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Beste schuttersvriendinnen en -vrienden,

De zomer 2018 is een zomer geweest om in te lijsten. Veel warmte, zon en droogte. En zoals
altijd is de ene helft van de Nederlanders tevreden en de andere helft niet. Geleidelijk aan is
de zomer op zijn retour en zie je dat het buitengebeuren van de schutterij bijna aan zijn eind
komt. Op het moment dat ik dit zit te schrijven staan wij voor het Europees schutterstreffen in
Leudal. Daarna hebben wij nog het schuttersconcours in Pannerden, 9 september en als
kers op de taart ons schuttersfeest, 29 en 30 september. De diverse binnen activiteiten
worden daarna weer opgepakt.

In de afgelopen tijd is er hard gewerkt door de sponsorcommissie en kledingcommissie.
In november zal bij iedereen die een nieuw uniform krijgt de maat worden opgenomen.
Want ons jubileumfeest op 18 en 19 mei 2019 komt nu steeds dichterbij.
De slogan luidt niet voor niets: “Bijna 125 jaar jong van hart!”

Terugkijkend kunnen wij met elkaar concluderen dat wij een gezellige en mooie kermis
hebben gehad onder aanvoering van ons koningspaar Harald en Arianne.
Tijdens de kermis hebben wij als schutterij ervoor gezorgd dat onze oud-commandant de
Koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen. Harrie heeft dit dik verdiend. Zijn inzet en
betrokkenheid bij EMM is van ongekende waarde. Harrie nogmaals van harte gefeliciteerd,
je hebt het verdiend.

Tijdens het concours in Giesbeek, de vuurdoop van onze nieuwe commandant, Hennie
Zweers, hebben wij als schutterij een 5-tal 1 e prijzen weggesleept. Geweldig!
Het schuttersfeest is al weer in aantocht en ik hoop dat vele van de leden het feest gaan
bezoeken tenslotte is het een feest voor en door alle schutters. Je geeft hier ook de
betrokkenheid met schutterij EMM mee aan.

Als bestuur mogen wij dankbaar zijn voor de vele vrijwilligers zijn die zich jarenlang in zetten
voor onze schutterij en daar willen wij tijdens het komend schuttersfeest weer bij stil staan. Wij
willen diverse leden huldigen voor hun lange verbondenheid aan onze vereniging.
Ik hoop dat we met z’n allen weer een gezellig feest mogen en kunnen vieren en waar de
saamhorigheid hoog in het vaandel van Eendracht Maakt Macht mag staan.

Ik wens u allen namens andere bestuursleden een fijn en mooi schuttersfeest toe.

Jan Berendsen             
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht
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Van het bestuur

 
• Op 3 juni hebben we het koningschieten gehouden. Na het ophalen van Frank en Cindy kon de strijd
beginnen. Dit jaar stonden Alice Witjes met hulpschutter Ben Balk, Frans Witjes met hulpschutter
Tonnie van de Berg en Harald van Poorten met hulpschutter Hermi Zweers onder de schietmast. Na
een spannende strijd schoot Hermi met het 155 e schot het laatste stuk van de vogel naar beneden en
werden Harald en Arianne van Poorten het nieuwe koningspaar 2018-2019.
Het was een gezellige drukke middag.

• Op 10 juni zijn we naar de Kringdag de Liemers in Giesbeek geweest met het koningspaar Frank en
Cindy. Na een mooie fietstocht door het Zevenaarse Broek kwamen we in Giesbeek aan. Het was een
zeer warme dag met een erg lange rondgang van ruim 3 km door Giesbeek. Na een gezellige middag
bleek tijdens de prijsuitreiking dat we het meer dan uitstekend hadden gedaan en dat we alles
gewonnen hadden wat er te winnen viel..……de uitslagen staan in dit Schuttersvizier vermeld.
Overigens als er een prijs was geweest voor het meest enthousiaste koningspaar hadden we deze
ook zeker meegenomen !!!

• Op vrijdagavond 15 juni hebben we de koningsvlag gehesen, aan de Hoevestraat, bij het koningshuis van
Harald en Arianne waarna we een gezellige avond hebben gehad.

• Van 17 tot 20 juni hebben we weer onze jaarlijkse kermis gevierd. Zoals gebruikelijk zijn we
begonnen met de sacramentsprocessie met onze zustervereniging Sint Anna waarna we elkaar een
prettige kermis konden wensen bij Careza de Kroon. Ondanks dat Theo en Mariëlle gestopt zijn met
de Kroon hadden zij samen met Guido Staring de zaak toch nog een keer opengesteld voor de zondag
en dinsdag. Guido had er samen met zijn team alles aan gedaan en onder de klanken van Paul
Backbier konden we elkaar een fijne kermis wensen wat gelukkig ook door velen werd gedaan.
Zondagavond hebben we met Frank en Cindy het toekomstige koningspaar Harald en Arianne
opgehaald bij het koningshuis en hebben we daarna de boog aan de Schutstal bezocht.
Maandagochtend hebben we de bogen aan de Zuiderlaan 2 en Heilige Huisjes bezocht en
Maandagavond de bogen aan de Zuiderlaan 1 en Slenterweg.

• Dinsdagochtend zijn we keurig op tijd richting de kerk in Oud-Zevenaar vertrokken en hebben we na
de kerkdienst en het indrukwekkende defilé met de genodigden ontbeten bij Thoen en Thans. Van
daaruit hebben we de bogen aan het Annaplein en de Oud-Zevenaarseweg bezocht. Na een drukke,
gezellige middag kwam de laatste avond er al weer aan.
Dinsdagavond hebben we Harald en Arianne weer opgehaald bij het koningshuis en werd het
koningspaar met een vuilniswagen opgehaald en hoog en droog konden ze in de cabine op weg naar
de schutterstent voor de finale avond.

• Woensdagochtend hebben we met een grote groep mensen alles weer opgeruimd en met een paar
uur was alles weer schoon. Vele handen maakten licht werk en nogmaals dank voor de grote
opkomst !!

• Vrijdag 10 augustus hebben we een bezoek gebracht aan E.M.M. Spijk in verband met hun 120-jarig
jubileum.

• Op 17 augustus hebben we een serenade gebracht aan het bruidspaar Jos en Quchalin Zweers
waarna we een erg gezellige avond hebben gehad met muziek van KalibeR.
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• Op 19 augustus zijn we naar het Europees Schutterstreffen in Leudal geweest. Nadat we op
vrijdagochtend al 38 personen van EMM en Sint Anna hadden uitgezwaaid zijn we op zondagochtend
om 8.15 uur vertrokken met het (tegenvallende) aantal van 25 personen richting Leudal. Rond 10.30
uur waren we op het feestterrein en voegden de leden die het hele weekend in Leudal waren zich bij
ons. Rond 14.30 uur konden we aan de rondgang beginnen met startnummer 355. Rijen dik stonden
de mensen en zelfs veel zelfgemaakte tribunes op de oprit van de huizen. Ondanks dat de groep niet
erg groot was, was er toch veel bewondering voor de vele disciplines die we binnen ons korps
hebben.

Om 18.00 uur zijn we weer met de bus terug gegaan naar Ooy waar we rond 20.00 uur welkom
werden geheten door Frans en Peter en hebben we nog wat gedronken en gegeten. Al met al een
lange, maar indrukwekkende dag.

• Op 1 september gaan we een bezoek brengen aan Sint Anna die hun jaarlijkse schuttersfeest vieren.

• Op 9 september gaan we naar de Federatieve Schuttersdag in Pannerden.

• Op 29 en 30 september gaan we ons eigen schuttersfeest houden waar het programma verderop in
deze Schuttersvizier te vinden is. We hopen dat velen dit Schuttersfeest met ons mee komen vieren.
Zaterdagavond met Feest DJ Danny en Zondagmiddag met Paul Backbier.

Namens het bestuur,

Jelle Berends 
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Van het bestuur
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,
Peter Gertsen, Ledenadministratie
Email: p.gertsen@12move.nl   -    Telefoon: 0316-280273

Van het bestuur
 Ledenadministratie
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Van de redactie

 Overzicht sponsors 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  Bethanienstraat 218  6826 TJ       Arnhem
Balk-Albalux    Zuiderlaan 18   6905 AE 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  Heilige Huisjes 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    Arnhemseweg 111   6904 CV  Zevenaar 
Het Tooling Services    Marconistraat  29  6902 PC Zevenaar
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 Oliemolen 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
Van Wely     Kerkakker 46   6923 BZ  Groessen
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
WKZ Installatietechniek   Gladsaxe 25     7327 JZ  Apeldoorn
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
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Van de redactie
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 In dit nummer
Beste lezers,

Inmiddels zijn de meeste mensen weer aan het werk en zijn alle scholen weer  
begonnen. Ook wij van de redactie zijn weer druk geweest om voor u een mooi  
schuttersvizier in elkaar te zetten.

Dit betekent ook dat de eerste activiteit weer voor de deur staat. Op zaterdag 29 en zondag 30 september 
is het tijd voor ons jaarlijkse schuttersfeest! Zien wij u in ons schuttersgebouw?

Groet,
De redactie

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

 Nieuw logo

In aanloop naar het 125-jarig bestaan van Schutterij EMM is gekeken naar de huidige logo’s.
We hebben het zwarte vizier waarin de verschillende elementen van de schutterij naar 
voren komen. Daarnaast is er naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van de 
schutterij E.M.M. ook een blauw logo ontwikkeld met dorpskenmerken van 
Ooy. Vanaf het 100 jarig bestaan is de schutterij ook als koninklijk  
onderscheiden.   

Hiernaast vind je het nieuwe logo waarin de kenmerken van het 
oude logo aanwezig zijn en ook het kroontje van koninklijk is toegevoegd.
 Het nieuwe logo is al verwerkt in briefpapier en envelop en zal ook  
verder worden toegepast binnen verschillende uitingen van de Schutterij. 
Voor het 125-jaar bestaan zal er aan dit logo eenmalig 125 jaar worden 
toegevoegd.
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Er tijdens het koningschieten drie kandidaten waren?
Harald van Poorten onze nieuwe koning is?
De schutterij mee heeft gedaan aan de federatieve kringdag in Giesbeek?
Deze route wel heeeeeel lang was?
Jos Z. als laatste vertrok uit Giesbeek en hierdoor de bolletjes trui kreeg?
De processie weer als gewoonlijk verliep?
De zondagavond weer voor sommigen heel gezellig was?
Peter G. moeite had met filmen en achteruit lopen?
Willy S. zijn redder in nood was?
Er nog nooit zoveel vuilcontainers binnen als buiten de tent stonden?
Het ondanks deze containers een rommeltje was?
Kaliber de nieuwe geluidsinstallatie goed getest heeft tijdens de kermis?
Wim U. een kalf heeft gekregen?
Het nieuwe dameskorps gaat voor pakken met glitters, veren en roze?
Ben B. de zaal had voorzien van zaagsel?
Het riool verstopt was tijdens de kermis?
Het halve bestuur hier vol mee bezig was?
We een nieuw commando hebben?
“Wacht effe!”
Ooy dit maal eerder in de kerk was dan Oud-Zevenaar?
Linda G. tijdens de kerkdienst appt?
De hostie voor sommigen te “droog” was?
Men op de dinsdagmorgen hier bijna in stikte?
Opa Lemm nog één maal het vendel vast had?
Wilco W. een ongeluk heeft gehad met de heggenschaar?
Dit een actie achter de ellebogen was?
Hij met dezelfde heg later nogmaals ruzie kreeg?
Willy S. het vendelen overnam van achterblijvers?
Pascal S. voor zijn broer een vaandel had meegenomen?
Jos Z. zijn hardloopschoenen aan had op de dinsdagmorgen?
Er meerderen blijkbaar moeite hadden met de vroege tijden?
Er gaten in de heg bij het Annaplein zijn geschoten?
OBW 1 kermis kwam vieren in Ooy?
Er zelfs een spits van DCS aanwezig was?
Het geweerkorps een aantal leden na de Kroon al kwijt was?
Paul L. moeite had met de regenponcho?
De sleutel later was dan de schutters op de dinsdagavond?
Een vuilniswagen als koets voor Harald?
Ooievaars bij het koningshuis?
Dit mogelijk een teken is voor de schutterij?
Peter G. facetimed tijdens de kermis?
Een bieleman en schutter van St. Anna meeliepen dinsdagavond?
De clubavond ook Zevenaarse schutters ontvangt?
Het misschien toch gezelliger is in Ooy als in Zevenaar?
Een delegatie naar het Europees Schutters Treffen in Leudal is geweest?
De schutters zich netjes hebben gedragen?
Ondanks dat er bier werd gedronken tijdens de optocht?
Dit echter tot een groot applaus leidde van het Limburgse publiek?
Er zelfs een soort Sinterklaas meeliep in de optocht?
Dit een mooie functie zou zijn voor onze schutterij?
Dat Wilco W. nadat hij uit het bestuur is wel altijd op tijd komt voor vergaderingen en afspraken?
Sluitingsdatum van het volgende schuttersvizier 4 november is

 Wist u dat?
Van de redactie
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Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
 

Tel. 0316    54 19 29
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 Uitslagen Koningschieten & Bogen kermis
Uitslagen Koningschieten 2018
Deelnemers: 
Alice Witjes met hulpschutter Tonnie v/d Berg
Frans Witjes met hulpschutter Ben Balk
Harald van Poorten met hulpschutter Hermi Zweers

Prijs   Naam   Aantal schoten
Linker vleugel   Tonnie v/d Berg  136
Rechter vleugel   Alice Witjes     25
Staart    Harald van Poorten  137
Kop    Tonnie v/d Berg    46
Romp     Hermi Zweers   155

Koning seizoen 2018 - 2019 Harald van Poorten
 
Uitslagen bogen kermis 2018
Plaats   Naam
1e plaats   Ooyse Veld
2e plaats   Zuiderlaan 2
gedeelde 3e plaats  Schuttersgebouw en de Hoevestraat
gedeelde 4e plaats  St-Annaplein en de Oud-Zevenaarseweg
gedeelde 5e plaats  Heilige Huisjes en de Slenterweg
6e plaats   Zuiderlaan 1

EvenementenEvenementen

Evenementen
 Programma schuttersfeest

             
Zaterdagavond 29 september:
17:45 uur Verzamelen
18.00 uur Ophalen koningspaar
20.00 uur Feestavond m.m.v. DJ Danny.

Zondag 30 september:  
10:15 uur verzamelen.
10:30 uur afmars voor het bogenbezoek.
13.00 uur terug in schuttersgebouw.
13.15 uur ontvangst jubilarissen en hoogwaardigheidsbekleders.
13.45 uur huldiging jubilarissen
15:00 uur aanvang wedstrijden waarbij ook de jubilarissen en hoogwaardigheidsbekleders de
gelegenheid krijgen om hun kunsten te vertonen.
De volgende schiet en behendigheidswedstrijden worden rondom het EMM gebouw
gehouden:
- vogelschieten volwassenen
- vogelknuppelen volwassenen
- pistool en geweerschieten jeugd
- ringrijden jeugd
Voor de allerkleinsten zal er een springkussen aanwezig zijn.

16:30 uur prijsuitreiking bogen en schietwedstrijden. 

De feestmuziek wordt verzorgd de Paul Backbier.
De muzikale begeleiding tijdens de optochten zal zoals altijd verzorgd worden door
Muziekvereniging Crescendo
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Uitslagen van Kringdag De Liemers van 10 juni bij Schutterij EMM Giesbeek: 

Algemeen:
Marcheren 1e prijs
Defileren 1e prijs

Vendelen: 
Senioren vendelen 1 e prijs met overwaardering en wisselbeker.
Junioren vendelen 1 e prijs met overwaardering en wisselbeker.
Aspiranten vendelen 1 e prijs met overwaardering en wisselbeker.

Schietwedstrijden luchtgeweer jeugd:
Gedeelde 5e plaats: 1 e en 3 e korps
8e plaatst: 2 e korps

 Uitslagen van Kringdag De Liemers

EvenementenEvenementen

 Foto´s kermis 2018 

EvenementenEvenementen

 Schutterij EMM 125 jaar

EvenementenEvenementen

    10.15 - 17.30 Federati ef kringconcours    

          
         Z

ondag 19 mei 2019    

  125 Jaar

1
Z

www.schutt erijemm.nl

  20:00 – 00:30   Feestavond  

Zaterdag 18 mei 2019    

Muziek schutt ersgebouw: 

Robert Pouwels

  Muziek:  

Kaliber

Zaterdag 18 mei:

15:00 – 17:00 Recepti e voor genodigden, oud bestuursleden,  
  oud koningsparen, sponsoren en leden.
  Nieuwe kleding presenteren.
  Installeren nieuwe secti e.
19:00  Afh alen koningspaar.
20:00 – 00:30 Feestavond met Kaliber.

Zondag 19 mei:

08:45  Ontvangst besturen, koningsparen, genodigden.
09:30  Welkomstwoord door de voorzitt er en overige  
  sprekers. Aanbieden van de erewijn door de 
  gemeente.
10:30  Commandantenbespreking
11:15  Offi  ciële opening van het concours met diverse  
  korte sprekers.
11:45  Start mars wedstrijden met onderweg het defi lé 
  Defi lé bij Staring.
12:30  Start diverse concourswedstrijden.
14:00  Start van het koningschieten.
17:30  Slotceremonie met prijsuitreikingen.

Zondagmiddag vanaf 13:30 tot 17:30 met uitloop tot 18:00 
muziek, verzorgd door Robert Pouwels, in het Schutt ersgebouw 
van E.M.M.

Program
m

a 18 en 19 m
ei 2019
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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.

16

Lieve Schuttersvrienden en vriendinnen,

Mei 2017 zullen we koningsschieten ja of nee????
Eigenlijk hebben wij daar niet lang over na hoeven 
te denken.

24 jaar geleden waren wij ook koningspaar van deze 
geweldige schutterij. Maar nu met 2 lieve
kinderen rijker wilden wij er weer voor gaan. Ook 
voor hun een hele belevenis. Wat wij en zij nooit 
meer zullen vergeten.

Alleen een kleine uitdaging, wij wonen niet in Ooy. Op de koffie naar Erik en Jannie onze vraag voor
gelegd en ze zeiden gelijk jullie zijn zo welkom. En wat hebben wij ons welkom gevoeld. Eten,
douche en een heerlijke bank. Jullie zijn toppers!!

Maandag 5 juni Koningsschieten,
Wij hadden 1 tegenkandidaat Paul Staring. Wat was het spannend. Wim als hulpschutter maar
uiteindelijk heeft Frank zelf de vogel er afgeschoten. Wat een ontlading. Zoveel felicitaties zoveel
knuffels. De dag kon niet meer stuk. Na een gezellige afterparty in de tent, maar toen wij thuis
kwamen gewoon verder gegaan. De buurt had bij ons thuis versierd. Mooie afsluiting van een
geweldige dag. Daarna 2 weken om alles te regelen. Pak voor Frank, jurken en bloemen voor Cindy,
drank en frisdrank, hapjes voor de vrijdag avond en natuurlijk voor de kermisdagen.

Donderdag 15 juni
Op naar de Schutstal de buurt heeft voor ons een mooie boog geplaatst . Onze hartelijke dank daar
nog voor.

Vrijdag 16 juni koningsvlag hangen
Was een gezellige avond met het bestuur, vrienden, buurtbewoners en familie om de koningsvlag te
hangen. Het begin van super mooie kermisdagen.

Zondag 18 juni 1ste kermis dag
Eindelijk was het zover Kermis 2017. Na de processie gauw naar huis. Kleding onder de arm en op
naar ons koningshuis. Heerlijk gegeten bij Erik en Janny en wat gaat de tijd dan snel als je samen
bent. Gauw omkleden en  dan komen er toch wel wat zenuwen bij kijken. Vooral als je in de verte
schutterij samen met cresendo aan hoort komen. Toch heel stiekem even door de gordijnen heen
kijken hoe de schutterij aankwam. En dan worden we opgehaald door de koningswachten en
gevraagd om mee naar buiten te komen. Dat was wel een kippenvel momentje om onze jongens zo
trots te zien kijken, toen moesten wij toch wel even slikken. 

Na gezellig met zijn met zijn allen wat
gedronken te hebben komen wij buiten is er geen koets maar een super mooie oldtimer wagen. Wat
was dat een mooie auto. Na de schutstal zijn wij in de prachtige oldtimer naar de boog geweest van
zuiderlaan 1. Daarna op naar de tent. Na de installatie voor ons als koningspaar hebben wij een
super gezellige avond gehad.

Ingezonden
Stukje namens het koningspaar
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Ingezonden

Project: Zonnepanelen t.b.v. het Schuttersgebouw van 
E.M.M.

Op verzoek van het bestuur zijn wij, de Schuttersraod, in maart 2017 gestart met de voorbereiding 
van het project “Zonnepanelen.” 
Als 1e actie hebben we via Essent een EnergieFit Scan gevraagd om te bekijken waar we als schut-
terij op konden bezuinigen met het energieverbruik, maar vooral een besparing op de kosten m.b.t.
elektra.

Er werden bij o.a. diverse spon-
soren offertes aangevraagd voor 
het leveren en aanbrengen van 
x-aantal zonnepanelen. Tevens 
werd gekeken naar de stabiliteit 
van het dak of e.e.a. mogelijk 
was, en dat na 18 jaar het bitu-
mendak alvorens de zonnepanel-
en aangebracht zouden worden 
voorzien moest worden van een 
nieuwe bitumineuze laag.

Maandag 19 juni 2de kermisdag

Maandagochtend zijn wij naar de bogen geweest van de Hoevestraat en Schutstal. In de middag
gezellig naar de tent. Einde van de middag naar de bogen Slenterweg en Heilge huisjes en weer op
naar de tent voor een gezellige kermisavond.

Dinsdag 20 juni 3de kermis dag
Wat was dit een mooie en bijzondere dag. Naar de kerk alleen al op de dijk met de hele schutterij 
en cresendo wat was dit mooi. De mis samen met St. Anna en op het kerkplein. Wat was dit toch
bijzonder om als koningspaar mee te maken. Na Toen en Thans op naar de boog van de oud
zevenaarse weg voor een lekker broodje en koffie. Na de boog zuiderlaan 2 weer op naar de tent. 
Je wordt zo geleefd deze dagen dat we totaal geen 
rekening hebben gehouden( en de kids hebben
keurig hun mondje gehouden) met een geweldige 
vendelhulde van onze lieve jongens. Wat was dit
speciaal en zo emotioneel( Dank je we lieve Jan 
voor het lenen van je zakdoek ). Wij worden er nog
over aangesproken hoe speciaal dat was. En dan 
zie je maar weer dat de schutterij 1 grote familie is. 
Wat hebben wij genoten van deze bijzondere mid-
dag. Op naar de avond. Ook weer een super avond 
1 familie wat een feest en voor het het weet is deze 
geweldige kermis 2017 voorbij.

Woensdag 21 Juni
Bij komen van een geweldige kermis, alle verhalen komen naar boven en al enkele foto’s. 
Maar lang bij komen was er niet bij.

Zondag 25 juni landjuweel Nieuw-Dijk
Iedereen weer fris en fruitig voor een lange optocht. Wij weer in de oldtimer en zwaaien maar.
Jammer van de bui regen en dat Frank de hele middag aan het schieten is geweest. Maar dast
maakte de dag niet minder gezellig. Het was een topdag.

Zaterdag 23 sept en Zondag 24 sept Schuttersfeest
Hoe we het doen we doen het maar het was weer een warm schuttersfeest. Zaterdag avond was 
een  mooie avond. En zondagmorgen op naar de bogen van de Pannerdenseweg en oliemolen. En 
dan kom je er weer achter dat de schutterij 1 grote familie is. Het was een top weekend!!

Januari 2018
Zijn wij als koningspaar en onze jongens als  
vendeliers naar Apeldoorn geweest samen met
carnavalsvereniging de griethtreejers. Het was 
een carnavals aan gelegenheid waar wij ons 
steentje hebben bijgedragen met een mooie 
prinswisseling.

Zaterdag 21 april kleintje kermis.
Wat was dit een mooie avond met heel veel  
schutterijen. Het was drukke en gezellige avond.

Zondag 3 juni koningsschieten
Wie gaat ons opvolgen als koningspaar. Na een mooie tocht door Ooy. Komt toch wel het besef dat
het jaar bijna voor bij is voor ons als koningspaar. Toch hebben we weer genoten van een gezellige
middag en de eer was dit jaar voor Harald en Arriane.

Zondag 10 juni Concour Giesbeek
Was een lange dag maar een mooie dag. Weer een aantal kilometers gezwaaid te hebben. En het is
ons toch gelukt mensen die niet wouden zwaaien dat ze uiteindelijk toch terug zwaaien. Hahah 
was top. Na de schietwedstrijden naar de tent waar het een groot feest was. Wij hebben een paar 
mooie prijzen mee terug mogen nemen naar het mooi Ooy.

Zondag 17 juni kermis 2018
Onze laatste dag als koningspaar van onze mooie schutterij. Eerst de processie daarna gezellig even
naar de Kroon. En dan toch de laatste ronden als koningspaar. Op naar de Hoevestraat waar het
koningshuis is van ons nieuwe koningspaar. Na Harald en Arrianne te hebben opgehaald zijn wij
naar de boog geweest van de Schutstal. En daarna naar de tent voor een mooi afscheid.

Wat hebben wij en de kids genoten van een super mooi koningsjaar. Wij willen iedereen bedanken
die ons geholpen hebben om ons koningsjaar nooit meer te vergeten,

Heel veel lieve groetjes
Frank en Cindy
Joury en Yordi

Ingezonden
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Ingezonden
Bedankt!
Schuttersvrienden,

Op 26 april werd ik blij verrast met de benoeming tot lid de orde van Oranje – Nassau.
Ik wil iedereen die op wat voor manier ook mij gefeliciteerd heeft of het via de mail –app-telefoon
of persoonlijk heel hartelijk bedanken.

En zeer zeker de verenigingen en personen die de aanbevelingsbrieven hebben geschreven.
Het was voor mij en Gerry en mijn gezin een heel mooie dag om niet meer te vergeten

Thijs Janssen.
20 21

Zondagmorgen 7 oktober 2018 wordt in het  
EMM-gebouw aan de Slenterweg 2 een filmmorgen 
gehouden over Ooy en zijn bewoners.

De film duurt ruim een uur, halverwege is een pauze  
opgenomen. Mars Teunissen presenteert deze 
filmmorgen. Naast eerder vertoonde beelden is er nieuw 
tot nu toe onbekend filmmateriaal te zien, waaronder het 
optreden van André Rieu in 1994 tijdens het 100-jarig bestaan 
van onze schutterij. In de zaal zijn oude foto’s opgehangen voor 
fotoherkenning. Enkele Ooyse verenigingen zijn met een 
informatiestand aanwezig.De filmmorgen is tevens de voorpresentatie 
van het boek “Ooy door de eeuwen heen”.  
 
Belangstellenden kunnen het boek ter plekke bestellen.  
De film is na afloop van de presentatie voor € 5,00 op DVD te koop.
Aanvang filmmorgen 10.30, zaal open om 10.00 uur.
Vrije toegang.

Zondagmorgen 25 november is de boekpresentatie van het boek “Ooy door de eeuwen
heen”, eveneens in het EMM-gebouw.

In de presentatie wordt kort ingegaan op de samenstelling en de inhoud van het boek.
Het eerste exemplaar wordt daarna aan een bekende inwoner van Ooy aangeboden.
“Leven in de Liemers” heeft met een belangrijke bijdrage de uitgifte van
het boek mogelijk gemaakt. Ook veel (lokale) sponsors hebben daaraan bijgedragen. 

Het boek kost € 19,95.
Bestelde exemplaren kunnen na de presentatie bij de boekenstand
tegen betaling worden afgehaald.
Aanvang boekpresentatie 10.30, zaal open om 10.00 uur.
Vrije toegang.

Ingezonden
Filmmorgen over Ooy-Zevenaar en boekpresensatie “Ooy 
door de eeuwen heen”.

 De geraamde kosten van en de zonnepanelen en van de nieuwe daklaag zou een bedrag gaan 
betekenen van ca. € 33.000,-.

Een flink bedrag. Doch middels ,op tijd, een subsidieaanvraag in te dienen, dank Fred, en de nodige 
zelfwerkzaamheid zagen wij als
Schuttersraod, gesteund door het bestuur, toch mogelijkheden om

dit te realiseren.
- Subsidieaanvraag van het Rijk, indienen voor 1 
januari 2018;
- Vrijblijvende offertes voor zowel de zonnepanel-
en en de dakbedekking aanvragen in de maanden 
april en mei 2017;
- De definitieve offertes voor de zonnepanelen, via 
fa. Pola, en de dakbedekking, via fa. Piet Gertsen, 
in november 2017, waren
akkoord. Nu was het wachten op het wel of niet 
verlenen van de subsidie.
Kort en goed. We ontvingen de subsidie,
zijnde een bedrag van ongeveer € 9.300,-.

En het licht kon op groen om de aannemers op-
dracht te kunnen verlenen. 
In de offertes waren posten opgenomen met 
betrekking tot zelfwerkzaamheden door leden van 
Schutterij E.M.M.

Die acties bestonden onder andere uit het naar 
boven brengen van de zonnepanelen op het dak. 
En het monteren en aansluiten tot aan de om-
vormer in het gebouw.
En middels een bitumenlaag aanbrengen op het 
bestaande dak, en het de- en monteren van de 
bestaande en de nodige nieuwe nokvorsten.

Tot slot. Wat “verdienen” we met deze acties?

90 stuks zonnepanelen, fabrikaat Trina Solar 270W. Opbrengst vanaf 25 mei 2018 tot eind augustus 
2018, is 3 maanden, 11550 kWh.
Per jaar gemiddeld verbruik voor ons gebouw betreffende elektra: 23000 kWh. Met andere woor-
den: In 3 maanden hebben we al de helft van de benodigde kWh per jaar binnen via de zonnepan-
elen. Het levert ons op: zeker met deze zomers Energieneutraal, dus
nagenoeg geen elektra kosten meer.
Terugverdientijd zonnepanelen: 7 à 8 jaar!
Dakbedekking: weer 20 jaar “onder de pannen”, ofwel weer 20 jaar
garantie op de dakbedekking!

Eindconclusie: Het aanschaffen van zonnepanelen levert de
Schutterij geen windeieren op!
En de Schutterij werkt mee aan de duurzaamheid van het  
klimaat.Tot slot. Wij als Schuttersraod hebben de  
samenwerking met fa. Pola en fa. Piet Gertsen als bijzonder
 prettig ervaren. 

De Schuttersraod



Ingezonden
NoTV speelt de Strijd om Carina!

Winnaar van de woordzoeker uit Schuttersvizier 02-2018:
C.  Zweers te Dorsthorst heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen.

Winnaar woordzoeker 02-2018

Woordzoeker

ARIËS
BALK
BERENDSEN
BRUNS
BUS
DERKSEN
ELFERINK
GERRITSEN

Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben wij een winnaar getrokken. De gelukkige winnaar 
van de prijs is Erica Geurds, van harte gefeliciteerd! Het goede antwoord was namelijk: Wie volgen 
Frank en Cindy op? De prijs zal zo snel mogelijk bij jou langs gebracht worden.
 
Leuke prijs winnen?
Iedere editie verloten wij onder de goede inzendingen een cadeaubon ter waarde van €15,- van 
Groenrijk. Wil jij hier ook kans op maken? Los dan de woordzoeker op en stuur het juiste antwoord 
op naar: schuttersvizieremm@gmail.com of stuur het antwoord per post op naar Slenterweg 2, 
6905 DM Zevenaar, t.a.v. Redactie Schuttersvizier.

Dit maal is er gekozen voor een extra uitdaging gezien we niet voor woorden maar voor een aantal 
bekende Ooyse achternamen zijn gegaan. Wij wensen u, als redactie, veel plezier en succes met 
het oplossen! Deze editie is namelijk een heel stuk pittiger.
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Woordzoeker

GERTSEN
GODSCHALK
GROENEN
HEIJLTJES
HENDRIKS
JANSEN
KRUIJS
KRUITWAGEN

LEMM
OTTEN
REIJMER
SCHEPERS
SCHOENMAKERS
STAM
STARING
STEVENS
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TERWIEL
VANALST
VANDENBERG
VANEMBDEN
VANHUET
VANONNA
VANPOORTEN
VOS

WEENINK
WENNEKES
ZWEERS



Van het kader

De inschrijving voor de wintercompetitie is 4 oktober,  aanvang competitie 11 oktober.
 
Met vriendelijke groet,
De Schietcommissie

 Wintercompetitie
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Van het kader
Geboortebericht
Wij willen via deze weg Pascal en Joelle Staring - Wijnbergen feliciteren met de geboorte van hun 
zoon Siem.

Van het kader

Iets om alvast rekening mee te houden, op zaterdagmiddag 24 november en  
zondagmorgen vanaf 10 uur wordt de nieuwe kleding aangemeten.  
Wil iedereen hier rekening mee houden het definitieve schema wordt nog samengesteld . 
 
Met vriendelijke groet,
De Kledingcommissie

 Belangrijke mededeling

 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
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 Verjaardagen
Van het kader         

SEPTEMBER              
Rick Berendsen   06-09  
Quchalin Wijnholts  12-09 
Thomas Heijltjes  12-09
Jouri van Embden  13-09 
Ester Weenink v.d. Meyde 13-09
Edwin Jansen   26-09  
 

OKTOBER              
Alex van Alst              03-10
Ben Balk              11-10
Joeri Kruijs              12-10
Wesley Bruns              12-10  
Colin van Hagen              16-10
Jeroen ter Wiel              20-10
Stacey Schlaghecke       27-10
Alexander Staring          28-10
Jan Berendsen              31-10 
 NOVEMBER              

Thijs Janssen    03-11
Willie Staring    06-11
Tim Gertsen    11-12
Fred Groenen    12-11
Amanda Bruns    14-11
Rosita Kruijs    16-11 
Paul Staring                 18-11
Róbin Kruijs    20-11 
Astrid Staring-Arends   24-11
Martin Gertsen    25-11
Henk Staring     26-11



Jaarprogramma
(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
Wanneer                Wat                                                           Wie              Waar
2018
29-30 Sep  Schuttersfeest      EMM    EMM gebouw
Don 04 Okt  Kadervergadering: 20.00 uur    EMM    EMM gebouw
Zon 07 Okt  Filmochtend en promotie Boek over Ooy     EMM gebouw
Don 11 Okt  Try Out Fanfare      Crescendo EMM gebouw
19-20-21 Okt  Uitvoering NOTV        EMM gebouw
26-27-28 Okt  Uitvoering NOTV        EMM gebouw
Zat 10 Nov  Stadsprinswisseling Boemelburcht      EMM gebouw
Vrij 16 Nov  Pronkzitting Toetenburgers       EMM gebouw
Zat 17 Nov  Pronkzitting Toetenburgers       EMM gebouw
Zon 25 Nov  Aanbieden Boek over Ooy       EMM gebouw
Zat 15 Dec  Retteketet Kerstshow     EMM    EMM gebouw
Zon 16 Dec  Retteketet Kerstshow     EMM   EMM gebouw

2019
Vri 04 Jan  Nieuwjaarsreceptie     Verenigingen Ooy  EMM gebouw
2 t/m 5 Mrt  Carnaval CV      Toetenburgers   EMM gebouw
Zon 10 Mrt  Rommelmarkt     EMM    EMM gebouw
Zat 06 Apr  Kaderfeest (1e zaterdag april)    EMM   EMM gebouw
Zat 13 Apr  Kleintje Kermis      EMM - Kaliber   EMM gebouw
Zat 27 Apr  Koningsdag     St Martinus school  Schoolplein
Za 18 mei  125 jaar Schutterij EMM    EMM    EMM gebouw
Zo 19 mei  Concours 125 jaar Schutterij EMM  EMM    EMM gebouw
Ma 10 Jun  Koningschieten      EMM    EMM geb&ter
Din 11 Jun  Kermisvergadering; 20.30 uur    EMM    EMM gebouw
Zon 23 Jun  Processie      EMM & Crescendo  Oud-Zevenaar
Zon 23 Jun  Kermis       EMM & Crescendo  EMM terrein
Ma 24 Jun  Kermis       EMM & Crescendo  EMM terrein
Din 25 Jun  Kermis       EMM & Crescendo  EMM terrein
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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.

Zuiderlaan 18, 6905 AE ZevenaarZuiderlaan 18, 6905 AE Zevenaar


