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“Waar een deur dicht gaat , gaat er ook weer een deur open.”

Beste schuttersvrienden en –vriendinnen,
Als ik dit voorwoord aan het schrijven ben schieten mij
vele gebeurtenissen door mijn hoofd, jubileumweekend
met federatief kringconcours, koningschieten, ledenvergadering en een zeer warme kermis.
Wil eerst iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij
als jullie nieuwe voorzitter van schutterij
EMM.
11 juni tijdens de ledenvergadering werden 3 nieuwe
bestuursleden en ikzelf unaniem gekozen voor
het nieuwe bestuur. Waarvoor mijn dank. Samen met de
andere bestuurders heb ik er erg veel zin in om er tegenaan te gaan en samen onze Schutterij “toekomst proof”
te houden. Wij blijven ons samen inzetten voor de leden
van Schutterij EMM en natuurlijk voor de Ooyse gemeenschap, wij willen dat iedereen zich thuis blijft voelen in
ons prachtige Ooy met zijn unieke verenigingen en zijn
buurtschappen.
Voordat wij met nieuwe bestuurders aan de slag kunnen gaan heeft hier eerst ruimte voor moeten ontstaan.
Afgelopen ledenvergadering zijn Jan Berendsen, Willy
Staring en Paul Lemm gestopt met de bestuursfunctie die
zij uitvoerden bij EMM. Verderop in deze uitgave komen
we hier nog op terug.
De nieuwe bestuurders Harry Elferink, Harald van Poorten en Sander van Limbeek wil ik veel succes en een
fijne samenwerking bij EMM wensen. 125 jaar EMM, het
jubileum wat als een rode draad door het jaar 2019 heen
loopt. We zijn inmiddels al ruim over de helft maar het
jubileumweekend met het federatief kringconcours heeft
veel waardering en complimenten ontvangen, tot op de
dag van vandaag!
En al die waardering en complimenten zijn voor “JULLIE”
de leden, vrijwilligers en sponsoren want zonder deze
mensen hadden wij dit niet kunnen organiseren. Hartelijk dank voor jullie hulp, inzet en betrokkenheid op welk
moment dan ook. Wat bij ons als bestuur ontzettend veel
indruk heeft gemaakt zijn een paar dingen die ik toch
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even wil benoemen, als eerste de serenade van
zustervereniging St Anna met bijna 90 schutters en
muzikanten, als tweede de zondag het federatief
kringconcours het was de hele dag 1 groot hoogtepunt,
alles zat mee tot en met het zonnige weer
aan toe. En als derde wil ik de maandag benoemen, ruim
40 vrijwilligers en leden hebben mee
geholpen om op te ruimen en schoon te maken, om 16
uur kon je niet meer zien dat er een concours
geweest was……. Grote klasse!
Tijdens onze warme kermis hebben we afscheid genomen van ons koningspaar Harald en Arianne die
op unieke wijze het koningsjaar hebben ingevuld, en na
dit aftreden hebben we het nieuwe koningspaar Frans en
Alice ingehuldigd. Frans en Alice, veel plezier en geniet
van jullie koningschap.
De kermisdagen waren dit jaar bijzonder warm te noemen en het werd alleen maar warmer en
warmer…maar de extra watervoorzieningen waren goed
voor elkaar en het zomertenue was een verstandig en
goed besluit waardoor we er samen met muziekvereniging Crescendo zonder omstandigheden vanaf zijn gekomen met dank aan ieders begrip en medewerking.
Ondanks de hitte kunnen we op een zeer gezellige kermis
terug kijken. Samen met koningspaar Frans en Alice gaan
we verder met het jubileumjaar, met het schuttersfeest
zal het grootste deel van ons kaderkorps in geheel
nieuwe uniformen op spectaculaire wijze gepresenteerd
worden, tijdens onze jubileumreceptie is al het nieuwe
handboogkorps geïnstalleerd.
Op zaterdag 28 september zullen wij ook afscheid nemen
van een grote groep kaderleden die stoppen met het
actief geüniformeerd deelnemen binnen ons kaderkorps.
De meeste lopen al ruim 35 jaar mee en sommige al ruim
45 jaar en vinden het nu tijd voor een frisse wind en
nieuw bloed binnen het kaderkorps. Op zondag zullen wij
de jubilerende leden in het zonnetje zetten , kortom
een gevarieerd en vol programma waarbij U allen van
harte bent uitgenodigd.
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Hoe kunnen we onze leden en bezoekers behouden
voor de typisch traditionele evenementen zonder
afbreuk te doen aan de bepaalde tradities. De Martinuskerk zal in de nabije toekomst haar deuren sluiten,
wat zal dat allemaal gaan inhouden bij het denken aan
de processie en de schuttersmis waar wij samen met de
Ooyse en Oud-Zevenaarse
verenigingen en gemeenschap aan deelnemen
.
De problematiek rondom de kermisattracties is echt
een groot probleem te noemen en door de jaren heen

wordt het alleen maar lastiger om de exploitanten naar
Ooy te krijgen maar hierin hebben wij al ondersteuning
toegezegd gekregen door enkele leden die hierin willen
meedenken en meehelpen.
Samen met de leden, vrijwilligers en Ooyse gemeenschap zullen wij ook hierin de benodigde wijsheid
vinden.
“Samen en niet alleen”
De naam zegt het inmiddels al 125 jaar Eendracht
Maakt Macht.
Tot slot wens ik iedereen een mooi en gezellig schuttersfeest waarbij wij met trots onze nieuwe uniformen
kunnen presenteren.
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Afgelopen jaren is er al hard gewerkt op het gebied
van verduurzamen en professionalisering van structuur
en beleid maar er wordt ook veel aandacht besteed
aan het behoud en ontwikkelen van nieuwe ideeën en
initiatieven binnen onze Schutterij, denk daarbij aan de
bezoekersaantallen in
stand te houden en het liefst uit te gaan breiden tijdens
onze evenementen.

Peter Gertsen
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht

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. Mail uw nieuwe gegevens door naar penningmeester@schutterijemm.nl
of bel naar 06 41 52 47 26.
											
Sander van Limbeek
Ledenadministratie

Nieuwe vlag Schutterij E.M.M.
Naar aanleiding van het nieuwe logo zijn
er nieuwe vlaggen gemaakt. Ze hebben
het formaat van 150 x 100 cm en zijn te
koop voor € 15,00 per stuk.
Heeft u interesse in deze nieuwe vlag,
stuur dan een mail naar bestuur@schutterijemm.nl.
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Op 27 april hebben we samen met St Anna koningsdag
gevierd bij de Martinusschool. Helaas was het weer niet
best waardoor er veel kinderen afwezig waren. Desondanks hebben we na de versierde fietsenoptocht een
gezellige ochtend gehad waarna onze nieuwe voorzitter
Peter samen met de voorzitter van het oranjecomité
en destijds nog koningin van St. Anna de Nederlandse
driekleur hebben laten zakken.

					 Schuttersvizier
		 wordt mede mogelijk gemaakt door onze
adverteerders.
4
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Vanaf dat moment stond de focus van de hele schutterij
en de bewoners van Ooy volledig op het jubileumweekend van 18-19 mei.
15 mei was het exact 125 jaar geleden dat onze schutterij is opgericht en hoe mooi om te zien dat er heel
veel (nieuwe) vlaggen in Ooy aan de gevels werden
gehangen. Je kon merken dat iedereen zin had in het
weekend. Wat ook erg indrukwekkend was dat de
(grote) klusploeg er helemaal klaar voor was en dat de
technische commissie alle zeilen bij moest zetten om
alle materialen tijdig bij het gebouw te krijgen zodat de
ploeg verder kon met het opbouwen van het terrein.
Wat een geweldig weekend hebben we samen gevierd,
van zaterdagmiddag 14.00 uur tot zondagavond laat
was het gezellig, druk, een supersfeer en waren de
weergoden ons geweldig gezind. Als er dan op maandagochtend ook weer 40 personen klaar staan om de
zaak weer op te ruimen en bijna alles op maandagmid-
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dag weer aan kant is, kunnen we volgens mij zeggen
dat we, met z’n allen, een wereldprestatie hebben
neergezet.
Op 10 juni (2e pinksterdag) hebben we voor de laatste
keer het koningspaar Harald en Arianne opgehaald bij
het koningshuis aan de Hoevestraat waarna de strijd
om het nieuwe koningschap kon losbarsten. Na een
mooie strijd was het uiteindelijk Frans Witjes die het
laatste stukje van de vogel naar beneden haalde en
daarmee de nieuwe koning van E.M.M. werd.
11 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering waarin we o.a. afscheid hebben genomen van 3
bestuursleden en tevens ook 3 nieuwe bestuursleden
hebben mogen installeren. Jan, Willy en Paul bedankt
voor alles en Harry, Harald en Sander succes en veel
plezier. Tevens is hier besproken dat we over zullen
gaan naar 2 ledenvergaderingen per jaar, een keer in
juni en een keer in november.
In de resterende week was het mooi om te zien dat de
kermis leeft in Ooy, buurten die volop bezig waren met
de voorbereidingen van de bogen, inwoners die er voor
zorgen dat de tuin op z’n “kermis best” is. Op vrijdag
mochten we de koningsvlag gaan hijsen bij het koningshuis van Frans en Alice aan de Slenterweg waarna
Samba Palooza ook nog even de Slenterweg over kwam
richting het koningshuis om een show weg te geven.
Het was een meer dan gezellige avond en goede voorbode voor de kermis.
Van 23 tot en met 25 juni was het dan weer tijd voor
onze jaarlijkse kermis die we gewoonte trouw natuurlijk
zijn gestart met de processie samen met Sint Anna bij
de kerk waarna we elkaar een gezellige kermis hebben
kunnen wensen bij Toen en Thans en tevens voor de 2e
keer bij Vroeger en Now zoals Guido Staring De Kroon
had genoemd.
Vanwege de extreme warmte hebben we deze gehele
kermis, bij uitzondering, in het zomertenue gelopen.
We hebben de keuze gemaakt voor de gezondheid van
het korps i.p.v. het protocol. Tevens hebben we gezorgd
voor extra watervoorraad, vanaf de processie tot aan
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de dinsdagavond, wat erg werd gewaardeerd.
Dinsdagavond hebben we, samen met de grootste
drumband Ooy(t), het koningspaar voor de laatste keer
deze kermis opgehaald bij het koningshuis. Wat een
prachtig gezicht met bijna 50 trommelaars, de HKK als
hofdames, de grote vendeliers die tijdens de tocht van
de schuttersbroek een korte broek maakten en 4 leden
van schutterij Sint Anna. Vorig jaar waren er 2 kaderleden van Sint Anna die met ons meegingen, dit jaar
4……..volgend jaar 8???
Toen we weer terug waren in het gebouw nog een spetterend optreden van deze drumband en onvoorstelbaar
hoe strak deze mensen samen speelden…..een kippenvel momentje !!!
De kermis was behalve erg warm ook erg gezellig en,
ondanks de hitte, toch goed bezocht. Op verzoek het
podium weer op de oude plaats gezet zodat KalibeR
weer midden in de zaal stond wat goed bevallen is.
Een groot minpunt was dat er nagenoeg geen kermisattracties op het veld te vinden waren. Tijdens de ledenvergadering was al besproken dat het steeds moeilijker
wordt om in de kleine dorpen nog kermisexploitanten
te vinden.
Om de pijn enigszins te kunnen verzachten hebben we
voor dinsdag nog een stormbaan inclusief begeleiding
kunnen regelen waar de jeugd optimaal gebruik van
heeft gemaakt.
Begin mei heeft er al een oriënterend gesprek plaatsgevonden met een aantal schutterijen uit de buurt om te
gaan onderzoeken hoe we hier mee om kunnen/moeten
gaan voor de toekomst. Hier gaat zeker een vervolg op
komen.
Los daarvan leverde de afwezigheid van de kermisattracties een hoop gesprekstof op en er hebben zich
inmiddels een aantal personen gemeld die willen meedenken hoe we voor de komende jaren weer attracties
op het veld hebben staan. We gaan een kermiscommissie in het leven roepen.

6
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Op 9 juli hebben we met de Ciehoofden het concoursweekend geëvalueerd en de verbeterpunten, die er niet
zo heel veel waren, meegenomen voor een eventueel
volgend concours in de toekomst. Over het algemeen
zijn we natuurlijk TROTS wat we met zijn allen hebben
neergezet.
Zondag 25 augustus zal Crescendo weer het jaarlijkse
Bierpulschuiven gaan houden in ons schuttersgebouw.
Ongetwijfeld zal het weer een supergezellige middag
worden.
Zaterdag 31 augustus zullen we weer een bezoek brengen aan het schuttersfeest bij Sint Anna.
Zaterdag 14 september is de Jongdierendag in ons
schuttersgebouw, georganiseerd door de KPV.
Zondag 15 september zullen we deelnemen aan de
Federatieve schuttersdag bij Sint Andreas in Zevenaar.
In het weekend van 28-29 september zullen we de feestelijkheden van ons 125 jarig jubileumjaar afsluiten met
ons schuttersfeest waarbij we zaterdag 28 september
voor het eerst met het gehele korps in de nieuwe uniformen naar buiten treden en zullen er ook een aantal
actieve kaderleden stoppen waaronder de HKK dames.
Het beloofd een spetterend weekend te worden, zaterdag met de partyband Nedjus, zondag met DJ Robert.
Namens het bestuur,
Jelle Berends
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Conceptnotulen algemene ledenvergadering Schutterij E.M.M. 11-6-2019.

Tijdens het koningschieten hadden we dit jaar ook jeugdschieten. Dit is zeer goed bevallen er was een grote
opkomst en de jeugd had ook wat te doen. Dit wordt
volgend jaar zeker gecontinueerd. Wel zullen er wat regels
opgesteld worden t.a.v. de deelname. De prijsuitreiking is
maandagochtend met de kermis.

Aanwezig: 42 leden en 9 bestuursleden.
Afgemeld: 11 leden.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en
heet iedereen welkom op deze vergadering. Er wordt 1
minuut stilte gehouden ter herdenking van de overleden
leden en dierbaren. Hierna volgt een korte terugblik
van de activiteiten vanaf de vorige ledenvergadering en
een kort openingswoord waar hij terugkomt op o.a. het
afgelopen concours. Hij bedankt alle vrijwilligers voor de
inzet en concludeert dat er zonder vrijwilligers niet aan
te beginnen was geweest. Ook bedankt hij Crescendo en
het koningspaar Harald en Arianne.
2. Notulen van de vorige vergadering d.d 5-6-2018.
De notulen van de vorige vergadering stonden in het
schuttersvizier, hier zijn geen op- of aanmerkingen over.
3. Ingekomen en uitgegane stukken.
De ingekomen stukken vanaf de vorige vergadering worden doorgenomen.
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over.
4. Voorbereiding kermis.
Frans en Alice Witjes is het nieuwe koningspaar geworden. Dit jaar komen er geen botsauto’s ondanks dat we
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Verzoek van Hennie Zweers aan de sectievertegenwoordigers om zo snel mogelijk iedereen op te laten stellen als
er gefloten wordt. De muziek tijdens de kermis wordt verzorgd door Kaliber. Verzoek om tijdens de ochtend sessies
in de pauzes van Kaliber geen muziek te draaien is vorig
jaar goed bevallen. Dit jaar graag continueren.

een overkomst hebben met de gemeente.
Degene die in Zevenaar staat zegt dat hij het niet kan
regelen. Wim heeft nog wel geprobeerd geld te krijgen
voor een andere attractie ook dit is niet gelukt. De gemeente verschuilt zich achter de samenvoeging van de
gemeente met het Gelders eiland.
Wel komt er een draaimolen en een zweefmolen (daar is
een contract mee van 3 jaar) en een schiettent ( 5-jarig
contract). Er wordt nog geprobeerd om een andere attractie erbij te krijgen.
Voor dit overleg is het overleg met de bogenbuurten
geweest en zijn de bogenbezoeken als volgt gepland:
Zondagavond: Slenterweg (het koningshuis) en de Zuiderlaan 2.
Maandagochtend: Zuiderlaan 1
Maandagavond: Ooyse Veld en Zuiderlaan 1.
Dinsdagochtend: de Oud-Zevenaarseweg.
Tijdens het overleg met de bogenbuurten is er voorgesteld dat de Oud-Zevenaarseweg en het St-Annaplein
vanaf 2020 maar 1 keer in de 2 jaar (afwisselend) een
boog zetten. Het Annaplein heeft geen mankracht om de
broodjes te smeren. Zuiderlaan 1 gaat in de buurt vragen
of het een optie is om dit hier te doen.
Zaterdagochtend graag hulp bij het opbouwen.
De Kroon is dit jaar ook weer geopend.
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5. Financieel verslag.
Het financiële jaarverslag wordt doorgenomen. De penningmeester geeft bij diverse posten een toelichting.
Kleintje Kermis heeft beter gedraaid als vorig jaar. De uniformen zijn betaald en het hele bedrag is bijna helemaal
gekomen uit het uniformen fonds.
De cijfers van het concours zijn nog niet helemaal bekend
maar het ziet ernaar uit dat we alle onkosten die we gehad
hebben met de sponsoring kunnen afdekken.
6. Verslag kascommissie (Joost Berendonk, Linda Gerritsen en Peter van Onna).
Joost Berendonk geeft namens de kascommissie aan dat
er geen onregelmatigheden zijn gevonden en dat alles
er goed uitzag. Applaus voor de penningmeester en Paul
Sloot.
7. Benoeming nieuwe kascommissie.
Zittende leden: Peter van Onna (2e keer) en Amanda Bruns
(1e keer), aftredend is Linda Gerritsen. Esther Weenink
meldt zich aan als opvolger.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is: Peter Gertsen.
Aftredend en niet herkiesbaar is: Willy Staring, Paul Lemm
en Jan Berendsen.
Willy bedankt iedereen voor het vertrouwen en geeft aan
dat je iedereen de ruimte moet geven om dingen te kunnen doen.
Paul vindt het jammer dat hij moet stoppen i.v.m. gezondheidsredenen. Hij bedankt iedereen voor de prettige
samenwerking.
Jan bedankt iedereen en ook het bestuur voor de goede
samenwerking. Hij geeft ook aan dat de binding binnen de
vereniging erg belangrijk is en wenst het nieuwe bestuur
veel succes.
Het bestuur draagt Peter Gertsen voor als voorzitter en
Sander van Limbeek, Harry Elferink en Harald van Poorten
als nieuwe leden.
Sander, Harry en Harald stellen zich voor aan de vergadering.
Hierna volgt een schriftelijk stemming. De uitslag is als
volgt: Er zijn 46 stemmen uit gebracht.
Harald van Poorten, Harry Elferink en Sander van Limbeek
worden gekozen met respectievelijk 45, 45 en 46 voorstemmers.

Peter Gertsen wordt herkozen met 46 stemmen en aanvaart de functie van voorzitter.
Jan Berendsen draagt de voorzittershamer over aan Peter
en wenst hem veel succes,
Peter bedankt Willy, Paul en Jan en licht nog even toe wat
zij allemaal voor de vereniging gedaan hebben. Hierna
worden de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.
9. Kaderzaken.
Peter van Onna vraagt of het mogelijk is om van de kadercommissie lid te zijn zonder mee te lopen. Dat kan bv.
Wilco Weenink en Frank Heijltjes zijn lid maar lopen niet
mee.
10. Wat verder ter tafel komt.
- De koets is weer opgefleurd met nieuwe bloemen. Deze
zijn door Jan Berendsen aangeboden.
- De RABO clubactie is weer begonnen. Iedereen kan lid
worden en stemmen.
- Het bestuur heeft besloten om weer terug te gaan naar 2
ledenvergaderingen per jaar. Dit is makkelijker als er
beslissingen genomen moeten worden waar de leden
over moet (in)stemmen.
De vergadering zal gehouden worden op de laatste
dinsdag van november.
- In september stopt er een grote groep kaderleden o.a. de
HKK. Voorstel is om 1 groep te maken van
oud-kaderleden, oud-bestuursleden, schuttersraod en
klusgroep, om betrokken te blijven bij de schutterij.
Er zijn al wat ideeën oer de invulling van deze groep.
- Op zaterdagavond tijdens het schuttersfeest worden de
nieuwe uniformen gepresenteerd.
11. Rondvraag
- Harry Elferink verzoekt iedereen die mee wil met de 4
daagse reis naar het EGS in 2021 om zich zo snel mogelijk
aan te melden. De deadline is met de kermis.
- Gerrie ter Wiel, de winter competitie loopt elk jaar terug
dit jaar waren er nog maar 8 deelnemers. Dit is erg weinig
om steeds alles op te bouwen en vraagt of er misschien
ideeën zijn om de avond anders in te richten en ziet graag
de reacties tegemoet.
- Hennie Zweers vraagt of iedereen zich direct op wilt
stellen als er gefloten wordt, tijdens het rondtrekken met
de kermis dagen.
- Amanda Bruns, is het geen idee om de jeugd koning
tijdens de kermis in de koets mee te nemen. We hebben
geen officiële jeugdkoning en het jeugdschieten tijdens
het koningschieten was alleen om wat voor de jeugd te
organiseren. Misschien in de toekomst dat we hier wat
meer invulling aan moeten gaan geven.
- Stefan Lemm, is het niet iets om een stormbaan te
regelen voor de kermis nu er geen botsauto’s komen.
Wim Uenk gaat hier achter aan.
- We willen graag nieuwe namen voor de 2 kleine zalen.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een fijne kermis. Vervolgens sluit
hij de vergadering.
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Administratie kantoor Ikink		
Gasperistraat 11		
6904 LV
Alex Agrarische Dienstverlening
Slenterweg 19a
6905 DH
ARGI 					
Bieslook 15			
6942 SG
Ariës Natuursteen			
Handelstraat 3			
6905 DK
Atelier Brigitte				
Molenstraat 53			
6901 CC
Autoservice H. Jansen vof		
Bethaniestraat 218		
6826 TJ		
Balk-Albalux				
Zuiderlaan 18			
6905 AE
Bloemisterij Schepers			
Slenterweg 5			
6905 DM
Breuly Hoeve				
Ooyse Dijk 2			
6905 DS
Bril 2000				
Muldershof 67			
6901 GZ
Broekhuis				
Ringoven 19 			
6826 TP		
C.D. Reclame				
Doesburgseweg 19		
6902 PL		
Cateringbedrijf Gewoon Peter		
Heilige huisjes 23 		
6905 AB
C-technology bv			
Mr. Van Coothstraat 53d
5141 ER
Design belettering en lichtreclame
Bieslook 4g			
6942 SG
Drankenhandel Terborgse Wijncentrale Postbus 112			
7060 AC
Formido Bouwmarkt			
Edisonstraat 28			
6902 PK
Garagebedrijf Maaike Aleven		
Kampsingel 36			
6901 JG
Gertsen Tegelzettersbedrijf		
Zuiderlaan 65			
6905 AD
Groenrijk Zevenaar			
Pannerdenseweg 8A		
6905 SE		
Hammer Computers			
Mozartlaan 4			
6904 GG
HBZ Bouw				
Arnhemseweg 111		
6904 CV
HET Tooling Services 			
Marconistraat 29		
6902 PC
HPI Meubelen				
Oud Zevenaarseweg 16		
6905 AL
Key Cars Zevenaar			
Industriestraat 14		
6905 DH
John Kummeling bouw en onderhoud Elzenhof 83			
6911 CB
Jos Aries tegels Sanitair			
Edisonstraat 54			
6902 PK
Loonbedrijf Gebr. Sloot BV		
Aerdtsedijk 20, 			
6913 KD
LSP Quartz BV				
Nieuweweg 283-A, 		
6603 BN
Montagenzo				
Oliemolen 6			
6905 SG
N.T.S.					Spoorallee 2c			6921 HZ
Partycentrum de Griethse Poort		
Oude Doesburgseweg 24
6901 HK
Partycentrum Staring			
Grietakkers 3			
6905 CD
PV Care					
De Oliemeolen 12		
6905 SG
Schildersbedrijf van Kerkhoff		
Zuiderlaan 28-B 		
6905 AE
t Brillehuus Tolkamer			
Rijnstraat 12			
6916 BD
Telejob BV				
Dorpsstraat 37			
6617 AB
Uitgeverij Cantharus bv			
‘t Holland 3			
6921 GX
Van Dijk Design en Engineering
Van Keulen Vastgoed-Verhuur		
Pannerdenseweg 3a		
6905 SE		
Veehandel Bomers V.O.F.		
Pannerdenseweg 12		
6905 SE		
Veltins					
An Der Streue			
59872		
Verweijen Sierhekken en Constructie Helhoek 20			
6933 PE		
Vierwind bouwservice			
Rosandeweg 3 			
6905 DR
Van Wely 				
Kerkakker 46			
6923 BZ
Vishandel Wennekes b.v.		
Weteringstraat 1		
7041 GW
Wezendonk Zand en Grind Bv		
Vliegenwaard 2 		
6917 AB
Zaal Gieling Groessen			
Dorpstraat 29			
6923 AC
Zalencentrum ´t Centrum		
Dorpstraat 78			
6909 AN
Zweers Groen en Grondbewerking
Hoevestraat 8A			
6905 CC
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Zevenaar
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

Van het bestuur

Overzicht sponsors uniformenfonds

Zevenaar
Zevenaar
Mescede– Grevenstein (DE)
Groessen
Zevenaar
Groessen
s-Heerenberg
Spijk GLD
Groessen
Babberich
Zevenaar
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2 jaar terug kwam het bericht dat Jan Berendsen en Willy
Staring besloten te gaan stoppen met het bestuur in de
ledenvergadering van 11 juni 2019 en ook Paul Lemm gaf
te kennen dat hij zou gaan stoppen.
Alle 3 heren hebben veel voor schutterij EMM gedaan de
1 iets langer dan de ander maar de intentie,het meedenken en meewerken was bij ieder hetzelfde.
Jan Berendsen kwam 8 december 2005 als bestuurslid
bij EMM en vervulde daar zijn taken o.a. Pr- Zaken. Op 9
december 2009 volgde Jan, Henk Staring op als voorzitter
en met de juiste zorg en toewijding vervulde hij deze taak
tot afgelopen ledenvergadering.

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

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving

Van het bestuur

“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”

Een aantal jaren terug gaven Bart Boesink en Geert Zuidwijk aan te willen stoppen met de entreecontrole bij EMM
tijdens de kermisdagen.
Na een kleine overreding door Jan Berendsen hebben zij
afgesproken dat zij gelijktijdig zouden stoppen als Jan de
Voorzittershamer zou neerleggen. Dus afgelopen kermis
hebben Bart en Geert voor de laatste keer de kermisbezoekers verwelkomt en de entreebewijzen gecontroleerd .
Bart en Geert kenden bijna iedereen en andersom ook
natuurlijk, menig praatje is gemaakt en vele anekdotes
hebben de revue gepasseerd.

Willy Staring kwam op 12 december 2000 in het bestuur
als bestuurslid en vervulde diverse taken, o.a. kaderzaken,
technische zaken en Willy heeft ruim 30 jaar de jeugdvendeliers onder zijn vleugels gehad als oefenmeester.

Bart en Geert hebben wij de laatste kermisavond een presentje overhandigd voor alle jaren trouwe dienst.
Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en de fijne samenwerking

Paul Lemm kwam medio 2015-2016 ons bestuur versterken en heeft daar de acquisitie voor zijn rekening genomen waarna hij de sponsorcommissie opzette en voor het
jubileum van 125 jaar Schutterij EMM.

Namens Bestuur, Leden en alle kermisbezoekers Schutterij
E.M.M,
Peter Gertsen

Alle 3 heren hebben met verve hun taken vervuld, ieder
op zijn eigen manier.
Jan, Willy en Paul bedankt voor jullie inzet,betrokkenheid
en fijne samenwerking bij Schutterij EMM.
Namens Bestuur en Leden Schutterij E.M.M,
Peter Gertsen
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Van de redactie

Inmiddels kunnen wij terug kijken op een mooi feestweekend ter ere van ons 125 jarig bestaan.
Maar wij kunnen ook weer aftellen naar ons volgende activiteit, namenlijk het Schuttersfeest op zaterdag 28 september
en zondag 29 september.
Wij van de redactie kijken uit na een gezellig weekend!
Sluitingsdatum van het volgende schuttersvizier: Maandag 14 oktober 2019
Veel leesplezier,
De redactie

Gezocht: Nieuw redactielid Schuttersvizier
Lijkt het je leuk om vier keer per jaar samen met de redactie het Schuttersvizier te verzorgen, waarbij jij de taak van
bladopmaak op je neemt, dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor vragen of interesse mail naar slootlinda@gmail.com.

														
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.				

Wij dit jaar een extra feestweekend hadden?
Dit weekend het 125-jarige jubileum werd gevierd?
Er honderden ballonen geknupt zijn?
Dit zelfs is gedaan door Harald van P. als koning?
Linda G. heel goed was in ze opblazen?
De bouwploeg constant voorliep op schema?
Er tijdens de receptie de nieuwe uniformen werden gepresenteerd?
Er eveneens gedronken kon worden uit een glas van de Veltins?
Deze wel heel erg groot was?
Zo groot dat sommigen er hoogtevrees van kregen?
De feestavond werd opgevrolijkt door onze zustervereniging?
Volgens hun voorzitter dit de toekomst was?
De volgende morgen de mensen vroeg klaar stonden om broodjes te smeren?
Dit allemaal voor de vrijwillgers van ons concours?
We een, volgens velen, ge-wel-dig concours hebben georganiseerd?
Het weer fantastisch was?
Alhoewel, die laatste bui de opruimwerkzaamheden deed uitstellen?
Het opruimen op de maandag nog menigeen kippenvel bezorgt?
Wim U. 21 km had gelopen op zondag?
Hij niet eens meeliep met de marsroute?
We een nieuw koningspaar hebben?
Dit jaar Frans Witjes de koning is?
Hij en Alice zelfs voor hofdames hebben gezorgd tijdens de Kermis?
Eveneens de grootste drumband van Crescendo mochten verwelkomen?
Het alleen wel heeeel erg warm was?
Dit voor menigeen zorgde voor een “inkakmomentje”?
De radler en het water wel erg veel gedronken zijn?
Desondanks het een zeer geslaagde Kermis was?
We een nieuwe voorzitter hebben in Peter G.?
Hij met de Kermis vaak te laat was?
Ooy weer Oud-Zevenaar heeft verslagen in de race naar de kerk?
Er een springkussen was als extra attractie?
Wilco W. de prijs van de woordzoeker had uitgedeeld tijdens de Kermis?
Deze niet meer geldig was..?
Paneermeel beter knalt dan griesmeelpoeder?
Er oefenavonden komen voor het lopen?
Er is gebleken dat drank de kaderleden beter laat lopen?
Er een voorstel ligt om ieder concours te beginnen met drie bier?
Of wijn?
Het schuttersfeest er weer aan komt?
Iedereen van harte uitgenodigd is voor een speciale verrassing?
We zien u graag!
Het damesvoetbal wel met heel veel enthousiasme werd gevolgd?
Dit tot veel drukbezochte clubavonden leidde?

Uitslagen Kringdag de Liemers bij EMM
Ooy-Zevenaar
2e prijs marcheren
1e prijs defileren
1e prijs senioren vendelen en het hoogste aantal punten in de overwaardering
2e prijs junioren vendelen
3e prijs aspiranten vendelen
2e prijs solo vendelen Justin Kruijs

De redactie
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Evenementen

Schuttersvizier online lezen?
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Van de redactie

Beste lezer,

-

Wist u dat?

15

Deelnemers:
Alice Witjes met hulpschutter Marcel Staring
Frans Witjes met hulpschutter Harry Bruns
Tjitske Staring met hulpschutter Frank van Embden
Paul Staring met hulpschutter Willy Staring
PRIJS		
NAAM			
AANTAL SCHOTEN
Linker vleugel Marcel Staring		
146
Rechter vleugel Marcel Staring		
113
Staart		
Alice Witjes		
129
Kop		Frans Witjes		139
Romp		
Frans Witjes		
146

Evenementen

Uitslagen koningschieten en bogen Kermis

Uitslagen Jeugdschieten
PRIJS		
NAAM
Linker vleugel Job Gertsen
Rechter vleugel Maud Berends
Staart		
Job Gertsen
Kop		
Job Gertsen
Romp		
Joury van Embden
Uitslagen bogen kermis 2019
PLAATS		
NAAM
1e plaats
Slenterweg
2e plaats
Ooyse Veld
3e plaats
Heilige Huisjes
4e plaats
Oud Zevenaarseweg
5e plaats
Zuiderlaan 2
6e plaats
Zuiderlaan 1
7e plaats
Schuttersgebouw

Programma schuttersfeest
Zaterdagavond 28 september:
17:45 uur Verzamelen
18.00 uur Ophalen koningspaar
19:45 uur Ontvangst genodigden.
20:15 uur Presentatie nieuwe uniformen
Aansluitend feestavond met muziek van Partyband Nedjus.
Zondag 29 september:
10:15 uur verzamelen.
10:30 uur afmars voor het bogenbezoek.
13.00 uur terug in schuttersgebouw.
13.15 uur ontvangst jubilarissen en hoogwaardigheidsbekleders.
13.45 uur huldiging jubilarissen
15:00 uur aanvang wedstrijden waarbij ook de jubilarissen en hoogwaardigheidsbekleders de gelegenheid
krijgen om hun kunsten te vertonen.
De volgende schiet en behendigheidswedstrijden worden rondom het EMM gebouw gehouden:
- vogelschieten volwassenen
- vogelknuppelen volwassenen
- pistool en geweerschieten jeugd
- ringrijden jeugd
Voor de allerkleinsten zal er een springkussen aanwezig zijn.
16:30 uur prijsuitreiking bogen en schietwedstrijden.
De feestmuziek wordt verzorgd door DJ Robert.
De muzikale begeleiding tijdens de optochten zal zoals altijd verzorgd worden door Muziekvereniging Crescendo
16
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Ingezonden

Van het koningspaar

Als een koning te rijk,
zo voelt het als je het laatste schot van het koningsschieten hebt
gelost. Het duurde wel even voordat het tot mij door drong. Maar
dat is inmiddels wel gebeurd. Na de vierde poging, de eerste keer
was in 1988, is het ons gelukt het Koningschap te verwerven.
Dan volgen twee weken van intensieve voorbereidingen. Jurken
uitzoeken, pak passen, tent bouwen, enz . . . te veel om op te
noemen. Uiteindelijk zijn alle ingrediënten voor een fantastische
Kermis aanwezig
Een mooie boog neergezet door de Slenterwegbuurt en hulp van
alle kanten om het “netjes” te maken rondom het huis.
Maar dan is het zover, loslaten en alles over je heen laten komen.
Een apart gevoel dat je op zondag niet op tijd in de tent hoeft te
zijn voor de afmars, maar aan de andere kant ook wel relaxed.Het
is erg indrukwekkend hoe de Schutterij samen met Crescendo je
thuis op komen halen. Het leek of ze speciaal voor ons kwamen en
misschien was dat ook wel zo.
De dagen vlogen voorbij en voordat je het weet is het al weer dinsdag avond. Maar dan blijkt dat wij niet enige waren met voorbereidingen voor de Kermis.
Achter de schermen gebeurde er van alles waar wij als Koningspaar niet van op de hoogte waren.
Kippenvel als we terugdenken aan het moment dat EMM er aan
kwam met de “Grootste drumband Ooijt” voorop, gevolgd door elf
prachtige hofdames. Een geweldige afsluiting van de Kermis waar
we nog lang van kunnen nagenieten.

Voor foto’s, filmpjes en meer zie onze Facebook
pagina “Koning Frans Emm”
We gaan zeker vriendjes worden

Iedereen bedankt voor een top Kermis 2019.

Alice en Frans
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Ingezonden

Het concours 2019 door een Ooggetuige die
de schutterswereld en schutterij E.M.M. niet
kende……..verslag van een leek.

Op een Zuiderlaan buurtborrel kwam mij het 125 jarige
bestaan van E.M.M. ter ore en voor ik het wist was ik
gestrikt voor een Plek in de PR- Commissie (in E.M.M.
vaktermen heet dat een PR-CIE, de vraag was of ik
mij dan ook met sociale media wilde bezighouden, de
PRSM-CIE, maar we hingen aan de tap dus de kans was
daar dat ik het niet goed verstaan had.)
“Het is een heel bijzonder evenement. En er is ook ontzettend veel bier.” Dat hoefde ik mij niet nog een keer
te laten vertellen.
En zo schoof ik in december 2018 aan bij de PR Commissie die al een tijdje bezig was met de voorbereiding. Bij de grote vergadering met alle CIE’S (ik had
het wel goed verstaan) besefte ik al dat het een groot
evenement ging worden. Door middel van luchtfoto’s
en professionele plattegronden werd er uitgebreid uit
de doeken gedaan waarom de draaimolen er niet bij
kon zijn. En of er wel genoeg gekoelde opslag was voor
bier. Vooral de route werd uitgebreid besproken. En ik
keek rond in de zaal vol onbekende, maar ook al wat
bekende gezichten, en was best onder de indruk dat al

deze mensen hun schaarse vrije tijd besteedden aan
een evenement dat voor mij nog abstract, maar toch al
duidelijk heel groots aanvoelde.
Met behulp van facebook telden wij af naar het grote
evenement. Oude foto’s werden van zolder gehaald,
alle wistjedatjes van de laatste honderd jaar lieten we
voorbij komen. Er kwam een extra bijzondere uitgave
van het Schuttersvizier, er werd een prachtig programmaboekje in elkaar geknald, de verschillende persberichten werden uitgestuurd, alle genodigden kregen
nog eens bijzonder bericht, de bewoners werden op de
hoogte gesteld, de buurtmannen verzamelden zich om
de bogen op te zetten, de buurtvrouwen knutselden
zich suf om genoeg roosjes te kunnen hangen, en in de
tent zelf bliezen de E.M.M-ers met hun laatste puf de
longinhoud in 300 miljoen witte ballonnen (om en nabij). Er werd bibberend een laatste biertje gedronken.
En toen…toen was het zaterdag 18 mei.
Het begon voor mij vooral met de allereerste eerste
bardienst die ik bij E.M.M. mocht draaien. Toen ik
bij een bestelling van 15 bier maar 11 muntjes telde,

vroeg ik of ik het misschien verkeerd had verstaan.
“Doe dan maar 11 bier” mompelde de jongen. “Tel jij
de muntjes?” riep iemand me toe. Ik had het blijkbaar
toch niet zo goed begrepen.
Er natuurlijk: er was een receptie, een presentatie van
de nieuwe kleding, er waren leden, sponsoren, betrokkenen en er was een aardige mevrouw die me er, toen
ik de hapjes aan het uitserveren was, op wees dat ik al
de hele middag een gat in mijn t-shirt had.
En in de avond, was er KalibeR. Maar echt bijzonder
te ervaren: er waren 600 schutters samen gekomen
om ontzettend uit hun dak te gaan. Echt een prachtig
beeld. Omdat ik zondagochtend koffiedienst had probeerde ik het feestje wat vroeger te verlaten.
Maar wat was het een feest! Nou,… nog ééntje dan.
Een paar uur later was het alweer zondag 19 mei.
Van de 18 aangemelde schutterijen waren er uiteindelijk 17 gekomen. En terwijl ik in mijn luchtige shirtje
in de schaduw (samen met Rietje) een koffietentje bemande keek ik vol bewondering naar de lange japonnen
en soms zelfs over de schouders gedrapeerde bontjes
die er op deze zeer zonnige ochtend langs kwamen.
Men moet natuurlijk in volle pracht en praal voor het
koningspaar verschijnen, misschien kan er gezien het
veranderlijke Hollandsche weer eens een parasolletje
in het jurkdesign worden meegenomen. Een tip voor
de nieuwe koningin! “Wanneer is die verkiezing eigenlijk?” vroeg ik nog. “Verkiezing?” “Ja, voor het nieuwe
koningspaar?” Dat had ik blijkbaar niet helemaal goed
begrepen.

Er werd al iets minder enthousiast naar elkaar geknikt,
maar iedereen stond er toch min of meer fris en fruitig
bij. Het ging weer los. Er was een mars, en ik was vol
bewondering dat de schutters in vol kostuum (“Dat
heet een uniform, Nathalie”) zwetend zo’n mars liepen.
Ik had toen de tropisch kermis nog niet meegemaakt,
een verslag op zich. Maar goed: de aangegeven vakken
waren gevuld, de tribunes vol, de buurt was uitgelopen
en het was weer feest. Ook binnen, daar stond Robert
Pouwels te draaien. En iedereen danste. En iedereen
danste met elkaar. Zelfs mijn 2 jarige dochter werd vrolijk meegenomen in een dansje door een groep meiden.
Robert Pouwels maakte tijdens zijn muzikale sessie zelfs
nog wat ballonbeestjes voor mijn zoontjes. En zo werd
het voor mij helemaal een feest voor de hele familie.
Wat was het een top weekend, appten wij in onze CIE
app groep naar elkaar. Dat hebben we samen maar
gewoon gedaan.
EN OH JA MAANDAG:
Op maandag werd er met man en macht ( de MM
-CIE?) aan gewerkt om het terrein weer spic en span te
maken. Zelf moest ik toen helaas werken. Gelukkig hebben we de foto’s nog.
Het volgende evenement waar ik naar uitkijk is het
Bierpul schuiven, waarbij ik vermoed dat je een bierpul moet vasthouden terwijl je op je buik ergens heen
schuift. Maar misschien heb ik dat niet helemaal goed
begrepen.
Gelukkig heb ik nog genoeg tijd om alle gebruiken uitvoerig te gaan leren. Een feestje waar ik naar uit kijk.
Nathalie Ockhuysen – Pieper

Terugblik van het Koningspaar Arianne en
Harald
Op het Gelders landjuweel in Didam, lichtelijk onder invloed en na zacht aandringen van Hermi en Martien, is het
“gerucht “ dat wij koningspaar 2018 zouden worden geboren.
We hadden reden genoeg voor een feestje, en met het gulle gebaar van Hermi en Debbie (Hulpschutter/koningshuis) besloten we om er voor te gaan. Na een spannende strijd en het vallen van het laatste stukje vogel, kregen
wij onze eerste vendelhulde als aankomend koningspaar.
Het werd een jaar met veel hoogtepunten.
Het Europees schutterstreffen, concours in Pannerden, ons eigen jubileum en niet te vergeten onze kermis!!
Met veel plezier kijken we op het jaar terug.
Veel gelachen, soms gehuild en een fijne band opgebouwd met velen.
Allemaal bedankt voor het prachtige jaar!!
Arianne en Harald
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Ingezonden

Uitnodiging,
EMM bestaat 125 jaar. Dat hebben we gevierd tijdens ons jubileumweekend in mei. We kunnen terug kijken op een fantastisch feest.
En er staat weer een nieuw hoogtepunt voor de deur. Op zaterdagavond 28 september worden de nieuwe
uniformen aan het kader uitgereikt en voorgesteld aan het publiek.
Wij als koningspaar van EMM zouden het een grote eer vinden als u hierbij aanwezig kunt zijn.
Graag willen wij u uitnodigen op zaterdagavond 28 september om 20.00 uur in het EMM gebouw aan de
Slenterweg.
De show begint om 20.15 uur zal ongeveer 1 uur duren, daarna is er een feestavond met live muziek.
Graag willen wij met u proosten op de nieuwe uniformen en de toekomst van onze schutterij.
Zonder leden geen schutterij EMM.
Met vriendelijke groet,
Koningspaar EMM Ooy
Alice en Frans Witjes

Van het kader

Nieuwe uniformen; geen overbodige luxe!
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Wintercompetitie

BALLON
BIER
CLUBAVONDEN
CONCOURS
DAMESVOETBAL
DINSDAGMORGEN
EITJE
FRISDRANK
GEZELLIGHEID
GLAS
GROOT
HITTEPLAN
JASJE
KERK
KONINKLIJK
MAANDAGMIDDAG
MARSROUTE
RADLER
RECEPTIE
TOPSPORT
VERMOEIDHEID
VOORZITTER
WATERKANNEN
WIJN
ZESENDERTIG
ZONDAGAVOND
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 BALLON
 BIER
Uit de inzendingen vandeCLUBAVONDEN
vorige puzzel hebben

CONCOURS
wij een winnaar getrokken. De gelukkige win DAMESVOETBAL
naar van de prijs is Theo
Venhorst, van harte ge DINSDAGMORGEN
feliciteerd! Het goede antwoord
 EITJE was namelijk:
 FRISDRANKfeliciteert
De redactie van het schuttersvizier
 GEZELLIGHEID
EMM met het 125-jarig jubileum.
De prijs zal zo
GLAS

GROOT
snel mogelijk bij jou langs gebracht worden.
 HITTEPLAN
 JASJE

Ook kans maken op een leuke prijs?
 onder
KERK de goede
Iedere editie verloten wij
 KONINKLIJK
inzendingen een cadeaubon
ter waarde van
 MAANDAGMIDDAG

MARSROUTE
€15,- van Groenrijk. Wil jij hier ook kans op
 RADLER
maken? Los dan de woordzoeker op en

Woordzoeker

Uitnodiging presentatie nieuwe uniformen
tijdens Schuttersfeest

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

stuur het juiste antwoord op naar: schuttersvizieremm@gmail.com of stuur het antwoord per
post op naar Slenterweg 2, 6905 DM Zevenaar,
t.a.v. Redactie Schuttersvizier.
Wij wensen u, als redactie, veel plezier en succes met het oplossen! En wensen u een fijn
schuttersfeest toe!
Winnaar van de woordzoeker uit Schuttersvizier 02-2019:
Theo ter Wiel heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst genomen.

De wintercompetitie schieten begint weer 3 oktober , dit jaar word er het opgelegd schieten en
schieten op een gelukskaart geïntroduceerd om het voor de schutters aantrekkelijker te maken. Dus
wij hopen op een grote deelname.
Geert Beudel
Schietcommisie
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Van het kader

Verjaardagskalender

Geboorte
Wij willen via deze weg Vera en Chiel Erkelens feliciteren met de geboorte van hun
dochter Willemijn.

Wij willen via deze weg Jos en Quchalin Zweers feliciteren met de geboorte van hun
zoon Koen.

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

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

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

April
05-04
16-04
19-04
25-04

Anton Bus
Jennifer Bus-Vos
Martine Vos
Renè ter Wiel

Van het kader
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Donderdagavond: EMM-clubavond

Sectievertegenwoordigers

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.

• Geweerkorps: Wim Jansen
• Handboogkorps: Ria van den Beld 		
• Handboogkorps (nieuw): Artje Elferink
• Kruisboogkorps: Linda Gerritsen			
• Officieren en overige kaderleden: Jeroen ter Wiel
• Vendeliers: Paul Staring		
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Thea Klutman
Gerda van den Berg
Harm Zweers
Mike Kruys
Sjors Kruys
Ronald Lemm
Dirk Spruyt
Cindy Derksen
Guus Bus
Robert Lemm

Oktober
03-10
11-10
12-10
20-10
27-10

Alex van Alst
Ben Balk
Joeri Kruys
Jeroen ter Wiel
Stacey Marcks

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

Mei
02-05
02-05
04-05
06-05
08-05
09-05
10-05
15-05
19-05
21-05
25-05
31-05

Juli
01-07
05-07
06-07
09-07
09-07
12-07
24-07
22-07
27-07
30-07

Joëlle Staring
Jos Zweers
Jordy de Keijzer
Bennie Willemsen
Theo Vermeulen

Maart

Joost Berendonk
Artje Elferink
Arianne Schoof
Femke van Vuuren
Tjitske Staring
Rob ter Wiel
Pascal Staring
Schutterij E.M.M.
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
Erica StaringKristel Derksen
Camil Staring
Wim Uenk
Debbie ZweersNickey Kruys

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

Thijs Janssen
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
10-06
13-06
14-06
26-06
26-06

Wouter Lemm
Geert Beudel
Jordi van Embden
Danielle Gertsen
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
22-12
27-12

Ria van den Beld
Marjolein Berendsen
Tim Gertsen
Gerrie Staring
Frank van Embden
Vera Erkelens
Alice Witjes
Martijn Lemm
Teun Zweers
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Jaarprogramma
26

Jaarprogramma 2019/2020
(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
Wanneer
Zat 14 Sep
Zon 15 Sep
28-29 Sep
Vrij 15 Nov
Zat 16 Nov
Din 26 Nov
Zat 21 Dec
Zon 22 Dec

Wat 					
Jongdierendag				
Federatieve Schuttersdag 		
Schuttersfeest 				
Pronkzitting 				
Pronkzitting 				
Ledenvergadering: 20.00 uur 		
Retteketet Kerstshow 			
Retteketet Kerstshow 			

2020
Vrij 03 Jan
22 - 25 Febr
Zon 08 Mrt
Zon 29 Mrt
Zat 04 Apr
Zat 18 Apr
Ma 27 Apr
Zon 07 Jun
Din 09 Jun
Zon 21 Jun
Zon 21 Jun
Ma 22 Jun
Din 23 Jun

Nieuwjaarsreceptie 			
Carnaval 				
Rommelmarkt 				
Indoor vendelen 			
Kaderfeest (1e zaterdag april) 		
Kleintje Kermis 				
Koningsdag 				
Koningschieten 				
Kermisvergadering; 20.30 uur 		
Processie 				
Kermis					
Kermis 					
Kermis 					

Wie 			
KPV			
St. Andreas Zevenaar
EMM
Toetenburgers 		
Toetenburgers 		
EMM 			
Retteketet & EMM
Retteketet & EMM

Waar
EMM gebouw 		
Zevenaar
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw

Verenigingen Ooy
CV Toetenburgers
EMM 			
Wilhelmina 		
EMM 			
EMM - Kaliber 		
St Martinus school
EMM 			
EMM 			
EMM & Crescendo
EMM & Crescendo
EMM & Crescendo
EMM & Crescendo

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

