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schutterij eendracht 
maakt macht 125 jaar: 
een stukje geschiedenis

1894: We spreken over een tijd waarin het maatschappelijk belang een 
grotere rol gaat spelen, mensen zoeken naar verbroedering en gaan nieuwe 
verbintenissen met elkaar aan. In Parijs wordt het Internationaal Olympisch 
Comité opgericht, in Zwolle ontstaat de Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij. En op de Ooyselandweg komen vier heren samen tot de oprichting van 
een schutterij, die wij inmiddels allemaal kennen als Eendracht Maakt Macht. 

ringrijdersvereniging 
De schutterij is niet meer weg te denken van de Slenterweg, waar we al sinds 
1934 samen komen.  Maar we begonnen op 15 mei 1894 in het voorma-
lige café- en zalencentrum Van Uum, aan de Ooyselandweg. Het 1e bestuur 
bestond uit de heren Hebben, Van Uum, Jeths en Florissen. Toen heette de 
schutterij nog: Schutterij en Ringrijdersvereniging.

  Het toenmalige schuttersgebouw met op de voorgrond 
  het bestuur.

de 50 plus jaren
Ook de Duitsers waren enorm gecharmeerd van het gebouw op de Slenter-
weg en besloten het te annexeren. We konden ons 50 jarige bestaan daarom 
pas na de Tweede Wereldoorlog vieren, in 1947. Daarna kregen we weer de 
ruimte voor groei, nieuwe mogelijkheden, voor belangrijke festiviteiten. Zo 



  125 Jaar

werd in 1959 de Carnavalsvereniging opgericht, uit een samenwerking van 
E.M.M en Fanfare Crescendo. In 1966 volgde de oprichting van het officieren 
korps. 

Renovatie, Uitbreiding en Vernieuwing
Ons schuttersgebouw kreeg in de jaren 70 een uitgebreide make-over. De 
buitengevel werd geschilderd, het meubilair werd vernieuwd, het bar ge-
deelte werd verbouwd en- niet onbelangrijk- we kregen centrale verwarming! 
In de jaren 80 werd er extra ruimte gecreëerd om samen te vergaderen en 
meer bergruimte toe te voegen. Dit werd helemaal door vrijwilligers van onze 
vereniging gedaan.  In 1998 werd besloten er een hele nieuwbouw van te 
maken, en dit prachtige gebouw is al meer dan 20 jaar ons nieuwe ‘thuis’.  In 
2009 is er nog een kleine aanbouw gekomen en omdat wij ook met de tijd 
meegaan zijn er vorig jaar, in het kader van duurzaamheid, zonnepanelen 
geplaatst op het dak van het schuttersgebouw. Ook is de totale verlichting in 
het schuttersgebouw vervangen door Led verlichting. 

Een koning in schieten 
Op 19 juni 1983 hebben wij ons schuttersteam uitgebreid met de oprichting 
van het Hand- en Kruisboogkorps. In 1986 vond het eerste keizerschieten 
plaats, hierbij mochten verschillende koningen dingen naar de hoogste eer: 
de titel van keizer. Deze werd gewonnen door Frans Staring. 

E.M.M. in de wereld
Terwijl we respect hoog in het vaandel hebben staan, konden we ons de 
laatste jaren toch betrappen op wat grensoverschrijdend gedrag. Zo reisden 
we af naar Valkenburg, maar ook naar andere Europese Schutterstreffen als 
Medenbach , Genk, Garre en Voclabruk te Oostenrijk. Een afvaardiging heeft 
zelfs het Europees schuttersconcours in Krakow Polen bezocht. Velen van ons 
herinneren zich vast wel het bijzondere bezoek dat we brachten aan Rome, 
op 8 november 1990, ter gelegenheid van het Willibrordusjaar. De paus 
overschreed toen het vaandel van E.M.M. Dit gebeurt nu ieder jaar waarbij de 
pastoor met het allerheiligste het vaandel overschrijdt. 

de kermis
Het organiseren van de Kermis is in de huidige taak steeds meer een uitda-
ging. De kermisexploitanten geven aan dat zij in de kleine kernen geen brood 
meer kunnen verdienen, dit blijft nu extra inspanning. Sinds 2015 organiseren 
we een ‘Kleintje Kermis’, waarmee we het seizoen zo feestelijk mogelijk ope-
nen en hopen meer aandacht te krijgen voor onze Kermis tradities. 
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 Optreden Andre Rieu bij ons 100-jarige bestaan in 1994.

Bekend Talent 
Veel landelijke bekende artiesten hebben in de loop der jaren opgetreden 
binnen de muren van ons schuttersgebouw, tijdens de diverse festiviteiten 
die door E.M.M. werden georganiseerd. Artiesten als Marianne Weber, Vader 
Abraham, George Baker, Jannes en Frans Duits stonden op het podium. Ook 
het wereldbekende orkest van Vlado Kumpan verzorgde hier optredens. Het 
hoogtepunt was wel het optreden van Andre Rieu met zijn Salonorkest tijdens 
de viering van het eeuwfeest van schutterij E.M.M.

Vrouwelijke leden
Het is voor de jongere leden misschien wat moeilijk voor te stellen, maar 
vrouwen mogen pas sinds de jaren 90 lid worden, hiervoor mochten ze wél 
mee als introducee, of verkregen ze toegang met een speciale dameskaart. 
De mannelijke leden waren natuurlijk al jarenlang voorstander van het 
toelaten van vrouwen, maar de uitspraak van het Europese Hof voor (gelijke) 
Mensenrechten gaf hen nét even dat extra duwtje. De eerste vrouwelijke 
leden bij E.M.M. waren de dames Fientje en Erna Luiking.

Overdracht 
De afgelopen jaren hebben zich een aantal wisselingen binnen het bestuur 
plaatsgevonden. Inmiddels hebben wij een schuttersraed opgericht waarin 
een aantal oud-bestuursleden zitting in hebben willen nemen. Zo gaat de 
kennis van de schutterswereld niet verloren.

De toekomst
Onze burgemeester stelt het ook in zijn voorwoord: EMM vervult al jarenlang 
een belangrijke maatschappelijke, vooral verbindende rol, we hopen dit door 
te zetten. Met u, de leden, nieuwe leden, nieuwe generaties (en zelfs import 
Hagenezen), kijken we uit naar de volgende 25 jaar. Maar eerst vieren we 
samen, jong en oud, man en vrouw, ons 125 jarig bestaan, en maken we met 
het Federatief Kringconcours op 19 mei een nieuw stukje geschiedenis. 
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voorwoord  
voorzitter schutterij 
E.M.M. OOy-ZEVEnaaR 
 

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

Het is alweer 25 jaar geleden dat wij ons 100-jarig bestaan hebben gevierd. 
Wij staan nu voor de volgende mijlpaal namelijk: het 125-jarig jubileum van 
Schutterij Eendracht Maakt Macht (EMM). 

De afgelopen 25 jaar is er door ons flink geïnvesteerd in het schuttersgebouw 
waar wij met zijn allen trots op zijn. Het is een “thuis” geworden voor een 
ieder. Schutterij EMM is ook niet weg te denken uit de Ooyse gemeenschap. 

De schutterij is en blijft een bindende factor tussen de diverse verenigingen 
en tussen de inwoners, zowel jong als oud. Het afgelopen jaar is er door de 
schutterij veel tijd en energie gestoken in de nieuwe uniformen en deze zullen 
binnenkort worden gepresenteerd. Dankzij vele leden en sponsoren is dit alle-
maal mogelijk gemaakt. 

Als schutterij zijn wij blij dat we in ons 125-jarig jubileumjaar een  
Federatief Kringconcours mogen organiseren. Aan dit concours doen maar 
liefst 18 schutterijen en schuttersgildes mee. Na de opening op het veld, ge-
legen naast ons schuttersgebouw, zal er een prachtig en kleurrijk lint door de 
straten van Ooy marcheren. En de diverse schiet-, vendel- en bielemanwed-
strijden, die plaats zullen vinden rondom ons schuttersgebouw, zijn zeker het 
bezoeken waard.

 Ik hoop velen van u als deelnemer, of als toeschouwer te mogen begroeten.

Tot slot wil ik iedereen die, in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd 
aan zowel de voorbereidingen, alsook tijdens het concoursweekend zelf, har-
telijk danken voor ieders inzet; zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
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Ik wens alle deelnemende schutterijen en gildes een sportief en  
succesvol concours en, in alle opzichten, een zonnige dag toe.

Met vriendelijke schuttersgroet,

jan berendsen
Voorzitter van Schutterij Eendracht Maakt Macht

Tandartspraktijk M. Mertens
Spoorallee 1

6921 HZ Duiven

Tel.: 0316 261 562  
www.tandartsduiven.nl

tandartsduiven@gmail.com
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voorwoord  
burgemeester zevenaar 
Lucien van riswijk 

Beste E.M.M.’ers,

Waarin een buurtschap groot kan zijn, laat Ooy als geen ander zien. Het is 
maar liefst 125 jaar geleden dat schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar werd opge-
richt. En nog altijd is de vereniging springlevend. Een trotse club officieren, 
schutters, vendeliers, en bielemannen draagt met verve de slogan ‘bijna 125 
jaar jong van hart’ uit.

In onze roerige samenleving lijken broederschap, trouw en dienstbaarheid, 
het schuttersdevies, soms aan kracht te hebben ingeboet. Door social media 
zijn veel zaken snel en vluchtig geworden, weinig beklijft. Zo niet bij E.M.M. 
Ooy die haar waarde als hoeder van de schutterstraditie inmiddels heeft 
bewezen. De schutterij verdient dan ook een groot compliment voor de wijze 
waarop het haar gelukt is door de jaren heen de normen en waarden hoog te 
houden. Als verbindende kracht speelt de schutterij een niet te onderschatten 
rol in de samenleving. 

Ooy, een miniem stipje ingeklemd tussen stad Zevenaar en het Rijnstrangen-
gebied, is in het derde weekend van mei het feestelijk middelpunt van de 
regio. De zaterdag is gevuld met festiviteiten voor leden en genodigden, maar 
op zondag 19 mei is het alle hens aan dek. Dan vindt het Federatieve Kring-
concours in en rondom het schuttersgebouw plaats. Een fantastisch evene-
ment met veel kleur, muziek en sfeer dat ik een warm hart toedraag.

Beste E.M.M.’ers, beste inwoners van Ooy, wees trots op jullie mooie schut-
terstraditie en blijf die koesteren. Met het 125-jarig bestaan feliciteer ik alle 
betrokkenen van harte. Blijf jong van hart, dat wens ik jullie voor een reeks 
van jaren toe!

Lucien van Riswijk
Burgemeester van Zevenaar
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voorwoord  
voorzitter geLderse 
schuttersfederatie  
st. hubertus

Schutterij Eendracht Maakt Macht viert 125 jaar Broederschap. 

We spreken over het jaar 1894, als we over de oprichting van deze schutterij 
spreken…., 
probeert u zich dat eens voor te stellen…  
125 jaar geleden zag de Liemers en de gehele wereld er heel anders uit… 
geen media, weinig communicatie op grote afstanden, kortom… men was 
echt op elkaar aangewezen. 
En juist dat moet een van de drijfveren zijn geweest om deze vereniging op 
te richten, omdat er toen al behoefte was aan onderling contact, onderlinge 
saamhorigheid en ook onderlinge strijd. 

Schutterij Eendracht Maakt Macht: Van harte gefeliciteerd met uw 125-jarig 
bestaan. Een mijlpaal waar u met z’n allen terecht trots op mag wezen. En 
dat geldt eigenlijk niet alleen voor de leden van uw vereniging maar ook voor 
uw dorp. Want, juist 125 jaar geleden moet er een drijfveer zijn geweest om 
de mensen van dit dorp te verenigen, zeg maar te binden aan elkaar en te 
boeien voor elkaar. En dat uw voorgangers dat goed hebben gedaan blijkt nu 
wel uit het feit dat we dit heugelijke feest vieren. 

In die 125 jaar heeft u hard aan de weg getimmerd, heeft u een basis ge-
vormd voor Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid in uw vereniging, 
hetgeen ook werd gewaardeerd met uw 100-jarige bestaan, want toen kreeg 
u als vereniging een koninklijke onderscheiding. Ook dát zegt iets over uw 
vereniging. 



  125 Jaar

Voor uw vereniging passen ook de woorden van trots en trouw. Waar u trots 
op bent beschrijft u zelf uitgebreid op uw website, maar ook trouw mag zeer 
zeker genoemd worden. Trouw aan uw idealen, trouw áán uw, maar ook voor 
uw leden… en trouw ook aan ons als Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus 
met al haar leden. 

U bent altijd paraat en betrokken bij al onze evenementen en bij de eve-
nementen die in uw schutterskring De Liemers worden georganiseerd. Ook 
hierin weet u exact waar het woord broederschap voor staat. Niet alleen in 
uw eigen vereniging, maar ook daarbuiten. 

Namens het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie en al haar leden, 
wens ik jullie een bijzonder fijn en mooi kringconcours toe en tevens een 
mooi jubileumjaar. Verder spreek ik de hoop uit dat jullie vereniging nog een 
groot aantal jaren mag blijven voortbestaan en een grote bijdrage kan blijven 
leveren aan de leefgemeenschap hier in de Ooij. 

wim sanders
Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus
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voorwoord  
voorzitter schutters-
kring de Liemers

Beste Gildebroeders en zusters, Schuttersvrienden en vriendinnen,

Ooy-Zevenaar viert feest , vanwege het 125-jarig bestaan van Schutterij EMM. 
Dit feest mogen wij meevieren tijdens de Kringdag 2019 van onze Kring de 
Liemers. En wel op zondag 19 mei samen met andere gilden en schutterijen 
van onze kring en daarbuiten. Samen zullen zij strijden om de prijzen en er 
een mooie dag van gaan maken. Dit om iedereen te laten zien wat voor moois 
wij als gilden en schutterijen te bieden hebben. 

Hoogtepunt van de dag is natuurlijk het Kringkoningschieten maar vergeet 
ook niet het Jeugd-Kringkoningschieten. Wie worden er Kringkoning en Jeugd-
kringkoning 2019 van Kring de Liemers? 

Schutterij EMM viert in 2019 haar 125-jarig bestaan en heeft in dit jubileum-
jaar verschillende evenementen op het programma staan. Ze zijn gestart op 
13 april met Kleintje Kermis dat ze al een aantal jaren met veel succes organi-
seren. Gevolgd op 18 mei met een receptie en een feestavond.  

Op 19 mei is de Kringdag van Kring de Liemers. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat het op 19 mei een groot succes zal worden en zal bijdragen aan het 
jubileum van jullie vereniging.  Daarom is het zeker de moeite waard om deze 
kringdag op 19 mei te komen bezoeken. Daar zult u kunnen genieten van de 
vele gilden en schutterijen die voor u defileren, marcheren en  vendelen. En 
er zullen schietwedstrijden en bielemanwedstrijden gehouden worden.

Ik wens alle deelnemende verenigingen veel succes deze dag bij de wedstrij-
den en veel plezier met elkaar. Want dat is ook zo belangrijk in de Schutters-
cultuur: het doen van activiteiten met elkaar, kijken naar elkaars optreden en 
het feesten met elkaar.
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geschiedenis schutterij e.m.m.   
   

Ik wens het jurycollege, schietcommissie, veel wijsheid in de taak van beoor-
delen. En de kringcommandanten een fijne kringdag die ze vanzelfsprekend in 
goede banen zullen leiden.

Mijn slotwoord is voor de organiserende vereniging Schutterij EMM. 
Ik feliciteer het bestuur en de leden met het behalen van deze mijlpaal, het 
125-jarig bestaan. En wens ze veel succes met het verloop van deze Kringdag

Iedereen een heel fijne dag, geniet ervan!

Gert-Jan de Hart
Voorzitter Kring de Liemers
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voorwoord  
VOORZiTTER MUZiEk-
vereniging crescendo

Schutterij E.M.M. proficiat!

125 jaar is een zeer respectabele leeftijd voor een schutterij. Ik denk dat de 
oprichters in 1894 niet hadden durven dromen dat E.M.M. vandaag de dag 
nog steeds een zeer actieve vereniging zou zijn.

E.M.M. is een sterke, jeugdige vereniging die garant staat voor cultuur en 
vooral gezelligheid! Mede door alle eigen festiviteiten is E.M.M. onmisbaar 
voor onze gemeenschap. E.M.M. is een vereniging waar de hele gemeen-
schap een beroep op kan doen. Zowel hun accommodatie als hun vrijwilligers 
stelt schutterij E.M.M. graag beschikbaar. Ook wij als Crescendo maken daar 
dankbaar gebruik van. Regelmatig doen wij een beroep op E.M.M. en eigen-
lijk is nooit iets te gek. 

De samenwerking tussen E.M.M. en Crescendo gaat al heel wat jaren terug 
en is nog steeds heel hecht en waardevol. Crescendo is al sinds jaar en dag 
de muzikale partner van E.M.M. Vol trots gaan wij de straat op om E.M.M 
muzikaal te begeleiden. Samen houden wij tradities in ere, want Eendracht 
Maakt Macht. 

Een vereniging die 125 jaar bestaat, heeft haar sporen ruimschoots verdiend. 
Ik hoop dat de feestelijkheden een daverend succes worden en ik wens schut-
terij E.M.M. nog veel bloeiende jaren met veel nieuwe leden en nieuwe, frisse 
ideeën.

Proficiat met het mooie jubileum en succes voor de toekomst!

teun de koning
Voorzitter muziekvereniging Crescendo
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veLtins steht 
schützen in zevenaar 
aLs Partner zur seite

125 Jahre Schützentradition sind ein guter Grund zum Feiern – VELTINS ist 
gern mit dabei und gratuliert dem Schützenverein Schutterij E.M.M. 
Ooy-Zevenaar zu diesem besonderen Jubiläum ganz herzlich. In Zevenaar darf 
deshalb mit gutem Recht im Mai gefeiert werden.
„Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Ehrentag des 125-jährigen Jubiläums als 
Bierpartner aus dem benachbarten Deutschland mit begehen dürfen“, berich-
tet Wim Paul Wind, VELTINS-Handelsvertreter für die Niederlande.
Aus langjähriger Erfahrung weiß die Brauerei C. &  A. VELTINS um die Belange 
des Schützenwesens. Gerade im Sauerland, der Heimat der Marke VELTINS, 
werden Jahr für Jahr zahlreiche Feste in kleinen und großen Ortschaften gefei-
ert - hier wird Schützentradition gelebt! Und die Bedeutung jedes einzelnen 
Festes ist groß, werden doch Jung und Alt zusammengeführt. Als konstanter 
und verlässlicher Partner des Schützenwesens freut sich die Brauerei C. & A. 
VELTINS, bei dieser besonderen Tradition eingebunden zu sein. 

Nicht zuletzt wird hier von Seiten der Brauerei eine gesellschaftliche Verant-
wortung wahrgenommen, die Schützenfeste als Höhepunkte im Jahreskalen-
der zu fördern. Schützenfest – das ist die jährliche Zusammenkunft von Jung 
und Alt, das gemeinsame Feiern, der Wettstreit beim Vogelschießen und nicht 
zuletzt auch die Geselligkeit und das Miteinander. Die Brauerei C. & A. VEL-
TINS verbindet seit jeher eine enge Beziehung zum Schützenwesen und steht 
mit einem engagierten Team gern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – damit 
auch alles gelingt! Gute Beratung rund um alle gastronomischen Belange ist
unerlässlich bei der Auswahl der Biermarke für das Fest. „Die Wünsche und 
Vorstellungen der Schützenvorstände sind sehr unterschiedlich. Im gemein-
samen Gespräch können wir die Rahmenbedingungen erörtern und eine 
sinnvolle gastronomische Umsetzung erarbeiten“, betont Wim Paul Wind, 
VELTINS-Handelsvertreter für die Niederlande. Für viele Schützen ist das 
Schützenfest das bedeutendste Jahresevent im Kalender und so verdient es 
auch eine entsprechende Aufmerksamkeit. „Für das VELTINS-Team ist die 
Zusammenarbeit mit den Schützen eine Herzensangelegenheit!“
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Programma 
feestweekend
schutterij e.m.m. 125 jaar

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 daar-
buiten komen naar Ooy om het met ons te vieren. 

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 handboogdames, een 
hele selectie aan jonge getalenteerde dames die ons gaan vertegenwoordigen.

De dag wordt feestelijk afgesloten met een avondfeest met Toporkest Kaliber 
(vrije toegang) !!! 

Op zondag 19 mei is het de hele dag feest voor jong en oud. Na de officiële 
opening van het Federatief concours beginnen de marswedstrijden en de di-
verse concourswedstrijden. Wij zijn er trots op dat er 18 schutterijen en 
gilden zullen deelnemen aan de marswedstrijden. 

In het schuttersgebouw zal het feest worden opgeluisterd door DJ Robert Pou-
wels. Ook wordt er om de eer gestreden bij het koningschieten en jeugdkoning. 
De winnaar mag zich het komende jaar Kringkoning en Jeugdkringkoning noe-
men. Om 17.30 uur is de prijsuitreikingen en de installatie van de Kringkoning 
en Jeugdkringkoning. 
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overzicht indeLing terrein en Parkeren
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MaRSROUTE OpTOcHT 19-05-2019   
  
De aanrijroute voor bussen is via de Pannerdenseweg en dan Slenterweg 
waarna de bussen naar de busparkeerplaatsen worden verwezen.
Dit kan tot uiterlijk 10.15 uur.

Marsroute start pannerdenseweg 11:30 uur: 
Start marswedstrijden kruising Slenterweg-Pannerdenseweg
Pannerdenseweg
Wielekescamp
Schutstal
Weldscamp
Hoendercamp
Waardmanscamp
Drostencamp
Grietakkers (Defilé bij Zalencentrum Staring)
Heilige Huisjes
Slenterweg
Einde marswedstrijd bij het schuttersgebouw
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Lijst deeLnemende schutterijen
mars en defiLé voLgorde 
kringdag de Liemers     
   
EMM Ooy-Zevenaar 19-05-2019   
   
Startnr Vak  Vereniging
1 1 Schutterij Eendracht Maakt Macht Ooy-Zevenaar
 2 Schutterij Eendracht Maakt Macht Ooy-Zevenaar
2 3 Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht Spijk
3 4 Schutterij Eendracht Ooy
4 5 Schutterij Gijsbrecht van Aemstel en Honderd 
                             Morgen Doornenburg
5 6 Schutterij De Eendracht Ulft 
6 7 Schuttersgilde Vrede en Vriendschap Herwen
7 8 Schuttersgilde Excelsior Lobith
8 9 Gilde St. Remigius Duiven
9 10 Gilde St. Jan Babberich
 11 Gilde St. Jan Babberich
10 12 Schutterij Willem Tell ‘t Loo
11 13 Schutterij Eensgezindheid Aerdt
12 14 Schutterij St. Andreas Zevenaar
13 15 Schutterij Eendracht Maakt Macht Groessen
14 16 Schutterij Onderling Genoegen Duiven
 17 Schutterij Onderling Genoegen Duiven
15 18 Schuttersvereniging St. Anna Oud-Zevenaar
 19 Schuttersvereniging St. Anna Oud-Zevenaar
16 20 Schuttersgilde Claudius Civilis Pannerden
17 21 Schutterij Eendracht Maakt Macht Giesbeek
18 22 Schuttersgilde St. Martinus Gaanderen
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Programma kringconcours 
zondag 19 mei
09:00 Ontvangst besturen, koningsparen, genodigden.
09:45 Welkomstwoord door de voorzitter en overige sprekers.
 Aanbieden van de erewijn door de gemeente. 
 Aansluitend de commandantenbespreking.
11:00 Officiële opening van het concours met diverse korte sprekers.
11:30 Start marswedstrijden met onderweg het defilé.
13:00 Start schiet- en vendelwedstrijden.
14:00 Start van het koningschieten, vertrek is vanaf de eretribune.
14:30 Start bielemanwedstrjiden.
17:30 Slotceremonie met prijsuitreikingen.

toeLichting oP het Programma

Zondagmiddag is er vanaf 13:30 tot 17:30 met uitloop tot 18:00 muziek in het
Schuttersgebouw van E.M.M. Alle festiviteiten en wedstrijden vinden in en 
rondom het schuttersgebouw plaats.

We verzoeken de deelnemende verenigingen om zich tijdig op te stellen in de
voor hen gereserveerde vakken. De eretribune op het veld dient vrij gelaten
te worden voor de genodigden.

Het opstellen van de koetsen met paarden is bij Edwin Jansen Speciaalvoe-
ders aan de Pannerdenseweg 18. Van hieruit kunnen zij invoegen voor de
marswedstrijd.

De marswedstrijd vertrekt vanaf het veld richting Pannerdenseweg waar de 
start is van de marswedstrijd. Het defilé is tijdens de rondgang plaatsvinden.
De lengte van de mars bedraagt ca. 2,7 km. Er wordt vervoer van en naar de 
eretribune bij Staring geregeld. 

Alle wedstrijden vinden plaats rondom het schuttersgebouw van EMM. De 
deelnemende koningen en koninginnen moeten zich kunnen legitimeren 
met een geldig legitimatiebewijs. Zonder legitimatie mag er niet geschoten 
worden.
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In overleg met de Kring De Liemers en Afgevaardigde van de Federatie St. 
Hubertus willen wij, Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar, jullie extra aandacht 
vragen voor de volgende zaken:
• Het Defilé vindt plaats op een rechte weg ter hoogte van Zaal Staring. Na 
   het defilé en na de eretribune volgt er een bocht naar rechts, deze bocht
   wordt nog mee gejureerd!
• Gedurende de hele dag worden er foto’s en video opnames gemaakt. Deze
   kunnen voor PR doeleinden gebruikt worden. Mocht hier bezwaar tegen zijn
   dan dient men dit voor aanvang van het concours aan te geven.
• De schutterijen zijn zelf verantwoordelijk voor beheer en opslag van 
   wapens, materialen, kleding, etc.
• Door de vele aanmeldingen zijn de opstelvakken wat beperkter in ruimte
   dan normaal, graag begrip hiervoor.

Briefing / controle van de verschillende wedstrijdonderdelen:
Tijden en locaties worden op verschillende manieren bekend gemaakt o.a.
bij de commandantenbespreking. Houdt u echter ook de aanwijzingen in de
gaten voor actuele informatie op de dag zelf. Bij twijfel is ons barpersoneel
geautoriseerd naar een ID bewijs te vragen en eventueel alcohol te weigeren.
Alcoholische- en non-alcoholische consumpties worden met munten afgere-
kend; broodjes, friet en vis met contant geld.

Bereikbaarheid
Tijdens de gehele dag zijn er enkele coördinatoren aanwezig waarbij men met
allerhande vragen terecht kan. Zij zijn te herkennen aan een badge.
Telefoonnummer Schuttersgebouw E. M. M. Ooy-Zevenaar: 0316-332052.

aansprakelijkheid
De organiserende vereniging, federatie en kring zijn niet aansprakelijk voor
ongelukken, vermissingen of schade, veroorzaakt door of overkomen aan
deelnemende verenigingen, gilden en particulieren.

ehbo
Er zijn deze dag op het wedstrijdterrein mensen van de EHBO aanwezig. Deze
EHBO post is duidelijk aangegeven. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de
coördinatoren van deze dag.

afval
Gedurende de dag wordt er gebruik gemaakt van diverse (particuliere) terrei-
nen. We verzoeken u vriendelijk op deze terreinen extra zorgvuldigheid te
betrachten en geen rommel achter te laten. Er zullen voldoende afvalemmers
aanwezig zijn om uw rommel in te deponeren. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
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Administratiekantoor Ikink
Antop Drukkerij 
Aleven boomverzorging 
Alex agrarische dienstverlening
Atelier Brigitte
Autobedrijf Aleven
Autobedrijf Bloemberg B.V.
Autobedrijf Hubers/Steentjes 
Autobedrijf Kaal Buunk 
Autobedrijf Martens B.V. 
Autobedrijf van Rennes B.V. 
Autobedrijf Theo van Huet V.O.F.
 

Bakkerij Hugen Arnhem
Balk-Albalux 
B.K.C. B.V. 
Blik op online
Bloemisterij Schepers 
Bouwservice John van Cleef
Bram Eijmans kapper
Bril 2000

Cafetaria Binnenweg
CD Reclame
Coop Zevenaar
C-technology

Dierenartspraktijk ‘t Holland
De Romei Therapie en Training
DELA & de Wit uitvaartverzorging
Design Belettering en reclame
Dukson 
DVM Bouw en Vastgoed B.V.

ELMO-Kinderopvang
Euro Planit personeelsdiensten 
Evers campers 

Franz Gerritschen slagerij 
Fysio Visser 

Garage de Vries
Garagebedrijf Maaike Aleven
Gieling Zalencentrum
Glashandel Aluminiumbouw 
Oud-Zevenaar B.V.
Glaspunt B.V.
Grevers Groentechniek 
Groenrijk Zevenaar
Grutterij molen “De Hoop” 

Hammer Computers
Handelsonderneming Eck & Derksen 
HB Woningstoffering
HBZ Bouw
Hendriks Coffee
HET Tooling Service
Hetterschijt Vastgoed Advies
Hoogwerkerverhuur Arnhem
Horeca Project Interieur

Image and more Fotografie

Janssen Verhuur
JCW Techniek 
John Kummeling Bouw en Onderhoud 
Johnny Sloot Grondverzet 
Joint Origin
Joosten Beheer 
Jos Ariës Tegels Sanitair 

Kaak Vlaggen  
Ka&Zo Partyservice
Kampschreur kersen 

sPonsoren feestweekend 
schutterij e.m.m. 125 jaar 
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KEV & IVY  
KPM Civiel
Kristal Schoonmaakbedrijf & 
Ongediertebestrijding
Kunstatelier-Ooy
Kunststofshop
Kütschruiter Grondverzet 
Kwik-Fit Zevenaar

Landbouwbedrijf Huigen/Uenk
Leo van Ussen Tweewieler Service
Liemers Caravans
Loonbedrijf Sloot B.V.
LSP Quartz BV

Mevr. R Jansen 
Montagenzo

Ooyse Kleischuur

P7 van Norel
Party- & Bowlingcentrum de Griethse 
Poort
Paul Bloemberg Hovenier 
Pearl opticiens Zevenaar
ProVoet
PS Fiscaal Advies
PV Care

Rebers Boek en Buro
Rob Reijnen Timmerservice
Roes LMB B.V.
Ross Video & Geluid

Schildersbedrijf Van Kerkhoff
Slijpservice Hendriks
Snackbar de Methen
Snackbar Zonnemaat

Snackcounter Braam-´t Eiland
Stadsbruncherie De Groen Zevenaar 
’t Brillehuus
‘t Centrum Fam. Reijmer
Telejob BV 
Ten Brinke Interieurbeplanting
Theo Optiek
Thijs Janssen Didam Grondverzet
Thoen & Thans

Uitgeverij Cantharus B.V.

Van Dijk Design en Engineering
Veehandel Bomers vof 
Verhoeven & van Dongen Accountants
Verweijen Sierhekken en Constructie
Vierwind Bouwservice
VOF Scheers Jeurissen
Von Gahlen Nederland B.V. 

Wellinghoeve Groessen
Wenholt Lederwaren en babyartikelen
WH holding B.V.
Wooninrichting Ten Brundel

Zinkunie B.V. 
Zweers Tuinmachines

sPonsoren feestweekend 
schutterij e.m.m. 125 jaar 
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Wanneer      Wat                           Wie           Waar
Ma 10 Jun    Koningschieten             EMM                         EMM geb&ter
Din 11 Jun    Kermisvergadering              EMM                          EMM geb.
Zon 23 Jun   Processie               EMM & Crescendo       Oud-Zevenaar
Zon 23 Jun   Kermis               EMM & Crescendo       EMM terrein
Ma 24 Jun    Kermis               EMM & Crescendo       EMM terrein
Din 25 Jun    Kermis               EMM & Crescendo       EMM terrein
Zon 25 Aug  Bierpulschuiven             Crescendo          EMM geb.
Zat 14 Sep   Jongdierendag             KPV           EMM geb.
Zon 15 Sep  Federatieve Schuttersdag   St. Andreas Zevenaar   Zevenaar
28-29 Sep    Schuttersfeest              EMM            EMM geb.
Don 03 Okt  Kadervergadering                EMM                          EMM geb.
Vrij 15 Nov   Pronkzitting              Toetenburgers          EMM geb.
Zat 16 Nov   Pronkzitting              Toetenburgers               EMM geb.
Zat 21 Dec   Retteketet Kerstshow          Retteketet & EMM       EMM geb.
Zon 22 Dec  Retteketet Kerstshow          Retteketet & EMM       EMM geb.

jaarProgramma 2019  
schutterij e.m.m.
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