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Tijdens de vakantieperiode zie je dat het leven gewoon door gaat met zowel
blijde als droeve gebeurtenissen. Wat mij sterkt is het feit dat onze leden hier
dan toch op gepaste wijze invulling aan heeft weten te geven. Wij kunnen met
zijn allen de naam van onze schutterij, Eendracht Maakt Macht, met opgeheven
hoofd dragen. Met die wetenschap gaan we na een welverdiende vakantie weer verder
om de zaken weer op te pakken.
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Als je de krant leest of naar het journaal kijkt, wat ben je dan een gelukkig mens dat je in het buurtschap Ooy mag wonen. Ik hoop dan ook dat wij met zijn allen waken over de verworvenheden in onze
buurtschap. Laten wij met zijn allen de handen uit de mouwen blijven steken en samen het buurtschap
als parel bewaken.
Binnen de schutterij wordt door de bestuursleden inmiddels allerlei voorbereidingen gedaan om de
commissies samen te stellen voor het 125 jubileum. In het weekend van 18 en 19 mei 2019 zullen er
allerlei feestelijkheden gaan plaatsvinden om het schuttersgebouw. Zondag 19 mei zal er het federatief
Kringconcours worden gehouden. De komende maanden zal u allen hiervan meer horen.
In het laatste weekend van september hebben wij weer het schuttersfeest. Dit willen wij gaan vieren
met iedereen die de schutterij EMM een warm hart toedraagt maar ook met mensen die wel van een
feestje houden. Ik hoop dat oud en jong aanwezig zijn om dit jaar feestelijk af te sluiten. Natuurlijk
vergeten wij onze jubilarissen niet. Zij die al jaren lid zijn van onze schutterij en ons door al die jaren
hebben gesteund.
Ook bij de andere evenementen die de komende tijd in ons schuttersgebouw plaatsvinden bent u van
harte uitgenodigd om deze te bezoeken. Deze evenementen bieden voor elke leeftijdscategorie wat
wils en verdienen dan ook de nodige belangstelling.
Ik hoop dat we met zijn allen dan ook een gezellig feest mogen en kunnen vieren en waar de saamhorigheid hoog in ons vaandel van Eendracht Maakt Macht mag staan.
Ik wens u allen een fijn en mooi schuttersfeest toe.
Jan Berendsen		
										
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht

1

Kerkweg 2, 						
tel.: (0316) 34 38 39					
www.carezadekroon.nl					

6905 AW Oud-Zevenaar
					
fax (0316) 52 32 11
					
info@carezadekroon.nl

1

Van het bestuur
Van de bestuurstafel
Op 7 mei hebben we deelgenomen aan de Kringdag de Liemers bij Excelsior in Lobith. Hierbij hebben we
weer de diverse prijzen behaald. Crescendo was het beste muziekkorps en Harry Gertzen beste Commandant
en hoogst overwaardering vendelen voor onze vendeliers. Zie de uitslagen verderop in het schuttersvizier.
Op 5 juni na eerst een rondgang door Ooy zijn we begonnen aan het koningschieten. Dit jaar stonden Frank
van Embden met hulpschutter Wim Jansen en Paul Staring met hulpschutter Tjitske van der Meijde onder de
schietmast. Na een spannende strijd was Frank van Embden degene die de vogel naar beneden schoot.
18 tot en met 20 juni was het weer tijd voor de kermis. Zoals gewoonlijk zijn we op zondag begonnen met
de processie bij de kerk in Oud Zevenaar samen met onze zuster vereniging St Anna. Op de maandagavond
hebben we eerst het nieuwe koningspaar opgehaald bij het koningshuis samen met het oude koningspaar.
Daarna hebben we een bezoek gebracht aan de Zuiderlaan 2. Op de maandagmiddag hebben we de bogen
bezocht aan het Ooyse veld en de Hoevestraat. Waarna we weer een gezellig feest hebben gehouden in het
schuttersgebouw. Die avond hebben we de boogbuurten bezocht van de Slenterweg en de Heilige Huisjes.
Zoals normaal was het weer vroeg op voor een bezoek aan de schuttersmis in de St Martinus kerk. Op de
weg terug hebben we nog de boogbuurten van de Oud-Zevenaarseweg en de Zuiderlaan 1 aangedaan om
vervolgens weer terug maar het schuttersgebouw te gaan. Die avond nogmaals het koningspaar opgehaald
bij het koningshuis waarna we na nog een leuke avond de kermis hebben afgesloten. Zie ook de fotosessie
verder op in het schuttersvizier!
24 juni zijn we naar het Landjuweel in Oud Dijk geweest. Na helaas een beetje natte opening hebben we
toch een hele mooie dag gehad waar een ieder aan het trekken is gekomen!
Zoals gewoonlijk houden we op 23 en 24 september weer ons schuttersfeest. Dit jaar hebben we Kaliber op
de zaterdagavond voor ons schuttersfeest en natuurlijk Paul Backbier weer voor op de zondagmiddag. Zie
voor het programma verderop in het schuttersvizier.
Namens het Bestuur,
Wilco Weenink

Van het bestuur
Ledenadministratie

Beste schuttersvrienden,										
Even een geheugensteuntje, voor degenen die binnenkort gaan verhuizen.
Vergeet niet aan de ledenadministratie van E.M.M. uw nieuwe adres door te geven,
dan komt de kaart en het Schuttersvizier gewoon op het nieuwe adres.
														
Namens het bestuur,
Erik Derksen, Ledenadministratie
Email: erikderksen@hetnet.nl - Telefoon: 0316-523166
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Van het bestuur
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		
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				Prins Mauritsstraat 21		6904 CS		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 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
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 de redactie
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Van de redactie
In dit nummer
Beste lezers,
De vakanties zijn weer voorbij, alle scholen zijn alweer begonnen! En dat betekent
dat wij van de redactie, alweer druk zijn geweest om 3e schuttersvizier van dit jaar
in elkaar te zetten.
Ons volgende activiteit van dit jaar staat ook alweer voor de deur, Schuttersfeest 2017!
Wij hopen u daar te zien!
Veel leesplezier,
De redactie

Van de redactie
Tegeltje

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
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Van de redactie
Wist u dat?

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.
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Er dit jaar tijdens het koningschieten twee kandidaten waren?
Frank van Embden en Cindy Derksen ons nieuwe koningspaar zijn?
Dit tot groot gejuich werd ontvangen door de kinderen van Frank en Cindy?
Het oude koningspaar Edwin en Jose Jansen een koets cadeau hebben gegeven?
De koninklijke auto daarom weer op stal kan?
De kermisvergadering weer heeft plaatsgevonden?
Hierin is besloten dat het bestuur voorlopig uit tien personen bestaat?
Er na vergaderingen altijd ruimte is voor een goed gesprek met een drankje?
Er bij de processie wel erg mooi weer was?
Dit toch wel een uiterste is met de vorige twee jaar?
Het bier en de wijn voor heel even werd ingewisseld voor water?
Er op het terras van Thoen en Thans ook genoeg “Ooys volk” te zien was?
Door het warme weer er ook genoeg gedronken is?
Dat sommigen hierdoor op de zondagavond al niet meer de weg naar huis wisten?
Er een vendelhulde werd gegeven aan het koningspaar door hun eigen kinderen?
Er een soort Holland’s got talent was bij Wennekes?
Er tijdens het marcheren op dinsdagmorgen een hoop gewisseld werd tussen korpsen?
Of beter gezegd; het was een gemengd gezelschap geworden?
Marloes ter W. de nieuwe vaandeldrager was?
Je prima eieren kunt eten in de kerk?
De amazones voor het eerst de kerkdienst hebben bijgewoond?
Hierdoor één amazone, Marjolein B, vergeten was kleingeld mee te nemen?
Ze hiermee hoopte geld uit te sparen deze kermis?
Harold van P. nog steeds één buisje kwijt is?
Jos Z. als amazone mee wilde doen?
Hij hiervoor chaps aan moest?
We een nieuwe bieleman hebben als vervanging?
Dit de ruil was tussen Peter J. en Martien G.?
De oude vendels op dinsdagavond weer werden gebruikt?
Ronald L. hierbij de bol van het vendel al snel kwijt was?
Henny Z. dit jaar stage liep?
Hij ondertussen de regels al beter kent?
Wim J. zelfs zijn geweer mee schijnt te nemen naar de wc?
Tonnie van de B. niet over het paard heen kon kijken?
Er dit jaar een quiz was in de tent welk stukje hout van Peter van O. was?
Wilco W. de “wist u datjes” op de wc verzint?
Wim U. de broek na de eerste kermis al weer stuk had?
Quinten van Kaliber beter zijn sokken aan kan houden?
Het sommige mensen pas na dinsdagavond opviel dat het podium anders stond?
Wij dit jaar met het Landjuweel hebben deelgenomen?
Het wel erg slecht weer was bij de officiële opening?
De erewijn in “shotflesjes” werd uitgedeeld?
Er mensen voor het maken van foto’s soms hun leven riskeren?
Dit uiteindelijk geen nut had omdat de geheugenkaart niet in de camera zat?
We daarom maar blij mogen zijn dat er smartphones met camera’s bestaan?
Er tijdens clubavonden werd gekeken naar het vrouwenvoetbal?
Dit ondanks dat niet iedereen het interessant vond?
Uiteindelijk zelfs de tent werd losgemaakt op de finaledag om samen te kijken?
Er tijdens vergaderingen van het schuttersvizier soms wel iets uit de lucht komt zetten?
Dit gelukkig om een luchtballon ging?
De sluitingsdatum van volgende schuttersvizier 6 november is?
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Evenementen
Uitslagen Koningschieten & Bogen kermis
Uitslagen Koningschieten 2017
Deelnemers:
Frank van Embden met Wim Jansen als hulpschutter
Paul Staring met Tjitske v.d. Meijden als hulpschutter
Prijs		
Naam			
Aantal schoten
Linker vleugel Frank van Embden
82
Rechter vleugel Wim Jansen 		
51
Staart		Wim Jansen		71
Kop		
Frank van Embden
54
Romp		
Frank van Embden
106
Koning seizoen 2017 - 2018 Frank van Embden
Uitslagen bogen kermis 2017
Plaats		
Naam
1e plaats
Zuiderlaan 2
2e plaats
Ooyse Veld
3e plaats
Schuttersgebouw
4e plaats
Slenterweg
5e plaats
Heilige Huisjes
6e plaats
Hoevestraat
7e plaats
Oud Zevenaarseweg
8e plaats
Zuiderlaan 1

Evenementen

Programma schuttersfeest

													
Zaterdagavond 23 september:
18.00 uur Ophalen koningspaar
20.00 uur Feestavond m.m.v. Kaliber
Zondag 24 september:
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
14:45 uur De overdracht van het commando.
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
en 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.
De toegang is gratis.
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Evenementen
Evenementen

Fotoverslag Kermis
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Ingezonden
Uitslagen concours Lobith van EMM Ooy-Zevenaar

Café Nostalgie
Tel. 0316 - 54 19 29

14

Weverstraat 1-3
6901 AM Zevenaar
0316 – 344205

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving
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Ingezonden
Afscheid koningspaar Edwin en José
En dan alweer het afscheid….
Na een geweldig koningsjaar zit het er alweer op voor ons. Maar
gelukkig hebben we hele goede
opvolgers, nl. Frank en Cindy.
We hopen dat in de toekomst de animo groot blijft voor het koningsschap, want het is echt de moeite waard om mee te maken!
Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor het leuke jaar
wat wij als koningspaar hebben gehad. We hebben ervan genoten, het was een hele ervaring. We hebben nu een hele mooie
herinnering en een supermooie foto gekregen van ons als koningspaar samen met Anja onze trouwe
viervoeter. Deze foto krijgt een mooi plaatsje bij ons in de kamer.
Edwin hoopt met het schuttersfeest samen met Henk met de
paarden en de koets weer van de partij te zijn.
Allemaal bedankt en tot ziens in de schutterstent!
Edwin en José Jansen
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Ingezonden

Woordzoeker

Rabobank clubkas campagne

AMAZONE
AUTO
BESPARING
BIELEMAN
FOTOTOESTEL
GEHEUGENKAART
GEZELLIGHEID
HOUT
KINDEREN
KLEINGELD
KOETS
KONINGSPAAR
KONINKLIJK
KROEG
LANDJUWEEL
OFFICIER
PROCESSIE
REGENACHTIG
REIZEN
SCHEUREN
TOILET
VAANDELDRAGER
VAKANTIESEIZOEN
VROUWENVOETBAL
WASMACHINE
ZOMERS

Uit de goede inzendingen van de vorige puzzel hebben wij een winnaar getrokken.
De gelukkige winnaar van de prijs is Hennie Zweers geworden, van harte gefeliciteerd.
Jouw prijs zal zo snel mogelijk bij jou langs gebracht worden.
Leuke prijs winnen?
Wil jij ook kans maken op een leuke prijs? Los de woordzoeker op en stuur het juiste antwoord op
naar: schuttersvizieremm@gmail.com.
Één kleine hint: naar welk commando zijn wij op zoek?
Winnares van de woordzoeker uit
Schuttersvizier 01-2017:
Willy Leferink heeft inmiddels haar prijs in ontvangst genomen.
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Van het kader
Geboorte- en overlijdensbericht
Wij willen via deze weg Frank en Jennifer condoleren met het verlies van hun dochter Tess.
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Van het kader
Verjaardagen

SEPTEMBER
						

OKTOBER
						

Rick Berendsen			06-09		
Quchalin Wijnholts		
12-09
Thomas Heijltjes		
12-09
Jouri van Embden		
13-09
Ester Weenink v.d. Meyde
13-09
Justin Kruijs			
23-09		
Edwin Jansen			26-09		

NOVEMBER
						
Thijs Janssen		
Willie Staring		
Tim Gertsen		
Fred Groenen		
Amanda Bruns		
Rosita Kruijs		
Paul Staring
Róbin Kruijs		
Astrid Staring-Arends
Martin Gertsen		
Henk Staring 		

Van het kader
Jeugdvendeliers
Na een welverdiende vakantie zijn we weer gestart met het oefenen voor het vendelen. Zoals altijd is
dit op de vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Het oefenen is natuurlijk niet alleen maar vendelen maar ook even ravotten zodat de jeugd met elkaar leert omgaan, ook een balletje
trappen hoort hierbij. Kortom een gezellig uurtje.
Vanaf september is ook Frank van Embden aan de begeleiding toegevoegd. Dit, vooruitlopend
op het afscheid van Henny als begeleider jeugd. We willen graag steeds minimaal twee
personen voor de begeleiding hebben zodat er zo min mogelijk uitval van het oefenen is.
Jeugd vanaf zes jaar kan geheel vrijblijvend op de vrijdagavond komen kijken of het wat voor hun is.
Natuurlijk zijn ook de ouders hierbij welkom.
Eerst iets meer informatie? Bel gerust, 06-51369793.
Met vriendelijke groet,
Willy Staring

Alex van Alst
Rob van Hagen
Ben Balk
Yoeri Kruijs
Colin van Hagen
Jeroen ter Wiel
Stacey Schlaghecke
Alexander Staring
Jan Berendsen

03-10
06-10
11-10
12-10
16-10
20-10
27-10
28-10
31-10

03-11
06-11
11-12
12-11
14-11
16-11
18-11
20-11
24-11
25-11
26-11

Van het kader
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

Evenementen
Van
het kader
Wintercompetitie 2017/2018
Vanaf 5 oktober starten we weer met de schieten tijdens de clubavonden op de donderdagavond vanaf
20.30 uur. De schietcommisie hoopt dat er wederom weer velen mee zullen strijden. Er wordt geschoten in
de disiplines kruisboog, luchtgeweer en luchtpistool. 								
														
Met vriendelijke groet, 												
De Schietcommissie				

20

Van het kader
Sectievertegenwoordigers
•
•
•
•
•
•

Ria van den Beld		
Linda Gerritsen		
Paul Staring			
Wim Jansen			
Jeroen ter Wiel		
Debbie Zweers		

Handboogkorps
Kruisboogkorps
Vendeliers
Geweerkorps
Officieren en overige kaderleden
Amazones
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Jaarprogramma
(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
Wanneer
2017
Zat
23 Sep
Zon
24 Sep
Don
28 Sep
Zat
04 Nov
Vrij
17 Nov
Zat
18 Nov
Zat
16 Dec
Zon
17 Dec
Zon
24 Dec

Wat
Schuttersfeest					
Schuttersfeest 					
Kadervergadering 20.00 uur 			
St. Maarten optocht 				
Pronkzitting CV 				
Pronkzitting CV 				
Retteketet Kerstshow 				
Retteketet Kerstshow 				
Begeleiding Gezinsviering (Jeugd)		

2018
Vri
5 Jan
10 t/m 13 Feb
Zon
11 Mrt
Zon
25 Mrt
Zat
7 Apr
Zat
21 Apr
Vri
27 Apr
Zo
3 Jun
Din
5 Jun
Zon
10 Jun
Zon
17 Jun
Zon
17 Jun
Ma
18 Jun
Din
19 Jun
Zon
26 Aug
Zat
8 Sep

Nieuwjaarsreceptie 				
Verenigingen Ooy
EMM gebouw
Carnaval CV 					
Toetenburgers		
EMM gebouw
Rommelmarkt 					
EMM			
EMM gebouw
Indoor vendelen				Giesbeek		Giesbeek
Kaderfeest (1e zaterdag april) 			
EMM 		
EMM gebouw
Kleintje Kermis 					
EMM - Kaliber 		
EMM gebouw
Koningsdag					
St Martinus school
Schoolplein
Koningschieten 				
EMM
EMM geb&ter
Kermisvergadering; 20.30 uur 			
EMM 		
EMM gebouw
Kringdag de Liemers				
Giesbeek		
Giesbeek
Processie 					
EMM & Crescendo
Oud-Zevenaar
Kermis 						
EMM & Crescendo
EMM terrein
Kermis 						
EMM & Crescendo
EMM terrein
Kermis 						
EMM & Crescendo
EMM terrein
Bierpulschuiven 				
Cresendo		
EMM gebouw
Jongdierendag(vanaf 9.00 uur) 			
KPV
		
EMM gebouw
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Wie		
EMM 			
EMM 			
EMM 		
Crescendo
Toetenburgers
Toetenburgers
EMM			
EMM 			
Crescendo 		

Waar
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
St. Martinus
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
St. Martinus

Celsiusstraat 5, 6902 PV Zevenaar

Administratiekantoor Ikink

hét adres voor uw bedrijfsadministratie
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.
Administratiekantoor Ikink
Paul Ikink
telefoon 06-12110062

De Gasperistraat 11
6904 LV Zevenaar

www.ikinkadministratie.nl
info@ikinkadministratie.nl

