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Van het bestuur
Van uw voorzitter
“Niets is onmogelijk als we het samen doen.”
Beste schuttersvrienden en vriendinnen,
Voor u ligt alweer het laatste nummer van het jaar 2018 en hierbij passen overdenkingen. Gedachten
aan leden van de schutterij die er niet meer zijn en mensen die onze evenementen niet meer bezoeken vanwege hun hoge leeftijd. Ook hebben we rond deze tijd van het jaar onze eigen overdenkingen,
die niet altijd met de schutterij te maken hebben, maar zaken die ons persoonlijk aangaan. We kijken
eens terug op het voorbije jaar en nemen alles nog eens voor ons zelf door. Soms prettige herinneringen: geboortes van gezonde (klein)kinderen, fijne vakanties en andere plezierige momenten. Soms
minder prettige: periodes en ervaringen die ieder zelf wel in kan vullen en die men graag achter zich
wenst te laten. Een bemoedigend woord van een ander kan dan veel betekenen.
Als schutterij kunnen wij terug kijken op een inspirerend jaar. Er zijn grote werkzaamheden verricht
in en om het gebouw. Zonnepanelen zijn geplaatst wat ons nu en naar de toekomst kosten bespaard
net als de nieuwe koelcel die minder stroom verbruikt. Verder is het veld langs het schuttersgebouw
opnieuw ingezaaid zodat er tijdens het jubileumfeest in 2019 een mooie grasmat ligt. Veel tijd en energie is er in de sponsoring en de nieuwe kleding gaan zitten. Daarnaast is het jaarlijks onderhoud en de
schoonmaak steeds een activiteit waarin veel tijd en energie gaat zitten. Waar ook veel tijd en energie
in gaat zitten is het besturen van een schutterij.
Ik wil iedereen bedanken die tijd en energie stopt in de schutterij want zonder al die leden en mensen die tijd vrij maken heeft de schutterij geen bestaan. Je bent tenslotte lid van schutterij EMM, niet
alleen om het uniform te dragen maar ook te zorgen dat er een toekomst is en hier horen ook de
werkzaamheden bij die het mogelijk maken het prachtige schuttersgebouw en het korps in stand te
houden.
Het komende jaar 2019 wordt een druk maar ook een jaar waar wij met zijn allen staan voor een
schitterende uitdaging namelijk het jubileum concours in het weekend van 18 en 19 mei. Ik weet zeker
dat wij met zijn allen dit tot een groot feest gaan maken. Want: 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
Ik hoop dat komende feestdagen voor jullie allemaal in het teken mag staan van bezinning, liefde en
saamhorigheid. Dit zal dan ook de motor worden van het nieuwe jaar.
Namens het bestuur wens ik u, met allen die u dierbaar zijn prettige kerstdagen en een gezond 2019.
Jan Berendsen		
										
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht
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Van het bestuur
Van de bestuurstafel
• Op 1 september hebben we een bezoek gebracht aan Sint Anna tijdens hun jaarlijkse
schuttersfeest. Het was een leuke gezellige avond waarbij we de tent in Oud-Zevenaar
ongeveer op slot hebben gedaan.
Op 9 september zijn we naar de Federatieve schuttersdag in Pannerden geweest. Het was
goed te merken dat dit het geboortedorp van koning Harald was. Hij werd luid
toegeschreeuwd en gezongen tijdens de rondgang door Pannerden. Het was een lange dag
echter prima weer en goed georganiseerd. Na een gezellige middag bleek tijdens de
prijsuitreiking dat we prima hadden gepresenteerd met hoofdzakelijk eerste prijzen. Tevens
bleek later dat we met het marcheren zijn gepromoveerd van Klasse VA naar EA. De
uitslagen staan elders in dit Schuttersvizier vermeld.
Zaterdag 22 september hebben we een bezoek gebracht aan Sint Andreas tijdens het
najaars schuttersfeest. Het was een leuke en gezellige avond.
Op 29 en 30 september hebben we ons eigen schuttersfeest gehouden. Op zaterdag viel de
belangstelling helaas tegen echter was het wel een erg gezellige avond met Sint Anna, Sint
Andreas en niet te vergeten Feest DJ Danny.
Zondag hebben we, met alweer prachtig weer, de bogen aan de Pannerdenseweg en
Oliemolen bezocht en waren we rond 13.00 uur weer terug in de schutterstent. Hier
zijn de jubilarissen gehuldigd waarna de schietwedstrijden en het vogel knuppelen begon.
Het ringrijden kon helaas dit jaar niet doorgaan omdat het veld recent opnieuw is
geëgaliseerd en ingezaaid zodat we met het concoursweekend een grasmat hebben waar
menig voetbalvereniging jaloers op zou zijn.
Na een meer dan gezellige middag met alweer voor het 10e jaar Paul Backbier kwam er rond
20.00 uur een eind aan een mooi weekend. De uitslagen staan in dit Schuttersvizier
vermeld.
• 4 oktober hebben we de kadervergadering gehouden. De opkomst was gelukkig een stuk
beter dan vorig jaar. Hier hebben we met name vooruit gekeken naar het 125- jubileumjaar
2019.
7 oktober was de filmochtend over vroegere gebeurtenissen in Ooy. De opkomst was
overweldigend en de tent was bijna te klein. Complimenten aan de organisatoren voor de
mooie beelden wat erg werd gewaardeerd door de bezoekers getuige de inschrijving voor de
DVD’s en het boek “Ooy door de jaren heen” die 25 november wordt gepresenteerd.
7 oktober hebben we in de middag een serenade gebracht aan het bruidspaar Wim en Lenie
Barten die 50 jaar getrouwd waren en dit vierden bij Reijmer in Babberich.
11 oktober was de Try-out van Fanfare Crescendo in het schuttersgebouw, erg mooi om
deze gepassioneerde muzikanten te horen spelen en het was ook erg indrukwekkend te zien
hoe de beelden en de muziek exact gelijk waren. Met deze uitvoering hebben ze hoge ogen
gegooid op zaterdag 13 oktober in Zutphen.
19 t/m 21 oktober en 26 t/m 28 oktober hebben de uitvoeringen van NOTV in het
schuttersgebouw plaatsgevonden. NOTV heeft mooie uitvoeringen neergezet in een, tot
knus theater, omgebouwd schuttersgebouw.
26 oktober heeft de “officiële” overdracht plaatsgevonden van de zonnepanelen van Pola
aan EMM.
Namens het bestuur,
Jelle Berends

3

Van het bestuur
Van het bestuur

Nieuwjaarsreceptie E.M.M. op 04-01-2019
Beste schuttersvrienden,										
Net zoals voorgaande jaren organiseert E.M.M. een nieuwjaarsreceptie voor alle
verenigingen in ons dorp en voor iedereen die de vereniging een warm hart toe draagt.
Het is de ideale gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen en tevens samen na
te gaan wat er van de wensen van het afgelopen jaar terecht is gekomen.
De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op vrijdag 4 januari 2019 vanaf 20.00 uur.
Zoals gewoonlijk wordt er gezorgd voor een hapje, een drankje en een gezellige sfeer.
Voor schutterij E.M.M. beloofd het een druk 125-jarig jubileumjaar te worden met tal van
evenementen waaronder natuurlijk in het weekend van 18 en 19 mei het concours weekend.
Een mooi moment dus om terug en vooral vooruit te kijken naar een bruisend 2019.
We hopen U te zien op 04 januari 2019 vanaf 20.00 uur.
Bestuur E.M.M. Ooy-Zevenaar

Van het bestuur
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,
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		
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 de redactie
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Van het bestuur
Privacywetgeving (AVG / GDPR)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe
privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan
niet meer geldig. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact op de schuttersvereniging.
Privacybeleid
Schutterij Eendracht Maakt Macht hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van
haar leden en onze sponsoren. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoons- en sponsorgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met persoons- en sponsorgegevens. Schutterij Eendracht Maakt Macht houdt
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoons-en gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoons- en sponsorgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
- Verwerking van uw persoons-en sponsorgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsen sponsorgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoons- en sponsorgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoons- en sponsorgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoons- en sponsorgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Schutterij Eendracht Maakt Macht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-en
sponsorgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Schutterij Eendracht Maakt Macht
Slenterweg 2, 6905 DM Zevenaar
secretaris@schutterijemm.nl
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Schutterij Eendracht Maakt Macht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van schutterij Eendracht Maakt Macht;
- Het versturen van nieuwsbrieven, Schuttersvizier en uitnodigingen;
- Duur van lidmaatschap;
- Functie;
- Automatische incasso voor lidmaatschap en contributie kaderleden.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- IBAN/Bankrekeningnummer;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Jaar van lidmaatschap;
- Kaderlidmaatschap;
- Medaille;
- Oud-lid.
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Waarvoor verwerken wij sponsorgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Schutterij Eendracht Maakt Macht verwerkt ten behoeve
van de volgende doeleinden:
- Het versturen van nieuwsbrieven, Schuttersvizier en uitnodigingen;
- Financiële administratie;
- Jaar van sponsoring;
- Doel van sponsoring.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam bedrijf;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- IBAN/Bankrekeningnummer;
- E-mailadres.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de ledenadministratie;
- Het verzorgen van de financiële administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoons- en sponsorgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken
om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan
is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoons- en sponsorgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Schutterij Eendracht Maakt Macht bewaart persoons- en sponsorgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoons- en sponsorgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Schutterij Eendracht Maakt Macht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoons- en sponsorgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons- en sponsorgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Beeldopname
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De leden, bezoekers en toeschouwers worden geïnformeerd dat er beeldopnamen worden gemaakt. Dit
wordt kenbaar gemaakt in huisreglementen en met behulp van een borden in het schuttersgebouw en op het
buiten terrein.
Social media
De komende periode zal gewerkt worden aan een communicatieplan t.a.v. het gebruik van social media.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons- en sponsorgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. secretaris@schutterijemm.nl
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van Schutterij Eendracht Maakt Macht,
1 mei 2018.

Van de redactie
In dit nummer
Beste lezers,
Het is alweer november, dat betekent dat de feestdagen weer voor de deur staan!
Ons schuttersseizoen zit er weer op!
Maar op zaterdag 15 en zondag 16 december is een van ons laatste evenementen op de agenda,
namelijk Retteketet kerstshow.
Namens de redactie willen wij u alvast hele fijne feestdagen wensen en een gelukkig 2019!
Groet,
De redactie

Van de redactie
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Van de redactie
Schuttersvizier online

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

Van de redactie
Wist u dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er een file was aan de Ooysedijk?
Dit door de aardappeloogst kwam?
Wij nu zonnepanelen hebben?
Deze stormvast zijn gemaakt met tape?
Wij hebben meegelopen bij het concours in Pannerden?
Het standaardvaandel hierbij bijna geschonden het veld moest verlaten?
De schade beperkt bleef tot twee groene grasvlekken in de broek?
Wij zo’n gezellige vereniging zijn dat zelf de honden uit de buurt meeliepen?
De oplossing van de woordzoeker ook door jongeren op papier ingeleverd wordt?
Jan B. veel vis eet?
Dit volgens hem zijn slimheid verklaart?
Geert en Ans (koningspaar St. Andreas) tijdens het schuttersfeest terug waren
op de plek waar ze verkering kregen?
DJ Danny goed zijn best deed tijdens het schuttersfeest op de zaterdagavond?
Hij voor de sfeer zelfs lichtstaafjes meenam?
Zijn naam fout gespeld was?
Namelijk Dj Denny in plaats van Dj Danny?
Paul Backbier voor de tiende keer de zondagmuziek verzorgde?
Hij dit eveneens vierde met een duet?
Hij wel telkens verplaatst werd van buiten naar binnen?
De Vitens heeft geholpen bij de bewatering van het net aangelegde grasveld?
De favoriete band van Harald de Flippers is?
Youri van E. met zijn ogen dicht op de kaart schiet?
Hij het er toch goed vanaf bracht?
Er een serenade is gegeven voor het 50-jarig bruidspaar Barten?
Willy S. en Rob ter W. hierbij voor hun oude commandant vendelden?
De tent te klein was tijdens de filmochtend “Ooy door de jaren heen”?
Wij hierom maar de Ooyse tent moeten gebruiken als nieuwe kerk?
Wim U. de kermisboog van de Heilige Huisjes heeft gekocht?
En ook het huis dat daarbij hoort?
De schutterstent in oktober één dag niet in gebruik was?
Er met Kleintje Kermis optredens zijn van Belinda Kinnaer en Otto Lagerfett?
Dit jaar de Carnaval wel een heel erg Ooyse Schutterstint krijgt?
De stadsprins en jeugdprins onze vendelier en jeugdvendelier zijn?
Dit gaat om Frank van E. en Youri van E.?
Wim J. de adjudant is van de stadsprins?
Sluitingsdatum van het volgende schuttersvizier 28 januari 2019 is
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Evenementen
Schuttersvizier
wordt mede mogelijk
gemaakt door onze
adverteerders.

Uitslagen Schuttersfeest & Bogen schuttersfeest
EMM Uitslagen
Uitslagen schuttersfeest 2018
Vogelschieten 		
Naam			
Vogelknuppelen
Naam
Linker vleugel 		
Harry Bruns		
Linker vleugel 		
Ester Weenink
Rechter vleugel
Theo Vermeulen
Rechter vleugel 		
Cindy Derksen
Staart 			
Harald van Poorten
Staart 			
Mirjam Schoof
Kop 			Wim Jansen		Kop 			Artje Elferink				
Romp 			
Fred Groenen		
Romp `		
Gerda v/d Berg
Jeugd geweer 		
1e plaats 		
2e plaats 		
3e plaats 		

Naam			
Tim Gertsen
Yordy van Embden
Sven de Wit		

Bogen 			
1e plaats 		
2e plaats 		

Naam
Oliemolen
Pannerdenseweg

Jeugd pistool 		
1e plaats 		
2e plaats 		
3e plaats

Naam
Tim Gertsen
Job Gertsen
Yordy van Embden

Evenementen
Jubilarissen 2018

Café Nostalgie
Tel. 0316

54 19 29

Weverstraat 1-3
6901 AM Zevenaar
0316 – 344205

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving

Dolf de Kinkelder
Edwin Jansen		
Frank Wittenhorst
Gerben Staring		
Henk Geurds		
Henk Huisman		
Hermie Zweers		
Jelle Berends		
Jeroen Jansen		
Roel Schepers		
Roy Jansen		
Tom Dirkse		
Frans Witjes		
Marcel Staring		
Rein Bolder		
René Jansen		
Theo Lemm		
Toon de Ruiter		
Joep Schennink		
Theo Scheers		
Willie Staring		
Wim van Dick		
Bart Teunissen		
Jan Koenders		

25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
40 jaar lid
40 jaar lid
40 jaar lid
40 jaar lid
40 jaar lid
40 jaar lid
50 jaar lid
50 jaar lid
50 jaar lid
50 jaar lid
60 jaar lid
60 jaar lid
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Evenementen

Evenementen

Uitslagen Federatieve Schuttersdag te Pannerden
Luchtgeweer jeugd 1e korps 12e plaats en 3e korps 19 plaats.
marcheren 1e prijs en gepromoveerd met ingang van de concoursen in 2019 van
klasse VA naar EA
Defileren 2e prijs
Senioren vendelen 1e prijs
junioren vendelen 1e prijs
Aspiranten vendelen 1e prijs
Acrobatisch vendelen Justin Kruijs 8e met 64,5 punt
Bovendien hebben we het hoogste aantal punten in de overwaardering behaald.

Evenementen
Schutterij EMM 125 jaar

14:30 – 17:00 Receptie voor genodigden, oud bestuursleden,
oud koningsparen, sponsoren en leden.
Nieuwe kleding presenteren.
Installeren nieuwe sectie.
19:00
Afhalen koningspaar.
20:00 – 00:00 Feestavond met Kaliber.

ond
v
9
a
1
t
0
s
i2
ee
8 me 0:00 F
1
g
0
rda
Zate 20:00 –
iek:
Muz aliber
K

Zondag 19 mei:
08:45
09:30

urs

o
conc
19
g
0
n
2
i
r
i
k
e
19 m deratief
g
a
Zond 17.30 Fe
5uw:
10.1
o
b
e
ersg Pouwels
tt
u
ch
rt
iek s Robe
z
u
M

17:30

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

www.schutterijemm.nl
flyer schutterij 125 jaar.indd 1

29-10-2018 21:16:55

flyer schutterij 125 jaar.indd 2
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Ontvangst besturen, koningsparen, genodigden.
Welkomstwoord door de voorzitter en overige
sprekers. Aanbieden van de erewijn door de
gemeente.
Commandantenbespreking
Oﬃciële opening van het concours met diverse
korte sprekers.
Start mars wedstrijden met onderweg het deﬁlé
Deﬁlé bij Staring.
Start diverse concourswedstrijden.
Start van het koningschieten.
Slotceremonie met prijsuitreikingen.

Programma 18 en 19 mei 2019

Zaterdag 18 mei:

* Programma onder voorbehoud

ar
125 Ja

29-10-2018 21:17:23
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Evenementen

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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Evenementen
Fotoverslag schuttersfeest 2019

17

Ingezonden
Filmmorgen Ooy groot succes
Zondagmorgen 7 oktober even na 10 uur meldden zich al de eerste bezoekers om zich van een
goede plek te verzekeren. Het aangeboden kopje koffie werd in dank meegenomen naar de plaats
in de
zaal die door de schutterij EMM was omgetoverd tot bioscoopzaal.
De zaal stroomde daarna snel vol en nog ruim voor aanvang werden stoelen bijgezet. De mensen
die vlak voor aanvang nog binnen kwamen moesten genoegen nemen met een staanplaats bij de
bar.
Mars Teunissen heette de bezoekers van harte welkom namens de Cultuurhistorische Vereniging
Zevenaar in het gastvrije schuttersgebouw van EMM. Hij vervolgde zijn praatje met de mededeling
dat de film eigenlijk een lokkertje is om het boek “Ooy door de eeuwen heen” te promoten “En
dat lijkt goed gelukt”’ constateerde hij. Daarna gaf hij op zijn humoristische wijze een schets wat in
het boek te lezen en te zien is. Ook de totstandkoming ervan kreeg op ludieke wijze zijn aandacht.
Met echte Ooyse opmerkingen, namen van Ooyse families en hun bijnamen, maar ook met zijn
lichaamstaal kreeg hij vaak bijval uit de zaal.
Al met al een geweldige manier om het boek aan te prijzen.
Daarna startte de film met straatopnames uit de jaren 60 en 70 en beelden van de reünie van de
St. Martinusschool. Het interview met caféhouder Henk van Aalst maakte ook weer veel reacties
los in de zaal. De afsluiting met het optreden van André Rieu in 1994 was het sfeervolle einde van
de filmmorgen.

Ingezonden
EMM krijgt van de zon energie
Vrijdag 26 oktober vond de officiële overdracht plaats van de zonnepanelen op het dak van het
EMM-gebouw in Ooy-Zevenaar.
De 90 panelen gaan de komende jaren voor alle elektriciteit zorgen die in het schuttersgebouw
nodig is.
Vorig jaar startte de Schuttersraod van EMM het project “Zonnepanelen” met een onderzoek naar
energiebesparing. De EnergieFit scan maakte duidelijk dat er al veel besparing op het verbruik was
behaald door onder andere de toepassing van LED-verlichting, maar vooral de koelinstallatie van
de koelcel bleek nog een grootverbruiker te zijn.
Deze is inmiddels vervangen door een zuiniger installatie.
De volgende stap was het onderzoek of het plaatsen van zonnepanelen een rendabele investering
voor EMM kon zijn.
De adverteerders en sponsoren van EMM werden gevraagd om advies en tevens gevraagd een
offerte uit te brengen. De overheidssubsidie voor het installeren van zonnepanelen maakte dat de
aanschaf haalbaar werd.
Installatieburo POLA kreeg tenslotte de opdracht en met de zelfwerkzaamheid van een aantal
leden konden 25 mei 2018 de panelen in gebruik genomen worden.
In de voorbije 5 prachtige zomermaanden is bijna 70% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte door
de zon geleverd!
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De overdracht behoorde tussen de panelen te gebeuren, vonden de betrokkenen, met gevolg dat
bedrijfsleider Remco Wigman van POLA Duurzaam, EMM-voorzitter Jan Berendsen en EMM-penningmeester Peter Gertsen gevolgd door Schuttersraodsleden Henk Staring en Gerrie ter Wiel het
dak op togen voor de officiële overdracht.

23

Ingezonden

Woordzoeker

Verslag van het weekend EST in Leudal
Vrijdag 17 augustus 2018:
Zijn wij met een delegatie van EMM, St. Anna en het koningspaar met 2 afgevaardigden van het gilde
St. Jan uit Babberich vertrokken richting het Europees Schutters Treffen in het Leudal.
We moesten om 9:00 uur aanwezig zijn en werden ontvangen met koffie, daarna is de bus ingeladen
en zijn we vertrokken richting Herveld, waar een chauffeurswissel plaatsvond. Toen zijn we verder
gereden richting het hotel in Mönchengladbach.
Eenmaal bij het hotel, bleken de kamers nog niet allemaal klaar te zijn. We zijn toen met een aantal
mensen Mönchengladbach in gegaan en hebben gezellig op een terrasje gezeten om wat te drinken
en te eten. Daarna terug naar het hotel en naar de kamer om de boel uit te pakken.
Om 16:30 uur gingen we aan tafel voor het diner en om 18:00 uur vertrok de bus richting Leudal voor
het feest, het was een gezellige avond. Rond 23:45 uur zijn we weer terug gereden naar het hotel.
Zaterdag 18 augustus:
Om 9:00 uur ontbijten, daarna hebben we nog met een aantal mensen buiten gezeten totdat de
bus richting Leudal ging. De koning van Babberich en de 2 afgevaardigden zijn om 10:00 uur al met
een Taxi naar het feestterrein vertrokken voor de schietwedstrijden. De koningin ging met ons in de
bus mee om 12:00 uur. Het was weer een gezellig feestje in de tent. Rond 16:45 uur vertrok de bus
weer richting Mönchengladbach, daar aangekomen even opfrissen en om 17:45 uur weer aan het
diner. Om 19:15 uur weer terug naar het Leudal voor het avondfeest, wat ook weer verschrikkelijk
gezellig was.
Zondag 19 augustus:
Ook op zondag om 9:00 uur ontbijt en daarna net als de andere dagen het uniform aan en om 11:00
uur vertrokken we vervolgens naar het Leudal. Daar aangekomen was de delegatie die nog vanuit
Zevenaar kwam met een bus al gearriveerd. Toen was het wachten voor de optocht en dat duurde
lang: er waren bijna 500 schutterijen aanwezig. Langs de kant van de weg zaten heel veel mensen,
sommigen zaten er al vanaf ’s morgens 11:00 uur, terwijl de optocht pas om 12:00 uur zou starten.
Als ik het goed onthouden heb zijn wij rond 15:00 – 15:30 uur begonnen aan de optocht. Na de
optocht hebben we weer gauw de tent opgezocht, want het was best wel warm. Daarna nog een
gezellig feestje gehad in de tent. Je ziet heel veel verschillende schutterijen of Gildes in zo’n weekend
in allerlei soorten en maten, erg mooi om te zien!
Terug in het hotel kregen we nog het diner en daarna hadden we wat vrije tijd.
‘s Avonds is nog een kleine groep van EMM Mönchengladbach in geweest en hebben we op een
terras nog wat gedronken. Was ook heel gezellig, daarna terug naar het hotel.
Maandag 20 augustus:
Voor de laatste keer om 9:00 uur ontbijten in het hotel, daarna moesten we de koffers weer gaan
inpakken want het zat er weer op. Om 11:00 uur vertrok de bus richting Roermond, daar was
gelegenheid om eventueel de outlet in te gaan. De meeste zijn door de outlet heen gelopen op zoek
naar een terras in het centrum van Roermond. Het eerste terras waar we aankwamen hadden ze niet
veel keus wat vlaai betreft en dat wilden we nou juist hebben. Wel zaten er veel wespen en die
vonden de appeltaart ook heel lekker, sommige mensen gingen naar binnen om hun taart op te eten.
Maar ze waren ook niet echt vriendelijk op dat terras dus hebben we verder gezocht naar een ander
terras. Onze chauffeur, Gerrit, had uitgelegd waar wel een leuk terras zat, nou dat was echt een leuk
terras: tafels en stoelen werden direct bij elkaar geschoven zodat we bij elkaar konden zitten. Daar
hadden ze ook lekkere Limburgse vlaai en koffie en bier enz.
Om 14:30 uur moesten we weer bij de bus zijn, dit werd een kwartiertje later en toen zijn we
vertrokken richting Babberich waar we bij Het Centrum eerst hebben geborreld en daarna een lekker
diner gehad hebben. Om 19:00 uur waren we weer terug bij EMM.
Het was al met al een leuk en gezellig weekend vonden wij.
Harry en Artje
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SNEEUW
GLÜHWEIN
AMUSE
KONIJN
AMUSE
SPECULAAS
GOULASH
APERITIEF
ONTBIJT
APERITIEF
SPEKJES
HERFSTBOK
APFELKORN
PEEN
STAMPPOT
JAGERMEISTER
BOERENKOOL
PEPERNOTEN
APFELKORN
WINTERKOST
KAASBLOKJES
CULINAIR
PORT
BOERENKOOL
ZUURKOOL
KALKOEN
DESSERTS
RODEWIJN
CULINAIR
KERSTKOEKJES
DINER
ROOKWORST
DESSERTS
KOFFIE
ERWTENSOEP
ROSÉ
DINER
ERWTENSOEP
Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben wij een winnaar getrokken. De gelukkige winnaar
GLÜHWEIN
van de prijs is Lucie Jansen, van harte gefeliciteerd! Het goede antwoord was namelijk:
GOULASH
Fijn schutterfeest. De prijs zal zo snel mogelijk bij jou langs gebracht worden.
HERFSTBOK
JAGERMEISTER
Leuke prijs winnen?
KAASBLOKJES
Iedere editie verloten wij onder de goede inzendingen een cadeaubon ter waarde van €15,- van
KALKOEN
Groenrijk. Wil jij hier ook kans op maken? Los dan de woordzoeker op en stuur het juiste antwoord
KERSTKOEKJES
op
naar: schuttersvizieremm@gmail.com of stuur het antwoord per post op naar Slenterweg 2,
KOFFIE
6905
DM Zevenaar, t.a.v. Redactie Schuttersvizier.
KONIJN
ONTBIJT
Dit
maal is er gekozen voor een extra thema om alvast in de feeststemming te komen voor de
PEEN
kerst-, sinterklaas- en nieuwjaar diners. Wij wensen u, als redactie, veel plezier en succes met het
PEPERNOTEN
oplossen!
En wensen u alvast hele fijne feestdagen toe!
PORT
RODEWIJN
ROOKWORST

Winnaar woordzoeker 03-2018

Winnaar van de woordzoeker uit Schuttersvizier 03-2018:
Erica Geurds heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen.
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Van het kader
Geboortebericht

Van het kader

JAN.

Verjaardagen

Peter van Onna				
Marloes ter Wiel - Janssen		
Ruben Berends				
Roel Schepers				
Wim Jansen				
Ivo van Huet				
Annie Jorna-Vierwind			
Esther van Vuuren			

DEC.

Wij willen via deze weg Frank en Jennifer feliciteren met de geboorte van hun dochter Suze.

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

01 -01
07 - 01
07 - 01
08 - 01
10 - 01
17 - 01
29 - 01
31 - 01

Feb.

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

Van het kader
Jeugdvendeliers
Na een mooi vendel seizoen achter de rug te hebben met veel prijzen .
Is het nu de winterstop voor de jeugdvendeliers aangekomen
We zijn zaterdag 26 oktober naar de Griethsepoort bowlen geweest
Om het vendel seizoen voor dit jaar af te sluiten
Het was super gezellig met een drankje en een warm hapje waarna
ze een kleine attentie kregen voor het mooie seizoen die ze mooi op de
kast kunnen zetten.
Het nieuwe seizoen voor de jeugd zal omstreeks maart weer beginnen.
Wij zoeken nog altijd jeugdvendeliers, dus geef uw zoon of dochter
Op voor het nieuwe seizoen
Elke vrijdag oefenen wij vanaf 19.00-19.30
Met vriendelijke groet
Frank en Willy en justin

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

Handboogkorps
Kruisboogkorps
Vendeliers
Geweerkorps
Officieren en overige kaderleden
Amazones
27

Jaarprogramma
(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar

28

Wanneer
2018
Zat 15 Dec
Zon 16 Dec

Wat

Wie		

Retteketet Kerstshow 				
Retteketet Kerstshow 				

2019
Vri 04 Jan
2 t/m 5 Mrt
Zon 10 Mrt
Zon 31 Mrt
Zat 06 Apr
Zat 13 Apr
Zat 27 Apr
Za 18 mei
Zo 19 mei
Ma 10 Jun
Din 11 Jun
Zon 23 Jun
Zon 23 Jun
Ma 24 Jun
Din 25 Jun
Zon 25 Aug
Zat 14 Sep
Zon 15 Sep
28-29 Sep
Don 03 Okt
Vrij 15 Nov
Zat 16 Nov
Zat 21 Dec
Zon 22 Dec

Nieuwjaarsreceptie 				
Verenigingen Ooy
EMM gebouw
Carnaval CV 					
Toetenburgers 		
EMM gebouw
Rommelmarkt					EMM 			EMM gebouw
Indoor vendelen				
De Eendracht Wehl
Wehl
Kaderfeest (1e zaterdag april) 			
EMM			
EMM gebouw
Kleintje Kermis 					
EMM - Kaliber 		
EMM gebouw
Koningsdag					
St Martinus school
Schoolplein
125 jaar Schutterij EMM 			
EMM 			
EMM gebouw
Concours 125 jaar Schutterij EMM		
EMM 			
EMM gebouw
Koningschieten 					
EMM 			
EMM geb&ter
Kermisvergadering; 20.30 uur 			
EMM 			
EMM gebouw
Processie 					
EMM & Crescendo
Oud-Zevenaar
Kermis 						
EMM & Crescendo
EMM terrein
Kermis 						
EMM & Crescendo
EMM terrein
Kermis 						
EMM & Crescendo
EMM terrein
Bierpulschuiven					Crescendo		EMM gebouw
Jongdierendag					KPV			EMM gebouw
Federatieve Schuttersdag
St. Andreas Zevenaar Zevenaar
Schuttersfeest 					
EMM 			
EMM gebouw
Kadervergadering: 20.00 uur 			
EMM 			
EMM gebouw
Pronkzitting Toetenburgers 						
EMM gebouw
Pronkzitting Toetenburgers 						
EMM gebouw
Retteketet Kerstshow				
Retteketet & EMM
EMM gebouw
Retteketet Kerstshow				
Retteketet & EMM
EMM gebouw

EMM 			
EMM			

Waar
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

