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Beste schuttersvrienden en vriendinnen.
 
De lente is begonnen en de dagen zijn langer. Helaas laat de temperatuur het nog een beetje afweten, 
maar de natuur doet zijn werk. Ook de schutterij heeft in de gaten dat de lente is begonnen en heeft 
de binnen activiteiten afgesloten met een davert  “Kleintje Kermis”. Wij hebben afscheid genomen 
van het Guldenfeest, want het bleek dat vele en met name de jeugd geen gevoel meer hadden bij dit 
thema. Ik wil de evenementencommissie en Kaliber bedanken voor het vele werk wat hier aan vooraf 
ging. Ik was verheugd dat zoveel schutterij uit onze omgeving op de uitnodiging zijn ingegaan. Je ziet 
dan dat schutterijen elkaar verbinden ook al heb je niet alle dagen contact. 

Voor mij is dit een mooie opstap richting het 125 jarig bestaan in mei 2019. Op dit moment is het 
bestuur al bezig om de diverse commissies te gaan vullen. Wij willen als bestuur proberen dit met 
zoveel mogelijk jongeren te doen zodat de “ouderen” die altijd de kar hebben getrokken dit jubileum 
feest een keer kunnen genieten van hetgeen zij hebben opgebouwd. Natuurlijk zullen wij nog geregeld 
advies inwinnen want kennis wat je binnen de vereniging hebt laat je niet zomaar op de “plank” liggen.
De kledingcommissie is al volop bezig met de inventarisatie en hebben inmiddels een bedrijf gevonden 
in Duitsland die voor ons de nieuwe uniformen gaat maken. 

De eerste optredens hebben wij al gehad als dit wordt gepubliceerd namelijk koningsdag en het con-
cours in Lobith. 

Wij gaan ons nu opmaken voor het hoogtepunt van het jaar, namelijk het koningschieten op 5 juni (2e 
pinksterdag) en de kermis 19 t/m 20 juni. Zondag met de kermis nemen dan afscheid van ons huidige 
koningspaar Edwin en Jose. Zij hebben diverse concoursen achter de rug en hebben ons als EMM op 
een voortreffelijke manier vertegenwoordigd. Op dinsdag 6 juni is de algemene leden vergadering. 

Ik ga ervan uit dat velen de komende festiviteiten worden bezocht zodat er kan worden gezegd “Een-
dracht Maakt Macht”. Het is ook te hopen dat de weergoden ons bij de diverse festiviteiten en con-
coursen ons beter gezind zijn dan het afgelopen jaar. Veder reken ik weer op de fantastische samen-
werking met Muziekvereniging Crescendo welke wij de afgelopen jaren hebben gehad.

Ik wil de slagwerkgroep van Crescendo nu al heel veel succes wensen met de deelname aan het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

 Laten wij als schutterij EMM de komende jaren de handen uit de mouw blijven steken zodat 2019 in 
de boeken gaat als een nieuw hoogte punt waarbij de “jongeren” geleidelijk aan het stokje kunnen 
overnemen.

Ik ben nog steeds trots op onze schutterij waar de saamhorigheid de motor is.
Het bestuur wenst iedereen alvast een goede voorbereiding en een geweldige kermis.

Jan Berendsen             
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht
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Afgelopen  12 maart hebben we een rommelmarkt gehouden in ons schuttersgebouw EMM. Ook dit jaar 
weer een groot succes. Vele kramen verhuurd en natuurlijk waren onze eigen kramen ook weer goed gevuld. 
Ook over het aantal bezoekers was zeker niet te klagen en zien we graag weer uit naar de rommelmarkt voor 
volgend jaar.

Op 8 April hebben we voor het eerst Kleintje Kermis gehouden in Ooy. Dit als vervanging van het gulden-
feest. Dit jaar was er een speciaal optreden van John de Bever. Kaliber verzorgde voor de rest van de avond 
de muziek en was weer gezellig. Geweldig was deze avond dat de aanwezige koningsparen en niet alleen van 
onze eigen schutterij, maar ook van Spijk, Babberich, Groessen, De eendracht Ulft en st. Andreas Zevenaar 
er waren.  De opstelling van de muziek in het schuttersgebouw was anders als met de kermis en willen dit 
dan ook zo gaan blijven doen. Volgend jaar zeker weer een Kleintje Kermis in Ooy. Zie voor een sfeerverslag 
verder op in het schuttersvizier.

Op 27 april hebben we samen met onze zustervereniging st Anna deel genomen aan de optocht tijdens Ko-
ningsdag bij de st Martinus school. Ondanks dat de weersvoorspelling niet geweldig was, viel het uiteindelijk 
allemaal erg mee en is het een ontzettend gezellige ochtend geworden. 

7 mei nemen we deel aan de kringdag de Liemers bij Excelsior in Lobith. 

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!

Dan is er natuurlijk weer de Kermis op 18, 19 en 20 juni in ons schuttersgebouw EMM in Ooy-Zevenaar.

Namens het Bestuur,
Wilco Weenink

 Van de bestuurstafel 
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Van het bestuur

Beste schuttersvrienden,
De kermis komt er weer aan en dat betekent dat ook de schutterskaarten er weer aan komen.
Elk jaar komen onze vrijwilligers weer bij u langs om de kaarten (en deze schuttersvizier) bij u thuis te bezor-
gen.
U kunt het de bezorgers een stuk makkelijker maken, door de contributie via een incassomachtiging te
betalen. Onze penningmeester schrijft dan in maart/april de contributie van uw rekening af en de kaart kan
bij u in de bus gegooid worden. Dit is vooral handig, als u vaak niet thuis bent. Wanneer u geen incassomach-
tiging
hebt afgegeven moet u nl. contant betalen aan de deur. Ook moet u dan, wanneer u niet thuis bent als
de bezorger langs komt, de kaart zelf ophalen op de zaterdagavond voor de kermis, in het schuttersgebouw.
Dus als de bezorger bij u aan de deur komt en u hebt nog geen incassomachtiging afgegeven, doe dat dan
aan de bezorger. Hij/zij heeft de formulieren bij zich; vul ze in, dan wordt voor volgend jaar alles geregeld.
Maak het ons a.u.b. makkelijker en geef die machtiging af.

Tenslotte nog even een geheugensteuntje, voor degenen die dit jaar gaan verhuizen. Vergeet niet ook 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.
Fijne kermis,

Namens het bestuur,
Erik Derksen, Ledenadministratie
Email: erikderksen@hetnet.nl - Telefoon: 0316-523166 

Van het bestuur
 Ledenadministratie
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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 Stenenmaat 15  7071 ED 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  Aerdt
LSP 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    Nieuweweg 283-A  6603 BN              Wijchen 
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



 Uitnodiging algemene ledenvergadering Schutterij
  E.M.M. 6-6-2017

Namens het bestuur van schutterij Eendracht Maakt Macht nodig ik alle leden uit voor een

Ledenvergadering

Deze zal worden gehouden op dinsdag 6 juni a.s. om 20.30 uur in ons schuttersgebouw aan de Slenter-
weg 2 te Ooy-Zevenaar.

De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Opening.
2. Notulen van de vorige vergadering. (7-6-2016).
3. Ingekomen en uitgegane stukken.
 Deze dienen minimaal 5 dagen voorafgaand aan deze vergadering bij de secretaris   
 aanwezig te zijn.
4. Voorbereiding aanstaande kermis 18, 19, en 20 juni a.s.
5. Financieel jaarverslag.
6. Verslag kascommissie (Esther Elshof, Joost Berendonk en Linda Gerritsen).
7. Benoeming nieuwe kascommissie.
 Aftredend: Esther Elshof.
8. Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 2 jaar zijn: Willy Staring en Jan Berendsen.
 Aftredend en herkiesbaar voor de volle periode: Erik Derksen.
 Tijdelijke uitbreiding van het bestuur met Wim Uenk.
 Eventuele kandidaten moeten, met schriftelijke bereidverklaring van deze kandidaat en door  
 minstens 10 leden ondertekende voordracht, vijf dagen voor aanvang van deze vergadering bij  
 de secretaris worden ingediend.
9. Kaderzaken
10. Concours 2019
11. Wat verder ter tafel komt.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Fred Groenen
Secretaris E.M.M.                                                                                             

Van het bestuur
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 Conceptnotulen algemene ledenvergadering Schutterij
  E.M.M. 7-6-2016

Conceptnotulen algemene ledenvergadering Schutterij E.M.M. 7-6-2016.
Aanwezig: 35 leden, 8 bestuursleden.
Afgemeld: 11 leden, 1 bestuursleden.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur en heet iedereen welkom op deze vergadering. Er 
wordt 1 minuut stilte gehouden ter herdenking van de overleden leden en dierbaren. Hierna volgt een 
korte terugblik van de activiteiten vanaf de vorige ledenvergadering en een kort openingswoord.
De voorzitter meldt dat Erik Derksen i.v.m. een operatie afwezig is.

Van het bestuur

2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 9.-6-2015.
De notulen van de vorige vergadering stonden in het schuttersvizier, hier zijn geen op- of aanmerkingen over.

3. Ingekomen en uitgegane stukken.
De ingekomen stukken vanaf de vorige vergadering worden doorgenomen.
Er wordt gevraagd in hoeverre de samenvoeging van de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar gunstig voor 
ons is. Dat is moeilijk te zeggen. De gemeente Rijnwaarden is wel soepelere met een aantal regels bv. met 
het inzetten van verkeersbegeleiders. De bezorgdheid hierover is meegenomen tijdens de hoorzitting ook 
het para commerciële beleid is hier aangekaart.
We blijven over dit soort zaken in contact met de Rijnwaardense schutterijen. 
Binnenkort is er een overleg met de horeca van Zevenaar over het para commerciële beleid.
 
4. Voorbereiding kermis.
Edwin en José Jansen is het nieuwe koningspaar geworden. We hebben overleg gehad met de bogenbuurten 
en het wordt steeds lastiger om dit goed ingevuld te krijgen ook omdat we dit jaar 2 extra bezoeken hebben: 
nl het koningshuis en het St-Annaplein.
De bezoeken zijn als volgt:
Zondagavond: Pannerdenseweg en de Hoevestraat
Maandagochtend: Zuiderlaan 2, Zuiderlaan 1 en de Slenterweg
Maandagavond: Heilige Huisjes en het Ooyseveld
Dinsdagochtend: St-Annaplein en de Oud-Zevenaarseweg
Zaterdagochtend graag hulp bij het opbouwen.
Het meubilaire moet nodig schoongemaakt worden. Er worden vrijwilligers gevraagd. Donderdag 9-6 en 
woensdag 15-6 zijn er mensen die dit willen gaan doen.
Wij hebben dit jaar de organisatie voor de dinsdagochtend. Bij de Kroon is alles geregeld.
De commandant doet het volgende verzoek: Iedereen zo snel mogelijk aantreden als er gefloten wordt. 
Graag de sectievertegenwoordigers helpen om iedereen te mobiliseren.
Het is nog niet duidelijk of er botsauto’s komen. Er waren goede afspraken gemaakt maar deze lijken niet 
nagekomen te worden. De rest van de attractie is geregeld. 

5. Financieel verslag.
De penningmeester geeft aan dat we het afgelopen jaar weer hard gewerkt hebben en dat het financieel 
goed gaat. Wel hebben we dit jaar qua omzet moeten inleveren. 
Kosten die in de nabije toekomst te verwachten zijn: vervanging koelcel en CV ketels en vernieuwing van het 
dak (gedeeltelijk).
Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen. Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om  de hypotheek 
vervroegd af te lossen of omgezet kan worden i.v.m. de lage rente.
Dit is al uitgezocht en is niet interessant omdat de hypotheek nog maar 2 jaar loopt tegen het huidige rente-
tarief. 

6. Verslag kascommissie (Jan Stokman, Esther Elshof en Joost Berendonk).
Jan Stokman geeft namens de kascommissie aan dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden en dat alles 
er goed uitzag. Applaus voor de penningmeester en Paul Sloot.

7. Benoeming nieuwe kascommissie.
Zittende leden: Esther Elshof (2e keer) en Joost Berendonk (1e keer), aftredend is Jan Stokman. Linda Sloot 
meldt zich aan als opvolger.
De voorzitter geeft nogmaals aan dat we een gezonde vereniging zijn en dat we dat ook zo moeten houden. 
Dit kan alleen maar als iedereen zich ook maximaal blijft inzetten.
 
8. Bestuursverkiezing.
Fred Groenen en Geert Beudel zijn aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beiden worden unaniem herkozen. 

9.. Kaderzaken.
Jennifer Vos geeft aan dat de kadercommissie graag op de hoogte gesteld wil worden als er zieken, geboor-
tes ed. zijn. Verder is er niets te melden.
 



•  Dan hei’j ’t schoap an’t drieten
(Dan heb je de poppen aan het dansen)
•  Hendig an
Voorzichtig / rustig aan
•  Hold oe kreggel
Het ga je goed
•  Zo drao as dikken stront
Heel erg langzaam

 Zo is ‘t ........
Van de redactie

 In dit nummer
Beste lezers,

De eerste activiteiten liggen alweer achter ons voor dit jaar. 

Een van de activiteiten hebben we het kermis seizoen mogen openen met verschillende schutterijen. 
Op naar een mooi kermis seizoen!

Veel leesplezier,

De redactie

Van de redactie
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10. Wat verder ter tafel komt.
Het programma van het kringconcours te Pannerden op 26-6 as. wordt doorgenomen.
In 2018 is het EGS in Leudal. Als schutterij willen wij 1 dag gaan. De reiscommissie is bezig om een 4 daagse 
reis te organiseren. Wie interesse heeft om mee te gaan kan zich aanmelden bij de reiscommissie. 
De concoursen voor 2017 worden in de kadervergadering definitief vastgesteld. 

11. Rondvraag.
- Henk Staring: vraagt of er al contact opgenomen is met de fam. Reuvers, De penningmeester geeft aan dat  
   dit al geregeld is.
  Tevens geeft hij aan dat Verweijen (sponsor van EMM) failliet zou zijn. Dit gaat over een andere Verweijen.
- Ria v/d Beld vraagt hoe het gaat als er een vrouw koning schiet. Zij wordt dan koningin maar hoeft het 
  koningsvest niet te dragen maar wel de vogel.
- Bennie Willemsen geeft aan dat Harold van Poorten en hij zich opgegeven hebben voor het ophalen van   
  oud papier en dat we als 4e op de wachtlijst staan.
- Amanda Bruns geeft aan dat er met het organiseren van het Halloweenfeest gestart wordt. We hebben 
  dezelfde band als vorig jaar. Tips en suggesties zij welkom. Het feest is op 29-10-2016. 
  Verder heeft zij gehoord dat de Moezel gaat verdwijnen en niet meer geschonken wordt. De Moezel was   
  de minst gangbare wijn en is uit het assortiment genomen. Er wordt aan gewerkt om bij bepaalde 
  gelegenheden toch weer Moezel te schenken.

12. Sluiting
De voorzitter geeft aan dat Wim Jansen een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor o.a. zijn inzet 
bij diverse verenigingen waaronder ook EMM. Namens EMM feliciteert hij Wim en Lucie.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een fijne kermis. 
Vervolgens sluit hij de vergadering.

Artikel 1
Jaarlijks vindt er op een door de ledenvergadering te bepalen datum het koningschieten plaats.
Artikel 2
Bij het schieten naar het koningschap zal worden geschoten op een houten vogel.
Artikel 3
Leden, die drie achtereenvolgende jaren lid zijn van onze vereniging mogen aan het koningschieten deelne-
men tegen betaling van een door de ledenvergadering bepaald bedrag.
Artikel 4
Deelnemers aan het koningschieten worden vooraf geregistreerd. Registratie kan alleen geschieden als de
deelnemer zich kan legitimeren en zolang nog niet alle geregistreerde deelnemers een schot hebben gelost. 
De volgorde van inschrijving is bepalend voor de volgorde waarin zal worden geschoten met dien verstande, 
dat de regerende koning het eerste schot lost.
Artikel 5
Elke deelnemer mag 1 hulpschutter aanstellen. Tijdens het registreren dient aangegeven te worden voor 
welke
deelnemer de hulpschutter schiet. De hulpschutter moet lid zijn van de vereniging.
Artikel 6
De diverse onderdelen van de vogel zijn als volgt prijsbepalend:
Koningschot – de romp van de vogel
1e prijs – kop
2e prijs - rechtervleugel
3e prijs – linkervleugel
4e prijs – staart
Voor het bepalen van de prijs dient het betreffende on¬derdeel geheel te zijn afgeschoten.

Van het bestuur
 Reglement voor het koningschieten
 onderdeel van het handboek E.M.M. Ooy-Zevenaar

Artikel 7
De in artikel 6 bedoelde prijzen, met uitzondering van het koningschot worden vastgesteld door het bestuur. 
De
prijs van het koningschot wordt vastgesteld door de algemene leden vergadering.
Artikel 8
Degene die het koningschot lost, is verplicht bij festiviteiten, waarbij hij uit hoofde van zijn titel aanwezig 
moet
zijn, te verschijnen in effen zwart kostuum of in andere gepaste kleding goedgekeurd door het bestuur. Bij 
het
naar buiten treden is hij verplicht de versierselen behorende bij het koningschap te dragen. De koningsvogel
dient de koning als herkenbaarheid te dragen.
Artikel 9.
Het koningshuis (afhaal adres) moet binnen het buurtschap Ooy zijn, welke wordt omgrensd door de zuid-
kant
van de Oude Rijn, de oostkant van de Dijk¬weg, de noordkant van de spoorlijn en de oostgrens van de 
plaats
Groessen.
Artikel 10
De koning is verplicht bij festiviteiten waarbij hij uit hoofde van zijn titel aanwezig moet zijn te verschijnen 
met een koningin in gepaste kledij en bij het naar buiten treden in lange kledij,
Een en ander in overleg met de kledingcommissie van E.M.M.gewoon op het nieuwe adres.
Artikel 11
De aangewezen bestuursleden verzorgen de administratie, de verplichte vergunningen, het beheer van het
wapen tijdens het koningschieten,en bepalen wanneer er prijs is geschoten.
Artikel 12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Er dit jaar weer een rommelmarkt was in het schuttersgebouw?
Deze blijkbaar een half uur te vroeg al open was?
De zaken wel erg snel zijn gegaan?
Er een handelaar alle spullen van de vrijwilligers in één keer wegkocht?
Er ook spullen worden aangeboden die niet vrijwillig zijn afgestaan?
Dit om sportschoenen gaat?
Er niet getapt mocht worden, dus er minder mensen waren?
Het kaderfeest weer gegeven is?
Dit een Duitse avond betrof?
Men Veltins ook heerlijk kan drinken uit pullen?
De muziek werd verzorgd door Starfighter?
Er drie jubilarissen waren met de naam Staring?
Harald van P. en Peter van O niet alleen vrouwelijke jubilarissen durven te kussen?
Er een loting werd gehouden?
Geen enkel lot een prijs opleverde?
De winnende loten onder stoelen of tafels geplakt waren?
De braadworst als afsluiting goed beviel?
Er dit jaar voor het eerst het “kleintje kermis” werd georganiseerd?
Dit voor Kaliber alvast een opwarming was voor het echte werk, de kermis?
John de Bever ook even aanwezig was?
Er hoog bezoek was van andere schutterijen?
Dit gaat over; Babberich, Groessen, Spijk, Ulft en Zevenaar?
Zij hebben gezien hoe wij er een feestje van maken?
Het daarom hopen is dat men volgend jaar weer komt?
De muntdames het soms niet aan konden?
Er gelukkig altijd hulp in de zaal staat?
Koningsdag op het schoolplein weer is geweest?
De voertuigen van de kinderen er weer prima uit zagen?
Het gelukkig mooi weer was?
Men het commando “bier drinken” nog niet is verleerd?
Er bij sommigen erg veel zenuwen opspelen voor het titelfeest van Feyenoord?
Het koningschieten dit jaar op pinkstermaandag is?
Wie zijn de kandidaten?  
De sluitingsdatum van volgende schuttersvizier 21 augustus is?
   

 Wist u dat?
Van de redactie

 Schuttersvizier online
               
Het Schuttersvizier is naast de papieren versie ook online te lezen.
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

•
•
•
• 
•   
•
•
•
•
•
•
• 
•   
•
•
•
•
•
•
• 
•   
•
•
•
•
•
•
• 
•   
•
•
•
•
•
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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
Verslag Kleintje Kermis op 8 april 2017

Evenementen

Evenementen

Op 8 april zag in ons Schuttersgebouw een nieuw feestje het levenslicht.
Na vele jaren het “Guldenfeest”  werd deze avond het nieuwe feest “Kleintje Kermis “ gepresenteerd.
Natuurlijk weer in prima samenwerking met het toporkest van KalibeR.

Kleintje Kermis is bedoeld als aftrap voor het nieuwe kermisseizoen en dat was goed te merken.
Er waren maar liefst zes koningsparen in vol ornaat aanwezig. Zij werden begeleid door hun koningswachten en 
besturen en zo ontstond er een bond gezelschap op de troon. De troon was, nadat de koningsparen van Zeve-
naar, Babberich, Ulft, Spijk, Groessen en natuurlijk ons eigen koningspaar Edwin en José met hun gevolg waren 
binnengehaald op de muziek van KalibeR, lekker gevuld.

Natuurlijk werd de avond afgetrapt met een vendelhulde, door een afvaardiging van onze vendeliers.
Nadat alle koningsparen op de foto waren gezet, werd de avond door KalibeR geopend met een dans voor alle 
koningsparen en vanaf dat moment kon er, net als met de echte kermis, volop gedanst worden.
Naarmate de avond vorderde, veranderde de muziek steeds meer naar de feestmuziek, zoals we die van de 
kermis allemaal kennen. De koningsparen kregen de aandacht, die ze ook verdienen en het werd steeds gezel-
liger. De dansvloer was goed gevuld en de beentjes gingen van de vloer.

Rond 23.00 uur was er een optreden van John de Bever, die vooral met zijn hit “jij krijgt die lach niet van mijn 
gezicht” het publiek enthousiast wist te krijgen.
Toen John de Bever vertrok naar zijn volgende optreden, nam KalibeR weer het heft in handen en werd er 
nog vrolijk doorgefeest tot in de kleine uurtjes. Helaas komt aan alles een einde en dus ook deze avond moest 
afgesloten worden.
Dat gebeurde echter wel geheel in stijl, met een het “Il Silenzio” voor alle koningsparen, kwam een gepast 
einde aan een geslaagd feest.

Iedereen vond het een geslaagde en gezellige avond en er gaan al weer stemmen op, om dit feest volgend jaar 
weer te organiseren. Foto’s van deze avond vind je op de volgende pagina en natuurlijk op onze site.



Evenementen
Fotoverslag Kleintje Kermis

Evenementen
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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

Evenementen
Programma Kermis (tijden onder voorbehoud) 
Schutterij EMM

Programma Koningschieten 
op maandag 5 juni 
2e Pinksterdag

Wie volgt het koningspaar Edwin en José Jansen op ????? 

14.45 uur  Verzamelen bij het Schuttersgebouw aan de Slenterweg.
15.00 uur  Afhalen van het koningspaar Edwin en José Jansen bij het koningshuis.
15.30 uur  Aankomst bij het Schuttersgebouw aan de Slenterweg.
15.50 uur  Inschrijven koningskandidaten en hulpschutters.
16.00 uur Aanvang Koningschieten met het openingsschot door de nog regerende koning 
                      Edwin Jansen.
21.00 uur  Sluiting.

Zaterdag 17 juni: 
Van 20.00 tot 22.00 uur is er gelegenheid voor het afhalen van vrijkaartjes voor de draaimolen voor de 
kinderen van de leden. Tevens is er gelegenheid om het lidmaatschap alsnog te voldoen.

Zondag 18 juni:
17.00 uur Ophalen koningspaar en bezoek bogen
20.00 uur Inhuldiging nieuwe koningspaar en dansen met KALIBER

Maandag 19. juni:
10.00 uur Bezoek bogen
11.30 uur Dansen met KALIBER
18.00 uur Bezoek bogen
20.00 uur Dansen met KALIBER

Dinsdag 20 juni:
08.15 uur Afmars naar St. Martinuskerk
09.00 uur Schuttersmis met aansluitend vendelhulde en defilé
11.00 uur Bezoek bogen
19.00 uur Ophalen koningspaar
20.30 uur Dansen met KALIBER

De definitieve tijden worden vastgesteld tijdens de kermisvergadering.



Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
 

Tel. 0316 - 54 19 29

19.

Ingezonden
 Uitslagen indoorvendelen EMM Ooy-Zevenaar



Ingezonden
Slagwerk Crescendo

De slagwerkgroep van Crescendo gaat in de zomer van 2017 deelnemen aan het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Het WMC wordt eens in de vier jaar geor-
ganiseerd en is een speciale aangelegenheid waarbij de muzikale top vanuit de hele 
wereld zich met elkaar laat meten.
 
De slagwerkgroep zal tijdens het WMC een speciaal programma laten horen, dat ge-
componeerd is door twee Zevenaarse componisten, te weten Maarten Zaagman en 
Dolf de Kinkelder. Zij hebben een divers en uitdagend programma voor zowel spelers 
als publiek gecomponeerd. Er zijn zelfs speciale percussie instrumenten ontwikkeld 
om het juiste geluid en bijbehorend gevoel te kunnen creëren. 

Om ook het publiek in Ooy en omstreken deze muziek te laten horen, speelt de 
slagwerkgroep de première van hun programma tijdens het slagwerkweekend Rake 
Klappen. Tijdens dit muziekweekend in Het Musiater zullen ook de jonge slagwerk-
ers van de Beat Builders samen met Music Machine, het jeugdorkest, een spetterend 
optreden verzorgen. 
  
Afgelopen januari hebben deze jeugd-
muzikanten hoge ogen gegooid tijdens het 
jeugdorkestenfestival in Doetinchem. In de 
categorie ‘Gevorderde Jeugdorkesten’ 
wisten zij de eerste prijs te behalen. 

Kunnen de slagwerkers u ook raken? 

Rake Klappen
Zaterdag 8 juli 2017 vanaf 20:15 uur 
Zondag 9 juli 2017 vanaf 14:15 uur 

Entree: € 12,50 
Kaarten verkrijgbaar via Het Musiater.
www.Crescendo-Zevenaar.nl 

Als je denkt dat de mammoet uitgestorven is, dan heb je het mis, 
want ............. 

mam moet eten koken,... 

mam moet koffie zetten,... 

mam moet de was doen,... 

mam moet boodschappen doen,... 

mam moet de bedden verschonen... 

mam moet de rommel opruimen,... 

mam moet ramen lappen... 

mam moet strijken... 

mam moet helpen met het huiswerk,... 

mam moet zorgen dat het huis schoon is,...

mam moet helpen in de tuin,... 

mam moet zorgen dat alle rekeningen op tijd betaald worden,... 

mam moet als het nodig is dokter zijn, ... 
en als mam een man heeft met twee linkerhanden of een ontzettend luie, moet ze ook nog elec-
tricien, timmerman, fietsenmaker, schoenmaker etc, etc, etc, zijn,
MAAR mam moet vooral niet ZEUREN!!!

Ingezonden
Mammoet uitgestorven?



Woordzoeker

E K E G D N E R E T S K N I P 

M E N E N F I N A N C I E E L 

A O K W O D N A M M O C G D R 

C Z O E H G A D S G N I N O K 

H E N E G A D T S E E F I A C 

I B I R H B R A A D W O R S T 

N H N W O O R D Z O E K E R T 

E O G P A H C S T A A M D I L 

T N S M A A E I T N A K A V K 

E D C T B E G R O T I N G M A 

I E H C L O B R E N I L R E B 

H R A G E Z E L L I G H E I D 

C D P A H C S D N E I R V H T 

S E J T L E G O V L K O E T S 

N N O O F E L E T K E R M I S 
 

BEGROTING 
BERLINERBOL 
BEZOEK 
BRAADWORST 
COMMANDO 
FEESTDAGEN 
FINANCIEEL 
GEWEER 
GEZELLIGHEID 
HOND 
HONDERDEN 
KERMIS 
KLEIN 
KOETS 
KONINGSCHAP 
KONINGSDAG 
LIDMAATSCHAP 
MACHINE 
PEN 
PINKSTEREN 
SCHIETEN 
TELEFOON 
VAKANTIE 
VERGADERINGEN 
VOGELTJES 
VRIENDSCHAP 
WOORDZOEKER 
 

Oplossing vorige puzzel: Gezelligheid kent geen tijd! 

Uit vijf goed ingestuurde antwoorden hebben wij een winnaar getrokken. De gelukkige winnaar 
van de prijs is geworden Willy Leferink, van harte gefeliciteerd. Jouw prijs zal zo snel mogelijk bij 
jou langs gebracht worden.
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 Sectievertegenwoordigers
•   Ria van den Beld  Handboogkorps
•   Linda Gerritsen  Kruisboogkorps
•   Paul Staring   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

MEI       

JULI        
     
Peter Janssen   21-05
Iwan ter Wiel   25-05
Henk Godschalk  31-05

      
Thea Klutman    01-07
Gerda v/d Berg-Holewijn 05-07  
Mike Kruijs    09-07  
Sjors Kruijs     09-07 
Ronald Lemm    12-07  
Dirk Spruijt       24-07  
Guus Bus    27-07  
Robert Lemm    30-07 

JUNI       

AUGUSTUS        

      
Ans Grootonk-Jansen 01-06
Wouter Lemm  10-06  
Piet Elshof  12-06 
Geert Beudel  13-06 
Yordi van Embden 14-06 
Tonny van den Berg 26-06  

      
Bart van Alst   01-08 
Hennie Zweers   04-08  
Paul Sloot   05-08  
Peter Gertsen   09-08  
Hidde Essers   11-08  
Erica Staring-Volmeijer  11-08  
Camil Staring   25-08  
Nickey Kruijs   31 08
Debbie Zweers-ter Wiel  31-08 

        

SEPTEMBER              
Rick Berendsen   06-09  
Quchalin Wijnholts  12-09 
Jouri van Embden  13-09 
Ester Weenink v.d. Meyde 13-09
Justin Kruijs   23-09  
Edwin Jansen   26-09  
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Van het kader
Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen
Op zondag 2 april zijn onze jeugdvendeliers naar het GKIV geweest. Dit staat voor Gelders Kampioenschap 
Indoor Vendelen.
             
Ditmaal samen met de senior vendeliers. Dit geeft voor de jeugd toch wel een extra boost om te zien dat de 
senioren ook aanwezig zijn. Nadat we vele jaren al vroeg in de morgen moesten vendelen was het dit keer in 
de namiddag. Gelukkig wel kort achter elkaar. De junioren waren als eerste om 15.00 uur, waarna om 15.20 uur 
de senioren, om 15.40 uur de aspiranten en Justin als solovendelier als laatste om 16.00 uur. 
De aspiranten behaalden in hun klasse een 2e prijs
De senioren behaalden een 1e prijs en misten nipt het Gelders Kampioenschap
              
Justin deed ondanks een knieblessure weer een geweldige show maar zijn blessure speelde toch parten waar-
door er geen prijs voor hem was. Justin, beterschap.
              
Dan de junioren. Vooraf moesten we de vorig jaar behaalde wisselbeker inleveren. We hadden het net zo goed 
schriftelijk af kunnen doen want wederom waren zij de beste in hun klasse, superieure b, en behaalden we-
derom het Gelders Kampioenschap en we konden de beker weer mee naar Ooy nemen. 
              
Voorwaar, een heel grote prestatie. Gefeliciteerd.

Van het kader
Geboortekaartje
Wij willen via deze weg de trotse ouders Iwan en Suzanne feliciteren met hun zoon Kris.
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Jaarprogramma
(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
Wanneer                Wat                                                           Wie              Waar
2017
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
Zon 24 Jun    Landjuweel        Oud Dijk 
Zon 27 Aug  Bierpulschuiven     Cresendo  EMM gebouw  
Zat    9 Sep   Jongdierendag(vanaf 9.00 uur)    KPV    EMM gebouw
Zat  23 Sep  Schuttersfeest     EMM    EMM gebouw
Zon  24 Sep   Schuttersfeest      EMM    EMM gebouw
Don  28 Sep  Kadervergadering 20.00 uur    EMM     EMM gebouw
Zat  04 Nov   St. Maarten optocht     Crescendo    St. Martinus
Vrij 17 Nov   Pronkzitting CV     Toetenburgers    EMM gebouw  
Zat  18 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    6 Jan   Nieuwjaarsreceptie     Verenigingen Ooy  EMM gebouw
10 t/m 13  Feb   Carnaval CV      Toetenburgers  EMM gebouw
Zon        11 Mrt  Rommelmarkt      EMM   EMM gebouw 
Zat       8 Apr  Kaderfeest (1e zaterdag april)    EMM    EMM gebouw 
Zat         15 Apr   Kleintje Kermis      EMM - Kaliber   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


