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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.”

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,
Het jaar 2018 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
met een goed gevoel op kunnen terug kijken. Helaas zijn
een aantal van onze leden ons ontvallen. Ik hoop dat de
naaste familie de draad geleidelijk weer hebben kunnen
oppakken.
De diverse festiviteiten in ons schuttersgebouw kunnen
wij met zijn allen trots op zijn. Velen van u hebben dit
mogelijk gemaakt.
Op dit moment lijkt het stil in en om het schuttersgebouw maar schijn bedriegt. De klusploeg is bezig diverse
werkzaamheden te verrichten zodat het gebouw tijdens
het komende jubileumfeest er schitterend uit ziet. Verder
zijn diverse commissies druk aan het vergaderen om er
voor te zorgen dat alles voor het 125 jarig bestaan op 18
en 19 mei een groot succes wordt.

Het aantal schutterijen en Gildes die zich hebben opgegeven om deel te nemen aan het concours op 19 mei
a.s. geeft aan dat zij graag richting Ooy komen. Wij zullen
met zijn allen ervoor zorgen dat zij zich die dag dan ook
welkom en thuis voelen.
Wij als schutterij met al zijn kaderleden en vrijwilligers
gaan dat ook waar maken want wij hebben de slogan:
Niets is onmogelijk als we het samen doen.
Op 13 april is het evenement Kleintje kermis en dat
wordt meteen de aftrap voor ons jubileumjaar.
Ik wil iedereen de komende weken nog heel veel succes
en plezier toe wensen met de werkzaamheden voor het
concoursweekend 18 en 19 mei a.s.
Jan Berendsen		
				
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht

Ik wil nu al die vrijwilligers bedanken voor hun inzet en
dat geeft mij als voorzitter vertrouwen dat het een
daverend succes wordt.
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Ook in de maanden november en december is ons schuttersgebouw weer voor veel activiteiten gebruikt.
Op zaterdag 10 november werd het carnavalsseizoen
geopend in ons gebouw aangezien de Toetenburgers dit
jaar de stadsprins mochten leveren, alle kaarten waren
verkocht en na een daverende prinswisseling kwamen
daar toch echte E.M.M. mensen tevoorschijn. Groot was
de ontlading bij stadsprins Frank en adjudant Wim en
ook fantastisch was de reactie in de zaal dat deze mannen dit jaar gaan regeren. Erg indrukwekkend.

Van het bestuur

Van de bestuurstafel

In het weekend van 15 en 16 december was het weer tijd
voor alweer een hoogtepunt in ons schuttersgebouw. De
Retteketet kerstshow 2018.
Al tijdens het eerste overleg eind oktober werd het al
duidelijk dat het een (luchtig) spektakel zou worden.
Uiteindelijk is er vanaf eind november ontzettend veel
werk verzet door de klusploeg en kon er vanaf 12 december begonnen worden met het opblazen van ruim 16.000
ballonnen !!!

Vrijdag 16 en zaterdag 17 november was het weer tijd
voor de jaarlijkse Pronkzitting van de Toetenburgers.
Goed bezette avonden met een leuke Pronkzitting en een
terechte winnaar van de Toetenburgerprijs, Herman Teunissen vanwege zijn geweldige inzet voor het prachtige
boek “Ooy door de jaren heen”.
Zaterdag 24 en zondag 25 november waren de dames
van de firma Weyer uit Stadtlohn in het schuttersgebouw
om van het hele kader de maten op te nemen voor de
nieuwe uniformen die we in de 2e helft van 2019 gaan
ontvangen.
Zondag 25 november was het dan zo ver. De boekpresentatie “Ooy door de jaren heen”. Weer een fantastische
ochtend met “Hans um tafel” waar met een aantal mensen uit Ooy nog vele herinneringen werden opgehaald.
Wat een geweldig boek heeft de CVZ gemaakt, getuige
ook het aantal dat reeds verkocht is.
Donderdag 13 december hebben we het pinapparaat
ontvangen en geïnstalleerd, tijdens het Retteketet kerstfeest hebben we dus de try-out gehad van de mogelijkheid om te pinnen in ons schuttersgebouw. Dit is erg
goed bevallen. Vanaf heden kan er dus met evenementen ook gepind worden bij E.M.M.

2

De zaterdagavond was als vanouds weer snel uitverkocht
en ook de zondagmiddag begint steeds drukker te worden. Kortom, een fantastisch weekend voor jong en oud.
Mooi om te zien dat we in zo’n weekend met ruim 80
vrijwilligers in de weer zijn en dat dan maandagavond
rond 20.30 uur het gebouw weer geheel aan kant en
schoon is.
Donderdag 27 december is er tijdens de laatste clubavond het E.M.M. jaar 2018 afgesloten in het schuttersgebouw. Onder regie van Martien Gertsen was het weer
een leuke avond met oliebollen en een buffetje, betaald
vanuit de fooienpot.
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8 januari hebben we weer een overleg gehad met alle
commissieleden over het concoursweekend 18 en 19 mei
2019. Mooi om te zien en te horen dat de commissies op
volle toeren draaien.
We hebben dit weekend ook weer ontzettend veel vrijwilligers nodig, dus zijn er mensen die graag mee willen
helpen dan horen we dit graag !!
Van 2 tot 5 maart zullen de Toetenburgers, o.l.v. prins
Frank en adjudant Wim, weer carnaval vieren in de residentie van de Toetenburgers.
Op zondag 10 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse
rommelmarkt. Meer informatie in het Schuttersvizier.

Van het bestuur

vooral vooruit heeft gekeken naar ons jubileumjaar dat
we groots gaan vieren.

Op 31 maart is er weer het Gelders Kampioenschap
indoor vendelen, dit jaar bij de Eendracht in Wehl waar
E.M.M. ook deel aan zal nemen.
Op 6 april is het alweer tijd voor het jaarlijkse kaderfeest.

					 Schuttersvizier
		 wordt mede mogelijk gemaakt door onze
adverteerders.
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1 januari hebben een aantal leden van de schutterij,
waaronder koning Harald en stadsprins Frank, deelgenomen aan de Ter Heerdt Nieuwjaarsduik waarbij de
opbrengsten dit jaar naar het Ronald mcDonaldhuis in
Arnhem zijn gegaan.

Op 13 april zullen we het 125-jarig jubileum aftrappen
met Kleintje Kermis, het jaarlijks terugkerende feest dat
we samen met KalibeR organiseren. Dit jaar met, naast
natuurlijk KalibeR, ook nog optredens van Belinda Kinnaer en Otto Lagerfett. Meer informatie in het Schuttersvizier.

Op 4 januari hebben we ons 125-jarig jubileum jaar afgetrapt met de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar voor het eerst
in de Hazenzaal was het (alweer) een gezellige avond
waarbij de voorzitter heeft teruggekeken op 2018 maar

Jelle Berends
Bestuurslid schutterij Eendracht Maakt Macht

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.
Mail uw nieuwe gegevens door naar p.gertsen-t@telfort.nl of bel naar 0316-280273.
											
Peter Gertsen
Ledenadministratie
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Administratie kantoor Ikink		
ARGI 					
Ariës Natuursteen			
Atelier Brigitte				
Autoservice H. Jansen vof		
Balk-Albalux				
Bloemisterij Schepers			
Breuly Hoeve				
Bril 2000				
Broekhuis				
C.D. Reclame				
Cateringbedrijf Gewoon Peter		
C-technology bv			
Design belettering en lichtreclame
Drankenhandel Terborgse Wijncentrale
Formido Bouwmarkt			
Garagebedrijf Maaike Aleven		
Gertsen Tegelzettersbedrijf		
Groenrijk Zevenaar			
Hammer Computers			
HBZ Bouw				
HET Tooling Services 			
HPI Meubelen				
Key Cars Zevenaar			
John Kummeling bouw en onderhoud
Jos Aries tegels Sanitair			
Loonbedrijf Gebr. Sloot BV		
LSP Quartz BV				
Montagenzo				
N.T.S.					
Partycentrum de Griethse Poort		
Partycentrum Staring			
PV Care					
Schildersbedrijf van Kerkhoff		
t Brillehuus Tolkamer			
Telejob BV				
Uitgeverij Cantharus bv			
Van Dijk Design en Engineering
Van Keulen Vastgoed-Verhuur		
Veehandel Bomers V.O.F.		
Veltins					
Verweijen Sierhekken en Constructie
Vierwind bouwservice			
Van Wely 				
Vishandel Wennekes b.v.		
Wezendonk Zand en Grind Bv		
Zaal Gieling Groessen			
Zalencentrum ´t Centrum		
Zweers Groen en Grondbewerking
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Van het bestuur

Overzicht sponsors uniformenfonds
Gasperistraat 11		
Bieslook 15			
Handelstraat 3			
Molenstraat 53			
Bethaniestraat 218		
Zuiderlaan 18			
Slenterweg 5			
Ooyse Dijk 2			
Muldershof 67			
Ringoven 19 			
Doesburgseweg 19		
Heilige huisjes 23 		
Mr. Van Coothstraat 53d
Bieslook 4g			
Postbus 112			
Edisonstraat 28			
Kampsingel 36			
Zuiderlaan 65			
Pannerdenseweg 8A		
Mozartlaan 4			
Arnhemseweg 111		
Marconistraat 29		
Oud Zevenaarseweg 16		
Industriestraat 14		
Elzenhof 83			
Edisonstraat 54			
Aerdtsedijk 20, 			
Nieuweweg 283-A, 		
Oliemolen 6			
Spoorallee 2c			
Oude Doesburgseweg 24
Grietakkers 3			
De Oliemeolen 12		
Zuiderlaan 28-B 		
Rijnstraat 12			
Dorpsstraat 37			
‘t Holland 3			

6904 LV
6942 SG
6905 DK
6901 CC
6826 TJ		
6905 AE
6905 DM
6905 DS
6901 GZ
6826 TP		
6902 PL		
6905 AB
5141 ER
6942 SG
7060 AC
6902 PK
6901 JG
6905 AD
6905 SE		
6904 GG
6904 CV
6902 PC
6905 AL
6905 DH
6911 CB
6902 PK
6913 KD
6603 BN
6905 SG
6921 HZ
6901 HK
6905 CD
6905 SG
6905 AE
6916 BD
6617 AB
6921 GX

Zevenaar
Didam
Zevenaar
Zevenaar
Arnhem
Ooy-Zevenaar
Zevenaar
Oud-Zevenaar
Zevenaar
Arnhem
Zevenaar
Zevenaar
Waalwijk
Didam
Terborg
Zevenaar
Zevenaar
Ooy-Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Pannerden
Zevenaar
Aerdt				
Wijchen
Zevenaar
Duiven
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Tolkamer
Bergharen
Duiven

Pannerdenseweg 3a		
Pannerdenseweg 12		
An Der Streue			
Helhoek 20			
Rosandeweg 3 			
Kerkakker 46			
Weteringstraat 1		
Vliegenwaard 2 		
Dorpstraat 29			
Dorpstraat 78			
Hoevestraat 8A			

6905 SE		
6905 SE		
59872		
6933 PE		
6905 DR
6923 BZ
7041 GW
6917 AB
6923 AC
6909 AN
6905 CC

Zevenaar
Zevenaar
Mescede – Grevenstein (DE)
Groessen
Zevenaar
Groessen
s-Heerenberg
Spijk GLD
Groessen
Babberich
Zevenaar
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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 in
2018 veel tijd en energie gestoken om diverse zaken aan
te pakken. Zo zijn er onder leiding van de schuttersraod
zonnepanelen geplaatst. Deze investeringen moeten lage
energierekeningen opleveren en zo kunnen we weer
jaren vooruit. Tevens zijn we gestart met de organisatie
rondom ons 125 jarig bestaan en de aanschaf van nieuwe
uniformen. Ook is er veel tijd aan de nieuwe privacy wet
(AVG) en de certificering van het schietgebeuren
besteed. Het komende jaar zal vooral in het teken staan
van ons 125 jarig bestaan en het te organiseren
kringconcours in het weekend van 18 en 19 mei.
5 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.
10 t/m 13 februari Carnaval
Carnaval met de Toetenburgers in het schuttersgebouw
met Papa di Grazzi. Dit jaar onder leiding van Prins Jurgen
(van Huet) die werd bijgestaan door zijn adjudant Ivo.
Ze regeerden onder de leus: “Niet touren of bouwen, 4
dagen met de wietstok sjouwen !”
11 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.
8

Van het bestuur

Jaarverslag 2018

25 maart indoorvendelen
Het 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.
Er werd door de jeugd een tweede en een derde prijs behaald in hun klasse. De senioren behaalden een 3e prijs.
7 april kaderfeest
Zoals altijd vond op de eerste zaterdag van april het Kaderfeest plaats. Het was weer een super gezellig feestje.
De volgende kaderleden werden gehuldigd:
12,5 jaar Henk Godschalk en Martijn Elshof.
25 jaar Peter Gertsen, Bennie Willemsen en Iwan ter
Wiel.
30 jaar Alex van Alst.
35 jaar Hennie Zweers, Gerda van den Berg, An Jorna en
Alice Witjes.
40 jaar Camil Staring en Ben Balk.
45 jaar Gerrie Staring en Rob ter Wiel.
21 april Kleintje kermis
Na het succes van vorig jaar was er dit jaar ook weer
het Kleintje Kermis dat we in samenwerking met Kaliber
organiseren. Het was wederom een zeer geslaagd feest.
Mede mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers en KalibeR.
De volgende schutterijen waren aanwezig: 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 brachten.
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. Er waren dit jaar
weer veel kinderen die met versierde fietsen deelnamen
aan de optocht door de straten van Oud-Zevenaar.
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3 juni koningsschieten
Na eerst een rondgang door Ooy begon het koningschieten. Dit jaar hadden we de volgende kandidaten: Alice
Witje met Ben Balk als hulpschutter, Frans Witjes met
Tonnie v/d Berg als hulpschutter en Harald van Poorten
met Hermi Zweers als hulpschutter. Na een spannende
strijd was het Hermi Zweers die de vogel naar beneden
schoot. Hierdoor werd Harald van Poorten en Arianne
Schoof het nieuwe koningspaar voor het seizoen 20182019. De rest van de uitslagen waren als volgt:
PRIJS			
NAAM
AANTAL SCHOTEN
Linker vleugel		
Tonnie v/d Berg		
136
Rechter vleugel		
Alice Witjes		
25
Staart			
Harald van Poorten
137
Kop			
Tonnie v/d Berg		
46
Romp			
Hermi Zweers		
155
5 juni ledenvergadering
Tijdens de jaarvergadering werden het financieel jaarverslag en het kermisprogramma besproken. Bij het onderdeel bestuursverkiezing was Astrid Staring aftredend
en herkiesbaar. Wilco Weenink was aftredend en niet
herkiesbaar. Erik Derksen was al tussentijds afgetreden.
Erik wordt bedankt voor al zijn werk wat hij in de afgelopen jaren gedaan heeft m.n. de ledenadministratie en als
trekker van de evenementen commissie.
Wilco wordt ook bedankt voor zijn inzet. Hij heeft aangegeven voorlopig te stoppen en wel door te gaan als
redactielid van het Schuttersvizier.
Jelle Berends wordt door het bestuur voorgedragen als
nieuw lid. Hij stelt zich voor aan de leden. Hierna volgt
een schriftelijke stemming. Astrid en Jelle worden beide
unaniem herkozen cq gekozen.
10 juni Kringdag de Liemers in Giesbeek
Het was een zeer warme dag met een erg lange optocht
maar verder was het weer een erg mooie en gezellige
dag waar weer diverse prijzen behaald werden.
De uitslagen waren als volgt:
Marcheren en defileren eerste prijs
Senioren vendelen eerste prijs met overwaardering en
wisselbeker.
Junioren vendelen eerste prijs met overwaardering en
wisselbeker.
Aspiranten vendelen eerste prijs met overwaardering en
wisselbeker.
Schietwedstrijden luchtgeweer jeugd:
- Gedeelde vijfde plaats: 1e en 3e korps
- achtste plaatst: 2e korps
17 t/m 19 juni Kermis
Zoals gebruikelijk zijn we begonnen met de sacramentsprocessie waarna we elkaar een prettige kermis konden wensen bij Careza de Kroon. Ondanks dat Theo en
Mariëlle gestopt zijn met de Kroon hadden zij samen met
10

Guido Staring de zaak toch nog een keer opengesteld
voor de zondag en dinsdag.
Zondagavond hebben we met Frank en Cindy het toekomstige koningspaar Harald en Arianne opgehaald
bij het koningshuis en hebben we daarna de boog aan
de Schutstal bezocht. Maandagochtend hebben we de
bogen aan de Zuiderlaan 2 en Heilige Huisjes bezocht en
Maandagavond de bogen aan de Zuiderlaan 1 en Slenterweg.
Dinsdagochtend zijn we keurig op tijd richting de kerk
in Oud-Zevenaar vertrokken en hebben we na de kerkdienst en het indrukwekkende defilé met de genodigden
bij Thoen en Thans gezeten. Van daaruit hebben we de
bogen aan het Annaplein en de Oud-Zevenaarseweg bezocht. Na een drukke, gezellige middag kwam de laatste
avond er al weer aan.
Dinsdagavond hebben we het koningspaar Harald en Arianne weer opgehaald bij het koningshuis en dit gebeurde
met een vuilniswagen waarin ze hoog en droog zaten
in de cabine en zo op weg gingen naar de schutterstent
voor de finale avond.
De muzikale begeleiding tijdens de rondgangen was
uiteraard van muziekvereniging Crescendo. 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
Ooyse Veld
2e plaats
Zuiderlaan 2
ged. 3e plaats Schuttersgebouw en Hoevestraat
ged. 4e plaats St-Annaplein en Oud-Zevenaarseweg
ged. 5e plaats Heilig e Huisjes en de Slenterweg
6e plaats
Zuiderlaan 1
10 augustus
Hebben we met een delegatie een bezoek gebracht aan
E.M.M. Spijk in verband met hun 120-jarig jubileum.
17 augustus
Hebben we een serenade gebracht aan het bruidspaar
Jos en Quchalin Zweers. Daarna hebben we een erg gezellige avond gehad met muziek van KalibeR
19 augustus EGS te Leudal
Nadat we op vrijdagochtend al 38 personen van EMM,
St-Anna en St-Jan hadden uitgezwaaid zijn we op zondagochtend om 8.15 uur vertrokken richting Leudal. Rond
10.30 uur waren we op het feestterrein en voegden de
leden die het hele weekend in Leudal waren zich bij ons.
Rond 14.30 uur konden we aan de rondgang beginnen
met startnummer 355. Rijen dik stonden de mensen en
zelfs veel zelfgemaakte tribunes.
Om 18.00 uur zijn we weer met de bus terug gegaan naar
Ooy waar we rond 20.00 uur aankwamen. Al met al een
lange, maar indrukwekkende dag.
26 augustus
Voor de tiende keer werden de Open Ooyse Bierpulschuif
Wedstrijden gehouden. Het jaarlijkse evenement is daar-
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door al een soort traditie geworden.
Er werd gestreden om de Willy Hendriks Bokaal, vernoemd naar de bedenker van dit spektakel. Naast de bokaal als ereprijs konden er nog veel andere grote prijzen
gewonnen worden
1 september
Het jaarlijkse bezoek aan het schuttersfeest van Sint
Anna.
8 september Kleindierendag
Deze dag stond in het teken van de Jongdierendag. Het
hele schuttersgebouw zat vol; echter niet met schutters
maar met kippen en konijnen. Voor de liefhebbers natuurlijk een geweldige dag om even te komen kijken.
9 september Federatieve Schuttersdag
Omdat er veel schutterijen aanwezig waren, moesten we
al vroeg vertrekken naar de Federatieve Schuttersdag in
Pannerden. Het was super mooi weer en het werd weer
een gezellige (lange) dag.
De volgende prijzen wisten we in de wacht te slepen:
Luchtgeweer jeugd 1e korps twaalde plaats en het
3e korps behaalde een negentiende plaats.
Marcheren eerste prijs en gepromoveerd
van klasse VA naar EA.
Defileren tweede prijs
Senioren vendelen eerste prijs
junioren vendelen eerste prijs
Aspiranten vendelen eerste prijs
Acrobatisch vendelen Justin Kruijs achtste met 64,5 punt
Bovendien hebben we het hoogste aantal punten in de
overwaardering behaald.
22 september
Dit jaar werd er met een delegatie voor de eerste keer de
schuttersdag van Sint Andreas officieel bezocht.
29 en 30 september
Tijdens ons jaarlijkse schuttersfeest werd de muziek
verzorgd door DJ Danny. Op de zaterdagavond hadden
we niet alleen onze zustervereniging St Anna van Oud
Zevenaar op bezoek maar ook schutterij St Andreas uit
Zevenaar.
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.
De muziek werd weer door Paul Backbier verzorgd. Hij
had dit jaar zijn 10 jarig jubileum bij ons.
Uitslagen schuttersfeest 2018
VOGELSCHIETEN
NAAM
Linker vleugel		
Harry Bruns		
Rechter vleugel 		
Theo Vermeulen
Staart			
Harald van Poorten
Kop			
Wim Jansen
Romp			
Fred Groenen

VOGELKNUPPELEN
Linker vleugel 		
Rechter vleugel		
Staart			
Kop			
Romp			

NAAM
Ester Weenink
Cindy Derksen
Mirjam Schoof
Artje Elferink
Gerda v/d Berg

JEUGD GEWEER		
1e plaats 		
2e plaats 		
3e plaats		

NAAM
Tim Gertsen
Yordy van Embden
Sven de Wit

JEUGD PISTOOL
1e plaats 		
2e plaats 		
3e plaats		

NAAM
Tim Gertsen 		
Job Gertsen
Yordy van Embden

Van het bestuur

26 mei
Ter gelegenheid van het huwelijk van Paul Staring en
Tjitske van der Meijde hebben we een serenade gebracht.

BOGEN NAAM
1e plaats
Oliemolen
2e plaats
Pannerdenseweg
De volgende jubilarissen werden gehuldigd:
25 jaar lid:
Dolf de Kinkelder, Edwin Jansen, Frank
		
Wittenhorst, Gerben Staring, Henk 		
		
Geurds, Henk Huisman, Hermie Zweers,
Jelle Berends, Jeroen Jansen,
		
Roel Schepers, Roy Jansen en Tom Dirkse
40 jaar lid:
Frans Witjes, Marcel Staring, Rein Bolder,
		
René Jansen, Theo Lemm en
		
Toon de Ruiter.
50 jaar lid:
Joep Schennink, Theo Scheers, Willie 		
		
Staring en Wim van Dick
60 jaar lid:
Bart Teunissen en Jan Koenders
7 oktober
Er werd een filmmorgen gehouden over Ooy en zijn
bewoners. De film duurde ruim een uur. Mars Teunissen
presenteerde deze filmmorgen. Naast eerder vertoonde
beelden werd er nieuw, tot nu toe onbekend, filmmateriaal getoond waaronder het optreden van André Rieu in
1994 tijdens het 100-jarig bestaan van onze schutterij.
De filmmorgen was tevens de voorpresentatie van het
boek “Ooy door de eeuwen heen”.
Later in de middag werd er ook nog een serenade gebracht aan Wim en Lenie Barten ter gelegenheid van hun
50 jarig huwelijk.
19, 20, 21, 26, 27 en 28 oktober
Na een paar jaar te hebben geschitterd door afwezigheid,
werd er weer een Ooys toneelstuk opgevoerd. In het kader van 90 jaar Toneel & Zang in Ooy speelde NoTV een
heerlijk ouderwets blijspel, vol humor, mis- verstanden,
de nodige verkleedpartijen en verliefdheden.
De strijd om Carina!
Om het allemaal nog feestelijker te maken was er een
gelegenheidskoor de Importantes, die mooie, leuke en
gezellige liederen ten gehore bracht onder het motto:
het oog wil ook wat!
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25 november
Boekpresentatie van het boek “Ooy door de eeuwen
heen”. In de presentatie werd kort ingegaan op de
samenstelling en de inhoud van het boek. Het eerste
exemplaar werd daarna aan een bekende inwoner van
Ooy aangeboden.

“Leven in de Liemers” heeft met een belangrijke bijdrage de uitgifte van het boek mogelijk gemaakt. Ook veel
(lokale) sponsors hebben daaraan bijgedragen.
15 en 16 december Retteketet Kerstshow.
In dit weekend hadden we weer een spectaculair optreden van de De Retteketet showband met hun prachtige
kerstshow. Het schuttersgebouw was dit keer helemaal
in de Kerstsfeer gebracht met erg veel ballonnen.

2019 is inmiddels al weer even aan de gang. Maar dit betekent ook
dat dit het eerste Schuttersvizier is van 2019. Misschien heeft u het
al opgemerkt, maar we hebben het Schuttersvizier in een nieuw jasje
gestoken.
Dit jaar zal ook voor de schutterij een mooi jaar worden in verband
met het 125 jaar bestaan!
Voor al onze activiteiten kunt u terecht in onze agenda, op onze website of achterin het schuttersvizier.
Sluitingsdatum voor het volgende Schuttersvizier is 1 april 2019.

Van de redactie

Beste lezer,

Van het bestuur

16 en 17 november Pronkzitting
Tijd voor de jaarlijkse pronkzitting van de Toetenburgers.
Dit jaar was deze wederom op vrijdag en zaterdag. Prins
Frank de 2e kwam uit de hoge hoed en hij wordt aankomend carnavalsjaar bijgestaan door adjudant Wim. Ze
gaan regeren onder de leus: “Gezellig samen d’ran!.

Veel leesplezier,
De redactie

Schuttersvizier online lezen?

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

12
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Van de redactie

Wist u dat?

Café Nostalgie
Weverstraat 1-3
6901 AM Zevenaar
0316 – 344205

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving

14

-

• Dit jaar weer het jaarlijkse Retteketet Showband kerstspektakel was?
• Het wel om een zeer opgeblazen stemming ging?
• Dit kwam door de vele honderden, duizenden ballonnen?

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deze ballonnen bij verschillende scholen terecht zijn gekomen?
Je zonder de opgeblazen ballon ook zeer zeker niet naar binnen mocht?
Er op zondag maar vijf kaartjes extra verkocht zijn?
Dit de stemming niet liet drukken?
Men voor het eerst kon pinnen in de schutterstent?
Dit vanaf nu bij ieder feest mogelijk moet zijn?
De Kerstman een week bij Wim U. heeft gelogeerd?
Deze Kerstman maar moeilijk afstand kon doen van de Eiffeltoren?
De Eiffeltoren ceremonieel verbrand is?
Martien G. om 5.30 de bescheurkalender uit had?
Toen de tent pas op slot ging?
Onze koning als Ronald McDonald mee deed aan de nieuwjaarsduik?
De pruik verder is gedoken dan Harald?
Onze koning tevens zes jaar bij de nieuwe burgemeester in de klas heeft gezeten?
Hij toch wel echt nog even een hogere functie heeft als koning?
De pronkzittingen verschillende “Ooyse” prinsen en adjudanten heeft opgeleverd?
Men zelfs in Oud-Zevenaar beroep doet met de Carnaval op onze kaderleden?
De dochter van Linda G. op één schoen naar huis moest?
Dit omdat ze de schoen was vergeten te zetten?
Het concours een route van 2700 meter telt?
Een deel van het bestuur hierom snel naar Azië is gevlucht?
Wilco W. graag de wereld op z’n kop zet?
De gehele redactie Toyota rijdt op één na?
De Schutterij zijn eigen Instagram pagina heeft?
De Schutterij op 15 mei 2019 haart precieze verjaardag viert?
Otto Lagerfett en Belinda Kinnaer beide optreden in het Goffertpark?
Zij het daarna rustig overdoen bij ons Kleintje Kermis?
Sluitingsdatum van het volgende schuttersvizier 1 april 2019 is?
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Evenementen

Fotoverslag Retteketet kerstshow 2018

Grote Rommelmarkt Zondag 10 maart 2019
Onze jaarlijkse rommelmarkt vindt dit jaar plaats op
zondag 10 maart, wederom in het schuttersgebouw
van Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar.
Al vanaf 10.00 uur kan het publiek snuffelen tussen
de aangeboden waren. Maak uw verzameling compleet of tik een uniek stuk op de kop! U weet het
maar nooit. Om 15.00 uur sluiten onze deuren.
Heeft u net uw zolder opgeruimd en wilt u zelf
spullen verkopen? Huur dan een kraam!
Dat kan via www.schutterijemm.nl.
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 9 maart vanaf
10.30 uur tot 15.00 uur te brengen. De schutterij
heeft zelf ook een kraam.
16

U kunt eventueel contact opnemen middels de
volgende telefoonnummers: 06 13001088 (W.
Weenink) of 06 22794056 (J. Berends), voor nadere
informatie.
Let op: etenswaren en grote spullen zoals kasten,
bedden etc. worden niet verhandeld. Gezien onze
ervaring zal het weer een gezellige drukte worden
waarbij voor iedereen wat wils is.
Wij zien u graag op 10 maart 2019 in het schuttersgebouw EMM.
Bestuur schutterij E.M.M.
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Evenementen

In 2019 bestaat schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar
125 jaar! Dit betekent dat onze evenementen een
extra feestelijk tintje krijgen. We vieren het uitgebreid in het weekend van 18 en 19 mei. Schutterijen en Gilden uit de hele Liemers en daarbuiten
komen naar Ooy om het met ons te vieren.

Foto uit de oude doos: Schutterij E.M.M. Ooy aanwezig bij
schuttersconcours in Huissen.

18
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Het wordt een feestelijk weekend waarbij iedereen
in de omgeving Liemers welkom is.
Op zaterdag 18 mei starten we met een feestelijke
receptie, waar we de nieuwe kleding presenteren.
Ook installeren we de nieuwe sectie handboog
dames, een hele selectie aan jonge getalenteerde
dames die ons gaan vertegenwoordigen.
De dag wordt feestelijk afgesloten met Kaliber!
Hiervoor zijn kaartjes te koop.

Evenementen

18-19 mei: Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar
viert 125-jarig bestaan!

Op zondag 19 mei is het de hele dag feest voor jong
en oud. Na de officiële opening van het Federatief
concours beginnen de mars wedstrijden en de diverse concourswedstrijden. In het schuttersgebouw
zal het feest worden opgeluisterd door DJ Robert
Pouwels. Ook wordt er om de eer gestreden bij het
koningschieten. De winnaar mag zich het komende
jaar Kringkoning noemen. Om 17.30 sluiten we de
dag af met de prijsuitreikingen.
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Ingezonden

Zondagmorgen om half elf moesten er weer stoelen
bijgezet worden om alle belangstellenden in het
EMM gebouw een plaatsje te geven. Evenals bij de
voorpresentatie begin oktober was de opkomst ver
boven verwachting.
De bijna 300 bezoekers kregen bij ontvangst koffie en thee aangeboden. Het welkomstwoord van
Henk Wenting was het begin van het podiumprogramma. Hans Jansen presenteerde ditmaal niet op
radio Favoriet FM zijn “Bi’j Hans um taofel” maar
“live” met zeker zoveel toeschouwers als toentertijd
luisteraars.
Zijn gasten waren rasechte Ooysen, alhoewel niet
allemaal meer woonachtig in hun geboortedorp. “Je
kunt wel een Ooyse uit Ooy halen, maar niet Ooy
uit een Ooyse” was het gezegde van een van zijn
gasten en hij kreeg daarbij veel bijval uit de zaal.
Vervolgens passeerden mooie verhalen en ludieke
voorvallen afgewisseld met toepasselijke muziek en
fotobeelden de revue.

Na de pauze kwam met tromgeroffel en geflankeerd met vaandels en sabels het “eerste” boek op
een paletwagen binnen. Mars Teunissen schetste
het Ooyse leven en een opsomming van de bijnamen van de families lokte herkenning uit in de
zaal. En uiteraard kwam de bescheidenheid van
de dorpsbewoners voor het voetlicht met auteur
Herman Teunissen als lichtend voorbeeld. Nadat
de werkgroepleden om beurten hun zegje over het
project hadden gedaan kreeg Herman Teunissen
het woord.
Hij nodigde Nettie Kruitwagen-Holland uit om het
“eerste” boek in ontvangst te nemen. Haar man
Jan heeft met zijn filmcamera veel vastgelegd van
Ooy en haar bewoners en daarmee een uniek document nagelaten. Met de aanbieding wil de werkgroep haar dank uitbrengen voor al het moois dat
hij heeft vastgelegd. Daarna kregen de gastschrijvers een exemplaar aangereikt.
Na het officiële deel was het een drukte van belang
bij de 3 uitgifte punten. Ook de foto-expositie met
als thema’s “100-jarige panden”, “Verdwenen wegen” en “Het dagelijks leven in de jaren 50” werd
druk bezocht.

Woordzoeker

Grote belangstelling voor de boekpresentatie “Ooy door de eeuwen heen”

ARTIESTEN
BALLONNEN
BURGERMEESTER
CADEAUBON
EIFFELTOREN
FACEBOOK
GLADHEID
HEGGENSCHAAR
INSTAGRAM
KONINGSCHAP
LENTE
OPTREDEN
PINAUTOMAAT
PRESENTATIE
PRINSEN
REDACTIELEDEN
ROMMELMARKT
SNEEUWVAL
SPANDOEK
UITGAVE
VAKANTIE

Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben
wij een winnaar getrokken. De gelukkige winnaar van de prijs is Pascal Gerritsen, van harte
gefeliciteerd! Het goede antwoord was namelijk
een vraag: Wie is onze huidige koning? Het antwoord hierop is natuurlijk niemand minder dan:
Harald van Poorten. De prijs zal zo snel mogelijk
bij jou langs gebracht worden.
Ook kans maken op een leuke prijs?
Iedere editie verloten wij onder de goede
inzendingen een cadeaubon ter waarde van
€15,- van Groenrijk. Wil jij hier ook kans op
maken?

Los dan de woordzoeker op en stuur het juiste
antwoord op naar: schuttersvizier@gmail.com
of stuur het antwoord per post op naar Slenterweg 2, 6905 DM Zevenaar, t.a.v. Redactie Schuttersvizier.
Wij wensen u, als redactie, veel plezier en
succes met het oplossen! En wensen, voor
diegenen die het vieren, u een fijn Carnaval toe!
Winnaar van de woordzoeker uit Schuttersvizier 04-2018:
Lucie Jansen heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen.

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar heeft
met dit boek weer een juweeltje toegevoegd aan
de door haar uitgegeven werken.
Het boek is nog beperkt voorradig en voor €19,95
nog te koop bij de Cultuurhistorische Vereniging
Zevenaar en boekhandel Rebers in Zevenaar.
Piet Elshof
Werkgroeplid CVZ

20
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Van het kader

Verjaardagskalender
Januari

Jeugdvendeliers
Na een geslaagd uitje aan het eind van seizoen 2018 en
aansluitend de winterstop is het tijd om weer aan het
oefenen te slaan. Het Gelders Kampioenschap Indoor
Vendelen, kortweg GKIV wordt op zondag 31 maart gehouden. Jaarlijks gooien onze jeugd vendeliers hier hoge
ogen door te laten zien wat ze allemaal al in hun mars
hebben. De laatste twee jaren zijn ook de senioren weer
mee gegaan naar dit evenement, dit met hele mooie
resultaten en bijkomend een eenheid onder de verschillende leeftijd groepen van ons vendeliers korps.

Van het kader

De begeleiding van de jeugd gaat er anders uitzien.
Met ingang van dit seizoen wordt de leiding overgedragen aan Justin Kruijs waarbij nog aanvulling wordt
gezocht door Justin. Wel blijf ik voorlopig om de twee
weken nog aanwezig voor ondersteuning en ook organisatorische ondersteuning.

22

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

Als bestuur wensen wij Justin veel succes met zijn
functie en natuurlijk ook op het voor hem persoonlijke
vendelvlak en wel het acrobatisch vendelen.
Mochten er nog kinderen zijn die niet weten of ze het
vendelen leuk vinden maar toch een keer willen kijken
en een vendel vasthouden, kom gerust op vrijdag avond
om 19.00 uur naar het schuttersgebouw en kijk of het
wat voor je is.
Ik wens iedereen weer een mooi vendelseizoen toe
waarbij natuurlijk ons eigen schutters concours op 19
mei centraal staat.

05-04
11-04
16-04
19-04
25-04

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.

• Amazones: Debbie Zweers
• Geweerkorps: Wim Jansen
• Handboogkorps: Ria van den Beld 		
• Kruisboogkorps: Linda Gerritsen			
• Officieren en overige kaderleden: Jeroen ter Wiel
• Vendeliers: Paul Staring		
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Anton Bus
Bart Schennink
Jennifer Bus-Vos
Martine Vos
Renè ter Wiel

Thea Klutman
Gerda van den Berg
Mike Kruys
Sjors Kruys
Ronald Lemm
Dirk Spruyt
Guus Bus
Robert Lemm

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

Alex van Alst
Ben Balk
Wesley Bruns
Joeri Kruys
Colin van Hagen
Jeroen ter Wiel
Stacy Marcks
Alexander Staring
Jan Berendsen

Joëlle Staring
Jos Zweers
Jordy de Keijzer
Bennie Willemsen
Theo Vermeulen

Maart
01-03
06-03
11-03
23-03
27-03
28-03
29-03
31-03

Mei
02-05
02-05
06-05
08-05
09-05
10-05
19-05
21-05
25-05
31-05

Juli
01-07
05-07
09-07
09-07
12-07
24-07
27-07
30-07

Sectievertegenwoordigers

05-02
10-02
16-02
16-02
22-02

April

Willy Staring
Jeugdvendeliers

Donderdagavond: EMM-clubavond

Peter van Onna
Marloes ter Wiel
Ruben Berends
Roel Schepers
Wim Jansen
Ivo van Huet
An Jorna
Esther van Vuuren

Februari

Joost Berendonk
Artje Elfrink
Femke van Vuuren
Tjitske Staring
Rob ter Wiel
Pascal Staring
Linda Gerritsen
Peter Janssen
Iwan ter Wiel
Henk Godschalk

Augustus
01-08
04-08
05-08
09-08
11-08
11-08
25-08
29-08
31-08
31-08

Bart van Alst
Hennie Zweers
Paul Sloot
Peter Gertsen
Hidde Essers
Erica StaringCamil Staring
Wim Uenk
Debbie ZweersNickey Kruys

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

Thijs Janssen
Willy Staring
Fred Groenen
Amanda Bruns
Rosita Kruys
Paul Staring
Robin Kruys
Astrid Staring
Martien Gertsen
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Job Gertsen
Harry Bruns
Martijn Elshof
Jelle Berends
Hermi zweers
Stefan Lemm
Harald van Pooten
Roos Wanders

Juni
01-06
10-06
13-06
14-06
26-06

Ans Grootonk
Wouter Lemm
Geert Beudel
Jordi van Embden
Tony van den Berg

September
06-09
12-09
13-09
13-09
23-09
26-09

Rick Berendsen
Quchalin Zweers
Jouri van Embden
Esther Weenink
Justin Kruys
Edwin Jansen

December
02-12
06-12
11-12
12-12
15-12
15-12
16-12
20-12
22-12
22-12

Ria van denBeld
Marjolein Berendsen
Tim Gertsen
Gerrie Staring
Frank van Embden
Vera Erkelens
Alice Witjes
Paul Lemm
Bart Stam
Martijn Lemm
23

Jaarprogramma
24

Jaarprogramma 2019

(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
Wanneer
2 t/m 5 Mrt
Zon 10 Mrt
Zon 31 Mrt

Wat
Carnaval CV 					
Rommelmarkt					
Indoor vendelen				

Wie		
Toetenburgers 		
EMM 			
De Eendracht Wehl

Waar
EMM gebouw
EMM gebouw
Wehl

Zat 06 Apr
Zat 13 Apr
Zat 27 Apr

Kaderfeest (1e zaterdag april) 			
Kleintje Kermis 					
Koningsdag					

EMM			
EMM - Kaliber 		
St Martinus school

EMM gebouw
EMM gebouw
Schoolplein

Za 18 mei
Zo 19 mei

Feestavond 125 jaar EMM met Kaliber		
Concours 125 jaar Schutterij EMM		

EMM 			
EMM 			

EMM gebouw
EMM gebouw

Ma 10 Jun
Din 11 Jun
Zon 23 Jun
Zon 23 Jun
Ma 24 Jun
Din 25 Jun

Koningschieten 					
Kermisvergadering; 20.30 uur 			
Processie 					
Kermis 						
Kermis 						
Kermis 						

EMM 			
EMM 			
EMM & Crescendo
EMM & Crescendo
EMM & Crescendo
EMM & Crescendo

EMM geb&ter
EMM gebouw
Oud-Zevenaar
EMM terrein
EMM terrein
EMM terrein

Zon 25 Aug

Bierpulschuiven					

Crescendo		

EMM gebouw

Zat 14 Sep
Zon 15 Sep
28-29 Sep

Jongdierendag					
Federatieve Schuttersdag
Schuttersfeest 					

KPV			
St. Andreas Zevenaar
EMM 			

EMM gebouw
Zevenaar
EMM gebouw

Don 03 Okt

Kadervergadering: 20.00 uur 			

EMM 			

EMM gebouw

Vrij 15 Nov
Zat 16 Nov

Pronkzitting 					
Pronkzitting 					

Toetenburgers		
Toetenburgers 		

EMM gebouw
EMM gebouw

Zat 21 Dec
Zon 22 Dec

Retteketet Kerstshow				
Retteketet Kerstshow				

Retteketet & EMM
Retteketet & EMM

EMM gebouw
EMM gebouw
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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

