor aanvragen om thuishulp
via de WMO;
• ca 160 mensen hebben we geholpen bij het invullen van hun belastingpapieren;

Ledenadministrateur en ledenwerver: Joseph Krol. Alle opzeggingen, melding van
overlijden of verhuizing dienen rechtstreeks aan hem te worden doorgeven. Zijn
telefoonnummer en e-mailadres in het infoboekje (076 5016368 jjp.krol@ziggo.nl )
Wim van Brink is degene die het vaandel van de KBO plaatst bij overlijden en jubilea.
Rien van Halteren is zijn vervanger.

Pastor Piet de Leeuw gaat voor in de paas- en kerstviering. Tijdens de vieringen wordt de
zang verzorgd door het koor van de Mariaparochie o.l.v. mevr. Ria van Ginniken

Communicatie
Het Lindeblad Infoblad van KBO-Etten , samengesteld door Harrie Dirkx, kende in 2017
5 uitgaven ..
De heer Rob Schrauwen zorgt voor de lay out en dat de teksten typografisch de toets der
kritiek kunnen doorstaan. Tevens onderhoudt hij het contact met de drukker. Huub Vervest
neemt, op verzoek, een aantal artikelen en interviews voor zijn rekening. Dankzij de
inspanningen van de heer Piet van den Wijngaard, die inmiddels een faam heeft opgebouwd
als advertentieacquisiteur, is het infoblad kostendekkend.
Rien van Halteren is de opperbode , de man die samen met René Nieuwlaat, leiding geeft
aan een aantal vrijwilligers, die 11 X per jaar ONS en Het Lindeblad tellen en klaarleggen
voor de bodes. Hij zorgt ervoor dat de bodes de mutaties doorkrijgen en regelt vervanging
bij ziekte en vakantie.
De 1350 exemplaren van ONS ,Het Lindeblad en eventuele inlegvellen worden, geteld en
klaargelegd door de dames Toos Voetee, Jo van Halteren en de heren Jan Rompa, Rien
van Halteren, René Nieuwlaat en Theo van der Griend.
Bodes: Op dit moment hebben wij de hulp van 25 bodes ( en 5 reserves) die 11 keer per jaar
tegen een geringe vergoeding steeds ervoor zorgen dat u Ons en het infoblad in de bus krijgt
Het Lindeblad wordt gebruikt als informatiebron voor de leden. Met de vaste rubrieken;
samenstelling van het bestuur, de wekelijks terugkerende activiteiten,de contactpersonen van
de KBO-activiteiten, namen en contactgegevens van onze belastinginvulhulpen,
ouderenadviseurs en cliëntondersteuners.
In 2017 kwamen o.a. aan de orde:
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Jaarverslag en financieel overzicht over 2016
Woonstichting en wat senioren van haar kunnen verwachten
Wijkagent,aandacht voor de babbeltruc
Dementie en de mogelijkheden tot ondersteuning
Van onze belastinginvulhulpen: recht op toeslagen
Stopzetting van subsidie aan de ouderenorganisaties door de provincie
Nieuwe aanpak WMO en huishoudelijke ondersteuning
WMO en de rol daarbij van onze cliëntondersteuners
Info over de deeltaxi
Werk van onze VOA’s en de introductie van een drietal nieuwe gezichten
Reglement lidmaatschap KBO-Etten en gastlidmaatschap
Resultaat enquête gehouden tijdens de paasviering op 3 april
Verslagen van de reizen die KBO-Etten jaarlijks organiseert
Foto’s en artikelen over activiteiten die wekelijks of maandelijks worden
georganiseerd.
Niet te vergeten de vaste column van Dick Appeldooren over het wel en nogal eens
het wee van onze biljarters

De website voor de KBO Etten ( www.kboetten.nl ) is gemaakt en wordt onderhouden door
Ria Trouw . Het aantal bezoeken aan de website bedroeg in 2017 : 4406
Theo van der Griend zorgt voor de vele foto’s die op de website staan . Daarnaast is ook
Hans van Berkel als fotograaf zeer actief . Zijn foto’s : kboetten.nl-foto’s-H.v.Berkel
fotoalbums.
De onverwoestbare Piet Broos is nog steeds de man die er ook in 2017 weer voor zorgde dat
er de nodige, nuttige, informatie over de KBO in De Bode kwam.

Cliëntondersteuners:
Jan de Leeuw,
Rob van Heuveln
Piet de Regt.
Zij zijn o.a. betrokken bij de zg. keukentafelgesprekken in het kader van de WMO
Ouderenadviseurs: De dames Doortje Nooijens, Corrie van Gool de heren Martin Monden,
Flip Bouwmeester . Nieuw opgeleid in 2017: mevr. Marlies van Dongen en de heer Tjeu
Haenen
Belastinginvulhulpen:
De dames Corine Baarendse, Naantje Rokx en de heren Martin Monden, Piet Broos, Jan
Wiegers en Cees Musters
Hun telefoonnummers en e-mailadressen staan standaard afgedrukt in Het Lindeblad.
GOOB ( samenwerkingsverband van alle ouderenorganisaties in Etten-Leur)
Voorzitter:Harrie Dirkx die tevens in de gebruikersraad zitting heeft. Via dit overleg proberen
we invloed uit te oefenen in het belang van alle ouderen van Etten-Leur naar instellingen,
zoals gemeente, zorginstellingen, Woningcorporatie WEL e.d.
Gebruikersraad van De Linde:
Voorzitter: Rien van Halteren. Namens het KBO-bestuur: Harrie Dirkx. In de gebruikersraad
worden o.a. afspraken gemaakt i.v.m. de beschikbare ruimte in De Linde voor het
organiseren van activiteiten.
De vertegenwoordiger in de seniorenraad was in 2017 de heer Cees Musters, die ook
onze bestuursvergaderingen bezoekt als er relevante zaken uit de seniorenraad te melden zijn.
De seniorenraad is , voorlopig nog, een door de gemeente ingestelde raad die gevraagd en
ongevraagd advies kan geven over allerlei onderwerpen die verband houden met de belangen
van ouderen in Etten-Leur.

Contributie.
De contributie bedroeg in 201 € 22 per jaar per lid waarvan wij voor het jaar 2017 €11.93
moesten afdragen aan KBO-Brabant . Per 1 januari 2017 was deze afdracht € 16535

Kascommissie voor 2017: de heren Nico Geers en René Konings

Speciale bijeenkomsten:
6 maart Algemene ledenvergadering 130 leden aanwezig
Na de vergadering en nog voor de pauze hield de heer Enneking ex-huisarts uit Etten-Leur
een boeiend verhaal over zorg en gezond ouder worden.
Na de pauze nam de heer Frans Kapteijns van Natuurmonumenten ons mee in de historie van
de hei in het Brabants landschap
Maandag 3 april paasviering in De Linde 225 leden aanwezig
De collecte bij de viering was voor de stichting MEES. Een kleinschalig kinderdagverblijf
voor kinderen met een verstandelijke of meervoudig lichamelijke beperking. De collecte
bracht € 303,06 op
Na de viering was er een optreden van Lya de Haas met gitarist Hennie Korsten. muzikaal
geslaagd, maar enigszins ontsierd door wat reclamepraatjes van de muzikanten.

28 maart Koersbaltoernooi in de Nieuwe Nobelaer
Een jaarlijks succes. circa 250 deelnemers verdeeld over 24 teams met 2 teams uit België in
De Nieuwe Nobelaer. Veel lof voor de organisatie en belangstelling van Pers en omroep
Brabant
2018 zal een bijzonder toernooi worden: de 25e editie.

3 mei Bedevaart naar Meersel Dreef
Mevr. Nel Houtepen heeft steeds meer eer van haar werk: dit jaar 200 deelnemers.
Georganiseerd in samenwerking met KBO-Leur en –Liesbos. Het koor Liesleut verzorgde de
gezangen.

3 t/m 10 juni Achtdaagse reis naar Leipzig & Dresden 44 deeelnemers
Voor een terugblik : zie Het Lindeblad van september
13 t/m 17 juni Infoweek :Eigen regie houden Week van Wonen,Zorg en Welzijn
In deze week lieten op verschillende dagen ’s middags sprekers hun verhaal horen. De heer
Van Son,directeur van de woonstichting( over de huisvestingsproblematiek in Etten-Leur), de
heer Den Hartog , directeur van Avoord ( over verpleeghuis en hospice), wethouder JeanPierre Schouw( over de WMO) de heer. Konings: Centrum voor Wonen, Hoe wil ik wonen?
Mevr. Emmen: Wat maak ik mee als ik ouder wordt.
Op zaterdag was er voor de sponsors gelegenheid om hun producten en diensten te
presenteren. Pro Musica en het Zwanentranenkoor verzorgde muzikale optredens. Helaas had
de publiciteit het voor een deel laten afweten zodat op zaterdag de belangstelling tegenviel.
Op de overige dagen waren er gemiddeld zo’n veertig belangstellenden.

Van dinsdag t/m zaterdag was er in de lichtstraat van De Linde een demonstratie van
producten van Het Huis van Morgen. Hulpmiddelen gericht op eigen regie, zelfredzaamheid
en langer thuis wonen.
Maandag 31 juli de eerste van de NS-opstapdagen
Een groot succes met 450 aanmeldingen. .Informatieprogramma ging van start in De Linde.
Krijgt in 2018 een vervolg
31 juli 2-3 augustus voor de 23e keer fietsdriedaagse .Er waren over 3 dagen 186
deelnemers
Een en ander werd in een viertal vergaderingen voorbereid door het fietsdriedaagse comité
bestaande uit de dames Trouw, Houtepen en de heren Van Peer, Van den Wijngaard , Van der
Griend,Schellens uit het KBO-bestuur en de heren Van Egmond, A. van der Griend en
J.Verheijen. Alles onder bekwame leiding van de voorzitter Nico Geers de man die ook de
fietstochten op woensdagmiddag voor zijn rekening neemt, samen met zijn rechterhand en
fotograaf Hans van Berkel .
Gelukkig hadden we beter weer dan in 2016. Lunch bij de Fam. Stroop in Bosschenhoofd was
uitstekend 92 mensen maakten daar gebruik van. Afsluitende middag was weer ouderwets
gezellig. Onze onvermoeibare sponsorwerver ( dit jaar 39 sponsors) de heer Piet van den
Wijngaard had ook weer de nodige prijzen weten te regelen voor de traditionele verloting.
Speciaal woord van dank voor het personeel van De Linde dat op de laatste middag de
bediening knap voor elkaar had.
22 augustus dagreis naar de tuinen van Appeltern en tocht over De Linge
99 belangstellenden met 2 bussen
20 september Ledenontmoetingsdag van de kringen Etten-Leur,Rucphen en Zundert
Mevr.K.Schugard huisarts te Rucphen gaf in een interessant verhaal een aantal tips over
gezond ouder worden. Na de pauze was er een muzikaal optreden van Colette en Johan
9 oktober Cabaretmiddag.
Gezien het te verwachten grote aantal belangstellenden was de locatie dit jaar opnieuw de
Nieuwe Nobelaer
Cabaretier Ernest Beuving heeft een reputatie hoog te houden en hij maakte die deze middag
meer dan waar
Circa 300 bezoekers hebben genoten van zijn optreden.
.
Lunchvoorstelling ( à €25) op zondag 10 december met de Dutch Show Company ( in
kerstsfeer)
Een succes: 105 deelnemers

15 december Vrijwilligersavond

Ongeveer 135 vrijwilligers en bestuursleden met hun partner konden, tijdens deze
geanimeerde bijeenkomst, weer genieten van een voortreffelijk buffet. Een speciaal woord
van dank ( naast dat voor de leden van de kookclub) gaat uit naar Piet Bastiaansen(en zijn
echtgenote) die altijd weer ,ook bij de fietsdriedaagse , paas- en kerstviering voor betaalbare
gerechten en traktaties zorgt.
De muziek was in bekwame handen bij The Old Fashion Band
18 december kerstviering in De Nieuwe Nobelaer
Werd bezocht door ruim 310 leden.
De gebedsdienst met Piet de Leeuw en het koor van de Mariaparochie o.l.v. Ria van Ginniken
Collecte voor Suvrada ( stichting voor educatieve en medische hulp aan gehandicapte
kinderen in Nepal) bracht met nog wat aankopen tijdens de pauze ruim € 400 op.
Na de pauze het inmiddels vertrouwde Zwanentranenkoor . in de pauze van hun optrden gaf
Ria Trouw , onze webmaster, uitleg over de website van KBO-Etten

Activiteiten: door KBO Etten worden wekelijks ca 30 activiteiten georganiseerd door ca 70
vrijwillig(st)ers.
Deze activiteiten worden bezocht door ca 1.400 bezoekers.

Hieronder kort enige zaken met betrekking tot de activiteitenverenigingen
voor zover uw secretaris daarvan bericht mocht ontvangen.
De vermelde e-mailadressen voor inlichtingen/aanmelding.
Bingo
In 2017 10 X bingo gespeeld in De Linde op de eerste maandag van de maand met
gemiddeld circa 65/70 bezoekers. Koningsbingo 90 deelnemers, daarnaast nog een
Sinterklaasbingo
( theovandergriend@kboetten.nl )
Biljarten
De BVO ,Biljartclub Voor Ouderen, telt momenteel 34 leden . Er wordt elke middag
gebiljart.
De leden spelen onderling competitie en ook met 6 teams van 5 personen in regioverband. In
de regio spelen 32 teams uit 7 verenigingen.
In 2017 werd opnieuw deelgenomen aan Libre afvaltoernooi in Breda ( Vianden) 92
deelnemers 14 van BVO, Afvaltoernooi bandstoten Breda ( De Vlieren) libre afvaltoernooi
Breda ( Geeren-Noord) en toernooien in Bosschenhoofd en Standdaarbuiten
Jaarvergadering in januari waren 31 leden present
Inlichtingen Dick Appeldooren de man die u elke keer in Het Lindeblad aantreft met een
geestig verhaal over de biljartsport en zijn beoefenaren. ( d.c.appeldooren@hotmail.coml )

Bloemschikken
Liefhebbers kom,en drie keer per jaar bijeen in De Linde : met Pasen, in de herfst en met de
Kerst. Voor deskundige begeleiding wordt gezorgd. Gemiddeld 15-20 deelnemers

Contactpersoon:, mevr. Nel Houtepen Tel 5013471 nelhoutepen@live.nl

Bridge
In 1994 begonnen met 14 leden nu 186 .Er wordt gespeeld op maandagmiddag, dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend en op donderdagavond. Elke eerste zondag van de maand in
oktober t/m april zondagmiddagbridge.
2 mei de traditionele fietsdrive en op 19 december een heel stijlvolle kerstbridge
Eind september was er een beginnerscursus op vrijdagochtenden Kees Maas was daar de
“voorganger”geassisteerd door Piet Voesenek
Naast het 4-koppige bestuur zijn er nog 11 vrijwilligers die er voor zorgen dat de
bridgebijeenkomsten goed verlopen.
Secretariaat Mariolein Koevoets.
( gemak@ziggo.nl )
Cantorije gemengd koor 42 leden
Repeteert in De Linde
Bijzondere activiteit: een geslaagd lunchconcert op zondag 23 april
Contact: Isabella Hufkens, Paukeslag 111, 4876 EB isabellamets@hotmail.com
Fietsclub woensdagmiddag
Vaste kern van 16 tot 40 enthousiastelingen, fietstochten tussen de 35 en 45 km.
Op de laatste woensdag van augustus de picknickfietstocht van 74 km.( met de inmiddels
bekende koffie door Theo,Corrie, Nel en Wim) Dit jaar een geslaagde driedaagse fietstocht
waarvan eerder een verslag in Het Lindeblad ( juni 2017). Er zijn nog maar weinig cafés waar
de woensdagmiddagclub niet aangelegd heeft. Dit jaar waren het er een vijftiental..
. ( nicogeers@ziggo.nl )
Haken ( dinsdagmorgen 9.30- 12.00 uur)
Club opgericht in 2016 . Ook in 2017 waren 12 dames o.l.v. mevr. Tonny Koevoets , met
assistentie van mevr. Doortje Nooijens, hier weer enthousiast in De Linde met hun hobby
bezig.
ahmkoevoets@casema.nl

Handwerken ( in samenwerking met KVO) Ria Maas ( riamaas@ziggo.nl )
Dinsdagmiddag . wisselend aantal deelnemers. Momenteel een 40-tal .. Geen contributie.

Jeu de Boules
De Jeu de Boules-club heeft 12 leden en speelt op vrijdagmiddag van 13.15 tot 15.30 uur
van begin april tot november gezellig een balletje bij De Linde. In de winter en bij slecht weer
wordt er op de baan in De Kloostergaarde gespeeld. Contributie € 15 per jaar
Mevr. Elly Kunne-Wolf tel. 076 5021241 eengoedstel@ziggo.nl
Klaverjassen P.I.T. (Jan de Koning Tel 076 5013330 ) koning39@gmail.com
30 leden klaverjassen wekelijks op woensdag vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur.

Koersbal

De koersbalclub telt 45 leden die op maandagmorgen en vrijdagmiddag in De Linde spelen .
15 leden zetten zich in om alles goed te laten verlopen..Twee keer per maand wordt er aan
regiowedstrijden deelgenomen. Ook in 2017 werd er weer een groot koersbaltoernooi
georganiseerd in de Nieuwe Nobelaer met 24 ploegen en deelname uit België Daarnaast
deelname aan diverse koersbaltoernooien o.a. in Oud Gastel, Roosendaal en Halsteren
( a-suijkerbuijk@live.nl )
Leesclub
Telt momenteel 10 leden, Er worden 7 boeken per jaar gelezen.
Om de 6 weken komt men op maandagmorgen bijeen in De Linde van september tot mei om
een boek te bespreken
Het jaarlijkse uitstapje ging in 2017 naar Boijmans-Van Beuningen waar de tentoonstelling
“Gek van surrealisme”werd bezocht.
Inlichtingen: mevr. Elly Tesser, Bazuinlaan 29 4876 AC, robeltesser@gmail.com of Mevr.
Paula van herwijnen, Bazuinlaan 15, 4876 AC paulavanherwijnen@hotmail.com

Line-Dance. The Moving Stars
The Moving Stars bestonden in 2017 15 jaar. Gevierd in De Linde op 23 september
Aantal leden neemt gestaag toe: momenteel 46
Er wordt gedanst op maandagmorgen, steeds van 10-12.00 uur, op donderdagmiddag van
13.00-16.00 uur en op vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur in De Linde.
Ieder eerste vrijdagavond van de maand is er een gecombineerde line-dance- en
stijldansavond geweest( Muziek Hans van Berkel en Kees Baremans) . Plan is dit in 2018 te
continueren.
Op 30 juli was er een countrymiddag voor linedancers in De Linde . Een doorslaand succes :
werd door 115 personen bezocht. Gaat in 2018 een vervolg krijgen.
( kbaremans@casema.nl )
Nordic Walking
Vertrek elke zaterdagmorgen 9.00 uur met circa 12 personen vanaf de parkeerplaats “De
Peer”bij het Liesbos. Er wordt ongeveer 1 uur gelopen. Er is altijd plaats voor nieuwe leden.
Inlichtingen: Riet Feskens( 076 5012132) rietfeskens@ziggo.nl Jopie Menheere ( 076
5034774) jmenheere@hotmail.com

Orkest Pro Musica
De 22 leden repeteren op vrijdagmiddag in De Linde.
In 2017
Vier keer een concert in De Linde
19 mei samen met Amor musae uit Prinsenbeek
17 juni terrasconcert
25 augustus
10 nov. samen met koor ODI uit Etten-Leur
Dhr.Frans Aarts fransaarts43@hotmail.com 0620838329
Reizen
De reiscommissie bestaande uit Mevr. Nel Houtepen, en de heren Jack Melisse, Harrie Dirkx
en Martien van Peer organiseerde met succes in 2017

23 mei 2 bussen 110 personen naar Middelburg
3-10 juni 8-daagse reis naar Leipzig/Dresden 44 deelnemers
22 augustus 2 bussen, 99 personen Tuinen van Appeltern, tocht over De Linge aansluitend :
een gemist diner. Hoofdpijndossier dat door de penningmeester tot volle tevredenheid is
opgelost.
2-6 oktober 5-daagse reis naar Cochem 44 deelnemers
Speciale vermelding verdienen medeorganisator de heren Antoon Vermeulen en fotograaf
Hans van Berkel
.(Mevr.Nel Houtepen Tel 5013471 nelhoutepen@live.nl
Rikken/jokeren
Op dinsdagmiddag wordt er in De Linde gekaart Gemiddeld 60 rikkers en 25 “jokers”.
Het rikconcours in voor- en najaar werd in 2017 door ruim 150 personen bezocht... In
juni,juli en augustus ligt de competitie stil en is er gelegenheid tot vrij
kaarten. Dit jaar ter promotie ook 2 X op zondag een rik- en jokerinloop: ruim 100
belangstellenden.
Organisatie:,Kees Broks, Liza Aarts en Rien van Halteren. De heer Kees Broks Tel. 5037706
keesbroks@hotmail.com Rien van Halteren ( zie sjoelen)

Sjoelclub De Blije Sjoelers
Op donderdagmiddag , van 13.00 -16.00 uur spelen 27 enthousiaste sjoelers. Er wordt in drie
klassen gespeeld,
( rienvanhalteren@hetnet.nl )
Schilderen
Twee keer per maand op vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur in De Linde. Data in Het Lindeblad
Circa 15 deelnemers .In wisselende samenstelling aanwezig .Gemoedelijke, gezellige
bijeenkomsten met deelnemers variërend in leeftijd van 56 tot 84 jaar.
Mevr. Jeanne Koevoets-Wildhagen 076 5020843 jeanne48@ziggo.nl
Spellenmiddag
Er worden twee spellen gespeeld nl. jokeren en rummy cub.
Ongeveer 20 dames bezoeken de spelmiddag op maandagmiddag vanaf 13.15 uur. Er wordt in
competitieverband gejokerd. Daarnaast spelen een viertal dames Rummy Kub. Een en ander
wordt keurig geregistreerd. Het inschrijfgeld is de enige vorm van inkomsten en wordt aan het
eind van het seizoen gebruikt om de winnaars van prijzen te voorzien. Die prijsuitreiking in
juli is gekoppeld aan een gezellige middag met het bekende hapje en drankje.
( rienvanhalteren@hetnet.nl )

Tafeltennis
De tafeltennisclub 16 fanatieke 55-plussers van alle gezindten die op woensdagmorgen van
9.00 uur tot 12.00 uur in zaal 1 en 2 het hele jaar door in De Linde spelen. 8 leden spelen ook
nog mee in een West-Brabantse competitie.
Inlichtingende heer Karel Sluyter , Bleekershof 8, 4871 KD tel. 8884693
k.j.sluyter@casema.nl

Tai Chi en BVO ( Bewegen voor Ouderen)
Op maandag- en woensdagochtend. Momenteel in 2017 resp. 16 en 17 deelnemers. De
Stichting GEBO stelt t.b.v. de ouderbonden vrijwilligers beschikbaar voor deze activiteiten.
Inlichtingen: de heer Pim van der Boor pimofwillem@casema.nl
Yoga
samen met wijkvereniging Etten Centrum-Oost worden op maandagmiddag en maandagavond
lessen gegeven in De Linde die goed worden bezocht. Inlichtingen mevr. Nicole Blankers,
blankersnicole@hotmail.nl

