Schuttersvizier
Verenigingsblad Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar

In deze editie:
Terugblik op o.a:
Schuttersfeest
Ledenvergadering
Jaarprogramma
2019 -2020

Jaargang 36 • 04-2019 • Najaar

Bestuur

• Voorzitter, horecazaken:
Peter Gertsen - T: 0316-280273 - M: voorzitter@schutterijemm.nl
• Secretariaat: 			
Fred Groenen - T: 0316-331141 - M: mail@schutterijemm.nl
			
Harry Elferink - T: 06 30 09 40 47 - M: mail@schutterijemm.nl
• Penningmeester, ledenadministratie: Sander van Limbeek - T: 06 41 52 47 26 - M: penningmeester@schutterijemm.nl
• Zaalaccommodatie:
Astrid Staring - T: 06-10 885 399 - M:astridstaring3@gmail.com
• Korpszaken: 			
Wim Uenk - T: 06-23 671 984 - M:wim.uenk@comveeweb.nl
• Schietdisciplines: 		
Geert Beudel - T: 0316-262621 - M:glasboer@gmail.com
		
Harald van Poorten - T: 06 13 43 98 57 - M: h.vanpoorten@hotmail.nl
• Externe Promotie en Schuttersvizier, evenementen: Jelle Berends - T: 06 22 79 40 56 - M:j.a.h.berends@gmail.com
• Technische zaken: vacant
• Acquisitie: vacant

E.M.M. Schuttersgebouw					

Slenterweg 2, 6905 DM Ooy-Zevenaar - T: 0316 - 33 20 52 - M: mail@schutterijemm.nl
W: www.schutterijemm.nl - Schutterij E.M.M. is ook te vinden op Facebook en Instagram.

Secretariaten 						

• Kaderkorps: Peter van Onna - T: 06-30562500 - M: b.onna82@upcmail.nl

Redactie Schuttersvizier					
M: schuttersvizieremm@gmail.com
Linda Gerritsen - T: 06-12 175 225
Marjolein Berendsen - T: 06-27 388 063
Rick Berendsen - T: 06-42 872 490
Wilco Weenink - T: 0316-332133

Het Schuttersvizier verschijnt 4 maal per jaar t.w, eind februari, eind mei, begin september en eind november.
De oplage is ca. 525 exemplaren. Uitgave geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van schutterij E.M.M.			

Van de redactie................................................................................................................................................ 13
Evenementen.................................................................................................................................................. 15
Ingezonden...................................................................................................................................................... 19
Woordzoeker................................................................................................................................................... 23
Van het kader.................................................................................................................................................. 22
Jaarprogramma............................................................................................................................................... 26
Jaargang 36 • 04-2019 • Najaar

Jaargang 36 • 04-2019 • Najaar

In dit nummer

Van het bestuur................................................................................................................................................. 1

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

Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en –vriendinnen,
De herfst is ingetreden en we sluiten het schuttersseizoen af. We kunnen op een mooi en succesvol schuttersjaar terug kijken met vele jubileumactiviteiten. Het
laatste concours in Zevenaar waar wij ook aan deel genomen hebben mochten we de publieksprijs ontvangen
, een mooier compliment konden we niet krijgen als 125
jarige jubilaris. Daarna hebben met ons schuttersfeest
een prachtige zaterdagavond gehad met als hoogtepunt
onze nieuwe uniformen. Een prachtige avond waar ieder
korps zich presenteerde waarna we veel complimenten
kregen over de totale invulling. We zijn bijzonder trots
op ons kaderkorps die zich op bijzondere wijze gepresenteerd heeft op deze avond. Na ruim 36 jaar hebben we
ook afscheid genomen van het handboogkorps, in onze
schutterij beter bekend als de “HKK Dames”
Als grote verassing werden deze avond 3 kaderleden met
de federatieve onderscheiding gedecoreerd. De Gelderse
Schutters Federatie St Hubertus kwam deze welverdiende onderscheiding uitreiken aan de 3 kaderleden die zich
in de afgelopen ruim 40 en 50 jaar verdienstelijk hebben gemaakt als geüniformeerd kaderlid voor Schutterij
EMM.
Een vereniging kan natuurlijk niet zonder zijn leden, van
jong tot oud en van actief tot minder actief. De zondag
met het schuttersfeest hebben een grote groep van deze
trouwe leden gehuldigd vanwege de jarenlange trouwe
verbintenis met EMM, 25,40,50,60 en zelfs 70 jaar lid
met ieder zijn eigen invulling bij EMM.

De komende wintermaanden gaan we o.a. gebruiken
om de achterstallige zaken op te pakken en de nieuwe
bestuurders verder in te werken, we gaan ons weer voorbereiden op een nieuw schuttersseizoen waar weer tal
van activiteiten zullen plaats vinden zowel van onze eigen
vereniging als van andere schutterijen waar wij aan gaan
deelnemen.
Langs deze weg willen wij de Toetenburgers alvast veel
succes toe wensen voor de pronkzitting en voor het voor
de deur staande carnavalsseizoen.
We lopen tegen het einde van 2019 en de donkere dagen
staan voor de deur. Ik wil iedereen bedanken voor de
steun en alle bereidwilligheid die wij massaal hebben
ontvangen afgelopen jubileumjaar. 125 jaar Eendracht
Maakt Macht!
ik wens U allen alvast hele fijne feestdagen en een hele
goede start en vervolg van 2020 en veel geluk in goede
gezondheid.
Met vriendelijke schutters groet,
Peter Gertsen
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht

2 kaderleden hebben zondags de titel “erelid”mogen
ontvangen, voor al hun verdiensten bij EMM zowel voor
als achter de schermen.
Nu gaan we de laatste paar maanden van 2019 in en
staan er nog activiteiten gepland, ook hierin hebben we
de steun van jullie allemaal, “SAMEN EN NIET ALLEEN”
deze leus blijft van toepassing bij schutterij EMM.
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Zondag 25 augustus heeft Crescendo weer het jaarlijkse
Bierpulschuiven gehouden in ons schuttersgebouw. Het
was weer een gezellige middag met de splinternieuwe
bierpulschuifbaan waar Crescendo tegenwoordig mee
“on tour” gaat. Voor volgend jaar is dit evenement ook
weer vastgezet op 30 augustus 2020. Als Schutterij dienen we dan natuurlijk ook met een aantal teams deel
te nemen.
Zaterdag 31 augustus hebben we met een divers gezelschap een bezoek gebracht aan het schuttersfeest
bij Sint Anna. Koning Frans had een aantal tamboers
geregeld waarmee we binnen kwamen waarna we een
mooie avond hebben gehad en het licht weer uit hebben gedaan.

2
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Van het bestuur

Van de bestuurstafel

Zaterdag 14 september is de jaarlijkse Jongdierendag in
ons schuttersgebouw geweest, georganiseerd door de
KPV.
Zaterdagavond 14 september zijn we op de najaar
schuttersavond geweest bij Sint Andreas. Nadat we hier
waren onthaald kwam ook de Europese schutterskoning binnen met gevolg en heeft hij later op de avond
nog met de Retteketet showband meegezongen.
Zondag 15 september was het weer vroeg dag om
vanaf 9 uur deel te nemen aan de Federatieve schuttersdag bij Sint Andreas in Zevenaar. Na de installatie
van de nieuwe beschermheer en de opening kon de
marswedstrijd beginnen. We trokken met stralend weer
door de straten van Zevenaar waar, net als bij ons eigen
concours, veel publiek langs de kant stond te kijken.
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Keurig op tijd waren we terug in het schuttersgebouw
voor de huldiging van de jubilarissen EN de huldiging
van Willy Staring en Ben Balk die als erelid van E.M.M.
zijn benoemd.
Doordat de regen weer met bakken uit de hemel kwam
hebben we de buitenactiviteiten afgelast.
Het jeugdschieten kon wel doorgaan omdat we dat
weer binnen hebben gehouden achter de prachtige
nieuwe wand.

Uiteindelijk ook weer een mooie dag met de complimenten voor de organisatie die in een kort tijdsbestek
heel veel werk moesten verzetten. Tevens de banden
met de diverse verenigingen nog aangehaald.
In het weekend van 28-29 september hebben we de
feestelijkheden van ons 125-jarig jubileumjaar afgesloten met ons schuttersfeest. Zaterdag 28 september hebben we, onder grote belangstelling in een soort parade,
voor het eerst het gehele korps de nieuwe uniformen
laten presenteren.
Tevens hebben de HKK dames tijdens deze parade afscheid genomen van de uniformen en de bogen… maar
gelukkig niet van de schutterij. De bogen werden op de
catwalk overgedragen aan de nieuwe sectie die tijdens
het concoursweekend al waren geïnstalleerd. De dames
werden daarna nog verrast met een aandenken in de
vorm van een broche.
Ook werden tijdens deze parade Gerrie Staring, Thijs
Janssen en Rob ter Wiel verrast met een federatieve
onderscheiding voor hun lange staat van dienst binnen
E.M.M.
Voor Gerrie was het ook het laatste officiële optreden
als koningswacht en we willen Gerrie nogmaals danken
voor alles wat hij, tot op heden, voor schutterij E.M.M.
heeft gedaan.

					 Schuttersvizier
		 wordt mede mogelijk gemaakt door onze
adverteerders.
4
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Bij de Oliemolen hebben we nog een aantal (spontane)
korpsfoto’s kunnen laten maken door onze weekendfotograaf, Herman Vreman.

Tevens konden we het springkussen voor de jeugd
binnen in de zaal plaatsen zodat ook de jeugd zich kon
vermaken.
Voor de oudere jeugd zorgde DJ Robert voor een prima
sfeer.
Donderdag 03 oktober zijn we naar de jaarlijkse evaluatievergadering van de concoursen Federatie St. Hubertus geweest. Een goede vergadering waarbij de organiserende verenigingen de plus- en minpunten konden
aangeven zodat St Hubertus hier mee aan de slag kan
voor de toekomst.
Voor E.M.M. was het goed om van Wim Sanders (voorzitter) nogmaals te horen dat we een bijzonder goed
concours hadden neergezet waar helemaal niets op aan
te merken viel, tevens werd door Wim ook het indrukwekkende defilé nogmaals aangehaald.
Donderdag 10 oktober hebben we de eerste Brainstormavond gehad met de Retteketet showband betreft
het kerstspektakel dat we jaarlijks samen organiseren. Ik
vond het mooi om te zien dat er de wildste ideeën over
tafel kwamen en dat “de klussers” dan ook direct al met
de uitwerking bezig zijn.
Het beloofd weer een fantastisch feest te worden waarbij we weer hopen een beroep te kunnen doen op de
kaderleden want in zo’n weekend hebben we toch een
kleine 100 vrijwilligers nodig !!!

Na deze parade, waarbij overigens complimenten voor
de regie op zijn plaats zijn, werd de zaal in no time
omgebouwd tot feestzaal en kon Partyband Nedjus zijn
muzikale kunsten tonen. Helaas was het voor deze band
het laatste optreden en hebben ze besloten om in deze
setting te stoppen.

15 en 16 november zullen de Toetenburgers weer de
jaarlijkse Pronkzitting in de residentie van de Toetenburgers houden en zal er bekend worden wie prins Frank
en Adjudant Wim gaan opvolgen ???

Zondagochtend was het weer vroeg dag omdat we de
planning hadden gemaakt om een groepsfoto van het
korps te maken met de nieuwe uniformen maar helaas werkte het weer niet mee en kon deze fotosessie
geen doorgang vinden. We hadden dus iets meer tijd
om koffie te drinken en een beetje “bij te trekken” van
de vorige avond. Om 10.30 uur werd het gelukkig toch
droog zodat we op tijd naar de bogen aan de Pannerdenweweg en de Oliemolen konden vertrekken.

Op vrijdag 03 januari 2020 zal de nieuwjaarsreceptie
plaatsvinden in het schuttersgebouw waarbij we iedereen van harte uitnodigen.

Zoals hierboven al aangegeven zal in het weekend van
21 en 22 december weer de Retteketet Kerstshow in het
schuttersgebouw plaatsvinden.

Namens het bestuur,
Jelle Berends
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Net zoals voorgaande jaren organiseert E.M.M. een nieuwjaarsreceptie voor alle verenigingen in ons dorp en voor
iedereen die de vereniging een warm hart toe draagt.
Het is de ideale gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen en tevens samen na te gaan wat er van de
wensen van het afgelopen jaar terecht is gekomen.
De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op vrijdag 3 januari 2020 vanaf 20.00 uur.
Zoals gewoonlijk wordt er gezorgd voor een hapje, een drankje en een gezellige sfeer.
Voor schutterij E.M.M. was 2019 natuurlijk een TOP jaar waarin we met z’n allen een fantastisch 125-jarig jubileumjaar hebben gevierd.
Een mooi moment dus om hierop terug te kijken en ook vooruit te kijken naar een bruisend 2020.

Van het bestuur

Nieuwjaarsreceptie E.M.M. op 03 januari
2020

We hopen U te zien op 03 januari 2020 vanaf 20.00 uur.
Bestuur E.M.M. Ooy-Zevenaar

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.

6

Jaargang 36 • 04-2019 • Najaar

Jaargang 36 • 04-2019 • Najaar

7

Van het bestuur

Conceptnotulen algemene ledenvergadering Schutterij E.M.M. 11-6-2019.

Het bestuur van schutterij Eendracht Maakt Macht nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering.
Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 26 november a.s. om 20.00 uur in ons schuttersgebouw aan de
Slenterweg 2 te Ooy-Zevenaar.

Aanwezig: 42 leden en 9 bestuursleden.
Afgemeld: 11 leden.

De agenda van deze vergadering is als volgt:
1.
Opening.
2.
Mededelingen:
De bestuursverkiezingen verschuiven van juni weer naar november, dit omdat de kermisperiode te druk en
daardoor ongeschikt voor een bestuurswisseling is gebleken.
3.
Notulen van de vorige vergadering (11 juni 2019).
4.
Ingekomen en uitgegane stukken.
Deze dienen minimaal 5 dagen voorafgaand aan deze vergadering bij het secretariaat aanwezig te zijn.
5.
Wijzigingen programma Kermis en Schuttersfeest.
6.
Bespreking jaarprogramma, o.a.:
- Kringdag Groessen 17 mei
- Federatieve Schuttersdag Ulft 6 september.
7.
Kaderzaken.
8.
Wat verder ter tafel komt.
9.
Rondvraag.
10.
Sluiting.

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
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:

8
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Uitnodiging ledenvergadering
dinsdag 26 november 2019

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.
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.
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.
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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.

Van het bestuur

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.

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.

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
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Van het bestuur

Hulde aan!

Schuttersfeest 2019 was een bijzondere , één die afweek
van andere jaren.
We hebben zaterdagavond 3 kaderleden in het zonnetje
gezet voor de verdiensten die zij verricht hebben voor
onze Schutterij E.M.M. heeft een federatieve onderscheiding van verdiensten aangevraagd voor Gerrie
Staring, Thijs Janssen en Rob ter Wiel. Deze drie heren
lopen al ruim 40 en 50 jaar mee in onze vereniging.

Ben Balk met name, reiscommissie, technische commissie
van diverse concoursen en evenementen maar ook tijdens
de bouw de technische leiding van de nieuwbouw in 1999
de aanbouw in 2008/2009.

			
Onderscheiding Erelid Ben Balk en Erelid Willy Staring.

Thijs is 40 jaar bieleman geweest en heeft nu de bijl
overgedragen aan Martien Gertsen.
40 jaar bieleman, ruim 500 bogen bezocht, ruim 500
stammen door gehakt en de vele jenevertjes.
Gerrie Staring heeft naast het geüniformeerd kaderlid
zijn onderscheiding verdiend door al jaren vele
guldens en euro’s binnen te halen door sponsoren en
adverteerders aan onze schutterij te binden ,
het bedrag wat Gerrie bij elkaar heeft gebracht zullen
we nooit kunnen evenaren.
Rob Ter Wiel heeft ruim 50 jaar als geüniformeerd kaderlid mee gelopen op de weg in ons mooie Ooy
en de vele plaatsen buiten Ooy.
12

Alle 3 heren hebben op welke wijze dan ook altijd klaar
gestaan voor de schutterij met hand en spandiensten
maar ook voor de werkzaamheden op ieder zijn eigen
vakgebied voor de vele verbouwingen en activiteiten
zoals het organiseren van concoursen,rommelmarkten,
Landjuweel 1982, 2002 en de vele andere feesten in
en om ons schuttersgebouw. Deze leden hebben deze
hulde dik verdiend, gefeliciteerd!
Ook hebben we deze avond de Dames van de” HKK”
bedankt voor de jarenlange trouwe dienst. Deze
groep werd in 1983 opgericht en vele van deze dames
lopen al vanaf het begin af aan mee. Nu na
ruim 36 jaar stoppen de handboogschutters van EMM.
De opvolgers van deze leden zijn inmiddels al
meerdere keren te bewonderen geweest tijdens de
schuttersactiviteiten. Gerda, An, Ria, Alice, Roos, Erika,
Thea en Astrid bedankt voor de jarenlange invulling als
handboogkorps van Schutterij E.M.M.

Zondagmiddag na de traditionele rondgang hebben we zoals
gebruikelijk de jubilarissen gehuldigd
voor de jaren lange verbintenis aan E.M.M. We hebben de
25, 40, 50 en 70 jarige jubilarissen in het
zonnetjes gezet. Hierna hebben wij Ben Balk en Willy Staring
officieel benoemd tot erelid van
Schutterij E.M.M. Deze 2 heren hebben ook op buitengewone wijze invulling gegeven bij de
vereniging.
Naast de jarenlange bestuursperiode van beide heren hebben zij ook tal van functies bekleed binnen E.M.M.
Willie Staring met name, ruim 30 jaar oefenmeester van de
vendeliers en de speciale aandacht voor
de jeugdvendeliers ,technische zaken in en om het schuttersgebouw, kaderzaken, verkeersregellaars, tijdens evenementen, concoursen in diverse commissies gezeten en geleid.

Deze 2 leden mogen zich terecht vanaf 29 september 2019
Erelid noemen, gefeliciteerd!
Als ik alle werkzaamheden en positieve invullingen wil
benoemen dan is dit schuttersvizier te klein, maar met recht
mogen wij trots zijn op al deze bovengenoemde jubilarissen
en scheidende kaderleden mede door hen en samen met
alle andere leden is EMM geworden wat het nu is.
Dit waren, zijn en blijven de bouwstenen van Schutterij
EMM .
Gefeliciteerd en bedankt voor jullie betrokkenheid bij deze
mooie Ooyse vereniging.
Met vriendelijke schutters groet,
Peter Gertsen
Voorzitter schutterij Eendracht Maakt Macht
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Fotoverslag
Schuttersfeest
2019
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Administratie kantoor Ikink		
Alex Agrarische Dienstverlening
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

Gasperistraat 11		
Slenterweg 19a
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
6905 DH
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
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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Van het bestuur

Overzicht sponsors uniformenfonds
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Van de redactie

Beste lezer,
De koude maanden staan voor de deur en dat betekent dat de feestdagen
er weer aan komen. Voor ons betekent het ook dat het schuttersseizoen
afgelopen is en dat we uitkijken naar ons laatste evenement.
Dit is tevens het laatste schuttersvizier van dit jaar 2019!
Namens de redactie wensen wij u fijne feestdagen!
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.

-
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De tent weer vol was met kleindieren?
Dit soms wel erg lijkt op een Kermisavond?
Wij als Schutterij een Federatieve Schuttersdag hadden in Zevenaar?
Wij hierbij de publieksprijs van beste schutterij hebben gewonnen?
Dit misschien wel kwam omdat het een soort thuiswedstrijd was?
Ronald L. de enige was die tijdens het vendelen last had van de wind?
Er weer het Schuttersfeest was?
De nieuwe bestuursleden mensen omkopen met Flügel?
Er een catwalk presentatie was voor de nieuwe pakken?
Dit niet ging om “EMM’s next topmodel”?
Het bestuur zelf tijdens deze presentatie te laat was?
Er eveneens verkeerde jassen werden gedragen door de bestuursleden?
De opbouw van boog bij de Oliemolen niet geheel vlekkeloos liep?
Dit iets te maken had met een trekker?
Deze achteruit van de dijk afreed?
Het op de zondag met het Schuttersfeest 24 graden kouder was dan met de Kermis?
Daarom binnen het feest zich afspeelde?
Er zelfs een springkussen binnen stond?
Dit de pret toch niet mocht drukken?
Het slechte weer misschien wel kwam doordat Paul Bakbier er niet was?
De nieuwe wand wel heel goed uitkwam tijdens deze dag?
Linda G. toch echt gaat stoppen als redactielid van het Schuttersvizier?
Jelle B. hier heeeeeeeeel erg mee zit?
Tijdens het Schuttersfeest meerdere mensen afscheid hebben genomen als Kaderlid?
Dit gaat om leden die heel lang hebben meegelopen?
Er zelfs drie personen speciaal zijn gehuldigd op de zaterdagavond?
Deze daarom als laatste werden geïnstalleerd?
De leden van het Schuttersvizier ook aan het klimaat denken?
Ze allemaal naar de vergadering kwamen op de fiets?
Dit niks te maken had met bier drinken op een vergadering?
Of toch wel?
Het thema van de Retteketet Kerstshow bekend is?
Dit om een Hollands Thema gaat?
Zanger Kafke komt optreden bij Kleintje Kermis?
De jeugd deze beter kent dan de ouderen?

Marcheren 1e prijs
Defileren 1e prijs
Senioren vendelen geen prijs
Junioren vendelen 3e prijs
Aspiranten vendelen 3e prijs
Acrobatisch vendelen Justin Kruijs 11e met 62,5 punt

Schuttersvizier online lezen?

Bovendien hebben we de publieksprijs gewonnen!

Evenementen

Uitslagen Federatieve Schuttersdag te Zevenaar

Van de redactie

Wist u dat?

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

Geweerschieten jeugd

Prijs

Naam

Aantal punten

1e prijs

Maud Berends

58

2e prijs

Yordi van Embden

57

3e prijs

Tim Gertsen

53

Evenementen

Uitslagen Schuttersfeest 2019
Uitslagen
schuttersfeest 2019

Pistoolschieten jeugd

Prijs

Naam

Aantal punten

1e prijs

Job Gertsen

58

2e prijs

Tim Gertsen

46

3e prijs

Yordi van Embden

45

Bogenbeoordeling

Lokatie

Aantal punten

Plaats

Pannerdenseweg

27

1

Oliemolen

26

2

Jubilarissen 2019
W. Albers 			
Rene Ariës			
Gerda van den Berg-Holewijn
Martien Gertsen 		
Bart Glasbergen 		
Remko Grob 			
Erwin Pouwels 			
Erik van Schaik 			
Jan Schoenmakers 		
Guido Staring 			
Anita van Vliet 			
Jeroen ter Wiel 			
Thea Jeurissen 			
Eef Koenders 			
René ter Wiel 			
Geert Heinst jr. 			
Arnold Reijmer 			
Geert Wanders 			
Bennie Gesthuizen 		

18
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25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid
40 jaar lid
40 jaar lid
40 jaar lid
50 jaar lid
50 jaar lid
50 jaar lid
70 jaar lid
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Evenementen
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Januari 1979, tijdens de jaar vergadering van Schutterij
EMM werd ik benaderd door bestuur lid Wim Jansen of
ik bieleman wilde worden. Want Frans Jorna die samen
met Gerrie ter Wiel bieleman was wilde stoppen.
In overleg met mijn Gerry heb ik ja gezegd en met Koninginnedag 1979 liep ik voor het eerst mee als bieleman samen met Gerrie.
Vooraan lopen met achter ons de hele schutterij ,toen
die tijd met Crescendo, officieren, koningspaar, bestuur,
jeugdvendeliers en grote vendeliers.
Door de jaren heen hebben Gerrie en ik veel plezier
gehad we wisten wat we aan elkaar hadden en konden
elkaar blindelings vertrouwen.

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

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving

22
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En als wij bij elke ereboog een stammetje hadden door
gehakt stond de borrel voor ons klaar .
(ook bij deze extra boog een borrel samen met koning
Frans, verrassing van Gerry en de kinderen)
Zelfs op schutters concoursen stonden wij ons mannetje
en hebben diverse prijzen behaald.
Na 18 jaar kwam er aan onze samenwerking een einde
,Gerrie stopte en nam zitting in het bestuur van EMM.
Ik kreeg een nieuwe collega Peter van Onna, hij ruilde
zijn vendel in voor de bijl, maar ja bieleman is heel wat
anders dan vendelen.
Het overleg met de commandanten over de te lopen
route ,toen die tijd ook een beetje verkeer regelaar.
Het jaar 2008-2009 waren Gerry en ik koningspaar van
EMM, dat jaar heeft onze zoon Peter het bielemans
schap van mij over genomen met de kermis. Martin

Ingezonden

40 jaar Bieleman van EMM Ooy

onze oudste zoon wilde ook met het schuttersfeest als
bieleman mee lopen. Een heel bijzondere dag voor ons.
Dus er liepen 3 bielemannen voorop, dat is het, zei de
hoofdcommandant Harry, 3 bielemannen.

Na ons koningschap in 2009 kregen wij , Peter van Onna
en ik dus een nieuwe collega Peter Janssen(van Thijs).
Het bestuur van EMM heeft mij gevraagd of ik konings
wacht wilde worden want Gerrie Staring stopt ermee.
Dus weer ff overleg met Gerry en de kinderen.
En wie wordt mijn opvolger, in overleg met Peter en
Peter en het bestuur is Martin Gertsen de nieuwe bieleman.
Tijdens het schuttersfeest officieel koningswacht geworden. Ik loop nu in het midden van de schutterij, even
wennen maar dat komt goed.
De verrassing was natuurlijk de federatieve onderscheiding de zaterdag avond voor 40 jaren bieleman van
EMM Ooy.
Ik wil Peter van Onna en onze Peter bedanken voor de
jarenlange samenwerking als bielemannen van EMM.
En Martin veel succes met Peter en Peter.
Ik wens hun veel schutters plezier.
Thijs
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Ingezonden

Ingezonden

Van het koningspaar

Hier is Drone-tje

Het bezoek,
Als koningspaar heb je het genoegen om ook andere
schutterijen te mogen bezoeken. EMM heeft een prima
verstandhouding met de buurt- schutterijen. En we komen
regelmatig bij elkaar over de vloer. Als eerste bezoek na de
vakantie was Sint Anna in Oud-Zevenaar “aan de beurt”.
We gaven acte de présence tijdens hun jaarlijkse schuttersfeest. EMM was met een mooie delegatie vertegenwoordigd en zelfs een tamboerkorps bestaande uit trommelaars van harmonie St. Martinus en muziekvereniging
Crescendo uit Ooy was van de partij.
Het was een hele gezellige avond!

Een fantastisch feest met de Retteketet showband tot
in de late uurtjes. De volgende morgen om 8 uur alweer
van de partij voor de erewijn en een reeks toespraken die
gelukkig kernachtig en “to the point” waren.
Het tweede hoogtepunt van dit weekend was zeker de
optocht door de Bloemenbuurt en het centrum van Zevenaar. Mede door het mooie weer was er veel publiek op
de been. Het was een fantastische ervaring.

Dan is het natuurlijk de beurt aan EMM om als gastheer
te mogen optreden tijdens het schuttersfeest. Dit jaar een
avond met een speciaal tintje. Tijdens de avond werden
de nieuwe uniformen van EMM gepresenteerd in de vorm
van een mooie show. Naderhand was er ook nog gelegenheid te dansen en te feesten.
Wederom een gezellige avond.
Wij willen Koningin Mascha, Prins Jacco en Jeugdkoningin
Mabel van St. Andreas; Koningin Susan, Prins Alfons en
Jeugdkoning Stan van St. Anna bedanken voor de gezellige
uurtjes die we samen hebben doorgebracht.

Het tweede bezoek, twee weken later alweer, ging richting
het Grieth in Zevenaar.
Omdat Sint Andreas hun najaarsschuttersavond gecombineerd had met het federatief concours was het een heel
feestweekend.

Mien eerste vlucht was tijdens het jubileum van EMM. “Keerl wa fees” hörde ik
Rob Terwiel zeggen. De grootste tapwagen van de Veltins was over de grens gesmokkeld. Ik hörde zeggen dat de oud voorzitter Jan Berndsen zich hier extra
druk veur gemaak had. Geij mot er wat veur oaver hemmen om zo’n Duits biertje te kunne drinken. Het mag gezegd worren, het was een machtig gezicht van
boavenaf gezien. Niet alleen den wagen maar het hele terrein. Alles was prima
geregeld, niemand kwam iets te kort. Behalve die leu-j van de federatie dan
misschien?
Nou we het toch oaver Jan hemmen. Utgerekend op de aovond dat EMM noar
Oldsender mos goan veur het schutterfees aldoar gaf hij een fees. En da’s helemaol niet arg want hij zit niet meer in het bestuur. Maor hij had wel het hele EMM
bestuur utgenodigd. Joa het geet hard ai d’r effe ut bunt. Gelukkig was de nieje
veurzitter Peter met toch nog voldoende leu-j d’r wel be-j. En ik heb heuren zeggen dat ’t uteindelijk toch een mooi fees was. End goed al goed.

Koningspaar van St. Andreas met Jeugdkoningin

Koningspaar van St. Anna met Jeugdkoning

Iedereen wet tegenwoordig wel wat een drone is. Da is zon op de kop vliegende
mixer met een fototoestel d’r onder. En ai hoog genoeg vlieg het niemand in de
gaten da’j aan ‘t metkieken en metluusteren bunt. Zo kom ie nog eens wat te
wetten over het reilen en zeilen van schutterij EMM en Ooy in het algemeen.

Een mooie traditie die zeker nog vele jaren voortgezet gaat
worden

Alice en Frans

Alle gekheid op een stökske. Jan, bedank veur de mooie joaren!
Doar tussenin zat nog een Kermis met tropische temperaturen. Ik heb nie veul
kunne vliegen want de battereijen waren oaververhit. Wa’k wel gezien hep is dat
deur het warme wear de schutterij die olde pakken niet aan hoefde te trekken. Ze
waren allemoal netjes in het wit. Behalve de commandant dan. Die had al een
ne-j pak.
Het wear zat EMM het hele jaor erg met. Dan zal ‘t met ‘t schuttersfees ook wel
mooi zun. Het pakte iets anders uut. Op zondagmargen viel de reagen met bakken uut de luch. Moar EMM’s eigen Pelleboer, commandant Henny, had ’s margens al gezien dat het een poar uur dreug zou blieven. En het klopte, bijna niet
nat kwam de schutterij de tent weer binnen. Ne-j in het pak, de jubilarissen werden in het zönneke gezet en ereleden geïnstalleerd.
Er werd nog menig biertje en wientje op gedronken. Keerl wa fees!
Tot de volgende keer moar weer.
Tip: Hol de battereien opgelaaien
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Ingezonden

U kon als vaste klant de afgelopen periode het statiegeld doneren aan onze Schutterij bij de Coop.
Wat een prachtig bedrag!
Zo lijkt de slogan van de Coop toch wel veel op Eendracht Maakt Macht. Dus wij hopen dat de kratjes bier en limonade net zo goed gesmaakt hebben als dat wij plezier hebben aan dit bedrag!
Hartelijk dank namens de leden en het bestuur!
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Weet jij het antwoord? Stuur deze dan op naar
schuttersvizieremm@gmail.com of stuur het
antwoord per post op naar Slenterweg 2, 6905
DM Zevenaar, t.a.v. Redactie Schuttersvizier!
Veel plezier en succes met het oplossen van
deze puzzel!

SCHUTTERSFEEST
Dit maal is de oplossing een
vraag. Beantwoord
 SCHUTTERSVIZIER
jij deze goed dan maakje SPRINGKUSSEN
kan op een cadeauTRACTOREN
bon ter waarde van 15 euro
van de Groenrijk!
 VALLEN
Dus let op! het juiste antwoord
is dus ditmaal
 VEERTIG

VENDELEN
de oplossing van de vraag!

Winnaar van de woordzoeker uit Schuttersvizier 03-2019:
Theo Venhorst heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst genomen.
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Uit de inzendingen vandeBESTUUR
vorige puzzel heb BOEREN
ben wij weer een winnaar
geloot. De gelukkige
 CATWALK
EENDRACHT
winnaar van de prijs is Thea
Jeurissen! Van
 FIETSENDRAGER
harte gefeliciteerd! Het goede
antwoord was
GEBOORTE
 KADERLID
namelijk: Fijn Schuttersfeest!
De prijs zal zo snel
 KONINGSWACHTEN
mogelijk gebracht worden!
 LANG
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W

NIEUWE

Woordzoeker

Sponsoracties

BESTUUR
BOEREN
CATWALK
EENDRACHT
FIETSENDRAGER
GEBOORTE
KADERLID
KONINGSWACHTEN
LANG
NIEUWE
SCHUTTERSFEEST
SCHUTTERSVIZIER
SPRINGKUSSEN
TRACTOREN
VALLEN
VEERTIG
VENDELEN
VERGADERINGEN
VIJFTIG
VRAAGSTELLING
WEER
WINDKRACHT
WINNAARS
WINTER

VERGADERINGEN
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Van het kader

Verjaardagskalender

Geboorte
Wij willen via deze weg Martine Vos en Sjors Cornelissen feliciteren met de geboorte van hun
zoon Loek.

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
26-04

Anton Bus
Jennifer Bus-Vos
Martine Vos
Renè ter Wiel
Sander van Limbeek

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
Meike van Alst
Robert Lemm

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

Alex van Alst
Harry Elferink
Ben Balk
Joeri Kruys
Jeroen ter Wiel
Stacey Marcks
Alexander Staring
Jan Berendsen

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
29-07
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
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
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
20-12
22-12
27-12

Ria van den Beld
Marjolein Berendsen
Tim Gertsen
Gerrie Staring
Frank van Embden
Vera Erkelens
Alice Witjes
Paul Lemm
Martijn Lemm
Teun Zweers
29

Jaarprogramma
30

Jaarprogramma 2019/2020
(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
Wanneer
Din 26 Nov
Zat 21 Dec
Zon 22 Dec

Wat 					
Ledenvergadering: 20.00 uur 		
Retteketet Kerstshow 			
Retteketet Kerstshow 			

Wie 			
EMM 			
Retteketet & EMM
Retteketet & EMM

Waar
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw

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
Zat 12 Sep
26-27 Sep
Vrij 16 Nov
Zat 17 Nov

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

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

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
EMM gebouw 		
EMM gebouw
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

