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Het jaar 2017 hebben wij al weer achter ons gelaten. Nog even terugkijkend kunnen wij met zijn allen
concluderen dat het een jaar is geweest waar wij als schutterij trots op mogen zijn.
De Kerstshow welke wij samen met de Retteketetshowband hebben georganiseerd was weer een
groot succes. Wat mij vooral trots maakt is dat door de samenwerking van mensen dit feest, een feest
is voor een ieder en dat de bezoekers het gevoel hebben dat zij “Thuis” zijn. Dit is wat de Schutterij
E.M.M nastreeft en daar hebben wij iedereen bij nodig. Hier geldt wat ik al vaker heb aangegeven:
“Niets is onmogelijk als we het samen doen” ofwel Eendracht Maakt Macht.
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Op 1 januari is de nieuwe gemeente Zevenaar van start gegaan. In de nieuwjaarstoespraak van de
waarnemend burgermeester, Ella Schadd-de Boer, sprak zij over ” ik hecht aan het persoonlijk contact
met mensen. Gewoon één op één. In gesprek. Aan de keukentafel. In een straat. In een wijk. Een dorp.
Of op mijn kamer in het gemeentehuis. Voor een goed verstaander: ik ben dus niet zo van de beeldvorming zoals die tegenwoordig zo belangrijk lijkt te zijn. Waarbij het niet meer duidelijk is wat in hoofden
van mensen omgaat en beleefd en gedeeld wordt, of al dan niet echt aan de hand is in de samenleving.”
Dit vertaald in de slogan van de schutterswereld betekent dit” Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid
in onze kernen en gemeenschappen. Ik hoop dat wij als schutterijen en gilden dit samen kunnen gaan
waar maken en dat de nieuwe gemeente Zevenaar ons de mogelijkheden bied dit te kunnen waarmaken. Ik ben ervan overtuigd dat wij dan samen de specie kunnen zijn van de gemeenschap en onze
kernen.
Ik verwacht dan ook dat wij dat tijdens de diverse concoursen binnen de grenzen van de gemeente
Zevenaar dit jaar en de komende jaren kunnen waarmaken. Als voorzitter van schutterij EMM OoyZevenaar heb ik de verwachting dat volgend jaar,19 mei, alle schutterijen en gilden bij ons 125-jarig
jubileumfeest aanwezig zullen zijn.
De eerste festiviteiten van onze schutterij zijn de Rommelmarkt en Kleintje Kermis. Daarna maken wij
ons op om weer deel te nemen aan Koningsdag. Op dit moment zijn commissies begonnen om het
Federatief kringconcours mei 2019 voor te bereiden ter gelegenheid van ons 125-jarig jubileum. Dit
vraagt altijd veel organisatie en vele handjes. Als bestuur kunnen wij dit niet alleen en wij zijn dan ook
blij dat er nu al veel kaderleden en leden zich hebben aangemeld. Ik wens hen veel succes en heb er
alle vertrouwen in dat dit een geweldig feest zal worden.
Wij als schutterij Eendracht Maakt Macht zullen onze naam met trots dragen en zorgen dat wij kunnen
voortbestaan met onze eigen middelen en onze vrijwilligers.
Tenslotte ga ik ervan uit dat wij een fantastisch jaar tegemoet gaan waarbij wij samen naar het
125- jarig jubileumfeest werken in 2019.
Jan Berendsen		
										
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht
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Van het bestuur
Van de bestuurstafel

Van het bestuur
Van het bestuur

Ledenadministratie

Beste schuttersvrienden,										

2

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
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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		
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				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 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 de redactie
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Van het bestuur
Jaarverslag 2017
De jaarlijks terugkerende evenementen worden in dit verslag belicht, maar ook de ‘spontane’ en soms onverwachte gebeurtenissen zullen beschreven worden. Wij hopen met dit verslag een weergave te geven van
wat er zoal heeft plaats gevonden in en rondom onze vereniging. Veel leesplezier.
Naast de geplande en normale activiteiten hebben we dit jaar veel tijd en energie gestoken om diverse zaken
in en rondom het schuttersgebouw aan te pakken. Zo is er een nieuwe koelcel geplaatst en zijn we in een ver
stadium om zonnepanelen aan te schaffen. Deze investeringen moeten lage energierekeningen opleveren
en zo kunnen we weer jaren vooruit. Het komende jaar zal o.a. in het teken staan van het te organiseren
concours in 2019 en hiermee ook het uitzoeken en aanschaffen van nieuwe kleding.
6 januari nieuwjaarsreceptie.
Zoals elk jaar houden we op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar de nieuwjaarsreceptie in ons Schuttersgebouw. De nieuwjaarsreceptie was weer erg gezellig. Iedereen had de mogelijkheid om elkaar onder het
genot van een hapje en een drankje het beste te wensen voor het nieuwe jaar.
25 t/m 28 februari Carnaval.
Carnaval met de Toetenburgers in het schuttersgebouw met Papa di Grazzi. Dit jaar onder leiding van Prins
Leo I (Buser) die werd bijgestaan door zijn adjudant Marco (Kaaken). Ze regeerden onder de leus: “4 dagen is
iedereen de klos, want wij gaan Total Loss !”
12 maart rommelmarkt.
Onze jaarlijkse rommelmarkt waar veel spullen weer aan de man gebracht konden worden.
Om 10:00 uur gingen de deuren open en het was net als vorig jaar weer een gezellige boel. De kraamhuurders en onze eigen verkopers hebben dan ook weer goede zaken gedaan.
1 april kaderfeest.
Zoals altijd vond op de eerste zaterdag van april het Kaderfeest plaats. Dit jaar stond het in het teken van
Duitsland. De muziek werd verzorgd door Drive-in Starfighter en de volgende kaderleden werden gehuldigd:
12,5 jaar: Astrid Staring-Arends, Frank Heijltjes en Alexander Staring
45 jaar: Willie Staring
2 april indoorvendelen.
Het schutters seizoen van Gelderland is begonnen met het indoorvendelen bij OEV Millingen aan de Rijn.
Deze keer gingen de senior vendeliers ook weer mee. Dit geeft voor de jeugd toch wel extra motivatie.
De senioren behaalden een 1e prijs en misten nipt het Gelders Kampioenschap.
Justin gaf ondanks een knieblessure weer een geweldige show maar zijn blessure speelde hem toch parten
waardoor er helaas geen prijs voor hem was.
De aspiranten behaalden in hun klasse een 2e prijs.
De junioren waren dit jaar ook weer de beste in hun klasse en behaalden het Gelders Kampioenschap en
mochten de wisselbeker weer mee naar Ooy nemen.
8 april Kleintje kermis.
Als vervanging voor het Guldenfeest werd dit jaar voor het eerst Kleintje Kermis gehouden in Ooy. Diverse
koningsparen van buurt schutterijen waren aanwezig o.a. uit Spijk, Babberich, Groessen, de eendracht Ulft
en st. Andreas Zevenaar en natuurlijk ons eigen koningspaar.
Er was een speciaal optreden van John de Bever. Kaliber verzorgde voor de rest van de avond de muziek en
het was weer erg gezellig
27 april Koningsdag.
Samen met onze zustervereniging St-Anna hebben we deelgenomen aan de optocht. Net als vorig jaar vond
het feest plaats rondom de Martinusschool. Ondanks het slechte weer waren er veel kinderen die met versierde fietsen deelnamen aan de optocht door de straten van Oud-Zevenaar.
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7 mei Kringdag de Liemers.
Met z’n allen op de fiets naar Kringdag de Liemers bij Excelsior in Lobith.
Het was een erg mooie en gezellige dag waar weer diverse prijzen behaald werden.
De uitslagen waren als volgt:
Beste muziekkorps Crescendo
1e prijs voor marcheren
1e prijs defileren
2e prijs junioren vendelen
2e prijs aspiranten vendelen
1e prijs senioren vendelen met de hoogste overwaardering
Beste commandant Harrie Gertsen

27 augustus Bierpulschuiven.
Crescendo organiseerde voor de 9e keer de Open Ooyse Bierpulschuiwedstrijden in het schuttersgebouw. Tijdens
deze wedstrijd werd er gestreden om de Willy Hendriksbokaal, een wisselbeker die uitgereikt wordt aan het beste
team.

5 juni koningsschieten,
Na eerst een rondgang door Ooy begon 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. De uitslagen waren als volgt:
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

23 en 24 september Schuttersfeest.
Tijdens ons jaarlijkse schuttersfeest speelde op de zaterdagavond Kaliber. Op de zaterdagavond hadden we niet alleen onze zustervereniging St Anna van Oud Zevenaar op bezoek maar ook schutterij St Andreas uit Zevenaar. Normaal valt ons schuttersfeest gelijk met de schuttersavond van St Andreas en kan dit nooit. Daar het koningspaar van
St Andreas ook nog eens de beste vrienden zijn van ons koningspaar was dit natuurlijk een mooie gelegenheid om
ons met een bezoekje te vereren.
Op zondag hebben we de buurtbogen bezocht aan de Pannerdenseweg en de Oliemolen. ‘s Middag werden eerst
de jubilarissen gehuldigd en was het weer tijd voor de verschillende schietwedstrijden en natuurlijk het vogel knuppelen. Dit jaar hebben we ’s middags ook nog de commandanten overdracht gehad. Harry Gertsen werd, na bijna 30
jaar hoofdcommandant te zijn geweest, opgevolgd door Hennie Zweers. Tevens werd Harrie Gertsen benoemd tot
erelid. De muziek werd weer door Paul Backbier verzorgd.

6 juni ledenvergadering.
Tijdens de jaarvergadering werden het financieel jaarverslag en het kermisprogramma besproken. Bij het onderdeel
bestuursverkiezing waren Willy Staring en Jan Berendsen herkiesbaar voor een periode van 2 jaar.Erik Derksen was
herkiesbaar voor een periode van 4 jaar en Wim Uenk werd aangedragen als tijdelijke uitbreiding van het bestuur.
Allen werden met een meerderheid van stemmen herkozen cq gekozen.
18 t/m 20 juni Kermis.
Zoals altijd wordt er op zondag gestart met de processie. Daarna kan de kermis pas echt beginnen. Zondagavond
was het dan eindelijk zover en nadat er van het koningspaar, Edwin en José Jansen, afscheid genomen was, werd het
koningspaar 2017-2018, Frank en Cindy van Embden geïnstalleerd.
3 dagen werd er weer als vanouds kermis gevierd met de daarbij behorende rondgangen. De muzikale begeleiding
tijdens de rondgangen was uiteraard van muziekvereniging Crescendo. Bij alle bogenbezoeken werden we zoals altijd
weer hartelijk ontvangen.
De muziek tijdens de kermisdagen werd dit jaar wederom verzorgd door Kaliber die zich weer als vanouds liet horen.
De prijzen van de bogen werden als volgt verdeeld:
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
25 juni Landjuweel.
’S morgens vroeg tijdens het vertrek naar het Landjuweel in Oud Dijk leek het een mooie dag te worden. Net voor
de opening begon het echter heel hard te regenen en iedereen zocht een droge plek op in de tent. Na een half uur
vertraging werd er toch begonnen met de opening en hebben we het verder redelijk droog gehouden. Tijdens de
rondgang door Didam was er erg veel belangstelling dat is bij andere concoursen weleens veel slechter geweest.
Uitslag waren als volgt:
Klassiek vendelen senioren
3e prijs
Klassiek vendelen junioren
3e prijs
Klassiek vendelen aspiranten 2e prijs
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30 augustus
’S ochtends bereikte ons het droevige bericht dat onze ere-voorzitter Gerard Staring in zijn slaap was overleden.
9 september Kleindierendag.
Deze dag stond in het teken van de Jongdierendag. Het hele schuttersgebouw zat bomvol; echter niet met schutters
maar met kippen en konijnen. Voor de liefhebbers natuurlijk een geweldige dag om even te komen kijken.

De volgende jubilarissen werden gehuldigd:
25 jaar lid:
Jeroen Aries, Jan Beskers, Bert Carpay, Alfons Engelen, Peter Gertsen, Martin
		
Janssen, Jan Stokman, Iwan ter Wiel en Rob Wilting .
40 jaar lid:
Wim van Bracht, Frank Buiting, Piet Elshof, Jan Godschalk, Gerard Heijneman,
		
Thijs Janssen, Mientje Kruijs, G.A.Tenback, Wim Verbakel en Fred Vister.
50 jaar lid:
Fons Grob, Johnny Lentjes, Lambert Luising, Wim Peeters en Jan Stokman
60 jaar lid:
Wim Barten en Theo Schepers.
De uitslagen van de wedstrijden waren als volgt:
Onderdeel		
Vogelschieten			
Vogel knuppelen
Linker vleugel 		
Thijs Jansen			
Roos Wanders
Rechter vleugel 		
Martien Gertsen		
Authem Balduk
Staart 			Peter Jansen			Authem Balduk
Kop 			Peter Jansen			Roos Wanders
Romp 			Rick Berendsen			Esther Weenink
Plaats			
1e plaats 		
2e plaats 		
3e plaats 		
Bogen
1e plaats
2e plaats

Jeugd geweer 		
Sven de Wit		
Niek Teunissen		
Job Ger tsen		

Jeugd pistool		
Yordy van Embden
Job Gertsen		
Bart Teunissen		

Ringrijden
Youry van Embden
Niek Teunissen
Bart Teunissen

Pannerdenseweg
Oliemolen

17 en 18 november Pronkzitting.
Tijd voor de jaarlijkse pronkzitting van de Toetenburgers. Dit jaar was deze wederom op vrijdag en zaterdag. Prins
Jurgen (van Huet) de Ie kwam uit de hoge hoed en hij wordt aankomend carnavalsjaar bijgestaan door adjudant Ivo
senior. Ze gaan regeren onder de leus: “ Niet touren of bouwen, 4 dagen met de wietstok sjouwen!!”.
16 en 17 december Retteketet Kerstshow.
In dit weekend hadden we weer een spectaculair optreden van de De Retteketet showband met hun prachtige kerstshow. Deze stond nu in het teken van Frankrijk en “De Moulin Rouge”. In en rondom het schuttersgebouw was alles
prachtig aangekleed; zelfs de Eifeltoren ontbrak niet.
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Van de redactie
In dit nummer
Beste lezers,
Het nieuwe jaar is alweer aangebroken, dus dat betekent dat dit het eerste
schuttersvizier van 2018 is! 2018 staat in het teken van vele voorbereidingen voor het
schuttersconcours in 2019!
Het schuttersseizoen zal vanaf koningsdag weer beginnen.
Wilt u bij meer activiteiten zijn van de schutterij? Kijk dan naar onze agenda!
Veel leesplezier,
De redactie

Van de redactie
Moppen
Een man kwam thuis met twee grote emmers koemest voor de tuin, die hij had gehaald bij een boer uit de
buurt. ‘Waar is dat voor,’ vroeg zijn zoontje van zes. ‘Voor de aardbeien,’ zei de man. Het zoontje staarde hem
aan en zei toen: ‘Ik heb ze liever met slagroom, mag dat ook?’
Jantje kwam te laat op school, de juf vroeg: “Waarom ben je te laat Jantje?” “Ik droomde over voetbal mevrouw.” “En is dat een reden om te laat te komen?” “Nee juf, maar ze hadden verlenging.”
Heeft u een leuke mop? Stuur hem dan naar: schuttersvizieremm@gmail.com

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?
De Rabobank clubkas campagne een leuk geldbedrag opgeleverd heeft voor de schutterij?
Dit dankzij de vele stemmen op onze schutterij was?

Er dit jaar weer een groot Retteketet-kerstspektakel was?
Het dit jaar op de Franse tour ging?
Namelijk Moulin Rouge?
Er buiten verschillende klassieke auto’s stonden?
Er karakters uit de serie ‘Alllo ‘Allo! rondliepen?
Er ook een Eiffeltoren stond?
De bouwers van deze toren waren uitgenodigd?
De Eiffeltoren de beruchte storm van 18 januari niet heeft overleefd?

Het tijdens de kerstshow goed druk was?
De garderobe daarom te klein was?
Er ondanks de grote druktes toch maar weinig rotzooi was?
De bouwploeg van de Retteketet ieder jaar eerder begint?
Men daarom waarschijnlijk ook een erotisch tintje had toegevoegd?
Dit paspoppen waren in lingerie?
Het barpersoneel hierdoor wel eens afgeleid kon worden??
Iedereen erg onder de indruk was van de aankleding?
Het huwelijk binnen het kader inmiddels ook weer “in” is?
Er maar liefst drie huwelijken in aantocht zijn?
Het hierdoor wel eens een drukke openingsdans kan worden tijdens de kermis?
De vergaderingen voor het concours 2019 al in volle gang zijn?
De commissies hiervoor eveneens al druk bezig zijn?
De oude koets inmiddels verkocht is?
De chocolade paaseitjes in februari al aanwezig zijn tijdens de schuttersviziervergadering?
Sluitingsdatum van het volgende schuttersvizier is 16 april

10

13

Evenementen
Grote Rommelmarkt Zondag 11 maart 2018
Op zondag 11 maart 2018 zal er weer een rommelmarkt plaats vinden in het schuttersgebouw van
Schutterij EMM Slenterweg 2 Ooy-Zevenaar. Vanaf 10.00u zullen de deuren open gaan voor het publiek
en zullen om 15.00 uur sluiten. Na het succes van de afgelopen jaren zullen ook deze keer de mensen
zelf hun waren aanbieden. Wilt u uw zolder opruimen en de spullen verkopen huur dan een kraam via:
www.schutterijemm.nl Schutterij EMM heeft zelf ook een kraam. Als u nog bruikbare en verkoopbare
spullen heeft en u zelf geen kraam wilt of kunt huren is er ook de mogelijkheid uw spullen zaterdag 10
maart vanaf 10.00u tot 15.00u te brengen. U kunt eventueel contact opnemen met de volgende telefoonnummers: 0316-331141 of 0621405589, voor nadere informatie. Grote spullen zoals kasten, bedden etc. worden niet verhandeld evenals etenswaren. Gezien onze ervaring zal het weer een gezellige
drukte worden waarbij voor iedereen wat wils is. Wij zien u graag op 11 maart 2018 in het schuttersgebouw E.M.M.
Bestuur Schutterij E.M.M

Evenementen
Kleintje kermis

Café Nostalgie
Tel. 0316 - 54 19 29

Weverstraat 1-3
6901 AM Zevenaar
0316 – 344205

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving

15

Evenementen
Ooylympische spelen!

17
13

Woordzoeker

Ingezonden
Schoonmaakochtend bij E.M.M.
Beste kaderleden van E.M.M.,

Zoals jullie weten hebben we iedere eerste zaterdag van de maand schoonmaakochtend bij E.M.M.
Van 9.00 – 12.00 uur
Een paar uurtjes maar en met vereende krachten kunnen we een hoop bereiken. Zowel binnen als
buiten zijn er ook altijd nog kleine klusjes of opruimwerkzaamheden; dus maakt niet uit man of vrouw.
En om de dag goed te beginnen, starten we altijd eerst gezellig met een kopje koffie of thee.
Heb je een paar uurtjes op die eerste zaterdag kom dan a.u.b. naar E.M.M. en help mee.
We zien je graag!
De eerstvolgende data zijn dus:
ZATERDAG 3 MAART 2018
ZATERDAG 7 APRIL 2018
ZATERDAG 5 MEI 2018
ZATERDAG 2 JUNI 2018
Zet deze data alvast in je agenda en meld je aan.
Tot gauw.
Bij voorbaat dank,
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CARNAVAL
COMMISSIE
CRESCENDO
EUROPEES
GLAS
JUBILEUM
KLASSIEKER
KOETS
KONINGSDAG
KOU
LOKAAL
MOULINROUGE
NEDERLAND
ONDERSCHEIDING
PAASEIEREN
RETTEKETET
SCHRIJFPEN
SEIZOEN
SJAAL
SPELDJE
STANDBEELD
TOEN
TROUWEN
VERGADERING
VOGEL
VOORJAAR
VRIENDSCHAP

Uit
de goede inzendingen van de vorige puzzel hebben wij een winnaar getrokken. De gelukkige
CARNAVAL
COMMISSIE
winnaar
van de prijs is Danny Lubbers geworden, van harte gefeliciteerd! Het goede antwoord
CRESCENDO
was namelijk: Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw schuttersjaar. Jouw prijs zal zo snel moEUROPEES
gelijk
bij jou langs gebracht worden.

Namens het Bestuur van E.M.M.,
Astrid Staring
(astridstaring3@gmail.com)

GLAS
JUBILEUM
Leuke
prijs winnen?
KLASSIEKER
Wil
jij
ook
KOETS kans maken op een leuke prijs? Los de woordzoeker op en stuur het juiste antwoord op
KONINGSDAG
naar:
schuttersvizieremm@gmail.com.
KOU
LOKAAL
MOULINROUGE
NEDERLAND
Winnaar van de woordzoeker uit
ONDERSCHEIDING
Schuttersvizier 03-2017:
PAASEIEREN
RETTEKETET
Job Gertsen heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst
SCHRIJFPEN
SEIZOEN
genomen.
SJAAL
SPELDJE
STANDBEELD
TOEN
TROUWEN
VERGADERING
VOGEL
VOORJAAR
VRIENDSCHAP

Winnaar woordzoeker 03-2017
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Van het kader

Ingezonden
Hoofdcommandant Harrie Gertsen
ontvangt Erelidmaatschap!
Harrie legt, na bijna 30 jaar, het hoofd-commandantschap neer.
De reden is dat Harrie vanuit de fysieke gesteldheid niet meer
kan volhouden. Harrie vindt namelijk dat de schutterij een
hoofdcommandant moet hebben die fysiek in staat is om altijd
aanwezig te zijn.
Harrie is sociaal bewogen. Hij heeft oog voor oud en jong en
weet vanuit zijn betrokkenheid de generatiekloof altijd te
dichten. Ondanks zijn fysieke gesteldheid is hij nog steeds een
inspirator voor onze schutterij.

Verjaardagen

MAART

APRIL

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

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

MEI

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

Samengevat kun je stellen dat Harrie een aanspreekpunt is
voor iedereen waarbij de menselijke maat en schutterij gediend
moeten worden. Harrie is een van de fundamenten van onze
schutterij. De vele uren die Harrie in het verleden bij de
verbouwingen en nu in het onderhoud stopt, zijn onbetaalbaar.
Harrie heeft dan ook de hoogste onderscheiding, het Erelidmaatschap
van onze schutterij EMM uitgereikt gekregen.
Harrie, bedankt voor alles!

Van het kader
Donderdagavond: clubavond

Van het kader
Jeugdvendeliers
Na een korte winterstop is het langzamerhand tijd om weer te starten met oefenen voor het vendelen. Tenslotte staat het Gelders Kampioenschap Indoor ( GKI) vendelen weer voor de deur. Deze
wedstrijd wordt gehouden op zondag 25 maart in Giesbeek.
Onze jeugd zal daar wederom een gooi naar het kampioenschap in hun klasse doen, hetgeen al vaker
gelukt is, dus we gaan ervoor. Na dit evenement gaan we door met oefenen en is er mogelijkheid
voor alle jeugd om eens te komen kijken of het vendelen ook leuk voor jou is.
De oefenavond is op vrijdag en wel van 19.00 uur tot 20.00 uur. Dit is nog weer opgesplitst in een
blok voor de aspiranten en een blok voor de junioren.
Graag zien we de jongens en meisjes die iets voor het vendelen voelen op vrijdagavond na 25 maart
in ons schuttersgebouw om samen met de reeds geoefende jeugd het vendelen proberen onder de
knie te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Willy en Frank
20

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
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
21

Jaarprogramma
(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar

22

Wanneer
2018
Zat 7 Apr
Zat 21 Apr
Vri 27 Apr
Zon 20 Mei
Zon 3 Jun
Din 5 Jun
Zon 10 Jun
Zon 17 Jun
Zon 17 Jun
Ma 18 Jun
Din 19 Jun
17-18-19 Aug
Zon 26 Aug
Zat 8 Sep
Zon 9 sep
29-30 Sep
Don 04 Okt
Zat 15 Dec
Zon 16 Dec

Wat

Wie		

Kaderfeest (1e zaterdag april) 			
EMM 			
Kleintje Kermis 					
EMM - Kaliber 		
Koningsdag 					
St Martinus school
Ooylympische spelen 				
EMM 			
Koningschieten 					
EMM 			
Kermisvergadering; 20.30 uur 			
EMM 			
Kringdag de Liemers 				
Giesbeek 		
Processie 					
EMM & Crescendo
Kermis 						
EMM & Crescendo
Kermis 						
EMM & Crescendo
Kermis 						
EMM & Crescendo
Europees schutterstreffen 						
Bierpulschuiven 				
Crescendo 		
Jongdierendag(vanaf 9.00 uur) 			
KPV 			
Concours 					
Pannerden
Schuttersfeest 					
EMM 			
Kadervergadering: 20.00 uur 			
EMM 			
Retteketet Kerstshow 				
EMM 			
Retteketet Kerstshow 				
EMM 			

EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw

2019
Vri 4 Jan
2 t/m 5 Mrt
Zon 10 Mrt

Nieuwjaarsreceptie 				
Carnaval 					
Rommelmarkt 					

EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw

Verenigingen Ooy
CV Toetenburgers
EMM 			

Waar
EMM gebouw
EMM gebouw
Schoolplein
EMM terrein
EMM geb&ter
EMM gebouw
Giesbeek
Oud-Zevenaar
EMM terrein
EMM terrein
EMM terrein
Leudal (NL)
EMM gebouw
EMM gebouw

Zuiderlaan 18, 6905 AE 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

