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

In deze editie: Terugblik op Retteketet Kerstspecial - Jaarverslag 2019 - Aankomende activiteiten

Jaargang 37 
01-2020 • Winter



Edwin Jansen Speciaalvoeders
Tel: 0316-532252

Mobiel: 06-50848740
www.jansenspeciaalvoeders.nl
info@jansenspeciaalvoeders.nl

Ringbaan Zuid 16 - 6905 DB   Zevenaar

E info@kruitwagenkledingverhuur.nl

I www.kruitwagenkledingverhuur.nl

T 0316 - 526 261  

Jaargang 37  •  01-2020  •  Winter

www.ariesnatuursteen.nl

• VLOEREN 

• KEUKENBLADEN  

• HAARDBEKLEDING 

• TRAPPEN & BORDESSEN 

• DEUROMLIJSTINGEN 

• VENSTERBANKEN

• GRAFMONUMENTEN 

• URNMONUMENTEN 

Edwin Jansen Speciaalvoeders
Tel: 0316-532252

Mobiel: 06-50848740
www.jansenspeciaalvoeders.nl
info@jansenspeciaalvoeders.nl

Edwin Jansen Speciaalvoeders
Tel: 0316-532252

Mobiel: 06-50848740
www.jansenspeciaalvoeders.nl
info@jansenspeciaalvoeders.nl

Edwin Jansen Speciaalvoeders
Tel: 0316-532252

Mobiel: 06-50848740
www.jansenspeciaalvoeders.nl
info@jansenspeciaalvoeders.nl

Edwin Jansen Speciaalvoeders
Tel: 0316-532252

Mobiel: 06-50848740
www.jansenspeciaalvoeders.nl
info@jansenspeciaalvoeders.nl

Edwin Jansen Speciaalvoeders
Tel: 0316-532252

Mobiel: 06-50848740
www.jansenspeciaalvoeders.nl
info@jansenspeciaalvoeders.nl



Jaargang 37  •  01-2020  •  Winter

Van het bestuur ................................................................................................................................................ 5

Van de redactie ............................................................................................................................................... 20

Ingezonden ..................................................................................................................................................... 24

Evenementen ................................................................................................................................................. 26 
 
Woordzoeker .................................................................................................................................................. 31

Jaarprogramma .............................................................................................................................................. 34

In dit num
m

er

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:wh.uenk@gmail.com 
• 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.
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• Kaderkorps: Peter van Onna - T: 06-30562500 - M: b.onna82@upcmail.nl   
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    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.   
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Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

Aan het begin van ieder Nieuwjaar willen we vaak even terug kijken naar het oude jaar en ook graag 
vooruitkijken naar wat er komen gaat in het nieuw jaar 2020! 
Op dit moment van dit schrijven is het nieuwe jaar alweer 4 weken oud. 
Wat zal het ons gaan brengen zoals alle andere jaren veel leuke,plezierige maar helaas ook minder leuke 
gebeurtenissen. 

Ook het nieuwe jaar zal gepaard gaan met een lach en een traan en bij al deze gebeurtenissen staan we 
samen  voor elkaar klaar in onze Ooyse gemeenschap  zowel voor blijdschap en voor troost. 
We hebben ons jubileumjaar achter ons gelaten , het was voor EMM in alle opzichten een geweldig jaar 
die we zeker niet snel zullen vergeten. 

Nu weer een nieuw jaar  vol met activiteiten zoals U dat van ons gewend bent. 
Vorig najaar zijn er een aantalfanatieke leden opgestaan om samen met ons de kermisattracties te be-
houden voor de toekomst. Ze zijn inmiddels al een tijdje bezig en komen er nogmaals achter dat dit een 
lastige zaak is , maar we blijven strijden en er onze schouders eronder zetten. 

Ook dit jaar gaan we naar een tweetal collega schutterijen om daar samen met hen hun jubilea te vieren 
op een door hen georganiseerde concoursen, in mei gaan we naar EMM Groessen en september naar 
de Eendracht in Ulft . samen met ons prachtige in het nieuw gestoken kaderkorps gaan we daar een paar 
prachtige concoursen tegemoet. 
Ook blijven we investeren  in de diversiteit en kwaliteit van onze evenementen om zo alle leden,Ooyse 
gemeenschap en alle belangstellende uit de nabije omgeving naar ons schuttersgebouw te trekken. 
Samen gaan we het weer zien wat 2020 voor ons in petto heeft. 

Voor iedereen een fantastisch schuttersjaar gewenst en hoop dat ik vele van jullie mag begroeten in ons  
schuttersgebouw  en samen het welbekende biertje te drinken en veel gezelligheid mogen beleven met 
ons allen. Onze naam zegt het immers al jaren, Eendracht Maakt Macht! 

Tot snel bij EMM. 
Peter Gertsen

Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar

Vooruit kijken...!
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Vrijdag 15 en zaterdag 16 november was het weer tijd 
voor de jaarlijkse Pronkzitting van de Toetenburgers. 
Goed bezette avonden met een leuke Pronkzitting en 
een terechte winnaar van de Toetenburgerprijs, Henk 
Wanders vanwege zijn geweldige op het gebied van licht 
en geluid tijdens de vele activiteiten in de residentie c.q. 
schuttersgebouw.

Dinsdag 26 november hebben we de ledenvergadering 
gehouden waarvan de notulen in dit Schuttersvizier zijn 
te lezen. Een van de zaken die hier besproken is, is dat 
we vanaf 2020 een wijziging gaan aanbrengen in het 
schuttersfeest en kermis. Gezien het feit dat de zater-
dagavond van het schuttersfeest steeds minder bezocht 
wordt hebben we unaniem besloten dat we deze avond 
voor de kermis gaan plaatsen. Dit houdt dus in dat we 4 
dagen “kermis” gaan houden m.m.v. KalibeR.
De volledige invulling van de kermis wordt nog door een 
commissie ingevuld echter zal deze in grote lijnen het-
zelfde blijven.

Als laatste deze avond kreeg de klusploeg uit handen 
van de voorzitter nog een Sinterklaascadeau, te weten 
een nieuwe accuboormachine die vanaf 27 november al 
direct goed van pas kwam.

Vanaf woensdag 27 november stond de klusploeg te 
trappelen om het schuttersgebouw te gaan verbouwen 
voor het Retteketet Kerstspektakel dat op 21 en 22 de-
cember heeft plaatsgevonden.
En wat hebben die mensen weer een fantastisch stuk 
vakwerk afgeleverd.  

In het weekend van 21 en 22 december was het dus tijd 
voor alweer een hoogtepunt in ons schuttersgebouw. De 
Retteketet kerstshow 2019. 
Al tijdens het eerste overleg eind oktober werd het al 
duidelijk dat het een veelzijdig onderwerp zou worden. 
De zaterdagavond was als vanouds weer snel uitverkocht 
en ook de zondagmiddag begint steeds meer een begrip 
te worden.  Zoals Han Gasseling tijdens de nazit op zon-
dagmiddag mooi verwoorde: Een middag voor kinderen 
van 3 jaar tot mensen van 85 jaar en alles daartussen. 

Wat een geweldige sfeer en een enthousiasme van het 
publiek. 
Kortom, een fantastisch weekend voor jong en oud. 
In zo’n weekend zijn er ruim 80 vrijwilligers in de weer 
en maandagavond rond 21.30 uur was het gebouw weer 
bijna schoon.

Vrijdag 27 december is er tijdens de laatste clubavond 
het E.M.M. jaar afgesloten in het schuttersgebouw. On-
der regie van Martien Gertsen was het weer een leuke 
avond met oliebollen en een buffetje, betaald vanuit de 
fooienpot.
 
Op 3 januari hebben we het jaar 2020 afgetrapt met de 
nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar was het (alweer) een 
gezellige avond waarbij de voorzitter met trots heeft 
teruggekeken op 2019. Het bezoekersaantal viel helaas 
wat tegen maar dit mocht de pret niet drukken. 

Van 22 tot 25 februari zullen de Toetenburgers, o.l.v. 
prins Ashley en adjudant Jeroen, weer carnaval vieren in 
de residentie van de Toetenburgers.

Op zondag 08 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse 
rommelmarkt. Meer informatie in het Schuttersvizier.

Op 29 maart is er weer het Gelders Kampioenschap 
indoorvendelen, dit jaar bij Wilhelmina in Didam waar 
E.M.M. ook deel aan zal nemen. 

Op 4 april kaderfeest is het al weer tijd voor het jaarlijkse 
kaderfeest.

Op 18 april zullen we het schutterseizoen aftrappen met 
Kleintje Kermis, het jaarlijks terugkerende feest dat we 
samen met KalibeR organiseren. Dit jaar met, naast na-
tuurlijk KalibeR, ook nog een optreden van Zanger Kafke 
(www.zangerkafke.nl) en Anthony Joosten. Meer infor-
matie in het Schuttersvizier.

Namens het bestuur,
Jelle Berends

Van de bestuurstafel
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Van Ussen Tweewielers
Kerkstraat 44

6901 AD  Zevenaar
0316 - 523 296
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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

Ledenadministratie

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@schut-
terijemm.nl.

Van het bestuur



10 Jaargang 37  •  01-2020  •  Winter



Jaargang 37  •  01-2020  •  Winter 11Jaargang 37  •  01-2020  •  Winter

Evenem
enten

Grote Rommelmarkt Zondag 8 maart 2020
Onze jaarlijkse rommelmarkt vindt dit jaar plaats op zondag 8 maart, wederom in het 
schuttersgebouw van Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar.
Al vanaf 10.00 kan het publiek snuffelen tussen de aangeboden waren. Maak uw 
verzameling compleet of tik een uniek stuk op de kop! U weet het maar nooit. Om 
15.00 uur sluiten onze deuren.

Heeft u net uw zolder opgeruimd en wilt u zelf spullen verkopen? Huur dan een kraam! 
Dat kan via www.schutterijemm.nl.

Als u nog bruikbare en verkoopbare spullen heeft en u zelf geen kraam wilt of kunt 
huren is er ook de mogelijkheid uw spullen zaterdag 7 maart vanaf 10.30 uur tot 13.00 
uur te brengen. De schutterij heeft zelf ook een kraam. 

U kunt eventueel contact opnemen middels de volgende telefoonnummers: 06-1300 
1088 (W. Weenink) of 06 2279 4056 (J. Berends), voor nadere informatie.

Let op: etenswaren en grote spullen zoals kasten, bedden etc. worden niet verhandeld. 
Gezien onze ervaring zal het weer een gezellige drukte worden waarbij voor iedereen 
wat wils is. 

Wij zien u graag op 08 maart 2020 in het schuttersgebouw EMM.

Bestuur schutterij E.M.M.



Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar

De jaarlijks terugkerende evenementen worden in dit 
verslag belicht, maar ook de ‘spontane’ en soms onver-
wachte gebeurtenissen zullen beschreven worden.
Wij hopen met dit verslag een weergave te geven van 
wat er zoal heeft plaats gevonden in en rondom onze 
vereniging. Veel leesplezier.

Naast de geplande en normale activiteiten hebben we in 
2019 veel tijd en energie gestoken om ons 125-jarig jubi-
leum te realiseren en te vieren. De eerste festiviteit was 
Kleintje Kermis in april. Daarna volgde het feestweekend 
op 18 en 19 mei en als afsluiting het schuttersfeest met 
de presentatie van de nieuwe uniformen. We hebben dit 
alles mogelijk kunnen maken door de vele hulp die we 
gekregen hebben van de kaderleden, vrijwilligers, spon-
sors en alle anderen die E.M.M. een warm hart toedra-
gen. Zonder deze hulp hadden wij dit zeker niet allemaal 
kunnen realiseren. Bedankt allemaal.

1 januari Nieuwjaarsduik.
Een aantal leden van de schutterij, waaronder koning Ha-
rald en stadsprins Frank, hebben deelgenomen aan de Ter 

Heerdt Nieuwjaarsduik waarbij de opbrengsten dit jaar 
naar het Ronald mcDonaldhuis in Arnhem zijn gegaan.

4 januari Nieuwjaarsreceptie
Op de Nieuwjaarsreceptie hebben we ons 125-jarig jubi-
leumjaar afgetrapt. Het was een gezellige avond waarbij 
de voorzitter heeft teruggekeken op 2018 maar vooral 
vooruit heeft gekeken naar ons jubileumjaar.

2 t/m 5 Maart Carnaval.
Carnaval met de Toetenburgers in het schuttersgebouw 
dit jaar onder leiding van Prins Frank die werd bijgestaan 
door zijn adjudant Wim.

10 maart rommelmarkt.
Onze jaarlijkse rommelmarkt waar veel spullen weer aan 
de man gebracht konden worden.
Om 10:00 uur gingen de deuren open en het was net als 
vorig jaar weer een gezellige boel. De kraamhuurders en 
onze eigen verkopers hebben dan ook weer goede zaken 
gedaan.

31 maart indoorvendelen.
Het Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen werd dit-

Va
n 

he
t b

es
tu

ur

Jaarverslag 2019

Jaargang 37  •  01-2020  •  Winter12



Jaargang 37  •  01-2020  •  Winter

maal bij  de Eendracht in Wehl gehouden 
De aspiranten: Bart, Job, Jordi, Jouri, Róbin en Tim be-
haalden een 1e prijs en zijn daarbij Gelders kampioen 
geworden met een totaal van 18 punten. Verder zijn ze 
ook nog eens gepromoveerd naar de klasse: superieure 
B.
De junioren Nickey, Mike, Joery en Sjors zijn met hun 
optreden ook beloond met de 1ste plaats. Hiermee zijn 
ze ook Gelders kampioen geworden in hun klasse en 
hebben een totaal van 17.5 punt behaald. Het was de 
laatste keer dat voordraaier Joery als junior mee kon 
doen aan het Indoor Vendelen.
De senioren behaalden een 2e prijs en bij het solo ven-
delen behaalde Justin Kruijs een 1e prijs en werd hier-
mee Gelders kampioen.

06 april Kaderfeest.
Zoals altijd vond op de eerste zaterdag van april het 
Kaderfeest plaats. Met een redelijke bezetting en een 
ouderwetse loterij met prijzen variërend van bloemen, 
Feyenoord shampoo tot een baal stro was er voor ieder 
wat (al dan niet naar wens) te winnen. De avond was 
weer snel voorbij en dat is vaak een teken dat het gezel-
lig was. 

Tijdens deze avond werden de volgende kaderleden ge-
huldigd:
12,5 jaar: Jordy de Keijzer,Guus Bus, Paul Staring en 
 Jan Berendsen
25 jaar:    Wilco Weenink, Jeroen ter Wiel, Martien 
 Gertsen, Hermie Zweers, Roel Schepers en 
 Peter van Onna.
35 jaar:    Ria van den Beld.
35 jaar: Roos Wanders, 35 jaar

13 april Kleintje kermis.
Het jaarlijks terugkerende feest dat we samen met Kali-
beR organiseren was dit jaar de feestelijke  afstrap van 
het 125-jarig jubileum. Dit jaar met, naast natuurlijk Ka-
libeR, ook nog optredens van Belinda Kinnaer en Otto 
Lagerfett. Tijdens dit feest hebben we bezoek gehad van 
de volgende schutterijen: EMM Groessen, EMM Spijk, 
Eendracht Ulft, St Jan Babberich, Vrede en Vriendschap 
Herwen, St Anna Oud-Zevenaar en Claudius Civilis uit 
Pannerden. In totaal 106 geüniformeerde schutters. 
Kortom het was weer een super feest.

27 april Koningsdag.
Samen met onze zustervereniging St-Anna hebben we 
deelgenomen aan de optocht. Net als vorig jaar vond 
het feest plaats rondom de Martinusschool. Helaas was 
het weer niet best waardoor er veel kinderen afwezig 
waren. Desondanks hebben we na de versierde fietsen-
optocht een gezellige ochtend gehad.

18 en 19 mei: 125-jarig bestaan.
15 mei was het exact 125 jaar geleden dat onze schut-
terij is opgericht. Dit hebben we groots gevierd in het 
weekend van 18 en 19 mei.

Op zaterdagmiddag 18 mei vond de receptie plaats 
waar diverse vooraanstaanden een mooie speech hiel-
den. Tijdens de receptie vond ook de presentatie van 
de nieuwe uniformen plaats en werd het nieuwe hand-
boogkorps geinstalleerd. Na de pauze werd het cadeau 
van hoofdsponsor Veltins onthuld en het nieuwe con-
tract getekend. 
De zaterdag werd afgesloten met een feestavond die 
begon met een prachtige vendelhulde van ons korps en 
een indrukwekkende serenade van onze zustervereni-
ging St-Anna. 

De zondagmorgen was het weer vroeg aantreden. Eerst 
de zaal in orde brengen. Waarna de ontvangst begon 
voor de erewijn ter gelegenheid van het federatieve 
kringconcours. We hadden het genoegen om 16 vereni-
gingen te mogen verwelkomen.
Om 11:00 werd het concours officieel geopend. Hierna 
volgden direct de marswedstrijden met het defile bij 
Zalencentrum Staring. Na binnenkomst van de korpsen 
werd er gestart met de overige wedstrijden.

Het werd een prachtige dag met mooi weer tot na de 
prijsuitreiking. Hierna viel het met bakken uit de lucht. 
Veel bezoekers bleven dan ook nog even schuilen in het 
Schuttersgebouw waardoor het tot laat nog erg gezellig 
bleef. 

We wisten deze dag ook nog de volgende prijzen te be-
halen:
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 

10 juni koningschieten.
Op 2e pinksterdag hebben we voor de laatste keer ons 
koningspaar Harald en Arianne opgehaald bij het ko-
ningshuis 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.
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Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

Bruiloft (erkende trouwlocatie) • Feest • Receptie • Jubileum
Koffietafel • Vergadering • Diner • Koud- en warm buffet  
Barbeque • Partyverhuur • Diverse spelen • Zomertuin • Airco

Dorpstraat 78 • Babberich
Tel.: 0316 24 72 13 • www.centrumreijmer.nl

Restaurant • Zalen • Catering
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De rest van de uitslagen waren als volgt:
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 

Jeugdschieten
PRIJS NAAM
Linker vleugel  Job Gertsen
Rechter vleugel  Maud Berends
Staart  Job Gertsen
Kop  Job Gertsen
Romp  Joury van Embden

11 juni ledenvergadering.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering hebben we o.a. 
afscheid genomen van 3 bestuursleden en tevens ook 
3 nieuwe bestuursleden mogen installeren. Jan Be-
rendsen, Willy Staring en Paul Lemm namen afscheid 
van het bestuur. Bedankt voor het vele werk dat jullie 
hebben gedaan. Harry Elferink, Harald van Poorten en 
Sander van Limbeek werden anoniem gekozen. Succes 
en veel plezier binnen het bestuur. Tevens werd er in 
de vergadering besloten dat we over zullen gaan naar 
2 ledenvergaderingen per jaar, een keer in juni en een 
keer in november.

23 t/m 25 juni Kermis.
Op de vrijdag voorafgaand aan de kermis werd de ko-
ningsvlag gehesen bij het koningshuis van Frans en Alice 
aan de Slenterweg.

Van 23 tot en met 25 juni was het dan weer tijd voor 
onze jaarlijkse kermis die we gewoonte getrouw  zijn ge-
start met de processie samen met Sint Anna. 

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 
de dinsdagavond, wat erg werd gewaardeerd. Dinsdag-
avond hebben we, samen met de grootste drumband 
Ooy(t), het koningspaar voor de laatste keer deze ker-
mis opgehaald bij het koningshuis. Wat een prachtig ge-
zicht met bijna 50 trommelaars, de HKK als hofdames, 
de grote vendeliers die tijdens de tocht van de schut-
tersbroek een korte broek maakten. De kermis was be-
halve erg warm ook erg gezellig en, ondanks de hitte, 

toch goed bezocht. Jammer is dat er er nagenoeg geen 
kermisattracties op het veld waren. 
De muzikale begeleiding tijdens de rondgangen was 
uiteraard van muziekvereniging Crescendo. De muziek 
tijdens de kermisdagen werd dit jaar wederom verzorgd 
door Kaliber die zich weer als vanouds liet horen.

De prijzen van de bogen werden als volgt verdeeld:

PLAATS  NAAM
1e plaats Slenterweg
2e plaats Ooyse Veld
3e plaats Heilige Huisjes
4e plaats  Oud Zevenaarseweg
5e plaats Zuiderlaan 2
6e plaats  Zuiderlaan 1
7e plaats Schuttersgebouw  
 

25 augustus Bierpulschuiven
Voor de elfde keer werd de jaarlijkse Open Ooyse Bier-
pulschuif Wedstrijd gehouden. Het was weer een gezel-
lige middag met een splinternieuwe bierpulschuifbaan 
waar Crescendo tegenwoordig mee “on tour” gaat. 

31 augustus Schuttersfeest St-Anna
Met een divers gezelschap hebben we een bezoek ge-
bracht aan het schuttersfeest van Sint Anna. Koning 
Frans had een aantal tamboers geregeld waarmee we 
binnen kwamen waarna we een mooie avond hebben 
gehad.

14 september Kleindierendag.
Deze dag stond in het teken van de Jongdierendag ge-
organiseerd door de KPV. Het hele schuttersgebouw zat 
vol; echter niet met schutters maar met kippen en konij-
nen. Voor de liefhebbers natuurlijk een geweldige dag 
om even te komen kijken.

14 en 15 september Feestweekend St-Andreas
Op zaterdagavond zijn we op de najaarsschuttersavond 
geweest bij Sint Andreas. Nadat we hier waren onthaald 
kwam ook de Europese schutterskoning nog binnen 
met gevolg. 

Zondag was het weer vroeg dag om vanaf 9 uur deel 
te nemen aan de Federatieve schuttersdag bij Sint An-
dreas in Zevenaar. Na de installatie van de nieuwe be-
schermheer en de opening kon de marswedstrijd be-
ginnen. Het was stralend weer en er stond veel publiek 
langs de kant te kijken.

We hebben hier de volgende prijzen behaald:
1e prijs Marcheren
1e prijs Defileren
Vendelen Senioren geen prijs, junioren 3e prijs en de 
aspiranten 3e prijs
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Solo vendelen Justin Kruijs 11e plaats.

Koninginneschieten 
3e prijs, Linkervleugel Alice Witjes
Tevens mochten wij de publieksprijs in ontvangst ne-
men.

28 en 29 september Schuttersfeest
In het weekend van 28-29 september hebben we de 
feestelijkheden van ons 125-jarig jubileumjaar afge-
sloten met ons schuttersfeest. Zaterdag 28 september 
hebben we, onder grote belangstelling in een soort pa-
rade, voor het eerst het gehele korps de nieuwe unifor-
men laten presenteren. Tevens hebben de HKK dames 
tijdens deze parade afscheid genomen van de unifor-
men 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 was 
geïnstalleerd. Tijdens de parade werden Gerrie Staring, 
Thijs Janssen en Rob ter Wiel verrast met een federa-
tieve onderscheiding voor hun lange staat van dienst 
binnen E.M.M. Na de parade kon Partyband Nedjus zijn 
muzikale kunsten tonen.

Zondagochtend werden zoals altijd de bogen aan de 
Pannerdenweweg en de Oliemolen bezocht. 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. werden 
benoemd. Doordat de regen met bakken uit de hemel 
kwam hebben we de buitenactiviteiten afgelast. De mu-
ziek werd ’s middags verzorgd door DJ Robert. 

Uitslagen:
JEUGD GEWEER  NAAM
1e plaats   Maud Berends
2e plaats   Yordi van Embden
3e plaats   Tim Gertsen
 
JEUGD PISTOOL  NAAM
1e plaats   Job Gertsen
2e plaats   Tim Gertsen
3e plaats   Yordi van Embden
 
BOGEN   
1e plaats   Pannerdenseweg
2e plaats   Oliemolen

We hadden dit jaat de volgende jubilarissen:
25 jaar lid:  Martien Gertsen, Bart Glasbergen, Remko
 Grob, Erwin Pouwels, Erik van Schaik, 
 Jan Schoenmakers, Guido Staring, Anita 
 van Vliet, Jeroen ter Wiel, W Albers, 
 Gerda van den Berg-Holewijn en 
 Rene Aries.
40 jaar lid:  Thea Jeurissen, Eef Koenders en 
 Rene ter Wiel.
50 jaar lid:  Geert Heinst jr., Arnold Reijmer en 
 Geert Wanders.
70 jaar lid:  Bennie Gesthuizen.

15 en 16 november Pronkzitting.
Tijd voor de jaarlijkse pronkzitting van de Toetenbur-
gers. Hier werd Prins Ashley 1e  geïnstalleerd als nieu-
we prins. Prins Ashley 1e (Jacobs) wordt bijgestaan door 
zijn Adjudant Jeroen (Nijland). Beide komen uit de Raad 
van Elf van De Toetenburgers.  Ze regeren onder de leus: 
“Het leven moet een FEESTJE zijn!”

21 en 22 december Retteketet Kerstshow.
In dit weekend hadden we weer een spectaculair optre-
den van de De Retteketet showband met hun prachtige 
kerstshow. Het schuttersgebouw was dit keer helemaal 
in de Kerstsfeer gebracht met als thema oude meesters. 
Er was zelfs een ijsbaan aangelegd. Binnen was het zo-
als vanouds bere gezellig.
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 Overzicht sponsors uniformenfonds

Van het bestuur

Administratie kantoor Ikink  Gasperistraat 11  6904 LV   Zevenaar
Alex Agrarische Dienstverlening              Slenterweg 19a                 6905 DH              Zevenaar 
ARGI      Bieslook 15   6942 SG Didam
Ariës Natuursteen   Handelstraat  3   6905 DK Zevenaar
Atelier Brigitte    Molenstraat 53   6901 CC Zevenaar
Autoservice H. Jansen vof  Bethaniestraat 218  6826 TJ  Arnhem
Balk-Albalux    Zuiderlaan 18   6905 AE Ooy-Zevenaar
Bloemisterij Schepers   Slenterweg  5   6905 DM Zevenaar
Breuly Hoeve    Ooyse Dijk 2   6905 DS Oud-Zevenaar
Bril 2000    Muldershof 67   6901 GZ Zevenaar
Broekhuis    Ringoven 19    6826 TP  Arnhem
C.D. Reclame    Doesburgseweg 19  6902 PL  Zevenaar
Cateringbedrijf Gewoon Peter  Heilige huisjes 23   6905 AB Zevenaar
C-technology bv   Mr. Van Coothstraat 53d 5141 ER  Waalwijk
Design belettering en lichtreclame Bieslook 4g   6942 SG  Didam
Drankenhandel Terborgse Wijncentrale Postbus 112   7060 AC  Terborg
Formido Bouwmarkt   Edisonstraat 28   6902 PK Zevenaar
Garagebedrijf Maaike Aleven  Kampsingel 36   6901 JG   Zevenaar
Gertsen Tegelzettersbedrijf  Zuiderlaan 65   6905 AD Ooy-Zevenaar
Groenrijk Zevenaar   Pannerdenseweg 8A  6905 SE  Zevenaar
Hammer Computers   Mozartlaan 4   6904 GG Zevenaar
HBZ Bouw    Arnhemseweg 111  6904 CV Zevenaar
HET Tooling Services    Marconistraat  29  6902 PC Zevenaar
HPI Meubelen    Oud Zevenaarseweg 16  6905 AL  Zevenaar
Key Cars Zevenaar   Industriestraat 14  6905 DH Zevenaar
John Kummeling bouw en onderhoud Elzenhof 83   6911 CB Pannerden
Jos Aries tegels Sanitair   Edisonstraat 54   6902 PK Zevenaar
Loonbedrijf Gebr. Sloot BV  Aerdtsedijk 20,    6913 KD  Aerdt    
LSP Quartz BV    Nieuweweg 283-A,   6603 BN  Wijchen
Montagenzo    Oliemolen 6   6905 SG  Zevenaar
N.T.S.     Spoorallee 2c   6921 HZ Duiven
Partycentrum de Griethse Poort  Oude Doesburgseweg 24 6901 HK Zevenaar
Partycentrum Staring   Grietakkers 3   6905 CD Zevenaar
PV Care     De Oliemeolen 12  6905 SG Zevenaar
Schildersbedrijf van Kerkhoff  Zuiderlaan 28-B   6905 AE Zevenaar
t Brillehuus Tolkamer   Rijnstraat 12   6916 BD Tolkamer
Telejob BV    Dorpsstraat 37   6617 AB Bergharen
Uitgeverij Cantharus bv   ‘t Holland 3   6921 GX Duiven
Van Dijk Design en Engineering      
Van Keulen Vastgoed-Verhuur  Pannerdenseweg 3a  6905 SE  Zevenaar
Veehandel Bomers V.O.F.  Pannerdenseweg 12  6905 SE  Zevenaar
Veltins     An Der Streue   59872  Mescede– Grevenstein (DE) 
Verweijen Sierhekken en Constructie Helhoek 20   6933 PE  Groessen
Vierwind bouwservice   Rosandeweg 3    6905 DR Zevenaar
Van Wely     Kerkakker 46   6923 BZ  Groessen
Vishandel Wennekes b.v.  Weteringstraat 1  7041 GW s-Heerenberg
Wezendonk Zand en Grind Bv  Vliegenwaard 2    6917 AB  Spijk GLD
Zaal Gieling Groessen   Dorpstraat 29   6923 AC Groessen
Zalencentrum ´t Centrum  Dorpstraat 78   6909 AN Babberich
Zweers Groen en Grondbewerking Hoevestraat 8A   6905 CC Zevenaar
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Aanwezig: 35 leden en 8 bestuursleden
Afgemeld: 16 leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet 
iedereen welkom. Er wordt één minuut stilte gehouden 
ter herdenking van de overleden dierbaren. Hierna volgt 
een korte terugblik op de activiteiten vanaf de vorige le-
denvergadering en een kort openingswoord waarin Peter 
o.a. terugkijkt op de drie leden die tijdens het afgelopen 
schuttersfeest federatief onderscheiden zijn en de twee 
nieuwe ereleden.

2. Mededelingen
Afgelopen juni zijn er een aantal wijzigingen in het be-
stuur geweest, hierdoor is ook de taakverdeling binnen 
het bestuur gewijzigd:
• Peter Gertsen: Voorzitter en Horecazaken
• Sander van Limbeek: Penningmeester, Ledenadminis-

tratie
• Fred Groenen: Secretariaat
• Harry Elferink: Secretariaat (opvolging Fred)
• Jelle Berends: Externe Promotie en Schuttersvizier, Eve-

nementen
• Astrid Staring: Zaalaccomodatie en Horecazaken
• Geert Beudel: Schietdisciplines en Kleding
• Harald van Poorten: Schietdisciplines en Kleding (opvol-

ging Geert)
• Wim Uenk: Korpszaken,  technische zaken en buitenter-

rein

Vanaf volgend jaar vinden de bestuursverkiezingen weer 
in november plaats omdat een wisseling van bestuursle-
den in juni niet verantwoord blijkt i.v.m. het drukke pro-
gramma in die periode. Fred en Geert stoppen overigens 
nog in juni 2020, vanaf dan gaat de nieuwe regeling in.

3. Notulen van de vorige vergadering (11 juni 2019)
De notulen van de vorige vergadering stonden in het 
Schuttersvizier. Hier zijn geen op- of aanmerkingen over 
en de notulen worden daarom ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen en uitgegane stukken
De vanaf de vorige vergadering ingekomen/uitgegane 
stukken worden doorgenomen, hier zijn geen vragen of 
opmerkingen over.

5. Wijzigingen programma Kermis en Schuttersfeest
Er is een commissie in het leven geroepen die zich met 
het vernieuwen van het programma m.b.t. Kermis en 
Schuttersfeest bezig houdt, namens het bestuur heeft 
Jelle Berends zitting in deze commissie.
Jelle geeft een korte uitleg over het door de commis-
sie opgestelde plan: het idee is om de zaterdag van het 
Schuttersfeest om te ruilen met de zaterdag van de ker-
mis (inclusief koning ophalen en mogelijk ook boogbe-
zoek) om weer een positieve draai aan de kermis te ge-
ven. Draaimolenkaartjes ophalen en het betalen van het 
lidmaatschap op de zaterdagavond voor de kermis blijven 
hetzelfde. Kaliber is inmiddels (noodgedwongen i.v.m. 
een andere aanvraag) al wel geboekt voor de zaterdag-
avond voor de kermis. De dinsdagavond van de kermis 
blijft vooralsnog in de huidige vorm bestaan.

Vragen uit de zaal:
• Hennie Zweers vraagt of het boogbezoek op de zondag 

van het Schuttersfeest hetzelfde blijft. Jelle antwoordt 
dat dit inderdaad hetzelfde blijft.

• Camil Staring merkt op dat er tijdens de kermis in de 
pauzes helemaal geen muziek meer was. Jelle ant-
woordt dat dit meer mensen is opgevallen en dat dit 
inmiddels al is opgepakt.

• Rob ter Wiel vraagt hoe het met de voorgestelde afwis-
seling van de bogen Annaplein/Oud Zevenaarseweg zit. 
Peter antwoordt dat we deze twee bogen tweejaarlijks 
willen afwisselen, een probleempunt daarbij is nog wel 
de verzorging van de broodjes. In het voorjaar van 2020 
komt er een aparte vergadering met de bogenbuurten, 
waarbij dit punt ook aan de orde zal komen.

Peter meldt tenslotte een wijziging in de jurering van de 
bogen vanwege het stoppen van de huidige juryleden van 
zustervereniging St. Andreas. Omdat we geen nieuwe ju-
ryleden kunnen vinden willen we nu de bogenbuurten de 
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bogen laten beoordelen (met uitzondering van de eigen 
boog uiteraard).

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wij-
zigingen in het programma voor Kermis en Schutters-
feest.

6. Bespreking jaarprogramma
De voorzitter neemt de agenda (zoals opgenomen in 
het Schuttersvizier) door, met een paar aanvullingen:
• Zondag 17 mei Kringdag EMM Groessen.
• Zaterdag 20 juni is toegevoegd aan het kermispro-

gramma.
• Zondag 30 augustus vindt het jaarlijkse bierpulschui-

ven van Crescendo weer plaats, het bestuur zou het 
zeer waarderen als er dit jaar ook enkele teams na-
mens EMM aanwezig zouden zijn.

• Zondag 6 september Federatieve Schuttersdag Ulft. 
Peter van Onna vraagt of we daar per bus naar toe 
gaan, de voorzitter antwoordt dat dit hoogstwaar-
schijnlijk wel het geval zal zijn.

• Zondag 27 september Schuttersfeest, de zaterdag ver-
valt.

• De datum van de Pronkzitting klopt niet, dit moet vrij-
dag 13 + zaterdag 14 november zijn. Nagekomen in-
formatie: de Pronkzitting wordt in 2020 op vrijdag 20 
+ zaterdag 21 november gehouden.

De vergadering gaat akkoord met dit jaarprogramma.

7. Kaderzaken
Namens de kadercommissie deelt Jennifer Bus mee dat 
Rob ter Wiel en Esther van Vuuren de kascontrole (ka-
derkas) van de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd 
(i.v.m. de geboorte van Suze heeft er in 2018 geen kas-
controle plaats kunnen vinden). Rob geeft aan dat alles 
perfect in orde is, maar dat de taken van de kadercom-
missie op dit moment grotendeels op Jennifer neerko-
men. De voorzitter geeft aan dat het bestuur hier reeds 
mee bezig is.
Rob is aftredend als lid van de kascommissie, Artje El-
ferink geeft zich op als nieuw lid. Volgend jaar is Esther 
aftredend.

8. Wat verder ter tafel komt
• Peter: we zijn voor volgend jaar op zoek naar twee 

nieuwe bestuursleden omdat Fred Groenen en Geert 
Beudel dan gaan stoppen, daarnaast zijn ook de ta-
ken van Willy Staring en Paul Lemm nog vacant. Peter 
doet daarom een oproep aan de leden.

• Peter: wie heeft er nog problemen met het nieuwe 
uniform? Ook moeten de oude uniformen nog inge-
leverd worden. Binnenkort volgt er een mail hierover 
via de sectievertegenwoordigers, Koningsdag (27 
april) moet alles gereed zijn.

• Wim Uenk heeft een commissie t.b.v. de kermisattrac-
ties samengesteld, de commissie bestaat uit Wim zelf, 
Gerben Staring en Jonny Goris.

• Harry Elferink: de reiscommissie voor het EST 2021 is 

gestopt omdat er veel te weinig aanmeldingen zijn.
• Peter: de groep oud-kaderleden heeft een voorstel 

ingediend voor de aanleg van een Jeu de Boulesbaan 
achter het schuttersgebouw. Het bestuur heeft hier 
inmiddels mee ingestemd.

• Peter: de St. Martinuskerk gaat in 2021 dicht, Willy 
Staring heeft namens EMM plaatsgenomen in de 
groep die zich hier mee bezighoudt. Dit loopt, alleen 
valt er nu nog weinig te vertellen.

• Peter is nog in conclaaf met de belastingdienst om de 
Duitse BTW m.b.t. de uniformen terug te vragen. Dit 
blijkt behoorlijk lastig maar levert wel het nodige op. 
Eind dit jaar horen we of het gaat lukken.

• Jelle Berends: Linda Gerritsen stopt met de opmaak 
van het Schuttersvizier (ze blijft nog wel redactielid), 
we zoeken daarom iemand anders die de opmaak wil 
verzorgen.

• Jelle Berends: de kaartverkoop voor de Retteketet 
Kerstshow loopt goed.

• Sander van Limbeek: de Rabobank Clubkasactie heeft 
736 Euro opgeleverd.

• Peter: de statiegeld actie van de Coöp heeft 420 euro 
opgeleverd.

9. Rondvraag
• Gerrie Staring: EMM heeft een nieuw logo waaraan 

voor zijn gevoel echter een schutter ontbreekt. Peter 
geeft aan dat hier goed naar gekeken is, bovendien 
zijn de gebruiksvoorwerpen van de schutters in het 
logo opgenomen. Daarnaast stond er ook geen schut-
ter in het oude logo.

• Pascal Staring: complimenten voor de organisatie van 
de zaterdagavond van het Schuttersfeest.

• Pascal Staring: wat gebeurt er met “Vrienden van 
EMM”? Peter: we willen hier wel mee doorgaan, 
evenals met de bordsponsors maar er moet nog wel 
een goed plan voor komen.

• Edwin Jansen: gaan we de zaterdagavond voor de ker-
mis ook de weg op? Peter: ja, dat is wel de bedoeling, 
de zaterdagavond van het Schuttersfeest vervalt na-
melijk.

• Hennie Zweers (commandant) bedankt iedereen voor 
de snelle opkomst na het eerste fluitje, dit is prima 
gegaan in het afgelopen seizoen.

• Joost Berendonk: is er nog een mogelijkheid om witte 
broeken bij te kopen? Peter: ja, dat kan. Als de oude 
nog mooi wit is kun je deze ook gebruiken.

• Rob ter Wiel: Rob vindt dat we de zaterdagavond voor 
de kermis geen boog moeten bezoeken. Jelle en Peter 
geven aan dat dit nog niet helemaal duidelijk is, hier 
komen we tijdens de kermisvergadering op terug.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwe-
zigheid en sluit iets voor negen uur de vergadering. Hij 
roept vervolgens de aanwezige leden van de klusploeg 
naar voren om de klusploeg een presentje aan te bie-
den: een nieuwe accuboormachine. 

Van het bestuur
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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.

Gezocht: Nieuw redactielid Schuttersvizier

Beste lezer,

Het nieuwe jaar is weer begonnen,
Dus dat betekent dat de eerste schuttersvizier voor dit jaar weer klaar is.
Ook de eerste activiteiten staan voor de deur namelijk de rommelmarkt in Maart.
Voor meer activiteiten dit jaar in ons schuttersgebouw kunt u kijken op onze website.

Groet,

De redactie

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

Inleverdatum kopij 

nummer 2:

6 april 2020
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- Het Retteketet Kerstspektakel weer heeft plaats gevonden?

- De Retteketet Showband wel heel veel confetti gebruikten?

- Daardoor wel professionele stofzuigers zijn aangeschaft?

- Deze zo goed werken dat je de vloerbedekking van de schietzolder kunt krijgen?

- De klusploeg meerdere weken gebouwd heeft aan de aankleding?

- Zij zelfs een kerktoren hebben gebouwd met een werkende kerkklok?

- Ooy hier op de zaterdagavond van wakker heeft gelegen?

- Martien G. het vrijwilligersrooster zo goed had ingepland dat hij met vakantie ging?

- Er zelfs levende standbeelden waren?

- Onder andere een van Meester Jorna?

- Dit jaar de entreekaartjes waren gebaseerd op tegels met spreuken?

- Onze koning een speciaal privilege had tijdens de zondag?

- De glazenhalers hem het bier kwamen brengen?

- Ons koningspaar eveneens graag beelden van de kermis terugkijkt?

- Zij misschien daarom een 40 inch televisie hebben gekoccht?

- De klusploeg een nieuwe boormachine heeft gekregen?

- Wim U. de tent sinds lange tijd niet heeft afgesloten na een evenement?

- Ooy een vuurwerkvrije zone had?

- Wim J.’s verjaardag wel werd ingeluid met vuurwerk?

- Tegenwoordig bij evenementen een echte uitsmijter staat?

- De Kermis al op zaterdag begint dit jaar?

- Peter van O. 50 jaar is geworden?

- Hij echter niet goed heeft gekeken naar de houdbaarheidsdatum van het bier?

- Dit tijdens het zetten van de pop aan het licht kwam?

- Peter G. en Fred G. naar de Filipijnen op vakantie gaan?

- Ze met hetzelfde vliegtuig terug komen?

- Wilco W. een “pooierbak” heeft sinds kort?

- Geert B. misschien daarom minder voorzichtig is met zijn auto?

- Jelle B. zijn tuin heeft versierd met de tegels van de Retteketet?

- Donderdagavond ook bordspellen worden gespeeld in de tent?

- Wij van Crescendo een mooie klok hebben gekregen voor ons jubileum?

- Het “Ooyse Kwartiertje” daardoor wel eens gevaar kan oplopen?
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Evenem
enten

Kleintje Kermis Ooy 18 April 2020

Voor het 4e jaar op rij organiseert 
E.M.M. samen met Topband KalibeR 
het feest “Kleintje Kermis” op zaterdag 
18 April 2020.

Een feest voor iedereen die toe is aan 
een topavond zo mooi net na de carna-
val en voor het kermisseizoen.
Uiteraard zal KalibeR weer alle regis-
ters opengooien en zullen ze de unieke 
feestsfeer weer creëren die iedereen in 
de Liemers, er daarbuiten, van deze ras 
muzikanten kent.
Daarnaast hebben we voor deze avond 
ook weer twee artiesten geboekt en 
voor dit jaar hebben we gekozen voor 
zanger Kafke en Anthony Joosten.

Wie is: Zanger Kafke
Wat als een mooie café grap begon van 
een aantal vrienden loopt in een paar 
maanden tijd volledig uit de hand. Zijn 
eerste single “Onze Dag” is een regel-
rechte hit. Ondanks de in de eerste 
maanden niet altijd even zuivere zang 
blijkt ‘Kafke’ een ras echte entertainer. 
Binnen een half jaar zijn, zijn nummers 
al meer dan 500.000 keer gestreamed, 
is een radio debuut live bij 3FM een feit 
en gaat het Zuiden elk weekend los op 
de dansbare Nederlandstalige hitjes 
van Zanger Kafke !!
In 2018 trekt hij de ingezette lijn door. 
Eind april brengt hij zijn zomerse single 
‘Springen’ uit wat een hit wordt, daar-
naast brengt hij ook nog de nummers 
van Kerstmis tot Carnaval en de Finale 
uit. Eind december 2019 staat hij in een 
uitverkochte poptempel 013 in Tilburg.
Kortom, Zanger Kafke staat garant voor 
feest. (www.zangerkafke.nl)

Tevens hebben we Anthony Joosten 
weer vastgelegd. Anthony was er 2 jaar 
geleden ook bij en was toer nog in de 
opstartfase. Inmiddels zal met Kleintje 
Kermis net zijn 3e single uitgebracht 
worden. Kortom: een lokale aanrader!

Meer informatie over Kleintje Kermis op 
www.kleintjekermisooy.nl
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Van het Koningspaar 
 
 
 

36 jaar Hand- en Kruisboog Korps, 
een terugblik (1) 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

 
Begin jaren 80 van de vorige eeuw nam het bestuur van EMM het initiatief een hand- en 
kruisboogkorps op te richten. Al gauw waren er enthousiaste leden te vinden die zich in deze 
schietsporten wilden bekwamen. Ook waren er liefhebbers buiten de vereniging die zich 
aanmeldden. De vereniging investeerde in materiaal en er werd een bevoegd handboog-
instructeur aangetrokken die de fijne kneepjes van het vak kon bijbrengen. Eigenlijk juist niet 
knijpen in die boog was het advies.  
De donderdagavond werd de vaste oefenavond en er werd fanatiek geoefend. Na afloop was de 
bar geopend om ook het sociale aspect te versterken. Het moet gezegd worden, ook hierin was 
het een ijzersterke club. Steevast werd om een uur of tien de lijst opgemaakt voor de bestelling bij 
Cor’s cafetaria of de Methen. Voor Jan Buiting altijd 2 broodjes tartaar en voor Frans Polman een 
brödje hamburger met klinknägels (champignons, red.). Het waren gezellige avonden die 
regelmatig uitliepen tot in de kleine uurtjes. 
  
De HKK deed tijdens schuttersconcoursen mee aan het prijsschieten en bezocht ook de landelijke 
schietconcoursen. Vele prijzen werden er door EMM weggesleept. Een van de topschutters was 
wel Jan Bolder, die een zeer vaste hand had. 
Daarnaast groeide de behoefte om tijdens de optochten op straat mee te lopen. Financieel gezien 
was dat een uitdaging voor de vereniging. Dus werd er een grootse bingoavond georganiseerd om 
de nieuwe pakken te kunnen bekostigen. Het werd een groot succes en door zelfwerkzaamheid 
van de leden werden pakken en bogen gemaakt. Kermis 1983 was het zover en het nieuwe HKK 
kon zich presenteren aan de buitenwacht. Dat de kleurstelling en het ontwerp geslaagd was kon je 
horen aan de reacties van het publiek langs de kant van weg. Dit werd bevestigd tijdens deelname 
aan concoursen en andere optochten.      
           . . . . . . . . .wordt vervolgt 

 
De eerste “lichting”, kermis 1983 
Staand v.l.n.r.: Jan Bolder, Henk Peters, 
Theo Klaassen en Wim Westerop 
 
 
Zittend v.l.n.r.: 
Helma, An Jorna en Gerda van den Berg 
 
Noot: Alice Witjes was ook al lid, maar door 
omstandigheden niet op de foto.  
 
Foto gemaakt voor het huis van fam. Gesthuizen 
aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar 
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Wetenswaardigheden 
 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HKK is het niet eens met het beleid in Zevenaar   
en neemt het heft in handen.  
 
 

 HKK Wiefkes tijdens de Zeskamp van EMM 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welke schutterij  had ook alweer al eerste een vrouw als “Koning” in Zevenaar  
 

 
Parade tijdens het schuttersfeest  
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Ingezonden
Retteketet weer onder de indruk van de gastvrijheid in Ooy
Voor ons als Retteketetters is de jaarlijkse kerstshow heel bijzonder. Er staan dan nieuwe nummers op 
ons repertoire, er komen veel vrienden, familieleden en bekenden kijken en we mogen onze nieuwe 
showkleding aan. Maar waar we allemaal vooral door gecharmeerd zijn is de saamhorigheid die door dit 
feest ontstaat. Iedereen Helpt ons om er een bijzonder weekend van te maken en daardoor hebben we 
elk jaar weer zin om er een spektakel neer te zetten.

Zonder alle vrijwilligers zou er geen kerstshow bestaan. Daar zijn we ons terdege van bewust. We gebrui-
ken dit moment dan ook graag om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet. Met name uiteraard de 
schutterij en het bouwteam onder leiding van Ben Balk. 

De kerstshow is voor de band de aftrap voor een nieuw feestseizoen. En het belooft een top feestjaar 
te worden. 2020 is inmiddels volgeboekt en de aanvragen blijven binnenkomen. Je kunt de kerstshow 
alvast in je agenda zetten. Want als het aan ons ligt zetten we op 19 en 20 december 2020 de Schut-
terstent weer op z’n kop!

Groeten van Han, Marian, Margit, Willeke, Emiel, Pablo, Jan-Willem, 
Ruud, Theodor, Gijs en Kristel
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Zonder (aangeleverd) 

kopij kunnen wij ons 

mooie blad niet naar 

onze wens maken..... 
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In het Vizier
Man /Vrouw?
Kearl moar af en toe een old wief

Wat is je leeftijd?
Old

Gezinssamenstelling?
Vrouw, 2 blage en un hond

Waar heb je je partner ontmoet?
In de olde wip-inn

Waar woon je?
Mooiste plekske in Ooy

In wat voor huis?
Veur mien un mooi huuske

Wat voor werk doe je?
Van niks iets moois maken

Ben je geüniformeerd bij de schutterij?
Joa met un heavig mooi pak

Doe je vrijwilligerswerk bij de Schutterij? (Zo ja, zoals? Denk ook aan evt commissies)
Joa waor ut kan buk dur altied

Hoeveel jaar ben je lid van de schutterij?
Beheurlijk lange tied al

Wat is je schuttersgevoel?
In hart en nieren

Waar ga je graag naartoe als je uitgaat?
Mik niks uut als ze maor Veltins hemme

Favoriete vakantie?
Met un putje bier in de hand een bietje oldehoeren

Welke mop heb je voor het laatst gehoord?
Papa woar is dat ding die de piepers schilt?    Die is mien blouse aan ut strieke

Wil je verder nog iets kwijt?
       Same kuwwe een hoop veur mekaar kriegen

Ra, Ra wie is dit?
Het antwoord in de volgende Schuttersvizier.

In het vizier
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Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
 

30



Jaargang 37  •  01-2020  •  Winter 31Jaargang 37  •  01-2020  •  Winter

Uit de inzendingen van de vorige puzzel heb-
ben wij weer een winnaar geloot. De gelukkige 
winnaar van de prijs is Alex van Alst! Van harte 
gefeliciteerd! Het goede antwoord was name-
lijk: Waar staat de afkorting EMM voor? Dat is 
uiteraard: Eendracht Maakt Macht! De prijs zal 
zo snel mogelijk gebracht worden!

Wil jij kans maken op een cadeaubon ter waarde 
van 15 euro van de Groenrijk? Stuur het juiste 
antwoord dan op naar schuttersvizieremm@
gmail.com of stuur het antwoord per post op 
naar Slenterweg 2, 6905 DM Zevenaar, t.a.v. Re-
dactie Schuttersvizier!

Veel plezier en succes met het oplossen van deze 
puzzel!

W
oordzoeker
• AANKOMENDE
• AFSLUITEN
• BOORMACHINES
• CONFETTI
• CONSUMPTIES
• DIKKE
• FILIPIJNEN
• JAREN
• KERKKLOKKEN
• KERMISSEN
• KERSTSHOWS
• KLEINTJE
• MAALTIJDEN
• MOSTERD
• STOFZUIGERS
• TEGELTJES
• TWEEDUIZEND
• TWINTIG
• UITSMIJTER
• VAKANTIE
• VLIEGTUIG
• VRIJWILLIGERS

H E S E J T L E G E T A E D F
T K L E I N T J E U A N N D E
Z E A P I D E C O N F E T T I
U B Z F I T Z S K E Z R M N G
D S O K S L P O S I M A A E I
F R K O K L M M U I A J K K U
I E E E R E U D U L M T L K T
L G I T N M E I T S W R J O G
I I K D S E A I T I N K E L E
P U E U W O J C N E N O N K I
I Z E T N D M T H O N P C K L
J F S R E G I L L I W J I R V
N O L N O G V A K A N T I E S
E T S U I T S M I J T E R K E
N S S W O H S T S R E K S N ?
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José Stevens
Schoonheidsspecialiste

Medisch Pedicure

Gennepskamp 10 • 6901 HL  Zevenaar
0316 - 52 77 57 • www.josestevens.nl
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01-01  Peter van Onna
07-01  Marloes ter Wiel
07-01  Ruben Berends
08-01  Roel Schepers
10-01  Wim Jansen
17-01  Ivo van Huet
29-01  An Jorna
31-01  Esther van Vuuren

05-04  Anton Bus
16-04  Jennifer Bus-Vos
19-04  Martine Vos
25-04  Renè ter Wiel
26-04 Sander van Limbeek

01-07  Thea Klutman
05-07  Gerda van den Berg
06-07  Harm Zweers
09-07  Mike Kruys
09-07  Sjors Kruys
12-07  Ronald Lemm
24-07  Dirk Spruyt
22-07  Cindy Derksen
27-07  Guus Bus
29-07  Meike van Alst
30-07  Robert Lemm

03-10  Alex van Alst
03-10  Harry Elferink
11-10  Ben Balk
12-10  Joeri Kruys
20-10  Jeroen ter Wiel
27-10  Stacey Marcks
28-10  Alexander Staring
31-10  Jan Berendsen

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

02-05  Joost Berendonk
02-05  Artje Elferink
04-05  Arianne Schoof  
06-05  Femke van Vuuren
08-05  Tjitske Staring
09-05  Rob ter Wiel
10-05  Pascal Staring
15-05  Schutterij E.M.M.
19-05  Linda Gerritsen 
21-05  Peter Janssen
25-05  Iwan ter Wiel
31-05  Henk Godschalk

01-08  Bart van Alst
04-08  Hennie Zweers
05-08  Paul Sloot
09-08  Peter Gertsen
11-08  Erica Staring-
11-08  Kristel Derksen
25-08  Camil Staring
29-08  Wim Uenk
31-08  Debbie Zweers- 
31-08  Nickey Kruys

03-11 Thijs Janssen
06-11 Willy Staring 
12-11 Fred Groenen
14-11 Amanda Bruns
16-11 Rosita Kruys
18-11 Paul Staring
20-11 Robin Kruys
24-11 Astrid Staring
25-11 Martien Gertsen

01-03  Job Gertsen
06-03  Harry Bruns
11-03  Martijn Elshof
23-03  Jelle Berends
27-03  Hermi zweers
28-03  Stefan Lemm
29-03  Harald van Pooten
31-03  Roos Wanders

10-06  Wouter Lemm
13-06  Geert Beudel
14-06  Jordi van Embden
26-06  Danielle Gertsen 
26-06  Tony van den Berg

06-09  Rick Berendsen
12-09  Quchalin Zweers 
13-09  Jouri van Embden
13-09  Esther Weenink
23-09  Justin Kruys
26-09  Edwin Jansen

02-12 Ria van den Beld
06-12 Marjolein Berendsen
11-12 Tim Gertsen
12-12 Gerrie Staring
15-12 Frank van Embden
15-12 Vera Erkelens
16-12 Alice Witjes
20-12 Paul Lemm 
22-12 Martijn Lemm
27-12 Teun Zweers

Januari Februari Maart

April Mei Juni

Juli Augustus September

Oktober November December

VerjaardagskalenderVerjaardagskalender
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Wanneer          Wat                  Wie    Waar

22 - 25 Febr  Carnaval       CV Toetenburgers  EMM gebouw

Zon 08 Mrt  Rommelmarkt     EMM    EMM gebouw

Zon 29 Mrt Indoor vendelen    Wilhelmina  Didam

Zat  04 Apr  Kaderfeest (1e zaterdag april)    EMM   EMM gebouw

Zat  18 Apr  Kleintje Kermis      EMM - Kaliber   EMM gebouw

Ma  27 Apr  Koningsdag     St Martinus school  Schoolplein

Zon 17 Mei Kringdag de Liemers    EMM Groessen  Groessen

Zon 07 Jun  Koningschieten      EMM    EMM geb&ter

Din 09 Jun  Kermisvergadering; 20.30 uur    EMM    EMM gebouw

Zat 20 Jun Schuttersavond/Kermis    EMM & Crescendo EMM gebouw

Zon 21 Jun  Processie      EMM & Crescendo  Oud-Zevenaar

Zon 21 Jun  Kermis       EMM & Crescendo  EMM terrein

Ma 22 Jun  Kermis       EMM & Crescendo  EMM terrein

Din 23 Jun  Kermis       EMM & Crescendo  EMM terrein

Zon 30 Aug Bierpulschuiven     Crescendo  EMM gebouw

Zon 06 Sep Federatief concours    Eendracht Ulft  Ulft

Zat 12 Sep Jongdierendag     KPV   EMM gebouw

Zon 27 Sep Schuttersfeest     EMM    EMM gebouw

Vrij 20 Nov Pronkzitting     Toetenburgers  EMM gebouw

Zat 21 Nov Pronkzitting     Toetenburgers  EMM gebouw

Din 24 Nov Ledenvergadering    EMM    EMM gebouw

Zat 19 Dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw

Zon 20 Dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw
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Administratiekantoor Ikink
hét adres voor uw bedrijfsadministratie

Administratiekantoor Ikink
Paul Ikink De Gasperistraat 11 www.ikinkadministratie.nl
telefoon 06-12110062 6904 LV  Zevenaar info@ikinkadministratie.nl

 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.

Zuiderlaan 18, 6905 AE ZevenaarZuiderlaan 18, 6905 AE Zevenaar


