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Beste schuttersvrienden en vriendinnen.
 
Het jaar 2016 hebben wij al weer achter ons gelaten. Nog even terugkijkend kunnen wij met zijn allen 
concluderen dat het een jaar is geweest waar wij als vereniging met een goed gevoel op kunnen te-
rugkijken. Helaas zijn een aantal van onze leden ons ontvallen. Ik hoop dat de naaste familie de draad 
geleidelijk weer hebben kunnen oppakken.

In de maand november zijn wij met de gemeente en Horeca Zevenaar tot een overeenstemming 
gekomen dat wij 7 activiteiten vanuit ons schuttersgebouw mogen organiseren. Inmiddels hebben 
wij gezamenlijk een jaarkalender opgesteld om te voorkomen dat wij elkaar in het vaarwater zitten. 
Ik spreek hierbij nogmaals uit dat wij niet een concurrent willen zijn van de horeca maar hopen op 
een gezonden samenwerking waarbij er respect is voor elkaars belangen want samen kunnen wij het 
cement zijn voor de samenleving in de gemeente Zevenaar. Ik nodig de horeca uit om een keer een van 
onze activiteiten te bezoeken. Jullie zijn van harte welkom.

Het laatste evenement in ons schuttersgebouw kunnen wij met zijn allen trots op zijn. De Kerstshow 
welke wij samen met de Retteketetshowband hebben georganiseerd was een daverend succes. Een 
bijzondere dank aan de bouwploeg en alle vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt.
Het bestuur heeft de eerste vergaderingen al weer gehad. Op dit moment zijn wij bezig om bepaalde 
functies goed opgevuld te krijgen. Het bestuur kijkt vooral naar de toekomst en probeert de juiste 
persoon op juiste functies te krijgen. Het bestuur doet dit met veel respect en wat het beste is voor de 
schutterij.

Volgens de Chinese kalender is 2017 het jaar van de Haan. De Haan is waakzaam en alert, en dat zullen 
we in dit jaar ook terug kunnen zien. Het is op zich wel een veelbelovend jaar, maar goede resulta-
ten worden pas bereikt na de nodige inspanningen. In de loop van het jaar zal hard werken worden 
beloond. Voor ons is het jaar van de Haan een jaar van mogelijkheden, maar succes vraagt wel om 
de nodige inspanning, het komt ons niet zomaar aanwaaien. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar er 
gebeurt van alles. Geef het beste van jezelf!

Wij als schutterij Eendracht Maakt Macht zullen onze naam met trots blijven dragen en zorgen dat wij 
kunnen voortbestaan met onze eigen middelen en onze vrijwilligers.

Jan Berendsen             
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht
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Afgelopen 17 en 18 december hebben we weer een groots 
spektakel gehad in ons schuttersgebouw  met de Retteketet 
Kerstshow. Dit jaar was het thema van de Retteketet CIRCUS. 
Al drie weken van te voren is er gewerkt door een groot aantal 
vrijwilligers om er weer iets speciaals van te maken. Met een 
echte circustent en circusartiesten. Langs het vlooientheater en 
langs de verschillende pipo wagens naar de ingang van de grote 
tent. De kaarten voor de zaterdagavond waren dan ook weer in 
een rap tempo verkocht. Op de zaterdagavond was er ook een 
optreden van ABBA Fever. 

Ook op de zondagmiddag werd het weer een geweldig feest voor jong en oud. We kunnen met zijn allen 
weer terug kijken op een zeer geslaagd feest en tot volgend jaar.

Zoals elk jaar houden we op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar de nieuwjaarsreceptie in ons Schuttersge-
bouw. Dit doen we elk jaar samen met de Toetenburgers. Natuurlijk is deze nieuwjaarsreceptie niet alleen 
voor de schutters en carnavalsvierders maar ook voor de andere verenigingen in ons dorp, zoals de dorps-
raad Ooy.

Op 12 maart houden we weer onze rommelmarkt in het schuttersgebouw. Mocht u nog spullen op zolder 
hebben liggen en deze graag willen verkopen, huur dan een kraam. Natuurlijk is het ook mogelijk om spullen 
aan te leveren voor de kraam van de schutterij EMM. Zie hiervoor verder op in het schuttersvizier.

Niet vergeten 8 april Kleintje Kermis in ons schuttersge-
bouw. Na jaren het guldenfeest gehad te hebben zijn we 
overgegaan naar een ander naam Kleintje Kermis. Dit jaar 
met een geweldig optreden van John de Bever. Dus hou 
deze datum vrij in je agenda.

Namens het bestuur wil ik graag mededelen dat het 
koningschieten die jaar niet op de zondag is maar op de 
maandag! Dit omdat 4 juni 1e pinksterdag is. Dus is het dit 
jaar 5 juni!

Namens het Bestuur,
Wilco Weenink

 Van de bestuurstafel 
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Van het bestuur

Van het bestuur

Beste kaderleden, 
 
Donderdag 2 en 9 maart is er dit jaar weer gelegenheid om uw uniform te brengen om deze te laten herstel-
len/vervangen. Ik ga ervan uit dat iedereen die wat nodig heeft hier gehoor aan geeft zodat we alles op tijd 
hersteld en vervangen hebben. 
 
Namens het bestuur,
Geert Beudel

Van het bestuur
 Kledingcommissie
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Van de redactie

 Overzicht sponsers uniformenfonds 
Administratie kantoor Ikink  Gasperistraat 11  6904 LV      Zevenaar
ARGI      Bieslook 15   6942 SG     Didam
Ariës Natuursteen   Handelstraat  3   6905 DK    Zevenaar
Atelier Brigitte    Molenstraat 53   6901 CC      Zevenaar
Autoservice H. Jansen vof  Bethaniestraat 218  6826 TJ       Arnhem
Balk-Albalux    Industriestraat 16  6905 DA     Ooy-Zevenaar
Bloemisterij Schepers   Slenterweg  5   6905 DM    Zevenaar
Breuly Hoeve    Ooyse Dijk 2   6905 DS      Oud-Zevenaar
Bril 2000    Muldershof 67   6901 GZ      Zevenaar
Broekhuis    Ringoven 19    6826 TP       Arnhem
C.D. Reclame    Doesburgseweg 19  6902 PL      Zevenaar
Cateringbedrijf Gewoon Peter  Heiligehuisjes 23   6905 AB     Zevenaar
C-technology bv   Mr. Van Coothstraat 53d 5141 ER  Waalwijk
Design belettering en lichtreclame Bieslook 4g   6942 SG  Didam
Drankenhandel Terborgse Wijncentrale Postbus 112   7060 AC  Terborg
Formido Bouwmarkt   Edisonstraat 28   6902 PK Zevenaar
Garagebedrijf Maaike Aleven  Kampsingel 36   6901 JG  Zevenaar
Gertsen Tegelzettersbedrijf  Zuiderlaan 65   6905 AD Ooy-Zevenaar
Groenrijk Zevenaar   Pannerdenseweg 8A  6905 SE  Zevenaar
Hammer Computers   Mozartlaan 4   6904 GG Zevenaar
HBZ Bouw    Mallemolen 22   6901 GR Zevenaar
Het Tooling Services    Marconistraat  29  6902 PC Zevenaar
HPI Meubelen    De Steenmaat   7071  Ulft
John Kummeling bouw en onderhoud Elzenhof 83   6911 CB Pannerden
Jos Aries tegels Sanitair   Edisonstraat 54   6942 PZ  Didam
Landbouwbedrijf W.H. Uenk  Geldersewaard 1  6913 AZ Aerdt
Loonbedrijf Gebr. Sloot BV  Aerdtsedijk 20    6913 KD  AerdtLSP 
Quartz BV    Nieuweweg 283-A,   6603 BN  Wijchen
Montagenzo    Oliemolen 6   6905 SG  Zevenaar
N.T.S.     Spoorallee 2c   6921 HZ Duiven
Partycentrum de Griethse Poort  Oude Doesburgseweg 24 6901 HK Zevenaar
Partycentrum Staring   Grietakkers 3   6905 CD Zevenaar
PV Care     De Oliemeolen 12  6905 SG Zevenaar
Schildersbedrijf van Kerkhoff  Zuiderlaan 28-B   6905 AE Zevenaar
t Brillehuus Tolkamer   Rijnstraat 12   6916 BD Tolkamer
Telejob BV    Dorpsstraat 37   6617 AB Bergharen
Uitgeverij Cantharus bv   t Holland 3   6921 GX Duiven
Van Dijk Design en Engineering      
Van Keulen Vastgoed-Verhuur  Pannerdenseweg 3a  6905 SE  Zevenaar
Veehandel Bomers V.O.F.  Pannerdenseweg 12  6905 SE  Zevenaar
Veltins      
Verweijen Sierhekken en Constructie Helhoek 20   6933 PE  Groessen
Vierwind bouwservice   Rosandeweg 3    6905 DR Zevenaar
Vishandel Wennekes b.v.  Weteringstraat 1  7041 GW s-Heerenberg
Wezendonk Zand en Grind Bv  Vliegenwaard 2    6917 AB  Spijk GLD
Zaal Gieling Groessen   Dorpstraat 29   6923 AC Groessen
Zalencentrum ´t Centrum  Dorpstraat 78   6909 AN Babberich
Zweers Groen en Grondbewerking Hoevestraat 8A   6905 CC Zevenaar

Van het bestuur

Dit jaar is Koningschieten niet op zondag, maar op 2e pinsterdag. maandag 5 juni 2017.

Van het bestuur
 Let op: Koningschieten 2e pinksterdag 



 Jaarverslag 2016
De jaarlijks terugkerende evenementen worden in dit verslag belicht, maar ook de ‘spontane’ en soms 
onverwachte gebeurtenissen zullen beschreven worden. Wij hopen met dit verslag een weergave te 
geven van wat er zoal heeft plaats gevonden in en rondom  onze vereniging. Veel leesplezier.

Naast de geplande en normale activiteiten hebben we dit jaar veel tijd en energie gestoken om de ge-
meente duidelijk te maken dat de 4 ontheffingen die wij als schutterij hebben te weinig is. Als schutterij 
voelen wij ons verantwoordelijk ook naar andere verenigingen. Wij willen hen ook graag de gelegenheid 
geven om in ons mooie schuttersgebouw diverse activiteiten te kunnen organiseren. Na diverse ge-
sprekken met de gemeente,  de horeca van Zevenaar en de Zevenaarse Schutterijen is er uitendelijk een 
convenant tot stand gekomen waar horeca Nederland ook achter staat.
Het convenant is een pilot voor een jaar en houdt in dat er 7 ontheffingen gegeven worden i.p.v. 4. Het 
convenant is 1 jaar geldig. In november 2017 vindt er een evaluatie plaats met o.a. de schutterijen, de 
lokale horeca en Horeca Nederland. Als alles goed verlopen is, kan de APV worden aangepast onder 
verwijzing naar de pilot.

8 januari
De nieuwjaarsreceptie was weer erg gezellig. Iedereen had de mogelijkheid om elkaar onder het genot 
van een hapje en een drankje het beste te wensen voor het nieuwe jaar. 

6 t/m 9 februari
Carnaval met de Toetenburgers in het schuttersgebouw met Papa di Grazzi. Dit jaar onder leiding van 
Prins Jeroen I en zijn Adjudant Martin. 

19 februari
Ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest van Willy en Aggie Staring werd er een serenade ge-
bracht bij Zalencentrum Staring.

27 februari
Op deze avond werd het 20-jarig jubileum van de dorpsraad gevierd. Het schuttersgebouw was om-
getoverd tot een groot restaurant waar ongeveer 200 mensen genoten van een onvergetelijke avond 
met een 6 gangen diner verzorgd door de lokale horeca. Ook waren er optredens door van een aantal 
bekende mensen uit Ooy.

13 maart
Onze jaarlijkse rommelmarkt waar de nodige spullen weer aan de man gebracht konden worden.
Om 10:00 uur gingen de deuren open en het was net als vorig jaar weer een gezellige boel. De kraam-
huurders hebben dan ook goede zaken gedaan.

20 maart
Het schutters seizoen van Gelderland is begonnen met het indoorvendelen bij St. Martinus te Gaande-
ren. Na een fantastische dag behaalden de junioren een 3e prijs en werd Justin Kruijs 3e bij het accroba-
tisch vendelen.

26 maart
Ook dit jaar werd weer het Guldenfeest in samenwerking met Kaliber georganiseerd. Dit jaar traden zij 
samen op met de DJ’s Buurman en Buurman. Zoals altijd was het weer een gezellige avond. 

2 april
De dag van ons jaarlijkse Kaderfeest. Dit keer werden we meegenomen naar de jaren zeventig  met 
muziek van de mannen van Drive-in Starfighter. Alles was weer prima geregeld en het was een super 
gezellige avond.
Dit jaar waren er geen jubilarissen.

Van het bestuur 9 april
Optreden van de Die Innsbrucker Böhmische en de Isseltaler Muzikanten. In plaats van helemaal naar Zuid-
Duitsland of Oostenrijk te reizen voor een optreden van Die Innsbrucker Böhmische, kon men de vertolkers 
van het Böhmische muziekgenre in ons Schuttersgebouw beluisteren.
 
24 april
’s Morgens gingen we al vroeg met de bus richting Mechelen. Het was een erg koude dag en zelfs de 
sneeuw en hagel ontbrak niet. Gezellig was het natuurlijk zoals altijd wel.  
De uitslagen voor ons waren als volgt:
5e plaats koninginnenschieten Monic Zweers
9e en 10e plaats korps schieten Jeugd Luchtgeweer 
5e plaats korps schieten senioren Luchtgeweer 
5e plaats in de B klasse korps schieten senioren Luchtpistool 
3e plaats in de C klasse korps schieten senioren Kruisboog 
3e prijs solo vendelen senioren Justin Kruijs 
beste muziekkorps Crescendo
2e prijs voor marcheren 
1e prijs defileren 
3e prijs junioren vendelen
3e prijs aspiranten vendelen
3e prijs senioren vendelen

27 april
Koningsdag.
Samen met onze zustervereniging St-Anna hebben we deelgenomen aan de optocht. Net als vorig jaar vond 
het feest plaats rondom de Martinusschool. Ondanks het slechte weer waren er veel kinderen die met ver-
sierde fietsen deelnamen aan de optocht door de straten van Oud-Zevenaar. 

9 mei
Dit jaar hebben we met een delegatie van de schutterij op uitnodiging van de Veltins een bezoek gebracht 
aan de brouwerij in Meschede-Grevenstein (Duitsland). Tijdens de rondleiding werd de fabriek getoond en 
kregen wij de machines te zien waar de verschillende maten flessen, bierfusten en blikken werden afgevuld. 
Ook de ketels waar het bier gebrouwen wordt , werden getoond en er werd verteld hoe het proces in zijn 
werk gaat. Na de rondleiding moest natuurlijk ook het bier geproefd worden. Een echte Duitse lunch (een 
echte grote Duitse Schnitzel) kon natuurlijk niet ontbreken. 

14 mei
Dit jaar werd er een nieuw evenement in het schuttersgebouw georganiseerd nl. een tributeavond. Twee 
echte top bands stonden bij EMM op het podium, de CCR Revival band en de Tribute Eagels band New Gig 
in Town. Liedjes als Hotel California en Who’ll stop the rain maakten de optredens perfect. 

28 mei
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Gemeentehuis werd er een serenade gebracht bij het  
voormalige BAT (Turmac) gebouw waar nu het nieuwe gemeentehuis gevestigd is. 

5 juni
Het koningschieten, dit jaar hadden we maar liefs 3 kandidaten namelijk Frans Witjes met hulpschutter Ton-
nie van den Berg, Alice Witjes met hulpschutter Ben Balk en Edwin Jansen met hulpschutter Willy Zweers. 
Na 155 schoten was het Edwin Jansen die het laatste stukje van de vogel naar beneden schoot, hierdoor 
werden Edwin Jansen en zijn vrouw José het nieuwe koningspaar van 2016 -2017.
De prijzen werden als volgt verdeeld:
Linker vleugel  Alice Witjes  
Rechter vleugel   Willy Zweers  
Staart    Ben Balk 
Kop   Frans Witjes  
Romp    Edwin Jansen 
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7 juni
Tijdens de jaarvergadering werden het financieel jaarverslag en het kermisprogramma besproken. Bij het onderdeel 
bestuursverkiezing waren Geert Beudel en Fred Groenen herkiesbaar en zij werden unaniem herkozen.

19 t/m 21 juni
Kermis.
Zoals altijd was op zondag eerst de processie bij de kerk waarna de kermis echt kon beginnen. Zondagavond was 
het dan eindelijk zover en nadat er van het koningspaar Henny en Monic Zweers afscheid genomen was, werd het 
koningspaar 2016-2017, Edwin en José Jansen geïnstalleerd.
3 dagen werd er weer als vanouds kermis gevierd met de daarbij behorende rondgangen door het dorp. De muzikale 
begeleiding tijdens de rondgangen was uiteraard van muziekvereniging Crescendo. Bij alle bogenbezoeken werden 
we zoals altijd weer hartelijk ontvangen.  
De muziek tijdens de kermisdagen werd dit jaar voor de 25e keer op rij verzorgd door Kaliber die zich weer als van-
ouds liet horen.
Helaas werkten de weergoden deze dagen niet erg  mee. Maar ondanks alle regen die we gehad hebben, kunnen we 
terug kijken op een zeer geslaagde kermis. 

De prijzen van de bogen werden als volgt verdeeld:

Plaats   Naam
1e plaats  Ooyse Veld
2e plaats  St-Annaplein
3e plaats  Schuttersgebouw
4e plaats  Oud-Zevenaarseweg
5e plaats  Heilige Huisjes
6e plaats  Slenterweg
7e plaats  Zuiderlaan 2
8e plaats  Hoevestraat

26 juni 
Zoals het hele jaar al het geval was tijdens concoursen, was het bij de Kringdag de Liemers te Pannerden ook weer 
slecht weer. We hadden nog geluk dat wij als 1 van de eerste mochten starten en daardoor nog droog binnen kwa-
men. Maar daarna viel het echt de hele middag met bakken uit de lucht. Vele schutterijen kwamen dan ook helemaal 
verregend binnen.

De uitslagen voor ons waren als volgt:
3e plaats koningschieten Edwin Jansen
2e, 4e en 5e plaats  korps schieten Jeugd Luchtgeweer 
1e plaats in de C klasse korps schieten senioren Luchtgeweer 
1e plaats in de B klasse korps schieten senioren Luchtpistool 
4e plaats in de strijd om de wisselbeker schieten
2e prijs voor marcheren 
1e prijs defileren 
Wegens het slechte weer werden de vendelwedstrijden afgelast.

3 juli
Ter gelegeheid van het 50-jarig huwelijksfeest van Bart en Annie Teunissen werd er een serenade gebracht bij Zalen-
centrum Staring.

28 augustus 
Crescendo organiseerde voor de 8e keer de Open Ooyse Bierpulschuiwedstrijden  in het schuttersgebouw. Tijdens 
deze wedstrijd werd er gestreden om de Willy Hendriksbokaal, een wisselbeker die uitgereikt wordt aan het beste 
team. 

6 september 
Ter gelegeheid van het 80-jarig lidmaatschap van Theo van Alst bij Crescendo werd er een serenade bij Theo van Alst 
gebracht.

10 september 
Deze dag stond in het teken van de Jongdierendag. Het hele schuttersgebouw zat bomvol echter niet met schutters 
maar met kippen en konijnen. Voor de liefhebbers natuurlijk een geweldige dag om even te komen kijken.  

24 en 25 september
Tijdens ons jaarlijkse schuttersfeest hadden we deze keer op de zaterdagavond muziek van Bandje Speciaal. Ook 
kwam onze zustervereniging St. Anna weer op bezoek. De zondag hebben we de buurtbogen bezocht aan de Panner-
denseweg en de Oliemolen. ‘s Middag werden eerst de jubilarissen gehuldigd en was het weer tijd voor de verschil-
lende schietwedstrijden en natuurlijk het vogelknuppelen. De muziek werd weer door Paul Backbier verzorgd. 
Dit jaar hadden we de volgende jubilarissen:
25 jaar lid: Paul Goossens, Jan Keultjes, Theo Lemm, Dennis Versluijs, Evert-Jan de Vries, 
     Jimmy Wanders, Wilco Weenink en Jan Willem Zweers.
40 jaar lid: Jos Bloemberg, Wim Bus, Henk Scheerder, Keub Visser, Henk Wanders, 
     Tonny Wennekes, Theo ter Wiel en Simon de Wit.
50 jaar lid: Frans Jorna, Henk Staring en Gerrie Staring.
60 jaar lid: Henk Klaassen en Theo Klaassen Sr.
70 jaar lid: Stef  Lemm Sr.

De uitslagen van de wedstrijden waren als volgt:
Onderdeel  Vogelschieten   Vogelknuppelen
Linker vleugel   Wilco Weenink    Tjitske van de Meijde
Rechter vleugel   Ronald Lemm    Margrit Beudel
Staart    Roel Schepers    José Jansen
Kop    Harry Bruns    Ester Weenink
Romp    Harry Gertsen    Kristel Derksen

Plaats   Jeugd pistool   Jeugd geweer  
1e plaats   Joeri van Embden  Sven de Wit  
2e plaats   Sven de Wit   Jordy van Embden 
3e plaats   Jur Schepers   Joeri van Embden  

Bogen
1e plaats  Oliemolen
2e plaats  Pannerdenseweg

29 oktober
Dit jaar werd de 2e editie van het Halloweenfeest gehouden in ons schuttersgebouw. De zaal was net als vorig jaar 
prachtig versierd en er hing een gezellig  griezelig sfeertje.
De spooktocht werd een groot succes. Velen waren geschrokken van de griezeleffecten die ze onderweg tegenkwa-
men. Na de tocht was het tijd om bij te komen en kon er genoten worden van de feestavond. Helaas was deze wat 
minder druk bezocht.

18 en 19 november
Weer tijd voor de jaarlijkse pronkzitting van de Toetenburgers. Dit jaar werd deze op vrijdag en zaterdag gehouden en 
niet zoals voorgaande jaren op zaterdag en zondag. Prins Leo de eerste kwam uit de hoge hoed en hij wordt bijge-
staan door adjudant Marco. Ze gaan regeren onder de leus: Vier dagen is iedereen de klos want wij gaan Total Loss

20 november
Ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van Theo en Tonnie Schepers werd er een serenade gebracht bij Za-
lencentrum Gieling te Groessen waar het feest gehouden werd.

17 en 18 December
In dit weekend hadden we weer een spectaculair optreden van de De Retteketet showband met hun prachtige kerst-
show. Deze stond dit jaar in het teken van “Het circus”. In en rondom het schuttersgebouw was alles prachtig aange-
kleed met pipowagens en zelfs een echte circustent ontbrak niet.

9.8



 In dit nummer
Beste Lezer,            
 
Dit is het eerste schuttersvizier van 2017! 
In dit nummer zal er onder andere terug worden gekeken naar 2016.

Op dit moment ligt het schuttersseizoen even stil tot koningsdag.
Gelukkig hebben wij nog diverse activiteiten te beleven voor die tijd.

Graag zien wij u bij deze activiteiten! Kijk voor de datums naar de agenda.

Groet,
De redactie

Van de redactie

Beste schuttersvrienden,          
 
Even een geheugensteuntje, voor degenen die binnenkort gaan verhuizen.
Vergeet niet aan de ledenadministratie van E.M.M. uw nieuwe adres door te geven,
dan komt de kaart en het Schuttersvizier gewoon op het nieuwe adres.      
 
Namens het bestuur,
Erik Derksen, Ledenadministratie
Email: erikderksen@hetnet.nl   -    Telefoon: 0316-523166

Van het bestuur
 Ledenadministratie

•  Zi-j ‘s nie op ‘t küpke evall’n!.
   (Zij praat zonder blad voor de mond!)
•  Weer komm’n keunen kiek’n
    Kom gauw weer eens langs
•  Hold oe kreggel!
    Het ga je goed!
•  He’j kniens, he’j köttels
    Elk nadeel hep zijn voordeel
•  Welterust’n, kop in’t kussen, gat in’n arm, slaop ie lekker warm
    Lekker slapen!

 Zo is ‘t ........
Van de redactie

11



13

•  Er een nieuwe camera is binnen de schutterij?
•  Met kleintje kermis er proef wordt gedraaid?
•  De Retteket kerstshow 2016 binnen een week uitverkocht was?
•  Circus Renz hier jaloers op kan zijn?
•  Ben B. en de bouwploeg als zzpérs uitgeleend waren aan Retteket?
•  Er iemand ten huwelijk is gevraagd tijdens de Retteket kerstshow?
•  Je buiten een broodje “os”kon krijgen?
•  Er een vlooiencircus was?
•  De tijger ontsnapt was?
•  Vera van H. de kippenbokaal 2016 heeft gewonnen?
•  Je met de nieuwjaars receptie niet met de deur in huis kon vallen?

•  Op zondag 12 maart er weer een rommelmarkt is?
•  Guldenfeest omgedoopt is naar kleintje kermis?
•  Dit op zaterdag 8 april is?
•  Dat de gastoptreden John Bever is?
•  Dit jaar koningschieten op een maandag is i.p.v zondag?
•  Wij de concurrentie aan gaan met de meubelboulevards?
•  De sluitingsdatum van volgende schuttersvizier 17 april is?
  

 Wist u dat?
Van de redactie

 Schuttersvizier online
               
Het Schuttersvizier is ook elk kwartaal weer te lezen via de website van Schutterij EMM.  Wilt u het  
schuttersvizier liever digitaal lezen dan op papier? Stuur dan een mail naar slootlinda@gmail.com en dan  
ontvang je een mail wanneer het nieuwe schuttersvizier online staat. Daarnaast word je ook afgemeld voor  
de papieren versie van het Schuttersvizier.    
 
De redactie

Van de redactie

Steun aan diegene die ons steunen!!!
 
Onze adverteerders en sponsoren
 
Ook zij moeten steeds meer op de kleintjes letten.
 
Als wij nu proberen om hun, die ons vaak al 
heel lang steunen, ook de aandacht te geven 
die ze verdienen wanneer wij op zoek zijn naar 
goederen en of diensten welke zij kunnen 
leveren aan ons.
Hiermee tonen we naar hun onze waardering 
en bewijzen onszelf indirect een dienst.



Evenementen
Fotoverslag Retteketet Kerstshow 2016
Evenementen
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Evenementen

Steun aan diegene die ons steunen!!!
 
Onze adverteerders en sponsoren
 
Ook zij moeten steeds meer op de kleintjes letten.
 
Als wij nu proberen om hun, die ons vaak al 
heel lang steunen, ook de aandacht te geven 
die ze verdienen wanneer wij op zoek zijn naar 
goederen en of diensten welke zij kunnen 
leveren aan ons.
Hiermee tonen we naar hun onze waardering 
en bewijzen onszelf indirect een dienst.



Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
 

Tel. 0316 - 54 19 29

 Grote Rommelmarkt Zondag 12 maart 2016
Op zondag 12 maart 2016 zal er weer een rommelmarkt plaats vinden in het schuttersgebouw van Schutterij 
EMM Slenterweg 2 Ooy-Zevenaar. Vanaf 10.00u zullen de deuren open gaan voor het publiek en zullen om 
15.00 uur sluiten. Na het succes van vorig jaar zullen ook deze keer de mensen zelf hun waren aanbieden.
Wilt u uw zolder opruimen en de spullen verkopen huur dan een kraam via: www.schutterijemm.nl Schutterij 
EMM heeft zelf ook een kraam. Als u nog bruikbare en verkoopbare spullen heeft en u zelf geen kraam wilt 
of kunt huren is de ook de mogelijkheid uw spullen zaterdag 11 maart vanaf 10.00u tot 15.00u brengen. U 
kunt eventueel contact opnemen met de volgende telefoonnummers: 0316-523166 of 0621405589, voor na-
dere informatie. Grote spullen zoals kasten, bedden etc. worden niet verhandeld evenals etenswaren. Gezien 
onze ervaring zal het weer een gezellige drukte worden waarbij voor iedereen wat wils is. Wij zien u graag op 
13 maart 2016 in het schuttersgebouw EMM.
 
Bestuur schutterij EMM

Evenementen

Evenementen
 Kleintje kermis
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Ingezonden
 Tijger ontsnapt uit illegaal Kerstcircus in Zevenaar
Maandagmiddag is in Zevenaar een 
tijger ontsnapt uit een illegaal oper-
erend Kerstcircus dat gedurende het 
weekend haar kamp had opgeslagen 
nabij Schuttersgebouw EMM in Ooij-
Zevenaar. De tijger was gedurende het 
weekend actief tijdens  de Kerstshow 
van de Retteketet Showband. Nadat 
de tijger tijdens 2 shows ruim 1500 
bezoekers had vermaakt wist hij op 
maandag bij het opruimen te ontsnap-
pen. Diverse betrokkenen hebben nog 
gezocht naar de tijger, maar de tijger 
is tot op heden niet gevonden. Vol-
gens mensen die wél naar het Kerst-
spektakel geweest zijn schijnt het een fantastisch weekend te zijn geweest en blijkt het te gaan om een 
neptijger. De Retteketet Showband organiseert jaarlijks het Retteketet Kerstspektakel met een speciaal 
thema. Voor het thema Kerstcircus was het schuttersgebouw totaal omgedoopt tot een circustent met 
compleet versierde Pipowagens, waarzegsters, clowns en (illegale) wilde dieren. Voor meer informatie 
over de band, een bezoek aan een volgend Kerstspektakel en/of boekingen van het Retteketet Show-
band circus kijkt u op www.retteketetshowband.nl  

 

Na intensief overleg tussen de gemeente Zevenaar, horeca Nederland, de plaatselijke horeca en de vier 
Zevenaarse schutterijen is er een uitbreiding van vier naar zeven ontheffingen per jaar tot stand geko-
men.
Op de eerste foto wordt het document ondertekend door  dhr.. Wieleman, regio voorzitter van horeca 
Nederland.
De tweede foto ondertekend Guido Staring namens zalencentrum Staring
De derde foto voorzitter Jan Berendsen namens schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar.

Ingezonden
 Ondertekening uitbreiding ontheffingen para commerciële  
 regelgeving

Foto 1      Foto 2        Foto 3 



        

                
 
 

 

Ingezonden
 Schoonmaak- en kluszaterdag

Ingezonden
Toen is de ruzie begonnen...
Mijn vrouw en ik zaten op de bank terwijl ik zapte met de afstandsbediening. 
Ze vroeg: Wat is er op de TV? 
Stof, zei ik.

Toen is de ruzie begonnen...
---------------------------
Mijn vrouw gaf een tip voor wat ze wenste voor haar volgende verjaardag.
Ze zei: Ik wil een rode en hij moet van 0 naar 130 gaan in 3 seconden. 
Ik kocht voor haar een weegschaal.

Toen is de ruzie begonnen...
---------------------------
Mijn vrouw bekeek zich in de spiegel en was niet tevreden met wat ze daar zag. 
Ik voel me verschrikkelijk, 
ik vind me oud,
dik en lelijk. 
Ik heb het werkelijk nodig dat je me onmiddellijk een compliment maakt. 
Ik antwoordde: 
Je zicht is uitstekend.

Toen is de ruzie begonnen...
---------------------------
Mijn vrouw en ik waren op een bijeenkomst van oud leerlingen van haar school. 
Een van de aanwezige mannen was kompleet dronken en nam het ene glas na het andere. 
Ik vroeg mijn vrouw of ze hem kende. 
Zeker wel, zei ze zuchtend, 
wij zijn lang een koppel geweest en toen we uit elkaar gingen is hij begonnen drinken en is nooit meer 
gestopt. 
Ik zei: 
Wie had ooit gedacht dat hij dat nu nog aan het vieren zou zijn.

Toen is de ruzie begonnen...
---------------------------
In de supermarkt vroeg ik mijn vrouw of we een krat bier van 25 euro zouden bestellen. 
Ze zei nee en zonder mijn advies te vragen kocht ze een pot revitaliserende crème van 15 euro.. 
Ik zei haar dat een krat bier me veel meer dan de crème zou helpen om haar mooi te vinden.

Toen is de ruzie begonnen...
----------------------------
Enkele dagen geleden vroeg ik mijn vrouw waar we heen zouden gaan voor onze huwelijksdag. 
Ergens waar ik lang niet meer geweest ben, antwoordde ze. 
Ik stelde toen voor om naar de keuken te gaan.

Toen is de ruzie begonnen... 

Om niets worden ze tegenwoordig kwaad........
 

21212120
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Van het kader
Jeugdvendeliers
De jeugdvendeliers doen ook dit jaar weer mee met het Gelders Kampioenschap Indoor  Vendelen. Dit wordt 
gehouden op zondag 2 April in Millingen a/d Rijn. Dit jaar gaan ook de seniorvendeliers hier aan deelnemen 
wat dus een grote delegatie van E.M.M. inhoudt. Ook onze solovendelier Justin is weer ingeschreven en zal 
hier ongetwijfeld weer hoge ogen gooien bij de jury.

Er zijn nog geen tijden bekend  maar tegen die tijd wordt iedereen die meegaat hierover geïnformeerd.
Vooraf aan dit evenement zal er extra geoefend worden waardoor de winterstop ingekort wordt. De jeugdven-
deliers die hiervoor in aanmerking komen worden hier apart voor uitgenodigd.

Vanaf begin april kan alle jeugd, die een keer wil proberen of het vendelen wel leuk is, weer iedere vrijdag-
avond om 19.00 uur terecht in ons schuttersgebouw om te oefenen.

Voor nadere informatie kom rond dat tijdstip naar ons schuttersgebouw of bel:
Willy Staring  06-51369793
Henny Zweers 06-52582931

Woordzoeker

G E L D E R S C A R N A V A L 

G G E Z M E D A I L L E N T E 

G N O J E L R A A J R O O V L 

L I E M E R S I G G F E E S T 

H D P K O S I R A L I B U J E 

O I A I K G A D G N I R K D K 

V E R K L E E D P A R T I J E 

E H A O N R R L K E O Z N A A 

R C C D E U R T I S E C T I E 

Z S E N T L A N D J U W E E L 

I R T A A N W A S N K A T E R 

E E A M D I E H G O O H G E E 

N D M M T S E E F T S R E K N 

T N O O Y I S N E K I U K I J 

D O L C V R O L I J K H E I D 
 
AANWAS 
AANZOEK 

CARNAVAL 

COMMANDO 

DEUR 

FEEST 

GELDERS 

HOOGHEID 

JONG 

JUBILARIS 

KATER 

KERSTFEEST 

KRINGDAG 

KUIKENS 

LANDJUWEEL 

LENTE 

LIEMERS 

MEDAILLE 

MOGELIJKHEID 

ONDERSCHEIDING 

OOY 

OVERZIEN 

PARACETAMOL 

RONDTREKKEN 

SECTIE 

VERGADEREN 

VERKLEEDPARTIJ 

VOORJAAR 

VROLIJKHEID 

Oplossing vorige puzzel: Fijne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar

Bij de vorige puzzel is er helaas wat misgegaan waardoor 
sommige letters ontbraken, onze excuses voor het ongemak. 
Ondanks deze hindernis willen wij Artje Elferink-Sonneveld 
van harte feliciteren met het winnen van kaartjes voor Kleintje 
Kermis. Wilt u ook kans maken op een leuke prijs? Stuur dan 
het juiste antwoord voor zaterdag 1 april 2017 op naar schut-
tersvizieremm@gmail.com en wie weet ben jij de volgende 
gelukkige prijswinnaar. 

Soms zijn er eenvoudige vragen in het leven, waarop soms een onverwacht antwoord is, dit is er een:

Waarom sommige mannen wel een hond en geen vrouw hebben.....

1. Hoe later je thuiskomt, des te blijer is de hond om je terug te zien...
2. Honden merken het niet eens op als ze met een andere naam worden aangesproken...
3. Honden hebben geen commentaar als er een hoop rommel op de grond ligt.....
4. De ouders van je hond komen nooit op bezoek!!
5. Honden vinden het normaal dat je je stem verheft als ze moeten luisteren...
6. Nooit moet je wachten, je hond is altijd klaar om mee te gaan!!!
7. Honden vinden het niet erg als hun baasje stomdronken is.....
8. Honden gaan graag mee vissen of jagen...
9. Een hond zal je s'nachts niet wakker maken met de vraag: neem je na mij nog een andere hond?
10. Als je hond puppy’s krijgt.....zet je een advertentie in een blad en geef je ze weg....
11. Je hond vindt het helemaal niet erg als je kraag niet goed zit en je de allergekste kleuren en kleren 
draagt.
12. als een hond aan je ruikt en de geur van een andere hond opmerkt.....wordt de hond niet boos, 
hij vindt het best interessant!
13. Honden rijden graag mee, zelfs in het laadgedeelte van je pick-up truck!
 
Ook nog belangrijk.......
 
14. als de hond bij je weg zou gaan..... eist hij niet de helft van je bezittingen!

Ingezonden
Wel een hond en geen vrouw....
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 Verjaardagen
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 Sectievertegenwoordigers

•   Ria van den Beld  Handboogkorps
•   Linda Gerritsen  Kruisboogkorps
•   Hennie Zweers  Vendeliers
•   Wim Jansen   Geweerkorps
•   Jeroen ter Wiel  Officieren en overige kaderleden
•   Debbie Zweers  Amazones

 Donderdagavond: clubavond

Donderdagavond = EMM-clubavond.
Kom en doe mee:
1. EMM  houdt haar schietwedstrijden
2. De vendeliers oefenen
3. Mogelijkheid voor andere spelen zoals darten en kaarten
4. De bar is open en de consumpties zijn voor clubprijzen
5. Goede gelegenheid om afspraken te maken over feestjes, klusjes, e.d.
6. Besprekingen, bijeenkomsten, vergaderingen, overleg en meer van dat soort excuses om op    
    de “clubavond” naar de “tent” te komen

Van het kader

Van het kader

Van het kader

MAART        
Job Gertsen    01-03 
Frank Heijltjes     02-03
Harry Bruns     06-03
Gerben Staring     08-03
Martijn Elshof     11-03
Harrie Gertsen     12-03 
Erik Derksen     26-03
Hermie Zweers     27-03
Stefan Lemm     28-03
Harald van Poorten   29-03 
Roos Wanders-Eilers    31-03

MEI              
Joost Beerendonk   02-05 
Artje Elferink    02-05 
Femke van Vuuren    06-05
Tjitske Meijde    08-05   
Rob ter Wiel     09-05
Pascal Staring     10-05
Linda Gerritsen     19-05
Peter Janssen     21-05
Iwan ter Wiel     25-05
Henk Godschalk    31-05

APRIL        
Anton Bus     05-04
Wilco Weenink     05-04
Bart Schennink    11-04 
Jennifer Vos     16-04
Martine Vos     19-04
Rene ter Wiel     25-04
Harry van Alst    27-04

 

 
 

 

     “GROOTS” in het KLEINE WERK, door VISIE en PRECISIE. 
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Jaarprogramma
(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
Wanneer                Wat                                                           Wie              Waar
2017
Zon 12 Mrt  Rommelmarkt      EMM   EMM gebouw 
Zat     1 Apr  Kaderfeest (1e zaterdag april)    EMM    EMM gebouw 
Zat  8 Apr   Kleintje Kermis      EMM - Kaliber   EMM gebouw   
Zon  7 Mei     Kringdag de Liemers    Excelsior  Lobith
Ma 5 Jun   Koningschieten     EMM                               EMM geb&ter
Din  6 Jun   Kermisvergadering; 20.30 uur    EMM     EMM gebouw
Zon  18 Jun   Processie      EMM & Crescendo          Oud-Zevenaar
Zon  18 Jun  Kermis       EMM & Crescendo  EMM terrein
Ma  19 Jun   Kermis       EMM & Crescendo  EMM terrein
Din  20 Jun   Kermis       EMM & Crescendo  EMM terrein
Zat 24 Jun    Landjuweel        Oud Dijk 
Zon 27 Aug  Bierpulschuiven     Cresendo  EMM gebouw  
Zat    9 Sep   Jongdierendag(vanaf 9.00 uur)    KPV    EMM gebouw
Zat  24 Sep  Schuttersfeest     EMM    EMM gebouw
Zon  25 Sep   Schuttersfeest      EMM    EMM gebouw
Don  29 Sep  Kadervergadering 20.00 uur    EMM     EMM gebouw
Zat  04 Nov   St. Maarten optocht     Crescendo    St. Martinus
Vrij 18 Nov   Pronkzitting CV     Toetenburgers    EMM gebouw  
Zat  19 Nov  Pronkzitting CV     Toetenburgers    EMM gebouw
Zat  16 Dec   Retteketet Kerstshow     EMM   EMM gebouw
Zon  17 Dec  Retteketet Kerstshow     EMM    EMM gebouw
Zon 24 Dec  Begeleiding Gezinsviering (Jeugd)  Crescendo   St. Martinus

2018 
Vri  5 Jan   Nieuwjaarsreceptie     Verenigingen Ooy  EMM gebouw
10 t/m 13 Feb   Carnaval CV      Toetenburgers  EMM gebouw
   



Administratiekantoor Ikink
hét adres voor uw bedrijfsadministratie

Administratiekantoor Ikink
Paul Ikink De Gasperistraat 11 www.ikinkadministratie.nl
telefoon 06-12110062 6904 LV  Zevenaar info@ikinkadministratie.nl

 Wij bieden o.a. de volgende diensten:

● Begeleiden startende ondernemers ● Samenstellen periodieke rapportage

● Verwerken (dagelijkse) financiële administratie ● Samenstellen jaarrekening

● Verzorgen belastingaangiften (OB, LB, IB, VPB) ● Verzorgen salarisadministratie

 Tijdelijk iemand nodig voor uw administratie?

 Wij zijn ook als freelance administrateur beschikbaar.

Celsiusstraat 5, 69.02 PV ZevenaarCelsiusstraat 5, 69.02 PV Zevenaar


