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Bestuur 
• Voorzitter: Jan Berendsen - T: 0316-526624 - M:jan.berendsen@zonnet.nl
• Secretariaat: Fred Groenen - T: 0316-331141 - M: mail@schutterijemm.nl 
• Penningmeester, horecazaken en ledenadministratie: Peter Gertsen - T: 0316-280273 - M:p.gertsen-t@telfort.nl  
• Technische zaken: Willy Staring - T: 0316-332371 - M:w.staring@hetnet.nl
• Zaalaccommodatie: Astrid Staring - T: 06-10 885 399 - M:astridstaring3@gmail.com 
• Acquisitie: Paul Lemm - T: 06-20 555 484 - M:info@allesoprolletjes.nl
• Korpszaken: Wim Uenk - T: 06-23 671 984 - M:wim.uenk@comveeweb.nl 
• Schietdisciplines: Geert Beudel - T: 0316-262621 - M:glasboer@gmail.com
• Externe Promotie en Schuttersvizier, evenementen: Jelle Berends - T: 06 22 79 40 56 - M:j.a.h.berends@gmail.com
 
E.M.M. Schuttersgebouw     
   Slenterweg 2, 6905 DM Ooy-Zevenaar - T: 0316 - 33 20 52 - M: mail@schutterijemm.nl
   W: www.schutterijemm.nl - Schutterij E.M.M. is ook te vinden op Facebook en Instagram.

Secretariaten       
• Kaderkorps: Peter van Onna - T: 06-30562500 - M: b.onna82@upcmail.nl   

Schuttersroad       
• Contactpersoon: Henk Staring - T: 0316-523850 - M: henkstaring@gmail.com

Redactie Schuttersvizier     
   Linda Gerritsen - T: 06-12 175 225 - M: slootlinda@gmail.com  
   Marjolein Berendsen - T: 06-27 388 063 - M: marjoleinberendsen@live.nl 
   Rick Berendsen - T: 06-42 872 490 - M: rick.berendsen@hotmail.com 
   Wilco Weenink - T: 0316-332133 - M: wilco.weenink@gmail.com 

    Het Schuttersvizier verschijnt 4 maal per jaar t.w, eind februari, eind mei, begin september en eind november.
    De oplage is ca. 525 exemplaren. Uitgave geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van schutterij E.M.M.   
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Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en –vriendinnen,

Als ik dit voorwoord van het schuttersvizier aan het 
schrijven ben zijn de voorbereidingen voor het jubile-
umfeest 125 jaar nog volop aan de gang. Maar wij willen 
graag deze editie van het schuttersvizier voor het jubi-
leumfeest verspreiden. Iedereen kan dan kennis nemen 
van wat er allemaal staat te gebeuren tijdens het jubile-
umweekend van 18 en 19 mei. Het zal een prachtig feest 
worden; dit kan niet anders gezien de vele vrijwilligers 
die nu en in het weekend 18 en 19 mei aan het werk 
zijn. Ook ben ik blij dat de schutterij de medewerking 
heeft van de inwoners van Ooy. Allemaal heel veel dank 
daarvoor.

Na het feestweekend hebben wij een paar weekjes rust 
om ons dan weer op te maken voor het koningschieten 
dat op 10 juni zal plaatsvinden (2e Pinksterdag). Daarna 
is er op 11 juni de algemene ledenvergadering gevolgd 
door de kermis van 23 juni t/m 25 juni.
Op de ledenvergadering nemen drie bestuursleden af-
scheid als bestuurder. Ik wil Paul en  nestor Willy bedan-
ken voor hun inzet. De derde persoon ben ik zelf.

Zoals ik tijdens de ledenvergadering juni 2017 heb aange-
geven, zou ik blijven tot na het jubileumconcours. En nu 
is het zover.
Afscheid nemen betekent ruimte scheppen, plaats ma-
ken, de mogelijkheid bieden aan anderen om een begon-
nen taak verder uit te bouwen. 
Afscheid nemen is ook het geschikte moment om even 
terug te blikken op de voorbije periode en dit vooral om 
er lessen uit te trekken voor de toekomst.

Wat voel ik mij als bijna ex-voorzitter van schutterij EMM 
een rijk mens. Rijk omdat ik de afgelopen negen jaar als 
voorzitter het vertrouwen van u als kaderlid heb gekre-
gen.

Rijk voor het ontvangen van het vertrouwen van diverse 
schutterijen, muziekvereniging Crescendo, Federatie, 
Kring de Liemers en vele leden en inwoners van Ooy.
 Naast rijk voel ik me trots. Trots op een ondernemende 

schutterij met onmetelijk potentieel en het talent in zich 
om op een eigen, authentieke en soms bescheiden wijze 
zich te onderscheiden. Trots op het bestuur. Een bestuur 
dat zich kenmerkt door humor, daadkracht en doorzet-
tingsvermogen. Dat maakte dat we de afgelopen negen 
jaar een professionaliseringsslag hebben kunnen maken. 

Ik ben er trots op dat we dit samen hebben gedaan. Dat 
we met elkaar de handen uit de mouwen hebben gesto-
ken om de schutterij daar te brengen waar het nu staat.
Bovendien kijk ik trots en rijk terug op de samenwerking 
met onze zusterverenigingen en op samenwerking met 
vele anderen.

Natuurlijk zijn er ook momenten geweest dat de overleg-
gen met diverse partijen niet zo liepen als ik altijd wilde. 
Daar moet je ook niet voor weglopen maar respect en in-
levingsvermogen in de ander geeft de ruimte om ook het 
eigen standpunt duidelijk te maken. Als je die drijfveer 
met zijn allen neemt, kun je met trots zeggen Eendracht 
Maakt Macht.

Ik kijk terug op negen mooie jaren als voorzitter. Negen 
jaren van heel hard werken,  de handen uit de mouwen 
steken en - op zijn Ooys gezegd - niet lullen maar poet-
sen. Negen jaar van lachen, soms ook huilen en soms 
een duidelijke en pittige discussie. Negen jaar ervaringen 
opdoen waar ik met heel veel plezier op terug kijk.
Ik kan en durf oprecht te zeggen: deze herinneringen 
maken mij een rijk mens.

Ik ben ervan overtuigd dat het goed is dat de schutterij 
na negen jaar weer een frisse nieuwe voorzitter krijgt. 
Ik wens jullie dan ook oprecht en met heel mijn hart het 
allerbeste toe. Wij gaan elkaar vast en zeker zien in ons 
prachtige schuttersgebouw of zoals ik het graag zie: waar 
voor iedereen een plek is om zich thuis te voelen.

Beste mensen,  afscheid nemen is met dankbare handen 
aannemen al wat herinnering waard is. Dankjewel!

Jan Berendsen       
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht

“Niets is voor altijd, behalve veranderingen”
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Van het bestuur

Van de bestuurstafel

Ook in de eerste maanden van 2019 is de verlichting in 
ons schuttersgebouw weer niet veel uit geweest, maar 
goed dat de zonnepanelen op het dak liggen. 

Van 2 tot 5 maart was ons gebouw van de Toetenburgers, 
die o.l.v. prins Frank en adjudant Wim een fantastisch 
carnaval hebben gevierd. 4 avonden goede muziek,  een 
goede zaalbezetting en een super enthousiaste E.M.M. 
prins en adjudant. We hebben geprobeerd om ons Klein-
tje kermis en Concours goed onder de aandacht te bren-
gen met posters in alle hoeken van het gebouw. Tevens 
leuk om te zien dat dinsdagmiddag Robert Pouwels extra 
aandacht heeft gegeven aan deze evenementen door 
o.a. in quizvragen over Otto Lagerfett en Belinda Kinnaer 
kaarten weg te geven voor Kleintje Kermis.

Het weekend daarop, op zondag 10 maart was het weer 
tijd voor de jaarlijkse rommelmarkt. Alle ingrediënten 
waren vooraf aanwezig voor weer een geslaagde editie. 
Net zoveel tafels als andere jaren maar helaas hebben 
zelfs wij 1 ding niet in de hand, het weer. De weergoden 
waren ons die dag niet gezind met rukwinden en stortre-
gens waardoor zelfs de hond onder de tafel bleef liggen. 
Helaas viel het bezoekersaantal, de helft van andere 
jaren, hierdoor wat tegen en kwamen er alleen bezoekers 
die gericht voor de rommelmarkt kwamen en hadden 
de meeste marktkooplui een wat mindere dag wat we 
vanuit E.M.M. hebben proberen te verzachten met een 
extra consumptie.

Het was wel een gezellige dag en rond een uur of 17.00 
uur was het gebouw weer spik en span en konden we 
nog even napraten.

In de tussentijd zijn er natuurlijk avond aan avond verga-
deringen geweest in alle verschillende samenstellingen 
betreft het feestweekend dat we op 18 en 19 mei groots 
gaan vieren. Soms was het gewoon schuiven om ruimte 
te vinden in het gebouw om te kunnen vergaderen.
Voor mij persoonlijk de eerste keer dat ik dit van dichtbij 

mee maak maar wat een organisatie en nog veel mooier, 
wat zijn er ontzettend veel mensen die zich inzetten om 
dit een fantastisch evenement te maken.  

Op 31 maart is er weer het Gelders Kampioenschap in-
doorvendelen geweest, dit jaar bij de Eendracht in Wehl 
waar E.M.M. ook deel heeft genomen en hoe: 

Aspiranten: 1e prijs, Gelders kampioen en promotie.
Junioren:  1e prijs, Gelders kampioen en promotie.
Senioren: 2e prijs
Solo vendelen (Justin): 11 prijs en Gelders kampioen

Op 6 april was het al weer tijd voor het jaarlijkse kader-
feest. Met een redelijke bezetting en een ouderwetse 
loterij met prijzen variërend van bloemen, Feyenoord 
shampoo tot een baal stro was er voor ieder wat (al dan 
niet naar wens) te winnen. De avond was weer snel voor-
bij en dat is vaak een teken dat het gezellig was.

Op 13 april hebben we het 125-jarig jubileum afgetrapt 
met Kleintje Kermis, het jaarlijks terugkerende feest dat 
we samen met KalibeR organiseren. Dit jaar met, naast 
natuurlijk KalibeR, ook nog optredens van Belinda Kin-
naer en Otto Lagerfett die de week daarvoor energie 
hadden opgedaan tijdens de muziekreis in Turkije.

Tijdens dit feest hebben we bezoek gehad van de volgen-
de schutterijen: EMM Groessen, EMM Spijk, Eendracht 
Ulft, St Jan Babberich, Vrede en Vriendschap Herwen, St 
Anna Oud-Zevenaar en Claudius Civilis uit Pannerden. In 
totaal 106 geüniformeerde schutters, toch ook weer een 
teken dat men graag naar ons komt voor een mooi feest. 
In dit Schuttersvizier nog een verslag van deze geweldige 
avond.

27 april gaan we tijdens koningsdag natuurlijk weer, 
samen met onze zustervereniging Sint Anna,  deelnemen 
aan de optocht bij de Sint Martinusschool.

32    
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Op 15 mei is het dan zover dat onze Schutterij exact 125 
jaar geleden werd opgericht in het voormalig café- en 
zalencentrum van Uum aan de Ooyselandweg. 

Op 18 en 19 mei zullen we het jubileumweekend groots 
gaan vieren waarin uiteraard meer over is te lezen in dit 
Schuttersvizier en ook in het bijgeleverde programma-
boekje.

Op 10 juni (2e pinksterdag) is het weer zover dat de strijd 
gaat plaatsvinden wie het koningspaar Harald en Arianne 
gaan opvolgen. Kom deze middag gezellig naar het ge-

bouw om te kijken wie de strijd aan zullen gaan.
Op 11 juni is de jaarlijkse ledenvergadering waarin we 
o.a. afscheid gaan nemen van 3 bestuursleden. 

Van 23 tot en met 25 juni is het dan alweer tijd voor onze 
jaarlijkse kermis die we natuurlijk zullen starten met de 
processie samen met Sint Anna bij de kerk waarna we 
elkaar een gezellige kermis kunnen wensen.

Jelle Berends 
Bestuurslid schutterij Eendracht Maakt Macht

Van het bestuur
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     SchuttERSVIzIER     
  wordt mede mogelijk gemaakt door onze 

adVERtEERdERS.

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 schuttersvizier) bij u thuis te
bezorgen. 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
incassomachtiging 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,
Peter Gertsen
Ledenadministratie
Email: p.gertsen-t@telfort.nl - Telefoon: 0316-280273

Ledenadministratie
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Administratie kantoor Ikink  Gasperistraat 11  6904 LV   Zevenaar
Alex Agrarische Dienstverlening              Slenterweg 19a                 6905 DH              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    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
HPI Meubelen    Oud Zevenaarseweg 16  6905 AL  Zevenaar
Key Cars Zevenaar   Industriestraat 14  6905 DH Zevenaar
John Kummeling bouw en onderhoud Elzenhof 83   6911 CB Pannerden
Jos Aries tegels Sanitair   Edisonstraat 54   6902 PK Zevenaar
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      
Van Keulen Vastgoed-Verhuur  Pannerdenseweg 3a  6905 SE  Zevenaar
Veehandel Bomers V.O.F.  Pannerdenseweg 12  6905 SE  Zevenaar
Veltins     An Der Streue   59872  Mescede– Grevenstein (DE) 
Verweijen Sierhekken en Constructie Helhoek 20   6933 PE  Groessen
Vierwind bouwservice   Rosandeweg 3    6905 DR Zevenaar
Van Wely     Kerkakker 46   6923 BZ  Groessen
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

 Overzicht sponsors uniformenfonds

76
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Van het bestuur
uitnodiging ledenvergadering 
dinsdag 11 juni 2019

98

Namens het bestuur van Schutterij Eendracht Maakt Macht nodig ik alle leden uit voor de
Ledenvergadering

Deze zal worden gehouden op dinsdag 11 juni a.s. om 20.30 uur in ons schuttersgebouw aan de Slenterweg 2 te 
Ooy-Zevenaar.

De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Opening.
2. Notulen van de vorige vergadering. (5-6-2018).
3. Ingekomen en uitgegane stukken.
              Deze dienen minimaal 5 dagen voorafgaand aan deze vergadering bij de secretaris aanwezig te zijn.
4. Voorbereiding aanstaande kermis 23, 24 en 25 juni a.s.
5. Financieel jaarverslag.
6. Verslag kascommissie (Linda Gerritsen, Peter van Onna en Amanda Bruns).
7. Benoeming nieuwe kascommissie.
 Aftredend: Linda Gerritsen.
8. Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar: Peter Gertsen
 Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Berendsen, Willy Staring en Paul Lemm.
 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. Wat verder ter tafel komt.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Fred Groenen
Secretaris E.M.M.                                                                                             

Nieuwe vlag Schutterij E.M.M. 
Naar aanleiding van het nieuwe logo zijn 
er nieuwe vlaggen gemaakt. Ze hebben 
het formaat van 150 x 100 cm en zijn te 
koop voor € 15,00 per stuk.  

Heeft u interesse in deze nieuwe vlag, 
stuur dan een mail naar bestuur@schut-
terijemm.nl.
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Aanwezig: 37 leden en 9 bestuursleden.
Afgemeld: 11 leden.

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 aan de overleden leden 
en dierbaren. Hierna volgt een korte terugblik van de 
activiteiten vanaf de vorige ledenvergadering en een kort 
openingswoord waar o.a. de nieuwe zonnepanelen, de 
nieuwe privacy wet (AVG), certificering van het schiet-
gebeuren en het komende concours in 2019 aangestipt 
worden.

2. Notulen van de vorige vergadering d.d 6-6-2017.
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 wor-
den doorgenomen.
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over. 
 
4. Voorbereiding kermis.
Harald van Poorten en Arianne Schoof zijn het nieuwe 
koningspaar geworden. We hebben voor deze vergade-
ring, overleg gehad met de bogenbuurten en hebben de 
volgende bogenbezoeken gepland:
Zondagavond: Hoevestraat (het koningshuis) en de 
Schutstal.
Maandagochtend: Heilige Huisjes en Zuiderlaan 2
Maandagavond: Zuiderlaan 1 en de Slenterweg.
Dinsdagochtend: St-Annaplein en de Oud-Zevenaarse-
weg.
Tijdens het overleg met de bogenbuurten is er voorge-
steld dat de Oud-Zevenaarseweg en het St-Annaplein 
vanaf 2020 maar 1 keer in de 2 jaar (afwisselend) een 
boog zetten.
Zaterdagochtend graag hulp bij het opbouwen in en 
rondom het schuttersgebouw.
De attracties zijn dit jaar weer geregeld en er komen dit 
jaar ook weer botsauto’s. 
De genodigden worden uitgenodigd bij Thoen & Thans 
dit is gedaan omdat het niet zeker was of de Kroon nog 
open was. Bovendien is Thoen & Thans ook sponsor 
van ons. Omdat Staring ook een sponsor is, is het defilé 
tijdens het concours in 2019  bij Staring gepland.
Verzoek van Camil aan de sectievertegenwoordigers om 
zo snel mogelijk iedereen op te laten  stellen als er geflo-
ten wordt. 
De muziek tijdens de kermis wordt verzorgd door Kaliber.
Verzoek om tijdens de ochtend sessies in de pauzes van 
Kaliber geen muziek te draaien. Dit wordt doorgesproken 
met Kaliber.

5. Financieel verslag.
Het financiële verslag wordt doorgenomen. De penning-
meester geeft bij diverse posten een toelichting. Omdat 
de rentevaste periode afgelopen was, is de hypotheek 
tegen een veel lager rente tarief opnieuw afgesloten. 
Ook is er extra afgelost. Kleintje Kermis was iets minder 
als vorig jaar. We hebben een nieuwe koelcel aan moeten 
schaffen. Ook zijn er zonnepanelen gelegd en is het dak 
vernieuwd. Door zelfwerkzaamheden en subsidie op de 
zonnepanelen hebben we veel kunnen besparen. 
Er wordt gevraagd of er rekening is gehouden met de 
verzekering. Hier is rekening mee gehouden. Ook wordt 
er gevraagd of het standaardvaandel gelijk met de 
uniformen vervangen wordt. Deze wordt tegelijk met de 
uniformen vervangen.
 
6. Verslag kascommissie (Joost Berendonk, Linda Ger-
ritsen en Peter van Onna).
Joost Berendonk 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: Linda Gerritsen (2e keer) en Peter van 
Onna (1e keer), aftredend is Joost Berendonk. Amanda 
Bruns meldt zich aan als opvolger.

8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is: Astrid Staring.
Aftredend en niet herkiesbaar is: Wilco Weenink.
Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar: Erik Derksen.
Erik wordt bedankt voor al zijn werk wat hij in de afgelo-
pen jaren gedaan heeft m.n. de ledenadministratie en als 
trekker van de evenementen commissie.
Wilco wordt ook bedankt voor zijn inzet. Hij heeft aan-
gegeven voorlopig te stoppen en wel door te gaan als 
redactielid van het Schuttersvizier.
Jelle Berends wordt door het bestuur voorgedragen als 
nieuw lid. Hij stelt zich voor aan de leden. Hierna volgt de 
schriftelijke stemming.
Astrid wordt herkozen met 43 stemmen voor en 2 ont-
houdingen. Jelle wordt unaniem gekozen met 45 voor-
keur stemmen.

9. Kaderzaken.
Vanuit de kadercommissie zijn er geen meldingen.

10. concours 2019.
De commissies zijn al druk aan het werk.
- Er is een sponsorkaart gemaakt die naar de potentiële 
sponsoren gaat, hierna worden de sponsoren persoonlijk 
benaderd. Als er leden zijn die nog sponsoren weten, 
kunnen zij dat doorgeven. Tevens kan de commissie nog 
mensen gebruiken.

- Ook wordt er gewezen op de RABO clubkas Campagne. 
Mensen die lid zijn a.u.b. stemmen. Dit heeft de afgelo-
pen keer toch ruim €800,- opgeleverd. 
- De uniformen zijn besteld.
- Op 29-6 is er een overleg met de gemeente.
- Na de vakantie worden alle schuttersverenigingen aan-
geschreven voor deelname.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Zaterdagmiddag receptie
- Zaterdagavond feestavond
- Zondag Federatieve Kringdag. 

11. Wat verder ter tafel komt.
- We zijn op zoek naar een stalling voor de koets. Vraag 
aan iedereen of zij iets weten.
- De KNTS verplicht ons om een vertrouwenspersoon te 
hebben. Dit is Jan Berendsen. 
Er is een map aangelegd die voor iedereen ter inzage is. 
Hier zit o.a. ook een
klachtenformulier in.
- Ten aanzien van de nieuwe privacywet (AVG) zijn er een 
3-tal protocollen opgesteld.  Deze worden in het volgen-
de Schuttervizier gepubliceerd. Ook kunnen deze via de 
website bekeken worden. Dit is voldoende om de leden 

op de hoogte stellen. De leden hoeven niet persoonlijk 
benaderd te worden. Degenen die zich niet in de pro-
tocollen kunnen vinden, kunnen zich bij het bestuur 
melden. Het maken en publiceren van beeldmateriaal is 
verantwoord via de huisregels en er worden nog borden 
in het gebouw gehangen met een melding dat er beeld-
opnames gemaakt en gepubliceerd kunnen worden.

12. Rondvraag.
Gerrie Staring doet mee met de vrienden van EMM maar 
heeft nog geen speldje gehad. Dit wordt z.s.m. geregeld.
Jennifer Bus vraagt zich af waarom ereleden niet mogen 
stemmen. Dit is volgens de statuten zo geregeld.
Hermi Zweers merkt op dat er in reglementen van het 
koningschieten staat dat de hulpschutters zich moeten 
kunnen legitimeren. Sinds wij lid zijn van de KNTS moet 
men lid zijn van de vereniging en hoeft men zich niet 
meer voor het schieten te legitimeren. De reglementen 
zullen aangepast worden.
 
13. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezig-
heid en wenst iedereen een fijne kermis. Vervolgens sluit 
hij de vergadering.
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Het bestuur van Schutterij Eendracht Maakt Macht wil alle vrijwilligers, kaderleden en leden samen met hun partner 
uitnodigen voor het 125-jarig jubileumfeest van onze vereniging.

Dit feest zal plaatsvinden op 18 en 19 mei as:
zaterdag 18 mei receptie en feestavond:
14:00  Ontvangst.
14:30 – 17:00 Receptie voor genodigden, oud bestuursleden, oud koningsparen, sponsoren, vrijwilligers, 
  kaderleden en leden.
  Presentatie nieuwe uniformen.
  Presentatie nieuwe handboog sectie.
20:00 – 00:00 Feestavond mmv Kaliber entree gratis.

zondag 19 mei Kringconcours:
09:00  Ontvangst besturen, koningsparen, genodigden.
09:45  Welkomstwoord door de voorzitter en overige sprekers.
  Aanbieden van de erewijn door de gemeente. 
  Aansluitend de commandantenbespreking
11:00  Officiële opening van het concours met diverse korte sprekers.
11:30  Start marswedstrijden met onderweg het defilé ter hoogte van zalencentrum Staring. 
             Hier een tribune opgesteld voor degene die het defilé willen bekijken.
13:00  Start schiet- en vendelwedstrijden.
14:00  Start van het koningschieten, vertrek is vanaf de eretribune
14:30  Start bielemanwedstrjiden
17:30  Slotceremonie met prijsuitreiking.

Het feestweekend heeft veel voorbereiding gekost en beslag gelegd op vele vrijwilligers. Wij hopen dan ook u allen 
te mogen begroeten en elkaar de hand te kunnen schudden met het bereiken van deze grote mijlpaal binnen onze 
vereniging.

het bestuur van Schutterij Eendracht Maakt Macht. 

uitnodiging 125-jarig jubileumfeest

Van het bestuur

1110

conceptnotulen algemene leden-
vergadering Schutterij E.M.M. 5 juni 2018
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Van het bestuur

Reglement voor het koningschieten
onderdeel van het handboek E.M.M. Ooy-zevenaar

artikel 1
Jaarlijks vindt er op een door de ledenvergadering te 
bepalen datum het koningschieten plaats.

artikel 2
Bij het schieten voor het koningschap zal worden gescho-
ten op een houten vogel.

artikel 3
Leden, die drie achtereenvolgende jaren lid zijn van onze 
vereniging mogen aan het koningschieten deelnemen te-
gen betaling van een door de ledenvergadering bepaald 
bedrag.

artikel 4
Deelnemers aan het koningschieten worden vooraf ge-
registreerd. Registratie kan alleen geschieden 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 verstan-
de, 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 prijsbe-
palend:
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.

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 ledenvergadering.

artikel 8
Degene die het koningschot lost, is verplicht bij festivi-
teiten, 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 beho-
rende bij het koningschap te dragen. De koningsvogel 
dient de koning als herkenbaarheid te dragen.
 
artikel 9
Het koningshuis (afhaaladres) moet binnen het buurt-
schap Ooy zijn, welke wordt omgrensd door de zuidkant 
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.

artikel 11
De aangewezen bestuursleden verzorgen de adminis-
tratie, 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.

Historie:
Dit reglement is eerder vastgesteld op de algemene ledenvergadering van schutterij  Eendracht Maakt Macht op: 10 juni 1968 gewijzigd: 12 juni 
1970, 31 mei 1976, 7 juni 1988, 29 januari 1991,10 juni 1997, 29 januari 2002, 18 februari 2010, 20 februari 2014, 6 augustus 2014,13 juni 2018.
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Beste lezer,

Inmiddels zijn we alweer aangekomen aan het 2e schuttersvizier van dit jaar.

Dit keer is het een bijzonder uitgave i.v.m. ons 125-jarig bestaan. 
We hebben onze eerste geslaagde activiteit achter de rug, namelijk Kleintje kermis.

Nu kunnen we uitkijken naar ons feestweekend zaterdag 18 en zondag 19 mei!

Sluitingsdatum voor het volgende Schuttersvizier is 12 augustus 2019.

Veel leesplezier,

de redactie

 Schuttersvizier online lezen?
               
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 het bestuur

Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
 

Van de redactie

15 14
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- Er tegenwoordig wel op heel bijzondere wijze overwinningen van Feyenoord worden gevierd?
- Dit gebeurt met bitterballen tijdens de clubavond?

- Er dit jaar weer een rommelmarkt was?
- Door het slechte weer de mensen heel graag naar binnen wilden?
- Dit gelukkig de bezoekers er niet van weerhield om te komen?
- De kraamhouders door het slechte weer een extra consumptie kregen aangeboden?
- Wim U. Binnenkort in de bewoonde wereld komt wonen?
- Hij nog niet in de gaten heeft dat de snelheid in de Heilige Huisjes 30 km/u is?
- De klusploeg het gebouw heeft klaargemaakt voor het concours?
- Bij het indoorvendelen in Wehl veel prijzen zijn binnengehaald?
- De vendeliers het daar geweldig hebben gedaan?
- Het nieuwe logo al in volledig gebruik is?
- Deze op de nieuwe vlaggen zijn gemaakt?
- Deze binnenkort beschikbaar zijn voor verkoop?
- Het kaderfeest dit jaar weer voor veel gezelligheid zorgde?
- Er een ouderwetse lotterij was met meegebrachte prijzen?
- De zak aardappelen en de baal hooi wel de meestgewilde prijzen waren?
- De kippen een geheime vergadering houden op het invalidetoilet?
- Wilco W. maar negen lootjes kreeg in plaats van tien?
- Hij toch prijs had?
- De satéstokjes bij hem het beste in smaak vielen?
- Peter van O. en Bennie W. dezelfde blouse aan hadden?
- Kleintje Kermis is geweest?
- De mensen in Groningen zelfs wisten dat dit feestje werd gegeven?
- De vele schutterijen hebben genoten van de gezellige sfeer?
- Dit er dit jaar maarliefst acht (inclusief onze vereniging) waren?
- Er jubileumspeldjes worden verkocht tijdens onze evenementen?
- Rick goed kan onderhandelen bij de schutterij uit Ulft en 10 pins verkocht?
  Volgens Annemiek Belinda de oorbellen bij het Kruidvat haalt?
- Belinda Kinnaer met luid gejuich werd ontvangen?
- Ze stiekem naar binnen is geglipt?
- Zelfs de deurcontrole niet wist dat ze binnen was?
- Otto Lagerfett er met zijn muziek een toontje bovenop deed?
- Ons koningspaar met beide artiesten op de foto is geweest?
- De obers aardig moesten doorlopen tijdens de avond?
- De spoelers misschien wel natter waren van het zweet dan van het spoelwater?
- Het overduidelijk een groot succes was?
- De voorbereidingen voor het concours in volle gang zijn?
- Wij hopen u allen te zien tijdens ons feestelijk weekend?
- Dit 18 en 19 mei is?

17 16

Van het bestuur
Van de redactie

Wist u dat?

•
•

•
• 
•   
•
•
•
•
•
•
• 
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•
•
•
•
•
•
• 
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•
•
•
•
•
•
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•   
•
•
•
•
•
•
•
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Fotoverslag Kleintje Kermis 2019
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Op 28 april 2018 werd de datum voor Kleintje Kermis 
2019 vastgezet, 13 april 2019 zouden we dit feest weer 
samen met KalibeR gaan organiseren.

Eind 2018 is besloten om voor dit jaar Otto Lagerfett en 
Belinda Kinnaer vast te leggen. We dachten dat deze 
combinatie van artiesten een mooie mix zou zijn voor 
jong en oud en dat we met deze 3 toppers, uiteraard 
hoort KalibeR hier ook bij, de ultieme kermissfeer zou-
den bereiken en dat is het doel dat we nastreven met 
Kleintje Kermis.

Uiteindelijk net na de carnaval de uitnodigingen naar 
alle schutterijen verstuurd en de social media gevoed 
met de aankondiging van Kleintje Kermis 2019. Nadat 
we de aanmeldingen binnen hadden van de schutterijen 
bleek dat we 1 schutterij meer mochten ontvangen dan 
in 2018 en hadden zich ook een paar schutterijen zich 
afgemeld i.v.m. andere verplichtingen, zij waren anders 
zeker weer gekomen schreven ze in hun afmelding.

Op 13 april hebben we het 125-jarig jubileumjaar 
afgetrapt met Kleintje Kermis, exact 5 weken voor het 
jubileumweekend. Voor KalibeR weer de start van het 
kermisseizoen.

We kregen bezoek van de volgende schutterijen: EMM 
Groessen, EMM Spijk, Eendracht Ulft, St Jan Babberich, 
Vrede en Vriendschap Herwen, St Anna Oud-Zevenaar 
en Claudius Civilis uit Pannerden. In totaal 106 geünifor-
meerde schutters, weer een teken dat men graag naar 
ons komt voor een mooi feest. 

Met deze mooie opkomst was de troon vol en aange-
zien wij onze gasten de beste plaatsen gunnen, hebben 
we zelf met de koningstafel in de zaal gezeten. Dit was 
een prima oplossing. Na de opening van de voorzitter, 
de vendelhulde en het defilé van onze schutterij aan de 
aanwezige schutterijen, kon de avond beginnen met de 
openingsdans van alle 8 aanwezige koningsparen.

Wat vanaf het begin al duidelijk werd, was dat iedereen 
zin had in deze avond, de aanwezige koningsparen met 
hun schutterij, de bijna 40 vrijwilligers, de 2 kelners die 
zich flink hebben moeten weren en natuurlijk de gasten 
waarvan er gelukkig veel de moeite hadden genomen 
om naar E.M.M. Ooy te komen, ondanks dat er nog 2 
andere feesten in Zevenaar waren. Wat een heerlijke 
sfeer in ons schuttersgebouw.

Rond 22.30 uur het optreden van Belinda en wat fantas-
tisch hoe ze de zaal mee nam in haar enthousiasme en 
tevens nog een aantal nummers met, zoals ze zelf zei, 
haar vrienden van KalibeR speelde. Ook daarna in de ar-
tiestenruimte was het nog erg gezellig en wat een mooi 
compliment is dat Belinda aangaf “dat ze in een heerlijk 
warm bad” was beland.

Daarna was het de beurt aan Otto Lagerfett, na nog 
even met Belinda en wat fans gesproken te hebben, 
besteeg Otto het podium en ook hij nam de zaal mee 
met een gezellig, leuk optreden met veel meezingers. 
Wat hebben we een leuke en gezellige artiesten in ons 
gebouw gehaald.

Het laatste uur was vol voor KalibeR die de avond super 
afsloten met uiteindelijk het Il Silenzio en het, namens 
E.M.M. en KalibeR, aanbieden van een fles wijn aan de 
koningsparen voor het komen naar deze TOPavond.

Al met al zijn we trots dat we het doel bereikt hebben, 
een kermisavond zoals een kermisavond voor jong en 
oud hoort te zijn.

We zijn van mening dat we de feestelijkheden voor het 
125-jarig jubileumjaar niet beter hadden kunnen begin-
nen en we kijken eerst uit naar het jubileumweekend 
op 18 / 19 mei maar zeer zeker ook naar Kleintje Kermis 
2020.

Evenementencomissie  Kleintje Kermis

20
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Verslag Kleintje Kermis 2019

    10.15 - 17.30 Federati ef kringconcours    

          
         Z

ondag 19 mei 2019    

  125 Jaar

10
Zon

www.schutt erijemm.nl

  20:00 – 00:00  Feestavond  

Zaterdag 18 mei 2019    

met muziek van

Muziek schutt ersgebouw: 

Robert Pouwels

In
ge

zo
nd

en
Ev

en
em

en
te

n Evenem
enten



Jaargang 36  •  02-2019  •  Feestweekend 125 jaar en Kermis 23

automatisch antwoordapparaat van de 
opa’s en oma’s van tegenwoordig:
 
Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar U kunt een bericht
achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes:
- Bent je een van onze kinderen: toets 1.
- Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2.
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3.
- Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4.
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5. 
- Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6.
- Als er voor aanstaande zondag een taart gebakken moet worden: toets 7.
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8.
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9.
- Als U een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw boodschap in na de
pieptoon. 
We bellen U terug zodra we tijd hebben...

toegepaste wiskunde
WISKuNdIGE ROMaNtIEK
Slimme man + slimme vrouw = romance
Slimme man + domme vrouw = affaire
Domme man + slimme vrouw = huwelijk
Domme man + domme vrouw = ongewenste zwangerschap

WISKuNdE OP hEt WERK
Slimme baas + slimme werknemer = winst
Slimme baas + domme werknemer = productie
Domme baas + slimme werknemer = promotie
Domme baas + domme werknemer = overuren

WISKuNdIG ShOPPEN
Een man zal 20 euro betalen voor een voorwerp van 10 euro dat hij kan gebruiken.
Een vrouw zal 10 euro betalen voor een voorwerp van 20 euro dat ze niet nodig heeft.

aLGEMENE StatIStIEKEN EN VERGELIJKINGEN
Een vrouw maakt zich zorgen over de toekomst tot ze trouwt.
Een man maakt zich pas zorgen over de toekomst wanneer hij trouwt.
Een succesvolle man is er één die meer geld verdient dan zijn vrouw kan opmaken.
Een succesvolle vrouw is er één die een dergelijke man kan strikken.

WISKuNdIGE BENadERING VaN GELuK
Om gelukkig te zijn met een man, moet je hem heel veel begrip schenken en een beetje liefde.
Om gelukkig te zijn met een vrouw, moet je haar veel liefde schenken en niet proberen haar te begrijpen.

WISKuNdIGE LEVENSduuR
Getrouwde mannen leven langer dan vrijgezellen, maar vrijgezellen leven liever.

WISKuNdIGE WIJzIGING
Een vrouw trouwt met de idee, dat de man zal veranderen, maar dat doet hij niet.
Een man trouwt met de hoop, dat de vrouw niet zal veranderen, maar dat doet ze wel.

dIScuSSIE LOGIca
Een vrouw zal altijd het laatste woord hebben in een discussie.
Alles wat de man daarna nog zegt, is per definitie het begin van een nieuwe discussie.

Programma Koningschieten op 
maandag 10 juni
 
Wie volgt het koningspaar 
Harald van Poorten en Arianne Schoof op ? 

Programma Koningschieten op maandag 2e pinksterdag 10 juni:
14.45 uur  Verzamelen bij het Schuttersgebouw aan de Slenterweg.
15.00 uur  Afhalen van het koningspaar Harald van Poorten en Arianne Schoof 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 
                             Harald van Poorten.
21.00 uur  Sluiting.

KERMIS Programma:
Programma Kermis (tijden onder 
voorbehoud) Schutterij EMM
zaterdag 22 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 23 juni:
17.00 uur Ophalen koningspaar en bezoek bogen
20.00 uur Inhuldiging nieuwe koningspaar en dansen met KALIBER

Maandag 24 juni:
10.00 uur Bezoek bogen
11.30 uur Dansen met KALIBER
18.00 uur Bezoek bogen
20.00 uur Dansen met KALIBER

dinsdag 25 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.
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Administratiekantoor Ikink
Aerolift Industrials B.V.
Aleven boomverzorging 
Alex agrarische dienstverlening
Antop Drukkerij 
ARGI
Ariës Natuursteen
Atelier Brigitte
Autobedrijf Aleven
Automobielbedrijf Ben van Uem
Autobedrijf Bloemberg B.V.
Autobedrijf Hubers/Steentjes 
Autobedrijf Kaal Buunk 
Autobedrijf Martens B.V. 
Autobedrijf van Rennes B.V. 
Autobedrijf Theo van Huet V.O.F.

Bakkerij Hugen Arnhem
Balk-Albalux 
B.K.C. B.V. 
Blik op online
Bloemisterij Schepers 
Bolck Makelaardij & Taxaties B.V.
Bouwservice John van Cleef B.V.
Bram Eijmans kapper
Bril 2000
Broekhuis Arnhem
Brood- en Banketbakkerij Godschalk

Cafetaria Binnenweg
Catering Gewoon Peter 
CD Reclame
Coop Zevenaar
C-technology

Dierenartspraktijk ‘t Holland
De Romei Therapie en Training
DELA & de Wit uitvaartverzorging
Design Belettering en reclame
Didata Automatisering

Dukson 
DVM Bouw en Vastgoed B.V.

Eckderksen 
ELMO-Kinderopvang
Escape opleidingen
Euro Planit personeelsdiensten 
Evers campers 

Franz Gerritschen slagerij 
Firma Staring
Fysio Visser 

Gaba Beheer B.V.
Garage de Vries
Garagebedrijf Maaike Aleven
Gertsen Tegelzettersbedrijf
Gieling Zalencentrum
Giesbers Retail Communicatie N.V.
Glashandel Aluminiumbouw 
Oud-Zevenaar B.V.
Glaspunt B.V.

Global Water Engineering B.V.
Grevers Groentechniek 
Groenrijk Zevenaar
Grutterij molen “De Hoop” 

Hammer Computers
Handelsonderneming Eck & Derksen 
HB Woningstoffering
HBZ Bouw
Hendriks Coffee
HET Tooling Service
Hetterschijt Vastgoed Advies
Heijneman Bouw B.V.
Hoevers Orthopedische Schoentech-
niek B.V.
Hollandse Telecommunicatie Maat-
schappij
Hoogwerkerverhuur Arnhem
Horeca Project Interieur

Image and more Fotografie

Janssen Verhuur
JAZO Zevenaar B.V.
JCW Techniek 
John Kummeling Bouw en Onder-
houd 
Johnny Sloot Grondverzet 
Joint Origin
Joosten Beheer 
Jos Ariës Tegels Badkamers Tegels 
Haarden

Kaak Vlaggen  
Ka&Zo Partyservice
Kampschreur kersen 
KEV & IVY  
Kinkelder B.V.
KPM Civiel
Kristal Schoonmaakbedrijf & 
Ongediertebestrijding
Kunstatelier-Ooy
Kunststofshop
Kütschruiter Grondverzet 
Kwik-Fit Zevenaar

Landbouwbedrijf Huigen/Uenk
Lemmtech
Leo van Ussen Tweewieler Service
Liemers Caravans
Loonbedrijf Sloot B.V.
LSP Quartz BV

Maatschap Lemm
Melkveebedrijf Bus C.V.
Mevr. R Jansen 
Memora Uitvaartverzorging
Montagenzo

N.T.S. Data B.V.

Ooyse Kleischuur

P7 van Norel

Party- & Bowlingcentrum de Griethse 
Poort
Partycentrum Plok
Paul Bloemberg Hovenier 
Pearl opticiens Zevenaar
ProVoet
PS Fiscaal Advies
PV Care
PWR Pack International B.V.

Rebers Boek en Buro
R&A Accountants en Adviseurs B.V.
Rob Reijnen Timmerservice
Roes LMB B.V.
Ross Video & Geluid

Schildersbedrijf Van Kerkhoff
Signalutions
Slijpservice Hendriks
Snackbar de Methen
Snackbar Zonnemaat
Snackcounter Braam-´t Eiland 
Spikker Specials B.V.
Stadsbruncherie De Groen Zevenaar 
Stocker Centrale Verwarming B.V.

Tandartspraktijk M. Mertens
’t Brillehuus
‘t Centrum Fam. Reijmer
Technisch Buro Pola Zevenaar B.V.
Telejob BV 
Ten Brinke Interieurbeplanting
Theo Optiek
Thijs Janssen Didam Grondverzet
Thoen & Thans

Uitgeverij Cantharus B.V.

Vakgarage Bedeaux & W.P.I.
Van der Garde Tuinmeubelen
Van Dijk Design en Engineering
Van Wely Leidekkers
Veehandel Bomers vof 
Veltins HOOFDSPONSOR
Verhoeven & van Dongen
Accountants
Verweijen Sierhekken en Constructie
Vierwind Bouwservice
Vishandel Wennekes B.V.
VOF Scheers Jeurissen
Von Gahlen Nederland B.V. 

Wellinghoeve Groessen
Wenholt Lederwaren en 
babyartikelen
Wezendonk Zand en Grind B.V.
WH holding B.V.
Wooninrichting Ten Brundel

Zalencentrum Staring
Zinkunie B.V. 
Zweers Groen & Grondbewerking
Zweers Tuinmachines 

Sponsoren feestweekend Schutterij E.M.M.  
Ingezonden

25

Onderstaande sponsoren steunen ons 125 jarig bruisende vereniging!  U kunt hen ook steunen door bij 
hen uw product te kopen of dienst te betrekken! Zo helpen wij elkaar; want Eendracht Maakt Macht.
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De technische commissie is al even bezig met de voorbereidingen voor het aankomende jubileumweek-
end. Vanaf maart vorig jaar zijn we al druk met vergaderen over wat er allemaal gerealiseerd moet wor-
den, gemaakt moet worden en nodig is om dit tot een geslaagd weekend te maken. De tekeningen voor 
het terrein zijn gemaakt en we hebben samen met de andere commissies om de tafel gezeten zodat we 
er samen een mooi geheel van kunnen maken. We hebben er het volste vertrouwen in dat we samen met 
alle andere commissies en vrijwilligers er een mooi en onvergetelijk weekend van gaan maken. 
Hopelijk zien we u dan! 

De Technische Commissie bestaat uit: 
Wim uenk, Iwan ter Wiel, theo Vermeulen, Ivo van huet Sr., Vera Erkelens – van huet
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Wij willen via deze weg Paul en Loes Sloot feliciteren met de geboorte van hun
zoon en broertje Thije.

Stukje informatie van de technische 
commissie 125 jaar E.M.M.

Geboorte 
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Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben 
wij een winnaar getrokken. De gelukkige win-
naar van de prijs is theo ter Wiel, van harte ge-
feliciteerd! Het goede antwoord was namelijk: 
Fijne carnaval gewenst en tot snel! De prijs zal 
zo snel mogelijk bij jou langs gebracht worden. 

Ook kans maken op een leuke prijs? 
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: schuttersvi-
zieremm@gmail.com of stuur het antwoord per 
post op naar Slenterweg 2, 6905 DM Zevenaar, 
t.a.v. Redactie Schuttersvizier.

Tevens willen wij ons via deze weg nogmaals 
verontschuldigen voor het ontbreken van een 
tweetal woorden in de vorige woordzoeker en 
het foutief weergegeven e-mailadres. 

Wij wensen u, als redactie, veel plezier en suc-
ces met het oplossen en wij zien u graag op de 
aankomende festiviteiten voor het 125-jarige 
bestaan!

Winnaar van de woordzoeker uit Schuttersvi-
zier 01-2019:
Pascal Gerritsen heeft zijn prijs inmiddels in 
ontvangst genomen.

W
oordzoeker

BESTUUR
BEZOEK
COMMISSIE
CONCOURS
EENDRACHT
FEESTELIJK
GEBOUW
HANDBOOG
JUBILARIS
JUNI
KERMIS
KOETSIER
KONINGSCHAP
KRUISBOOG
OFFICIER
REDACTIE
SCHUTTER
SPELDJES
SPONSORSCHAP
VENDELIER
VIZIER
VRIENDEN
WINNAAR



Jaargang 36  •  02-2019  •  Feestweekend 125 jaar en KermisJaargang 36  •  02-2019  •  Feestweekend 125 jaar en Kermis28 

Sectievertegenwoordigers

•   amazones: Debbie Zweers
•   Geweerkorps: Wim Jansen
•   handboogkorps: Ria van den Beld   
•   Kruisboogkorps: Linda Gerritsen   
•   Officieren en overige kaderleden: Jeroen ter Wiel
•   Vendeliers: Paul Staring  
   

donderdagavond: EMM-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.
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Op 31 maart jongstleden waren de Gelderse Kampi-
oenschappen Vendelen Indoor in Wehl. Onze jeugd-
vendeliers waren hier ook van de partij en hebben ge-
probeerd om mooie prijzen mee naar Ooy te nemen. 
We beginnen bij de kanjers van de aspiranten: Bart, 
Job, Jordi, Jouri, Róbin en Tim. Zij hebben hard geoe-
fend aan de twee verplichte slagen, nekslag en enkel-
slag. Deze moeten ze kunnen maken in de ere afdeling. 
De nekslag gaat op zich al prima maar vond ik nog niet 
goed genoeg om bij het Indoor Vendelen te laten zien. 
De enkelslag daarentegen wel en was daarom ook te 
zien bij het Indoor Vendelen. En met succes! 

Onze aspiranten hebben de 1ste plaatst weten te be-
halen en zijn daarbij Gelders kampioen geworden met 
een totaal van 18 punten. Verder zijn ze ook nog eens 
gepromoveerd naar de klasse: superieure B. Buiten de 
nekslag die we al goed aan het oefenen zijn, komt er 
nog een slag extra bij en wel de rugslag. Vanaf 5 april 
gaan we hiermee dus weer hard aan de slag. Gefeli-
citeerd Bart, Job, Jordi, Jouri, Róbin en Tim met deze 
geweldige prestatie en op naar de volgende prijzen. 

Dan hebben we onze junioren Nickey, Mike, Joery en 
Sjors. Dit is de laatste keer dat voordraaier Joery als ju-
nior mee kan doen aan het Indoor Vendelen. Daarom 
hebben de junioren hard geoefend om iets moois te 
kunnen laten zien in Wehl. Dit is ook zeer zeker ge-
lukt. Met z’n vieren hebben ze een rustige en strakke 
uitvoering neergezet. Hun optreden werd daarom be-
loond met de 1ste plaats. Hiermee zijn de junioren ook 
Gelders kampioen geworden en hebben een totaal van 
17.5 punt behaald. 

Verder zijn ze ook nog eens gepromoveerd naar de 
klasse: superieure A. Dit is de hoogst haalbare klasse 
en tevens de klasse waarin de senioren vendelen. Voor 
deze kanjers komt er nu een extra handeling bij. Vanaf 
5 april gaan we ook hiermee hard aan de slag. Gefelici-
teerd Nickey, Mike, Joery en Sjors met deze geweldige 
prestatie en op naar de volgende prijzen. 

Justin Kruijs
Jeugdvendeliers
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Gelderse Kampioenschappen Vendelen 
Indoor (GKVI) in Wehl

01-01  Peter van Onna
07-01  Marloes ter Wiel
07-01  Ruben Berends
08-01  Roel Schepers
10-01  Wim Jansen
17-01  Ivo van Huet
29-01  An Jorna
31-01  Esther van Vuuren

05-04  Anton Bus
16-04  Jennifer Bus-Vos
19-04  Martine Vos
25-04  Renè ter Wiel

01-07  Thea Klutman
05-07  Gerda van den Berg
09-07  Mike Kruys
09-07  Sjors Kruys
12-07  Ronald Lemm
24-07  Dirk Spruyt
27-07  Guus Bus
30-07  Robert Lemm

03-10  Alex van Alst
11-10  Ben Balk
12-10  Joeri Kruys
20-10  Jeroen ter Wiel
27-10  Stacey Marcks
28-10  Alexander Staring
31-10  Jan Berendsen

05-02  Joëlle Staring
10-02  Jos Zweers
16-02  Jordy de Keijzer
16-02  Bennie Willemsen
22-02  Theo Vermeulen

02-05  Joost Berendonk
02-05  Artje Elfrink
06-05  Femke van Vuuren
08-05  Tjitske Staring
09-05  Rob ter Wiel
10-05  Pascal Staring
15-05  Schutterij E.M.M.
19-05  Linda Gerritsen 
21-05  Peter Janssen
25-05  Iwan ter Wiel
31-05  Henk Godschalk

01-08  Bart van Alst
04-08  Hennie Zweers
05-08  Paul Sloot
09-08  Peter Gertsen
11-08  Erica Staring-
25-08  Camil Staring
29-08  Wim Uenk
31-08  Debbie Zweers- 
31-08  Nickey Kruys

03-11 Thijs Janssen
06-11 Willy Staring
12-11 Fred Groenen
14-11 Amanda Bruns
16-11 Rosita Kruys
18-11 Paul Staring
20-11 Robin Kruys
24-11 Astrid Staring
25-11 Martien Gertsen

01-03  Job Gertsen
06-03  Harry Bruns
11-03  Martijn Elshof
23-03  Jelle Berends
27-03  Hermi zweers
28-03  Stefan Lemm
29-03  Harald van Pooten
31-03  Roos Wanders

10-06  Wouter Lemm
13-06  Geert Beudel
14-06  Jordi van Embden
26-06  Tony van den Berg

06-09  Rick Berendsen
12-09  Quchalin Zweers 
13-09  Jouri van Embden
13-09  Esther Weenink
23-09  Justin Kruys
26-09  Edwin Jansen

02-12 Ria van den Beld
06-12 Marjolein Berendsen
11-12 Tim Gertsen
12-12 Gerrie Staring
15-12 Frank van Embden
15-12 Vera Erkelens
16-12 Alice Witjes
20-12 Paul Lemm
22-12 Martijn Lemm

Januari Februari Maart

April Mei Juni

Juli Augustus September

Oktober November December

Verjaardagskalender
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           (onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-zevenaar
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Wanneer Wat                                                                          Wie                 Waar
Za 18 mei  Receptie 125 jaar EMM 14.00 uur  EMM    EMM gebouw
Za 18 mei  Feestavond 125 jaar EMM met Kaliber  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

Zon 25 Aug Bierpulschuiven     Crescendo  EMM gebouw

Zat 14 Sep Jongdierendag     KPV   EMM gebouw
Zon 15 Sep         Federatieve Schuttersdag                                     St. Andreas Zevenaar      Zevenaar
28-29 Sep  Schuttersfeest      EMM    EMM gebouw

Don 03 Okt  Kadervergadering: 20.00 uur    EMM    EMM gebouw

Vrij 15 Nov  Pronkzitting      Toetenburgers  EMM gebouw
Zat 16 Nov  Pronkzitting      Toetenburgers   EMM gebouw

Zat 21 Dec Retteketet Kerstshow    Retteketet & EMM EMM gebouw
Zon 22 Dec Retteketet Kerstshow    Retteketet & EMM EMM gebouw

2020
Vrij 03 Jan           Nieuwjaarsreceptie     Verenigingen Ooy EMM gebouw

22 - 25 Febr  Carnaval CV      Toetenburgers   EMM gebouw

Zon 08 Mrt  Rommelmarkt     EMM    EMM gebouw
Zon 29 Mrt Indoor vendelen    Wilhelmina  Didam
Zat  04 Apr  Kaderfeest (1e zaterdag april)    EMM   EMM gebouw
Zat  11 Apr  Kleintje Kermis      EMM - Kaliber   EMM gebouw
Ma  27 Apr  Koningsdag     St Martinus school  Schoolplein



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.
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