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Van het bestuur
Van uw voorzitter
“Schutterij EMM is een inspirerende vereniging:
Een vereniging met veel inspiratie en innovatieve ideeën.
Wij zijn open en betrokken bij de gemeenschap.
Samen staan wij voor verbondenheid in verscheidenheid”
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Beste schuttersvriendinnen en -vrienden,

Jaarprogramma....................................................................................................................................... 22

De lente is begonnen en de dagen zijn langer. Ja, zelfs de temperatuur van de afgelopen weken heeft
zijn best gedaan. Als je dan door Ooy fietst en de diverse bomen, struiken en hagen weer in bloei ziet
staan is het een opstap om als schutterij weer naar buiten te treden. Met een Kleintje Kermis hebben
wij het winterseizoen op een daverende manier afgesloten. Ik wil de evenementencommissie en Kaliber bedanken voor het vele werk wat hier aan vooraf ging. Ik was blij verrast dat er weer zoveel schutterijen uit onze omgeving op de uitnodiging zijn ingegaan. Je ziet dan dat schutterijen elkaar verbinden
ook al heb je niet alle dagen contact.
De afgelopen periode is er veel gewerkt in en om het schuttersgebouw. De onderhoudsgroep pakt zo
elke winter het een en ander op. Helaas hebben wij als schutterij maar zeker ook de onderhoudsgroep
afscheid moeten nemen van Jan Godschalk. Jan heeft vele jaren de onderhoudsgroep verstrekt met
zijn technisch inzicht en zijn vakmanschap. Jan wij zullen je als mens en als vakman gaan missen.
De komende weken komen de zonnepanelen op het dak te liggen. Zo werken wij als schutterij ook aan
duurzaamheid.
Wij gaan ons nu opmaken voor het hoogtepunt van het jaar, namelijk het koningschieten op 3 juni en
de kermis van 17 t/m 19 juni. Zondag met de kermis nemen we dan afscheid van ons huidige koningspaar Frank en Cindy. Zij hebben diverse concoursen achter de rug en hebben ons als EMM op een
voortreffelijke manier vertegenwoordigd. Het nieuwe koningspaar krijgt een druk jaar met o.a. het
Europees Schutterstreffen in Leudal en is het koningspaar op ons concours in 2019. Op dinsdag 5 juni is
de algemene ledenvergadering. Ik ga ervan uit dat velen de komende festiviteiten zullen bezoeken zodat er kan worden gezegd “Eendracht Maakt Macht”. Verder reken ik weer op de fantastische samenwerking met Muziekvereniging Crescendo welke wij de afgelopen jaren hebben gehad.
Laten wij als schutterij EMM het komende jaar de handen uit de mouwen blijven steken zodat er een
geweldig concours wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan in het weekend van
18 en 19 mei 2019.
Ik ben nog steeds trots op onze schutterij waar de saamhorigheid de motor is. Laten wij dat ook met
zijn allen blijven uitstralen.
Jan Berendsen		
										
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht
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Van het bestuur
Van de bestuurstafel
* Op 11 maart hebben we weer rommelmarkt gehouden in ons schuttersgebouw. Net als voorgaande jaren
was het een goed bezochte dag. Veel mensen zijn van de nodige spullen af gekomen terwijl andere blij waren
er weer spullen bij te krijgen!
* Dan was er dit jaar ook weer het Kleintje Kermis dat we in samenwerking met Kaliber organiseren. Het was
een zeer geslaagd feest. Mede mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers en KalibeR. Ook de aanwezigheid van
de volgende schutterijen: Schuttersvereniging EMM Spijk. Schuttersgilde Vrede & Vriendschap Herwen, De
Eendracht Ulft, Schutterij EMM Groessen, Gilde Sint Remigius Duiven en Schuttersgilde St. Jan Babberich.
Daarnaast was er een optreden van Stef Ekkel waar iedereen volop meezong met het liedje De Woonboot.
Ook hadden we dit jaar twee lokale zangers Anthony en Erwin die ook de diverse meezingers ten gehore. De
foto’s van deze gezellige avond vindt u op onze website.
* Wij zouden dit jaar voor het eerst de Ooylympische dag organiseren. De organisatie was hier al druk mee
bezig maar hebben moeten constateren dat de druk op de evenementencommissie iets te groot was met alle
andere evenementen die hiernaast ook draaien. Tevens zijn we druk met de planning voor het concours van
2019 die ook in mei plaats vindt. Daarom is door de organisatie van de Ooylympische spellen besloten om
dit evenement uit testellen naar 2020. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn omtrent deze dag kunt u
altijd contact opnemen met onder getekende.
* Op 3 juni is er het koningschieten naast het schuttersgebouw EMM. Dit jaar nemen we afscheid van ons
huidige koningspaar Frank van Embden en Cindy Derksen. Wie O wie gaat hen opvolgen. Eerst zal er een
rondgang zijn door Ooy waarna we zullen aanvangen met het koningschieten.
OP 10 juni gaan we naar de Kringdag de Liemers in Giesbeek.
* Tevens hebben we weer ons jaarlijkse kermis op 17 tot en met 19 Juni in ons schuttersgebouw EMM. Zoals
voorgaande jaren zullen we eerst starten met de Processie bij de Kerk waarna de kermis echt kan beginnen.
Zie voor verdere programma verderop in het schuttersvizier.
17 tot met 19 augustus is het Europees treffen in Leudal. Wij zullen als schutterij op de zondag deelnemen
aan de grote optocht waar 200 schutterijen uit heel Europa aan mee doen. Dit gebeuren vindt plaats op een
terrein van 20 hectare groot in het hart van Limburg.
Namens het Bestuur,
Wilco Weenink

Van het bestuur
Ledenadministratie

Beste schuttersvrienden,
De kermis komt er weer aan en dat betekent dat ook de schutterskaarten er weer aan komen.
Elk jaar komen onze vrijwilligers weer bij u langs om de kaarten (en deze schuttersvizier) bij u thuis te
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@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				
Arnhemseweg 111 		
6904 CV
Zevenaar
Het Tooling Services 			
Marconistraat 29		
6902 PC
Zevenaar
John Kummeling bouw en onderhoud Elzenhof 83			
6911 CB
Pannerden
Jos Aries tegels Sanitair			
Edisonstraat 54			
6942 PZ		
Didam
Landbouwbedrijf W.H. Uenk		
Geldersewaard 1		
6913 AZ
Aerdt
Loonbedrijf Gebr. Sloot BV		
Aerdtsedijk 20 			
6913 KD
Aerdt
LSP Quartz BV				
Nieuweweg 283-A, 		
6603 BN
Wijchen
Montagenzo				Oliemolen 6			6905 SG
Zevenaar
N.T.S.					Spoorallee 2c			6921 HZ
Duiven
Partycentrum de Griethse Poort		
Oude Doesburgseweg 24
6901 HK
Zevenaar
Partycentrum Staring			Grietakkers 3			6905 CD
Zevenaar
PV Care					De Oliemolen 12		6905 SG
Zevenaar
Schildersbedrijf van Kerkhoff		
Zuiderlaan 28-B			
6905 AE
Zevenaar
t Brillehuus Tolkamer			
Rijnstraat 12			
6916 BD
Tolkamer
Telejob BV				Dorpsstraat 37			6617 AB
Bergharen
Uitgeverij Cantharus bv			
t Holland 3			
6921 GX
Duiven
Van Dijk Design en Engineering
Nieuweweg 283-A		
6603 BN
Wijchen
Van Keulen Vastgoed-Verhuur		
Pannerdenseweg 3a		
6905 SE		
Zevenaar
Van Wely 				
Kerkakker 46			
6923 BZ
Groessen
Veehandel Bomers V.O.F.		
Pannerdenseweg 12		
6905 SE		
Zevenaar
Veltins
Verweijen Sierhekken en Constructie Helhoek 20			
6933 PE		
Groessen
Vierwind bouwservice			
Rosandeweg 3 			
6905 DR
Zevenaar
Vishandel Wennekes b.v.		
Weteringstraat 1		
7041 GW
s-Heerenberg
Wezendonk Zand en Grind Bv		
Vliegenwaard 2 		
6917 AB
Spijk GLD
WKZ Installatietechniek			
Gladsaxe 25 			
7327 JZ
Apeldoorn
Zaal Gieling Groessen			
Dorpstraat 29			
6923 AC
Groessen
Zalencentrum ´t Centrum		
Dorpstraat 78			
6909 AN
Babberich
Zweers Groen en Grondbewerking
Hoevestraat 8A			
6905 CC
Zevenaar

Van de redactie
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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 naar het koningschap zal worden geschoten op een houten vogel.
Artikel 3
Leden, die drie achtereenvolgende jaren lid zijn van onze vereniging mogen aan het koningschieten deelnemen tegen betaling van een door de ledenvergadering bepaald bedrag.
Artikel 4
Deelnemers aan het koningschieten worden vooraf geregistreerd. Registratie kan alleen geschieden als de
deelnemer zich kan legitimeren en zolang nog niet alle geregistreerde deelnemers een schot hebben gelost.
De volgorde van inschrijving is bepalend voor de volgorde waarin zal worden geschoten met dien verstande,
dat de regerende koning het eerste schot lost.
Artikel 5
Elke deelnemer mag 1 hulpschutter aanstellen. Tijdens het registreren dient aangegeven te worden voor
welke deelnemer de hulpschutter schiet. De hulpschutter moet lid zijn van de vereniging.
Artikel 6
De diverse onderdelen van de vogel zijn als volgt prijsbepalend:
Koningschot – de romp van de vogel
1e prijs – kop
2e prijs - rechtervleugel1
3e prijs – linkervleugel
4e prijs – staart
1 gezien vanaf de vogel
Voor het bepalen van de prijs dient het betreffende onderdeel 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 leden vergadering.
Artikel 8
Degene die het koningschot lost, is verplicht bij festiviteiten, waarbij hij uit hoofde van zijn titel aanwezig
moet zijn, te verschijnen in effen zwart kostuum of in andere gepaste kleding goedgekeurd door het bestuur.
Bij het naar buiten treden is hij verplicht de versierselen behorende bij het koningschap te dragen. De koningsvogel dient de koning als herkenbaarheid te dragen.
Artikel 9
Het koningshuis (afhaal adres) moet binnen het buurtschap Ooy zijn, welke wordt omgrensd door de zuidkant van de Oude Rijn, de oostkant van de Dijkweg, 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 administratie, de verplichte vergunningen, het beheer van het
wapen tijdens het koningschieten,en bepalen wanneer er prijs is geschoten.
Artikel 12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
6
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Van het bestuur

2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 7-6-2016.
De notulen van de vorige vergadering stonden in het schuttersvizier, hier zijn geen op- of aanmerkingen over.

Uitnodiging algemene ledenvergadering Schutterij
E.M.M. 5-6-2018

3. Ingekomen en uitgegane stukken.
De ingekomen stukken vanaf de vorige vergadering worden doorgenomen.
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over.

Namens het bestuur van schutterij Eendracht Maakt Macht nodig ik alle leden uit voor een
Ledenvergadering
Deze zal worden gehouden op dinsdag 5 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. (6-6-2017).
3.
Ingekomen en uitgegane stukken.
Deze dienen minimaal 5 dagen voorafgaand aan deze vergadering bij de secretaris aanwezig te
zijn.
4.
Voorbereiding aanstaande kermis 17, 18, en 19 juni a.s.
5.
Financieel jaarverslag.
6.
Verslag kascommissie (Joost Berendonk, Linda Gerritsen en Peter van Onna).
7.
Benoeming nieuwe kascommissie.
Aftredend: Joost Berendonk.
8.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Astrid Staring.
Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Derksen en Wilco Weenink.
Eventuele kandidaten moeten, met schriftelijke bereidverklaring van deze kandidaat en door
minstens 10 leden ondertekende voordracht, vijf dagen voor aanvang van deze vergadering bij
de secretaris worden ingediend.
9.
Kaderzaken
10.
Concours 2019
11.
Wat verder ter tafel komt.
12.
Rondvraag.
13.
Sluiting .

5. Financieel verslag.
De penningmeester geeft aan dat we het afgelopen jaar weer hard gewerkt hebben en dat we een gezonde
en actieve vereniging hebben. Wel hebben we het afgelopen jaar minder opbrengsten gehad. Dit komt o.a.
door het wegvallen van Vlado Kumpan en NOTV, die om het jaar een uitvoering geven. Ook zijn er 2 evenementen geweest waar we verlies mee gedraaid hebben nl. de tribute avond en het Halloween feest. Aan de
organisatie heeft het niet gelegen want beide evenementen waren perfect georganiseerd. Afgelopen jaar is
er ook groot onderhoud geweest door Hugen en het sleutelplan is gerealiseerd. Doordat het gebouw minder verhuurd is geweest, worden de energie kosten voor ons ook hoger. Bovendien is het aantal leden ook
minder geworden.
E.e.a houdt in dat we dit jaar een minder resultaat hebben als voorgaande jaren.
Dit jaar moet de koelcel worden vervangen en het dak begint ook slecht te worden, dit zijn onkosten die op
korte termijn op ons afkomen. De CV ketel is inmiddels al vervangen (deze is gedeeltelijk gesponsord).
Na deze inleiding van de penningmeester wordt het financiële jaarverslag doorgenomen.
Gezien het resultaat stelt de penningmeester voor om de consumptieprijzen met €0,10 te verhogen. Het
voorstel wordt door leden aangenomen.

Fred Groenen
Secretaris E.M.M.

6. Verslag kascommissie (Esther Elshof , Joost Berendonk en Linda Gerritsen).
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.

Van het bestuur

7. Benoeming nieuwe kascommissie.
Zittende leden: Linda Gerritsen (1e keer) en Joost Berendonk (2e keer), aftredend is Esther Elshof.
Peter van Onna meldt zich aan als opvolger.
De voorzitter geeft nogmaals aan dat we een gezonde vereniging zijn en is blij dat we met Kleintje Kermis
weer een mooi evenement erbij hebben.

Conceptnotulen algemene ledenvergadering Schutterij
E.M.M. 6-6-2017
Conceptnotulen algemene ledenvergadering Schutterij E.M.M. 6-6-2017.
Aanwezig: 38 leden, 9 bestuursleden.
Afgemeld: 17 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 van de overleden leden en dierbaren. Hierna volgt een
korte terugblik van de activiteiten vanaf de vorige ledenvergadering en een kort openingswoord.
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4. Voorbereiding kermis.
Frank en Cindy van Embden is het nieuwe koningspaar geworden. We hebben voor dit overleg, overleg gehad met de bogenbuurten en hebben de volgende bogenbezoeken gepland:
Zondagavond: Schutstal boog bij het koningshuis en de Zuiderlaan 2
Maandagochtend: Ooyse Veld en de Hoevestraat
Maandagavond: Slenterweg en de Heilige Huisjes
Dinsdagochtend: Oud-Zevenaarseweg en de Zuiderlaan 1.
Zaterdagochtend graag hulp bij het opbouwen.
De attracties zijn dit jaar weer geregeld door Henk Staring en er komen dit jaar weer botsauto’s. Het wordt
steeds moeilijker om exploitanten te krijgen. I.v.m. de herindeling is er een overleg gestart met de schutterijen van het Gelders Eiland over hoe we e.e.a. gaan aanpakken richting de gemeente.
De muziek tijdens de kermis wordt verzorgd door Kaliber de opstelling van de zaal zal hetzelfde zijn als met
Kleintje Kermis.

8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 2 jaar zijn: Willy Staring en Jan Berendsen.
Aftredend en herkiesbaar voor de volle periode is: Erik Derksen.
Tijdelijke uitbreiding van het bestuur met Wim Uenk.
Omdat o.a. de voorzitter herkiesbaar is, wordt er besloten om schriftelijk te stemmen. De schuttersraod
wordt gevraagd om de schriftelijke stemming te regelen.
Alle bestuursleden worden herkozen en de uitbreiding van het bestuur met Wim Uenk wordt via schriftelijk
stemming ook goedgekeurd door de leden.
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9. Kaderzaken.
Vanuit de kadercommissie zijn er geen meldingen.
Het handboogkorps heeft aangegeven te gaan stoppen. Inmiddels is er een nieuwe groep bezig om een
nieuw onderdeel op te richten, deze zal tijdens het 125 jarig bestaan gepresenteerd worden.
10. Concours 2019.
De federatie heeft akkoord gegeven dat wij het concours mogen organiseren. Het concours wordt gehouden op 18 en 19 mei 2019. Op dit moment is het bestuur bezig om commissies te bemannen en de
eerste overleggen zullen na in oktober starten. Het streven is om begin volgend jaar met alle commissieleden te overleggen. Het voorlopig programma wordt besproken.
11. Wat verder ter tafel komt.
Het bestuur heeft het lidmaatschap bekeken en vindt het lastig om hierover een menig te vormen en
vraagt hoe de leden hierover denken.
Diverse optie worden benoemd en besproken zoals:
- Individueel lidmaatschap.
- Ophogen van de leeftijd van de €10,- leden naar 65 jaar.
- Alles met €2,50 verhogen.
Het bestuur neemt alle suggesties mee en gaat zich nog eens beraden.
De schuttersraod heeft een onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen op het schuttersgebouw. Er zijn diverse offertes aangevraagd en doorgenomen. De bedragen liggen tussen de €25.000,- en
€35.000,- e.e.a. is afhankelijk van het aantal panelen en de kwaliteit.
De terugverdien prognose ligt tussen de 6 en 7 jaar. Ook is er een mogelijkheid om van subsidie (30%)
gebruik te maken maar dan moet er begin 2018 meteen aangevraagd worden anders loopt je het risico
dat de pot leeg is. Bovendien kan er met zelfwerkzaamheid ook nog het e.e.a. bespaard worden.
Het bestuur vraagt de leden of zij er mee in kunnen stemmen dat het bestuur verder gaat met dit traject.
Er wordt gevraagd of leden uit de buurt ook gebruik kunnen maken van de geleverde stroom. Dit zal
waarschijnlijk niet kunnen omdat dan de subsidie vervalt. Ook zullen er onderdelen vervangen moeten
worden, is dit ook meegenomen in de berekeningen? Dit is meegenomen.
Hierna geven de leden toestemming om met dit project verder te gaan.
12. Rondvraag.
- Paul Staring vraagt of er ook naar energie besparende handblowers van Dyson airblowers gekeken is. Er
is een energie scan geweest waarin dit niet naar voren gekomen is, wel kon er nog bespaard worden op
de verlichting.
- Martin Gertsen vindt dat er tijdens evenementen (concoursen) te veel wordt “vergaderd” door het
bestuur en er afgezonderde groepjes zijn. Het moet een gezellig dagje uit zijn.
- De voorzitter geeft aan dat dit soort zaken al binnen het bestuur besproken en uitgesproken zijn. Verder
geeft de voorzitter aan dat Harry Gertsen tijdens het schuttersfeest afscheid neemt als commandant en
dat Hennie Zweers zijn opvolger wordt. Tijdens het schuttersfeest wordt hier op teruggekomen.
- Ook geeft hij aan als er dingen spelen of zijn dat men altijd bij het bestuur terecht kan.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een fijne kermis.
Vervolgens sluit hij de vergadering.
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Van de redactie
In dit nummer
Beste lezers,
De eerste activiteiten voor ons liggen alweer achter de rug.
Een gezellige Kleintje Kermisavond gehad!
De volgende activiteit staat ook alweer voor de deur, namelijk koningschieten!
Wie o wie wordt ons nieuwe koningspaar?
Veel leesplezier!
De redactie

Van de redactie

Van de redactie
Schuttersvizier online

														
Het Schuttersvizier is naast de papieren versie ook online te lezen.
Wilt u het schuttersvizier liever digitaal lezen dan op papier? Stuur dan een mail naar slootlinda@gmail.com
en dan ontvang je een mail wanneer het nieuwe schuttersvizier online staat. Daarnaast word je ook
afgemeld voor de papieren versie van het Schuttersvizier.				
De redactie
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Van de redactie
Wist u dat?
-

-

Het kaderfeest weer is geweest?
Dit een “Hollandse Avond” was?
Er dit jaar weer voldoende jubilarissen waren?
Natuurlijk de bingo niet kon ontbreken?
Er drie prijzen te verdelen waren?
De winnaar werd bepaald door de spiraal?
Er eveneens een troostprijs was?
Wim J. de gelukkige winnaar was van de troostprijs?
Deze troostprijs bestond uit twintig zakken potgrond?
Met drie kaarten bingo spelen toch soms vrij lastig gaat?
De oplossing van de woordzoeker ook met de post ingeleverd werd?
Dit natuurlijk ook mag?
Met het bestuursfeest werd gebowld?
Willy S. zelf hekjes kreeg?
Dit nog steeds niet tot de overwinning heeft geleid?
De schuttersvizier vergadering niet door iedereen werd 		
onthouden?
Wilco W. het grasmaaien belangrijker vond?
We hiervoor de hond van Rick B. als vervanging hadden?
Deze wel op tijd was?
Kleintje Kermis weer een gezellig feest was?
Er hoog bezoek kwam in de vorm van Stef Ekkel?
De bekende liedjes zoals “de woonboot” en “te dik in de
kist” werden gezongen?
De meesten wel heel graag met hem op de foto wilden?
Dat Frank en Cindy voor de foto zelfs in de artiestenruimte mochten?
Er daarnaast weer veel bezoek was van andere schutterijen?
De meesten volgend jaar graag terug willen komen?
Sommigen toch nog wel de paracetamol nodig hadden de volgende dag?
Er eveneens een serenade was voor de bezoekende koningsparen?
Ieder koningspaar aan het einde ook nog een fles drank kreeg van Kaliber?
Er daarnaast ook nog twee lokale volkszangers waren?
We hopen dat het volgend jaar net zo gezellig zal zijn?
Het dak weer voorzien is van nieuw teer?
Dit door de “oudere garde” is gedaan?

-

Dit tot hoog plezier heeft geleid?
We nu langzaamaan richting het koningsschieten gaan?
Sluitingsdatum van het volgende schuttersvizier is 27 augustus

-

Café Nostalgie
Tel. 0316 - 54 19 29

Weverstraat 1-3
6901 AM Zevenaar
0316 – 344205

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving
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Evenementen
Programma Koningschieten op zondag 3 juni
Wie volgt het koningspaar Frank en Cindy van Embden op ???
Programma Koningschieten op zondag 3 juni
14.45 uur
Verzamelen bij het Schuttersgebouw aan de Slenterweg.
15.00 uur
Afhalen van het koningspaar Frank en Cindy van Embden
		
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 Frank van Embden.
21.00 uur
Sluiting.

Evenementen
Evenementen
Kermis programma (tijden onder voorbehoud) Schutterij
EMM:

Zaterdag 16 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 17 juni:
17.00 uur Ophalen koningspaar en bezoek bogen
20.00 uur Inhuldiging nieuwe koningspaar en dansen met KALIBER
Maandag 18 juni:
10.00 uur Bezoek bogen
11.30 uur Dansen met KALIBER
18.00 uur Bezoek bogen
20.00 uur Dansen met KALIBER
Dinsdag 19 juni:
8.15 uur Afmars naar St. Martinuskerk
9.00 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.
													
De definitieve tijden worden vastgesteld tijdens de kermisvergadering.
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Woordzoeker

Ingezonden
Boek over Ooy

Op initiatief van de werkgroep fotoherkenning en de werkgroep boerderij- en veldnamen van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar (CVZ) is er een boek over Ooy tot stand gekomen.
We hebben de historie van Ooy en haar bewoners voor ons nageslacht weten vast te leggen. Gedegen
onderzoek en een groot aantal interviews geven inhoud aan dit boek.
Op basis van kaarten uit 1952 en de gegevens uit het Concordanceschrift van Bertus Bruins is de bewoningsgeschiedenis van alle (circa 400) adressen in Ooy op een luchtige wijze, soms voorzien van
anekdotes beschreven. Dat betekent dus dat de bebouwing in Ooy rond 1950 in het boek maatstaf is en
aan de orde komt, maar zowel de periode ervoor als erna komen aan de orde.
De situatie van rond 1950 zal voor de huidige inwoners van Ooy vaak nog een herkenbare situatie zijn
met herinneringen en verhalen. Veel familiebanden in de Ooyse gemeenschap zijn nader beschreven of
in beeld gebracht.
Voor de beschrijving over de vorming van het Ooyse landschap en de betekenis van de archeologische
vondsten werden wij gesteund door de medewerking van Jan Verhagen. Tevens hebben wij de artikelen
over de vele dijkdoorbraken die Ooy kende verder gepersonaliseerd, waardoor de verhalen meer tot de
verbeelding spreken.
Vervolgens vindt u enkele mooie Ooyse
gedichten, wetenswaardigheden en beschrijvingen van het
Ooyse verenigingsleven. Dit circa 350 pagina’s tellende boek is rijkelijk geïllustreerd
met veel (historisch) beeldmateriaal.
BESTUURSFEEST
BINGOKAARTEN
BRIEVENBUS
EDITIE
GEZELLIGHEID
GRASMAAIEN
HOOGTE
HULDIGINGEN
JUBILARISSEN

Het boek zal op zondagmorgen 7 oktober in
het schuttersgebouw van EMM nader onder
de aandacht worden gebracht ondersteund
door filmbeelden over Ooy met betrekking
tot het boek.
De presentatie en uitgifte zal wederom in
het schuttersgebouw plaatsvinden op 25
november 2018.
Mocht u dit boek, dat plusminus twintig
euro zal gaan kosten, alvast willen bestellen
dan kunt u dit doen bij de volgende personen,

JULI
JUNI
KLEINTJE
KONINGSCHIETEN
KOSTUUM
KRUIWAGEN
LAPTOP
LEESBOEK
OPLOSSINGEN

PARACETAMOL
REDACTIELID
ROMMELMARKT
SPIRAAL
TEER
TOEGANGSBEWIJS

Uit de goede inzendingen van de vorige puzzel hebben wij een winnaar getrokken. De gelukkige
winnaar van de prijs is mevrouw C. Zweers te Dorsthorst, van harte gefeliciteerd! Het goede antwoord was namelijk: Laat het schuttersseizoen maar beginnen. De 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 of stuur het antwoord per post op naar Slenterweg 2, 6905
DM Zevenaar, t.a.v. Redactie Schuttersvizier.

Stef Lemm, mail:sjclemm@outlook.com
of bij
Henk Staring, mail: henkstaring@gmail.com

Winnaar woordzoeker 01-2018
Winnaar van de woordzoeker uit Schuttersvizier 01-2018:
Danny Lubbers heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst genomen.
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Ingezonden
Wel een hond, geen vrouw
Soms zijn er eenvoudige vragen in het leven, waarop soms een onverwacht antwoord is, dit is er een:
Waarom sommige mannen wel een hond en geen vrouw hebben.....
1. Hoe later je thuiskomt, des te blijer is de hond om je terug te zien...
2. Honden merken het niet eens op als ze met een andere naam worden aangesproken...
3. Honden hebben geen commentaar als er een hoop rommel op de grond ligt.....
4. De ouders van je hond komen nooit op bezoek!!
5. Honden vinden het normaal dat je je stem verheft als ze moeten luisteren...
6. Nooit moet je wachten, je hond is altijd klaar om mee te gaan!!!
7. Honden vinden het niet erg als hun baasje stomdronken is.....
8. Honden gaan graag mee vissen of jagen...
9. Een hond zal je s’nachts niet wakker maken met de vraag: neem je na mij nog een andere hond?
10. Als je hond puppy’s krijgt.....zet je een advertentie in een blad en geef je ze weg....
11. Je hond vindt het helemaal niet erg als je kraag niet goed zit en je de allergekste kleuren en kleren
draagt.
12. Als een hond aan je ruikt en de geur van een andere hond opmerkt.....wordt de hond niet boos,
hij vindt het best interessant!
13. Honden rijden graag mee, zelfs in het laadgedeelte van je pick-up truck!

Van het kader
Verjaardagen

JULI

JUNI

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

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

AUGUSTUS
						

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

SEPTEMBER
						

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

Ook nog belangrijk.......
14. Als de hond bij je weg zou gaan..... eist hij niet de helft van je bezittingen!

Van het kader
Jeugdvendeliers
Op zondag 25 maart zijn onze vendeliers naar het GKIV geweest. Dit Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen werd ditmaal in Giesbeek gehouden. Ook de senior vendeliers hebben hieraan mee
gedaan. Het was wederom een mooie en leerzame dag. Leerzaam vooral omdat je op zo’n moment
kunt zien waar het nog aan schort. Hier kan de begeleiding weer gebruik van maken.
Wel is het zo dat vooral de aspiranten beoordeeld worden als ware het junior of senior vendeliers
zijn. Dat is dan weer het nadeel van de indeling in een hoge klasse. Deze indeling is natuurlijk het
gevolg van de 1 ste prijzen die in de afgelopen seizoenen zijn behaald.
De vlaggen van onze jeugd laten niet toe dat er een nekslag gemaakt kan worden maar dat is ons
inziens ook niet nodig. Wij willen dat de jeugd er lol in heeft en dat zou ook op zo’n GKIV beloond
moeten worden.
Er werd door de jeugd een tweede en een derde prijs behaald in hun klasse.
Wij als jeugd afdeling gaan verder op onze weg naar nieuwe successen.
Mede namens Frank en Justin
Met vriendelijke groet,
Willy
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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

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
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Wanneer
2018
Zon 03 Jun
Din 05 Jun
Zon 10 Jun
Zon 17 Jun
Zon 17 Jun
Ma 18 Jun
Din 19 Jun
17-18-19 Aug
Zon 26 Aug
Zat 08 Sep
Zon 09 sep
29-30 Sep
Don 04 Okt
Zat 15 Dec
Zon 16 Dec

Wat

Wie		

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
Europees schutterstreffen Leudal (NL)
Bierpulschuiven 				
Crescendo 		
EMM gebouw
Jongdierendag(vanaf 9.00 uur) 			
KPV 			
EMM gebouw
Concours 								Pannerden
Schuttersfeest 					
EMM 			
EMM gebouw
Kadervergadering: 20.00 uur 			
EMM 			
EMM gebouw
Retteketet Kerstshow 				
EMM 			
EMM gebouw
Retteketet Kerstshow 				
EMM 			
EMM gebouw

2019
Vri 04 Jan
2 t/m 5 Mrt
Zon 10 Mrt
Zat 06 Apr
Zat 13 Apr
Zat 27 Apr

Nieuwjaarsreceptie 				
Carnaval CV 					
Rommelmarkt 					
Kaderfeest (1e zaterdag april) 			
Kleintje Kermis 					
Koningsdag 					

Verenigingen Ooy
Toetenburgers 		
EMM 			
EMM 			
EMM - Kaliber 		
St Martinus school

Waar

EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
Schoolplein

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

