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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: Peter Gertsen a.i. - T: 0316-280273 - 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.
   
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.   
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Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

Aan het begin van dit jaar in de eerste uitgave van dit schuttersvizier,  keek ik even terug naar 2019 maar 
ook wat er komen gaat in het nieuwe jaar 2020!
Wat ik in de vooruitblik schreef is inmiddels grotendeels achterhaald.
Op dit moment  staan we met ons allen midden in een hele  bijzondere situatie; het coronavirus!           
Wat hadden we met ons allen graag gehad dat dit onze deur voorbij zou gaan.

Wij allemaal hebben er mee te maken in ons werk, privéleven,familie en ook bij alle verenigingen en 
ook bij onze schutterij. Het belangrijkste is natuurlijk dat ieder z’n gezondheid goed blijft  maar ook het 
behoud van werk en voor de ouderen om ons heen  de sociale contacten met hun dierbaren. Allemaal 
belangrijke zaken die nu ineens erg onder druk staan. 
Dit onderstaande stukje was een  onderdeel van mijn voorwoord in de vorige uitgave, en blijkt ook nu 
weer erg toepasselijk.

“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.”
Ik wens jullie allemaal en ook voor jullie naasten veel gezondheid ,sterkte en wijsheid en vergeet niet, 
Samen slaan we er ons doorheen hoe lastig het soms ook is.

Door de laatste persconferentie van Premier Rutte in April werd het al snel duidelijk wat de nieuwe 
maatregelen  voor Schutterij EMM en alle andere verenigingen gaan betekenen.
In  de nieuwe agenda 2020  vol met activiteiten zoals U dat van ons gewend bent, komt ineens  abrupt 
een  kink in de kabel,het schuttersseizoen is dan ook amper begonnen en  inmiddels tot en met  1 
september moet in opdracht van de overheid en de instanties die hun adviseren alles gecanceld worden. 
In onze geschiedenis weten we dat er in de oorlogsjaren ook een of meerdere kermissen niet hebben 
plaats gevonden .Nu, jaren later, herhaald dit zich helaas weer. Toen werd het koningschap langer door 
het zelfde koningspaar ingevuld en nu zal dat door Frans en Alice ook weer gedaan worden; alleen weten 
we nog niet precies wanneer we met ons allen samen naar buiten kunnen treden .

Ook denken we aan onze zusterverenigingen: geen Breulyfeest en  geen bierpulschuiven. Ook deze 
verenigingen hebben hier mee te handelen. Het normaal zo actieve Ooy ligt grotendeels stil; alleen 
achter de schermen wordt er nog wat vergaderd en op gepaste wijze gewerkt aan de voortgang van de 
vereniging.
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen bij EMM: nadat we eind 2019 afscheid genomen hebben 
van ons geweerkorps kunnen we weer mededelen dat er een nieuwe groep vrienden  is opgestaan om dit 
korps weer te laten herleven en met frisse moed  er wat moois van te maken…. Succes !

Samen en niet alleen!
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Gelukkig kunnen de jeugdvendeliers weer gaan oefenen op de vrijdagavond door de versoepelende 
maatregels vanuit Den Haag, en als de  horeca met  de 1,5 meter regels weer open mogen zijn, zullen 
ook wij  de wekelijkse clubavond gaan oppakken.Laten we hopen dat we snel op verantwoorde wijze 
weer kunnen samenzijn , het sociale leven is voor iedereen een belangrijk onderdeel in zijn leven.
10 maart jl. kwam onverwacht het bericht dat Sander van Limbeek  stopt  met zijn 
Penningmeesterschap; ivm  zijn werk is het bij nader inzien slecht te combineren en omdat er geen 
directe vervanger is wordt dit nu binnen het bestuur opgepakt met ondersteuning van Paul Sloot.

We blijven actief met al het reilen en zeilen binnen onze schutterij  en daarbij weten wij ons gesteund 
door jullie allen. Door jullie kunnen wij dit blijven voortzetten en volhouden zodat we zo spoedig 
mogelijk weer de schuttersactiviteiten kunnen oppakken.

Nu  rest mij  iedereen een gezond schuttersseizoen te wensen ondanks het ontbreken van onze mooie 
schuttersactiviteiten en laten we ervan uit gaan dat we aan het eind van het schuttersseizoen met het 
schuttersfeest samen kunnen proosten op het leven ….hier in ons prachtige Ooy.

Tot snel bij EMM. 
Peter Gertsen

Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar

Van het bestuur

Kermis in coronatijd.....
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     SCHUTTERSVIZIER     

  wordt mede mogelijk gemaakt door onze 

ADVERTEERDERS.
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Van 22 tot 25 februari hebben de Toetenburgers, o.l.v. 
prins Ashley en adjudant Jeroen, weer flink carnaval ge-
vierd in de residentie van de Toetenburgers. Helaas kon-
den ze de beker voor de 1e prijs van de wagen niet tonen 
omdat door de storm de optocht was afgelast. 

Op zondag 08 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse 
rommelmarkt. Helaas vielen de aanmeldingen tegen en 
ook hier werkte de voortekenen van het Corona ook niet 
mee aangezien er ook al wat kraamhouders twijfels had-
den of men wel of niet moest komen. Uiteindelijk heb-
ben we, als organisatie, besloten om de rommelmarkt 
geen doorgang te laten vinden. We hebben alle kraam-
houders persoonlijk gebeld om de reden van het niet 
doorgaan mee te delen waar gelukkig begrip en waar-
dering voor was.

In de bestuursvergadering van 11 maart werden we ver-
rast door de beslissing van Sander om per direct te stop-
pen binnen het bestuur waardoor de functie van pen-
ningmeester weer vacant is geworden, vooralsnog heeft 
Peter deze taak weer op zich genomen. Dit houdt wel in 
dat we nog altijd op zoek zijn naar 3 nieuwe bestuursle-
den waar we verderop in de Schuttersvizier nog op terug 
komen.

In de weken daarna begon het toch serieus te worden 
en werd het ene naar het andere evenement afgelast en 
konden ook wij beginnen te strepen en aan de andere 
kant allerlei scenario’s gaan bedenken waarbij alles on-
zeker was/is. Hierbij merken we wel hoe geweldig het is 
om een prachtig eigen gebouw te hebben waardoor we 
een stuk flexibeler zijn.
E.M.M. Groessen gaf aan dat zij de Kring dag de Liemers 
geen doorgang gingen laten vinden. Voor ons zou Zater-

dag 16 Mei dan een mooi alternatief zijn voor Kleintje 
Kermis i.p.v. 18 April.
Helaas bleek al na een paar dagen dat het dat ook niet 
ging worden omdat alle evenementen, eerst tot 01 juni 
en nu, tot 01 september geen doorgang mochten vinden 
(op het moment dat ik dit schrijf). We zijn dan ook blij 
dat we toch nog een Kleintje Kermis kunnen houden op 
10 Oktober 2020.

In de laatste bestuursvergaderingen, gehouden op af-
stand in een kleiner comité, hebben we geprobeerd om 
diverse scenario’s door te spreken voor het resterende 
jaar waarin we natuurlijk afhankelijk blijven van de be-
richtgeving van het RIVM. 

Op 21 April kwam dan het verlossende woord toen zelfs 
bleek dat onze jaarlijkse kermis ook geen doorgang mag 
vinden. Het kermis comité heeft ontzettend veel werk 
verricht om dit jaar weer kermisattracties te krijgen en 
zullen hier verderop in het Schuttersvizier op terug ko-
men.

Voor zover we nu weten gaan we elkaar hopelijk weer 
treffen in het laatste weekend van September tijdens het 
Schuttersfeest wat we, zoals eerder op zaterdag en zon-
dag willen vieren, met een beetje extra. We zijn hiervoor 
aan het kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Daarnaast hopen we dat we veel schutters mogen ont-
vangen op 10 Oktober in Ooy bij Kleintje Kermis.

Namens het bestuur,
Jelle Berends

Van de bestuurstafel

Van het bestuur
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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 
ledenadministratie@schutterijemm.nl 

           
Rietje Lether
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



Jaargang 37  •  02-2020  •  Lente12

José Stevens
Schoonheidsspecialiste

Medisch Pedicure

Gennepskamp 10 • 6901 HL  Zevenaar
0316 - 52 77 57 • www.josestevens.nl
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Eendracht Maakt Macht (wanneer mensen samen-
werken kan men veel bereiken) 

bron www.woorden.org

We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, hier 
is al eerder aandacht aan gegeven echter tot op heden 
zonder resultaat. Om tot dezelfde bestuurssamenstel-
ling te komen als we tot 2019 hadden hebben we op 
dit moment plaats voor 3 nieuwe bestuursleden.

Voor het Dagelijks Bestuur zijn we op zoek een penning-
meester en tevens zijn we op zoek naar een bestuurs-
lid Technische Zaken en een bestuurslid Acquisitie 
waarbij het zeker bespreekbaar is om de taakverdeling 
binnen het huidige bestuur te herverdelen.

Een veelgehoorde uitspraak is: Daar heb ik geen tijd 
voor, maar hoeveel tijd is het werk van een bestuurs-
lid:
• 1 keer per maand een bestuursvergadering volgens 

een vast rooster dat ruim van tevoren in overleg 
wordt vastgesteld. 

• 2 keer per jaar is er een ledenvergadering van Kring 
de Liemers en 2 keer per jaar van de Federatie, hier 
gaan we met 2 bestuursleden naar toe in wisselende 
samenstelling.

• Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taak binnen het 
bestuur en is hier de ene keer drukker mee dan de 
andere keer.

• Verder hebben we natuurlijk de evenementen waar 
we aan deelnemen.

• Tussendoor is er natuurlijk, indien nodig, onderling 
contact binnen het bestuur via app/mail. 

• Daarnaast moeten we zeker niet vergeten dat we 
binnen onze vereniging gelukkig een grote achter-
ban hebben waar we altijd een beroep op kunnen 
doen.

Je mag je dus goed realiseren dat je er NOOIT alleen 
voor staat, onze vereniging heet niet voor niets Een-
dracht Maakt Macht.

We zullen dus zeker niet ontkennen dat het tijd kost 
echter is de voldoening die je krijgt binnen onze veren-
ging ook ontzettend groot en de positieve sfeer binnen 
onze vereniging  draagt ook zeker bij aan het geheel.

Als voorbeeld is de voldoening groot als we compli-
menten ontvangen over onze Schutterij tijdens de 
rondgang met concoursen, als we met een feest als 
Kleintje Kermis / Retteketet Kerstshow de lachende 
gezichten zien, als we dinsdagnacht na de kermis weer 
kunnen terugkijken op een geslaagde kermis. Het is 
soms “hard werken” echter krijg je er ook veel voor 
terug. 

We hopen dat we met deze oproep het enthousiasme 
bij onze leden naar boven te kunnen halen om met 
ons in gesprek te gaan, zodat we binnenkort weer een 
voltallig bestuur hebben binnen onze geweldige Schut-
terij E.M.M. Ooy-Zevenaar.

Bestuur E.M.M. 

We zoeken versterking...!
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Van het bestuur
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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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Van het bestuur

15

OPROEP

Een oproep aan alle inwoners van Ooy om, ondanks dat de kermis helaas niet door mag gaan, de 
E.M.M. vlag met de kermis uit te hangen in het kader van saamhorigheid / verbondenheid.

E.M.M.  = Eendracht Maakt Macht

Ooy anno 2000 
In deze ongewone tijden heb je meer tijd om op internet zoal eens rond te kijken. Op een avond zat 
ik te kijken naar Facebook en kwam ik een filmpje uit 2000 tegen die in opdracht van de dorpsraad 
Ooy gemaakt is. Joost ter Heerdt is de cameraman en wordt rondgeleid door Jan Berendsen naar alle 
plekjes in Ooy.

In het begin een mooie opmerking van Jan Keultjes die zegt dat hij nergens een plekje kan voorstel-
len dat zo mooi is als Ooy. Vanaf de kerk gaat men de Oud-Zevenaarseweg over naar de Zuiderlaan en 
dan weer Heilige Huisjes.  Natuurlijk gaat het hier verder naar bijna alle straten van Ooy. Onderweg 
komen vele dorpsbepalende gezichten voorbij. Tijdens het kijken realiseer je dat er in de afgelopen 20 
jaar ook al heel veel bekenden er niet meer zijn. Zoals ik mijn vader zag bij de opname aan de Panner-
denseweg waar hij de kuikens liet zien. 
Dan zie je de feesten die dat jaar allemaal geweest zijn. Het 30 jarig bestaan van de Wip Inn die dan 
gevierd wordt. Natuurlijk zien we het koningschieten van dat jaar met later de kermis. Het feest van 
de Toetenburgers met natuurlijk het Breulyfeest. Het schuttersfeest met een rondje langs het bouwen 
van de diverse bogen. Tevens wordt er een kijkje genomen bij Crescendo, OBW en de scouting. Teveel 
om nu hier allemaal op te noemen. 

Ik zal verder maar niet teveel vertellen anders is de spanning er al af.
Gemakkelijk te vinden op YouTube (www.youtube.com) en vul “Ooy 2000” in en komt hij gelijk boven 
aan te staan. 

Totaal duurt de film 1 uur en 37 minuten waarna nog een filmpje zit vanuit 1964.
Mensen, nu vele feesten dit jaar niet doorgaan een mooie gelegenheid om eens terug te kijken naar 
alles wat er geweest is. Helaas denk ik er dan weer aan wat we dit jaar allemaal moeten missen. Laten 
we hopen dat 2021 een beter jaar gaat worden en alles weer een beetje normaal gaat worden zoals 
we dat in 2000 ook hadden.

Met vriendelijke groet,
Wilco Weenink



Kleintje Kermis Ooy 
10 oktober 2020

Helaas bleek 23 maart dat er i.v.m. het 
Corona virus definitief een streep kon 
door Kleintje Kermis Ooy op 18 April.

Dezelfde avond met de organisatie 
“online” overleg gevoerd en we waren 
het er wel over eens dat we dit gezellige 
feest ook in 2020 met jullie willen 
vieren. De jongens van KalibeR hebben 
direct gekeken of er nog mogelijkheden 
zouden zijn in het najaar van 2020 
waarbij 10 Oktober naar voren kwam. 
Van hieruit direct gaan schakelen met 
Leo Lukassen betreft Zanger Kafke en 
met Anthony Joosten. Woensdag 25 
maart 2020 kwam er vanuit alle hoeken 
groen licht, waarna we dit ook direct 
gedeeld hebben in de media.
We kunnen melden dat er ook in 2020 
een editie van Kleintje kermis Ooy gaat 
komen en wel op:

Zaterdag 10 Oktober 2020 

Normaal zien we Kleintje Kermis Ooy 
als start van het Kermis Seizoen, met 
de wetenschap van het moment van 
schrijven (01 mei) zal Kleintje Kermis 
2020 de boeken in gaan als HET FEEST 
van het Kermis Seizoen.
We zijn blij dat we dit mooie feest door 
kunnen laten gaan en dat we, samen 
met jullie, de tent op de kop kunnen 
zetten m.m.v. KalibeR, Zanger Kafke en 
Anthony Joosten.

Voor degene die graag meer informatie 
willen over deze topmuzikanten:
KalibeR (behoeft natuurlijk geen 
introductie meer)
Zanger Kafke (www.zangerkafke.nl)

WAT ALS EEN GRAP BEGON 
Van glazenhaler tot één van de populairste feestacts van 
Nederland. Van een grapje in 2017 van 4 vrienden tot een 
uitverkocht 013 Tilburg in 2019. Dat is Zanger Kafke in een 
notendop. Zanger Kafke laat met zijn Brabantse tongval 
en up-tempo Nederlandstalige feestnummers kroegen en 
festivals ontploffen. 
De inmiddels gouden single “Springen” zet het leven van 
Kevin Verhoeven in 2018 volledig op zijn kop. Meerdere 
singles en samenwerkingen (met onder andere Outsiders 
en FeestDJRuud) volgen. Twee jaar later is deze feestact niet 
meer weg te denken op plekken waar bier en confettie de 
boventoon voeren. Gewapend met de spreuk “Hoe meer 
jullie drinken, hoe beter ik ga klinken!” geeft hij ieder feestje 
een goud-gele  randje!
Anthony Joosten (www.anthonyjoosten.nl)

De al gekochte kaarten blijven geldig, kaarten zijn online 
verkrijgbaar via Eventgoose “Kleintje Kermis” en zullen vanaf 
September bij de voorverkoopadressen weer beschikbaar 
zijn.

Denk aan elkaar, blijf gezond en we hopen jullie, in ieder 
geval, ook te zien op 10 Oktober 2020 bij de 4e editie van 
Kleintje Kermis Ooy.

KalibeR en Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar

[onder voorbehoud van de richtlijnen RIVM]
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Foto’s 
van  vroeger
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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 is tijd voor 2e schuttersvizier van dit jaar!
I.v.m. de afgelasten activiteiten zal de schuttersvizier 
dit keer wat anders eruit zien als normaal.

Namens de redactie wensen wij u veel gezondheid toe!

Groet,

De redactie

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

Inleverdatum kopij 

nummer 3:

17 augustus 2020
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- Wilco W. in 2009 al niet met een heggenschaar om kon gaan? 

- Marjolein B. toen al gek op tasjes was?

- EMM vaak het nieuws heeft gehaald?

- Dit eveneens ging om het corona-spandoek?

- We in deze editie niet teveel in wilden gaan op corona?

- Dit toch gaat gebeuren?

- Kermis met een mondkapje een goed idee is volgens Linda G.?

- Het mondkapje dan wel het logo van de schutterij moet krijgen?

- Wij benieuwd zijn naar de ontwerpen die de leden ontwerpen?

- Er nog meer opties werden aangedragen om de kermis toch door te laten gaan?

- Kermis vieren in verschillende ploegen?

- Waarbij ieder 8 uur per dag mag vieren?

- Hele lange optochten om te voldoen aan de 1.5 meter?

- Meerdere dagen verspreid zodat de verdeling goed is?

- Een drive-in Hostie voor tijdens de schuttersmis?

- Wij benieuwd zijn wie goed kan dansen tijdens Kleintje Kermis op het nummer “Puberbrein” van Zanger Kafke?

- Iedereen inmiddels voldoende tijd heeft gehad om te oefenen?

- Camil S. een hekel heeft aan grasmaaien?

- Hij daarom elk jaar het gras laat omploegen?

- In het vizier in de vorige Schuttersvizier van Martien Gertsen was?

- De rommelmarkt voor de corona-crisis al niet door ging?

- Dit omdat een aantal tafels niet op tijd was doorgegeven?

- Kleintje Kermis 2021 misschien wel op Curaçao gevierd kan worden?

- Rick B al voor de uitbraak van het virus Corona verschijnselen had?

- Hij voor en tijdens de carnaval de symptomen had?

- Linda G. nu zeker weet dat het onderwijs niets voor haar is? 

- Het bier in de tent voor het eerst over datum leek te gaan?

- Vergaderen via de computer voor sommigen nog te hoog gegrepen is?

- Het daarom maar goed is dat er zo’n grote zaal is?

- De evenementenkalender nu wel heel leeg is gelopen?

- Ondanks dat er geen schuttersnieuws is we een mooie Schuttersvizier hebben kunnen maken?

- Dit een goed moment is om de woordzoeker toch echt eens in te gaan vullen? 
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Ingezonden
De kermis
In het verleden werden de kermisattracties in Ooy 
volledig door de gemeente Zevenaar geregeld. Toen 
hier een eind aan kwam, zijn we in zee gegaan met een 
“ kermisorganisatie”. In die periode kon het niet op 
met de wat grotere attracties.
Na dat tijdperk hebben we de gemeente Zevenaar 
zover gekregen om de botsauto’s te organiseren, en 
we zorgden zelf voor de overige attracties.
Tot voor een paar jaar terug ging dit redelijk goed, 
maar de gemeente had ook al moeite om exploitanten 
in Ooy te krijgen en ze kwamen of te laat of zelfs 
helemaal niet opdagen.
Nu heeft de gemeente Zevenaar besloten om ook hier 
mee te stoppen. 

Na wat informeren en goed om je heen kijken, kom je 
erachter dat het eigenlijk een landelijk maatschappelijk 
probleem is waar ieder dorp/buurtschap mee te 
maken heeft. En ik bedoel hier: het teruglopen van 
bezoekersaantallen op een (kleine) kermis omdat de 
exploitanten het laten afweten vanwege een verwachte 
teleurstellende omzet.
Je komt in een vicieuze cirkel terecht; géén attracties-
géén bezoekers en vice versa.

Nadat er enig commentaar is geweest op het aantal 
attracties de afgelopen kermis(sen), is er een commissie 
opgericht bestaande uit: Wim Uenk, Gerben Staring en 
Jonny Goris.

Ons doel is om er weer een kermis van te maken waar 
ouders en/of grootouders graag naar toe gaan met 
hun (klein)kinderen. Maar ook de wat oudere jeugd 
moet weer aan hun trekken kunnen komen. Het moet 
weer een familiefeest worden voor jong en oud, mét 
attracties op het veld.

Inmiddels hebben we véél contact gehad met diverse 
exploitanten uit heel Nederland en kwamen we uit bij 
Tim Stuijvenberg uit Huissen.
Deze man heeft zijn focus liggen bij de wat kleinere 
kermissen en festivals. Hij heeft bijvoorbeeld een 
bungee trampoline, gokkraam met diverse spellen en 
een baan met mini cars, en dan hebben we natuurlijk 
nog de attracties die er eigenlijk altijd al staan zoals, 
schietsalon, suikerspin, zweefmolen en draaimolen. 
Dit alles begint alweer op een kermis te lijken toch?

Maar helaas kunnen we dit jaar niet al dit moois gaan 
zien in Ooy; ook wij moeten een streep zetten door de 
kermis vanwege het Corona-virus.
Uiteraard  gaan we als commissie door om er voor 
volgend jaar weer wat moois van te maken en gaan 
we op zoek naar sponsoren om voor de toekomst de 
kermisattracties te kunnen garanderen .
Mochten jullie ideeën hebben voor de kermis, dan 
zijn deze van harte welkom en kun je ze mailen naar, 
jonnygoris@gmail.com. We doen het tenslotte samen!

Wim, Gerben en Jonny.

Normaal met Koningsdag gaan we met Schutterij EMM 
naar de St. Martinusschool, optocht met versierde fiet-
sen, vendelen, Wilhelmus, oranjebitter en gezellig op 
het schoolplein een biertje drinken en  ‘s middags met 
velen in het centrum van Zevenaar.

Nu in 2020 is het allemaal wel wat anders.....

27 april werden velen Schutters verrast door Ben Balk, 
met zijn bus en serveerwagen van 1,5 meter ging hij 
deze dag al vroeg op pad om deze schutters te ver-
blijden met een  glaasje oranjebitter en een heerlijke 
oranjetompouce. Voor iedereen was het een gemis dit 
jaar om Koningsdag te vieren als normaal, maar door 
de geste van Ben was er toch een “Woningsdag”.

Bedankt voor het creëren van het koningsdag gevoel 
en dat allemaal op gepaste afstand! Bedankt namens 
de vele schutters van schutterij EMM.

Konings-/Woningsdag 2020
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Van het Koningspaar 
 
 
 

36 jaar Hand- en Kruisboog Korps, 
een terugblik (2) 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

 
In deel 1 van deze terugblik sloten we af met de successen dit de HKK heeft behaald in de 
afgelopen 36 jaar. Het visitekaartje van de vereniging was een veel gehoorde uitspraak uit het 
publiek tijdens de concoursen in binnen en -buitenland.  
Dat in de loop van de jaren het oorspronkelijke doel van dit onderdeel van EMM, hand en 
kruisboogschieten, een beetje naar de achtergrond verdween mocht de pret niet drukken. De 
opkomst op de weg was altijd prima en er werd met plezier gemarcheerd.         
Legendarisch zijn natuurlijk de gezellige uitjes die ,buiten de vereniging om, georganiseerd 
werden. Naar Scheveningen het strand op, in Volendam de toerist uithangen (2 keer zelfs) en 
natuurlijk de Efteling. Een dagje  kanoën was wel een van de hoogtepunten, natuurlijk was het 
resultaat een nat pak voor enkele dames.  
Volgende keer de derde en waarschijnlijk laatste terugblik van deze serie. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Kano uitje, nu nog allemaal droog 
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Sfeer indrukken 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 
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In
ge
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nd

en Het grote Ooyse kermisrelatietest!
Voor het eerst erg lange tijd hebben we dit jaar helaas geen kermis. Kermis, de tijd van het jaar om 
samen met je partner te vieren. Samen gezellig dansen, drinken, ouwehoeren, frietje eten en de vol-
gende ochtend samen de kater weer door komen.  

In het begin van het kermisvieren leer je bijna elke kermis weer iets nieuws over de ander. Maar op 
een gegeven moment weet je wel wat voor schutter je in de kuip hebt. Toch?
Om toch het gevoel van kermis te herbeleven, hebben we vanuit de redactie met zorg en aandacht 
deze test opgesteld. Want na jaren samen kermis vieren hoe goed, denk je alles wel van de ander te 
weten. Maar… is dat wel zo? 

Pak een drankje, zet je favoriete kermisnummer op en ga er samen eens goed voor zitten.
Deze 21 vragen bepalen hoe goed jullie elkaar echt kennen. Van spectaculaire stagedives om te weten 
waar elkaars herinneringen liggen tot vragen over elkaars jeugd om te begrijpen waarom diegene de 
kermis zo leuk vindt. En natuurlijk ook wat andere vrolijke vragen.

1. Op welk kermisnummer duikt hij/zij meteen de dansvloer op?

2. Bij welk korps van Schutterij E.M.M. wilde hij/zij graag horen als kind?

3. Noem de favoriete kermisattractie waar hij/zij graag nog eens in wil zitten.

4. Heeft hij/zij een bijnaam tijdens de kermis? En bonuspunten als je weet of hij/zij ook blij is met

 die naam.

5. Met wie van zijn/haar tafelpartners koestert hij/zij de beste band?

6. Stel je voor; de kermis is aankomend weekend. Hoe bereid hij/zij zich hierop voor? 

 En welk humeur heeft hij/zij dit weekend?

7. Op welke kermisprestatie is hij/zij het trotst?

8. Wat vindt hij/zij het minst leuke kermisnummer?

9. Noem de namen van drie van zijn favoriete koningsparen.

10. Wat vindt hij/zij – buiten het kermisvieren – zelf een groot talent?

11. Wat is zijn/haar favoriete kermisoutfit?

12. Wat vindt hij/zij het lekkerste snack na een avond kermisvieren?

13. Welk bogenbezoek is zijn/haar favoriet en waarom?

14.  Van alle manieren waarop je kan kermisvieren; welke beangstigd hem het meest?

15.  Welke muzieksoort die tijdens de kermis wordt afgespeeld vindt hij/zij stiekem het leukst?

16.  Waar kijkt hij/zij het meest naar uit tijdens de kermis?

17.  Wie beschouwt hij/zij als zijn grootste kermisheld?

18. Hoe bracht hij/zij als kind de kermis door?

19. Wat zijn favoriete – en minder favoriete onderdelen van de Ooyse kermis?

20. Vindt hij/zij dat hij qua persoonlijkheid meer op voorzitter Peter Gertsen of Hoofdcommandant 

 Hennie Zweers lijkt? En in welk opzicht?

21. Wat is zijn/haar grootste kermiswens?
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Ingezonden

Wanneer jullie de vragenlijst samen doorlopen, onthou dan dat hij of zij bepaalt of je voor een 
bepaald antwoord een punt verdient. Misschien eet hij het liefst een nasischijf, al gaat-ie op 
dronken avonden toch voor een frikadel speciaal.

• Als je meer dan 16 punten scoort: Je kent je partner behoorlijk goed als kermisvierder. Als je 
meer dan 16 punten hebt en jullie kennen elkaar pas 6 maanden is de relatie zelfs wel heel 
intens.

• Als je tussen de 10-15 punten scoort: Je kent je partner goed. In welke categorieën zat je er 
het meest naast? Misschien hebben jullie het niet veel over jullie favorieten gehad of bepaalde 
onderwerpen vermeden. Nu is het moment daar over te praten en schenk gelijk even een 
nieuwe drankje in.

• Als je tussen de 5-9 punten scoort: Misschien zijn jullie nog niet zo lang samen of praten jullie 
niet zoveel of hebben jullie vooral gesprekken over één bepaald onderwerp, zoals vendelen. 
Vraag jezelf af of jullie genoeg tijd voor elkaar vrijmaken om de kans te krijgen echt met elkaar 
kermis te vieren. Misschien is het ’t waard om meer balans in jullie relatie te brengen.

• Als je tussen de 0-4 punten scoort: Er is in ieder geval nog veel ruimte voor verbetering. 
Misschien zal het helpen om samen het nieuwe koningspaar 2021-2022 te worden?
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en Krantenartikel uit de oude doos (2009)

Koning van 1956 nog steeds apetrots op succes

OOY – Het was het jaar van de Hongaarse Opstand en van de Suez-crisis. Het was ook het glo-
riejaar van Jan Stokman (78). Hij werd in 1956 koning van de Ooyse schutterij EMM. “Koning-
schieten was toen op de zondag voor 24 juni. Dat is de dag van Sint Jan en van de Ooyse Kermis. 
Ik stond bij de paal war de vogel aan hing en twee collega’s van me zeiden: Jan als jij hem eraf 
schiet, werken wij voor jou in de plaats op de maandag en dinsdag van de optocht en de tour 
langs de bogen. Als ik koning zou worden, moest ik daar natuurlijk bij zijn. En ik had er geen vrij 
voor genomen. Ik werkte voor een groothandel in bakkersbenodigdheden.”

Stokman had twee concurrenten bij het koningschieten. Hij had op hen voor dat hij goed kon 
schieten. “Ik heb bij schietvereniging Sint Hubertus gezeten en ben ook jarenlang bij de reserve-
politie geweest. Daarnaast komt het aan op geluk: dat jij net degene bent die het laatste stukje 
van de houten vogel wegschiet. De naamdag van Sint Hubertus is 6 november en laat ik dan net 
jarig zijn.”

“Dat schieten was toen nog gewoon in het open veld”, zo weet Stokman nog goed. “Bij boer 
Giesen in de wei. Tegenwoordig moet alles in korven voor de veiligheid. “Wie de vogel maakte? 
Ik denk de oude Jan Polman, die was namelijk timmerman. Ach ja, ook de jonge Jan Polman is al 
dood Hij was tambour-maître van EMM.”

Toen Jan Stokman na de kermis weer op zijn werk verscheen, kreeg hij een reprimande. “Ik zei: 
maar ik heb twee man voor mij in de plaats gestuurd. Als dat niet genoeg is… Toen moest de baas 
wel lachen.” “Als je vroeger koning werd moest je halsoverkop voor kledij zorgen. Tegenwoordig is 
het koningschieten twee weken voor de kermis. Dan heb je daar wat meer tijd voor. Mijn kos-
tuum kwam van Bloemberg, die dezelfde avond nog met een busje kwam voorrijden.”

Zijn mooiste herinnering is ‘het onverwachte moment’ dat de vogel aan flarden werd geschoten. 
“Mijn moeder wist niet eens dat ik meedeed. Ze was trots. Het is ook een eer om koning te zijn.”
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In het Vizier
Man /Vrouw?
Vrouw

Wat is je leeftijd?
Halve Sara....

Gezinssamenstelling?
Vriend & kat

Waar heb je je partner ontmoet?
Werk

Waar woon je?
Westervoort... maar ooit...weer in Zevenaar!

In wat voor huis?
Rijtjeswoning

Wat voor werk doe je?
Horeca, bedieningsmedewerker

Ben je geüniformeerd bij de schutterij?
Ja, bij een gezellig stel!

Doe je vrijwilligerswerk bij de Schutterij? (Zo ja, zoals? Denk ook aan evt. commissies)
Ja, bij het leukste team van de schutterij!

Hoeveel jaar ben je lid van de schutterij?
9 jaar

Wat is je schuttersgevoel?
Gezelligheid onderling

Waar ga je graag naartoe als je uitgaat?
Telt kermis?

Favoriete vakantie?
Zon, zee, strand, cocktail

Wil je verder nog iets kwijt?
Blijf gezond! En hopelijk mogen we weer snel een feestje in ons mooie Schuttersge-
bouw!!

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 
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Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben 
wij weer een winnaar geloot. De gelukkige win-
naar van de prijs is Erna Teunissen! Van harte 
gefeliciteerd! Het goede antwoord was namelijk: 
Heeft u deze puzzel makkelijk kunnen oplossen? 
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
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Een tweede termijn 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

Geschiedenis 
In de geschiedenis van EMM is het niet vaak voorgekomen dat een koningspaar er een tweede 
termijn, in successie, aan vastknoopt. Soms ligt er een crisis aan ten grondslag en soms kan een 
koning er geen genoeg van krijgen. In 2020 is er duidelijk sprake van een crisis, dit behoeft geen 
nadere toelichting. We blikken terug in de geschiedenis en richten ons vergrootglas op een 
koningspaar dat ook “slachtoffer” van een crisis werd.      
Crisis 
We gaan terug naar het jaar 1961. Was er toen 
crisis hoor ik jullie al denken? 
Nee, er was geen economische crisis of een 
ontembaar virus wat rondwaarde, maar het 
grote publiek leek toch wel een beetje de 
Ooijse kermis te mijden. De jonge lui fietsten 
de tent voorbij en gingen liever bij Theet van 
Alst feest vieren.  
Daar speelde een band uit Siebengewald  
(Limburg), met de laatste krakers op het 
repertoire. Laten we zeggen de top 40 muziek 
van die tijd. Een topper was “La Raspa”. 
Vergelijk het maar met dat Kaliber op het einde 
van de avond “Jump” van Van Halen inzet.  
Niet dat het allemaal kommer en kwel was bij 
EMM, het was er altijd nog beregezellig. Maar 
toch, geen kandidaten voor het koningschap. 
Dus geen kandidaten; daar is ie dan, de crisis! Hoe komen we daar nu uit. De oplossing was 
eigenlijk voor de hand liggend: we vragen het zittend koningspaar er een jaartje aan vast te 
knopen.  Ze hadden het immers prima gedaan.  

Het schieten  
Het pasgetrouwde stel, Bennie Gesthuizen (ook bestuurslid) en zijn vrouw Annie Gesthuizen- 
Sinterdinck, was in beeld voor een tweede ambtstermijn. Er moest natuurlijk wel eerst geschoten 
worden. Hoe ging dat te werk in die tijd? Koningschieten was toen nog tijdens de kermis. Op 

kermis-zondag na de soep en 
kouwe schotel marcheerden 
de mannen van EMM met 
Crescendo voorop richting 
Hoevestraat om uit te maken 
wie er dat jaar het ambt van 
koning mocht uitdragen.  
Voor het prijsschieten waren 
er genoeg kandidaten, maar 
toen het spannend werd 
haakte de een na de andere 
af. En Bennie stond er alleen 
onder. Gelukkig was zijn 
zwager Jan Sinterdinck bereid 
hem te helpen. Een goeie zet, 
want die was een topschutter.  
 

 
Schuttersfeest 1961 
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Een tweede termijn 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

De jurk 
Voor de koningin was het in dit tijd wat 
lastiger, de man overlegde in de regel niet 
van te voren dat hij koning wilde schieten. 
Het kwam meestal als een verrassing 
achteraf.  
En ook niet als anno 2020 twee weken van te 
voren op je gemak bij Monique Kruitwagen 
een paar mooie jurken uitzoeken. Dat was er 
helaas niet bij. Sterker nog, Monique was nog 
niet eens geboren! 
Als je als kersverse koningin van de schrik 
bekomen was werd in er in allerhaast een 
jurk geregeld via familie of een goeie 
vriendin. Gelukkig lukte het Annie een mooie 
jurk te bemachtigen, ze kende het klappen 
van zweep reeds.  

Bennie had het makkelijker, bij Wolsing kon 
zonder probleem een pak gehuurd worden. 
Eind goed al goed, de kermis kon weer 
beginnen. Over een crisis werd niet meer 
nagedacht.  

Cirkeltje 
“Pas getrouwd stel”, had je natuurlijk al 
gelezen! De trouwdag van Bennie en Annie 
was op 6 juni 1961. De Wittebroodsweken 
werden dus deels in de tent gevierd, toen kon 
dat nog. Hun huwelijksfeest was bij van 
Kempen, met “The Sunny Players”, de zaal 
barste uit de voegen. Het was een knalfeest.  
Hoe zou het nu komen dat “The Sunny Players” met het schuttersfeest dat jaar bij EMM speelden?  

Een mooi detail is dat Bennie het trouwpak van zijn zwager Walther van Hal mocht gebruiken die 
weer getrouwd was met Bennie’s zuster Rien. En Walther en Rien zijn de ouders van Alice. En het 

pak, een billentikker, hangt nog steeds bij ons 
in de kast. En ons huwelijksfeest werd ook in 
het EMM gebouw gevierd. 
 
En zo is het cirkeltje weer rond.   
 
Blijf gezond, en volgend jaar Kermis met een 
kakelvers koningspaar. 

 
 

                   Met een schuttersgroet 
                 Koning Frans 

Schuttersfeest 1961 
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Wanneer          Wat                  Wie    Waar

Afgelast ivm Corona maatregelen:

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

Wanneer          Wat                  Wie    Waar

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 12 Dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw

Zon 13 Dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw



Jaargang 37  •  02-2020  •  Lente

 Jaarprogramma 2020 
           (onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
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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.
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