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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,

Als ik dit voorwoord aan het schrijven ben schieten mij vele gebeurtenissen door mijn hoofd die helaas 
niet hebben kunnen plaats vinden afgelopen maanden, wat is het stil zonder jullie…..

Geen activiteiten in ons schuttersgebouw , geen gezellig samenzijn , niet samen kunnen proosten op onze 
gemeenschap met al zijn tradities, wij missen het enorm! 
Wij hopen de verbinding met jullie allen te behouden mede door het uitbrengen van ons schuttersvizier, 
want verdere contacten zijn er helaas nog niet mogelijk. We zien om ons heen vele creatieve oplossingen 
ontstaan maar het is allemaal erg kleinschalig en niet openbaar toegankelijk , wat ons ook belemmerd in 
het iets organiseren voor jullie, maar we moeten maar denken;      
“wat in het vat zit verzuurt niet” 

Hopelijk komt er snel een oplossing voor het coronavirus zodat het verenigingsleven in onze 
gemeenschap snel weer op gang kan komen. 
Samen met de andere bestuurders hebben wij niet stil gezeten en hebben de afgelopen maanden, veel 
opgeruimd en zaken die bleven liggen opgepakt zodat we snel weer door kunnen als dat de maatregelen  
weer toelaten. 

Het  gebruikelijke huldigen van onze jubilarissen gaan we verplaatsen naar de  Nieuwjaarsborrel in 
Januari 2021. Dit om meer tijd en aandacht te hebben voor onze jubilarissen en  de Nieuwjaarsborrel 
nieuw leven in te blazen. In het volgende schuttervizier komen we hier nog op terug.  
24 November kunnen we de ledenvergadering wel weer laten plaatsvinden en daar zullen wij onze 
verantwoording afleggen over 2019 en de plannen voor 2021 voorleggen aan onze leden, uiteraard onder 
voorbehoud van het coronavirus. Ook zullen wij afscheid nemen van 2 bestuurders die er na jaren mee 
stoppen, en we hopen dat er weer kandidaten voor deze 2 heren zullen opstaan.       
Mede door de ontstane situatie van het coronavirus is het  sociale leven op een laag pitje komen te staan 
en dat maakt het zoeken naar vrijwilligers en bestuurders nog lastiger.       
Mocht je op welke wijze dan ook iets voor EMM willen betekenen of  in de vorm van bestuurslid laat het 
weten en laat je informeren naar de mogelijkheden, uitdagingen en het voldane gevoel die het allemaal 
met zich mee brengt. 

Wat de rest van 2020 ons nog zal brengen is voor ons allen nog een vraag ,maar een vereniging draaiende 
houden doen we  met ons allen,

‘Samen en niet alleen’
De naam zegt het inmiddels al meer dan 125 jaar ‘Eendracht Maakt Macht’

Tot slot wens ik iedereen  veel goeds  en gezondheid en laten we uitkijken naar het moment waar we 
weer samen een feestje kunnen vieren.

Peter Gertsen

Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar

‘het is nog nooit zo donker geweest 
of het wordt weer licht’ 

5
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Kermis in coronatijd.....

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@
schutterijemm.nl.

Van het bestuur
Beste schuttersvrienden,          
 
Even een geheugensteuntje voor degenen die binnenkort gaan verhuizen. Vergeet niet aan de ledenadminis-
tratie van E.M.M. uw nieuwe adres door te geven, dan komt de schutterskaart en het Schuttersvizier gewoon 
op het nieuwe adres.
Ook vragen wij jullie om gewijzigde bankgegevens op tijd door te geven i.v.m. de incasso van je lidmaatschap.
Het opzeggen van het lidmaatschap kan ieder moment, maar zal 
pas in het nieuwe lidmaatschapsjaar in gaan. Het nieuwe 
lidmaatschapsjaar start 01 januari van het nieuwe jaar.
 

Mail uw nieuwe gegevens door naar:ledenadministratie@schutterijemm.nl
          
Rietje Lether
Ledenadministratie
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     SCHUTTERSVIZIER     
  wordt mede mogelijk gemaakt door onze 

ADVERTEERDERS.



Jaargang 37  •  03-2020  •  HerfstJaargang 37  •  03-2020  •  Herfst 9

Uiteraard staat de (schutters) wereld nog steeds 
op de kop en is er weinig (schutters)activiteit in het 
Schuttersgebouw.

Ook voor ons, als bestuur, hebben we onze maandelijkse 
bestuursvergadering elke keer in de grote zaal gehouden 
zodat we op gepaste afstand toch konden vergaderen. 
Elke maand toch weer diverse scenario’s doornemen 
waarbij we helaas steeds weer het negatieve scenario 
moeten hanteren omdat de richtlijnen steeds weer 
aangescherpt worden.

Zeer positief is wel dat we m.i.v. 4 juni weer zijn begonnen 
met de clubavonden, op gepaste afstand, zittend in de 
grote zaal. Mooi om te zien dat er gelukkig behoefte is 
om de laatste nieuwtjes nog maar eens door te nemen 
en een gezellige avond te hebben…Nogmaals geheel 
volgens de richtlijnen.

Tevens werd m.i.v. 4 juni, op de schietzolder, de 
bordspelavond door “de Bordspelfanaat” de Liemers 
weer opgestart en hebben we Crescendo op de 
maandagavond kunnen helpen door het gebouw 
beschikbaar te stellen voor de oefenavond op de 
gepaste afstand, iets dat in het Crescendo gebouw niet 
te realiseren is. We zijn bij dat we Crescendo hiermee 
kunnen helpen.

Op zondag 21 juni, kermiszondag, helaas geen kermis. 
Gelukkig hadden wel veel bewoners de E.M.M. vlag in 
top hangen en zelfs bij de Buitenmolen hing onze E.M.M. 
vlag in de wieken.

Maar gelukkig had ons koningspaar het kader uitgenodigd 
voor een kermisborrel bij het koningspaar in de tuin……
wederom geheel volgens de Corona richtlijnen incl. 
E.M.M. Boa’s.

Wat een supermiddag hebben we gehad, fantastische 
drone beelden gemaakt door Bram Polman (nogmaals 
dank), een fantastische reactie van het koningspaar 
(kippenvelmomentje) dat Kaliber Acoustic ook kwam 
spelen (dit was bij heel weinig mensen bekend). 
En overweldigende media aandacht. De foto’s en 
dronebeelden staan op de E.M.M. site.

Tijdens de clubavond op 30 juli…of 31 juli heel vroeg…
is het idee ontstaan om met de mensen die regelmatig 
op de clubavond komen, de clubavond een keer over 
te slaan en deze avond een bezoek te brengen bij 
BarandGrill Garden bij Zalencentrum Staring. Na een 
hoop heen en weer geapp werd er besloten om op 
donderdag 06 augustus….op eigen kosten…een bezoek 
te brengen aan Guido. 
Een verslag van deze avond verderop in het 
Schuttersvizier.

Dinsdag 25 Augustus hebben we met de Kleintje Kermis 
organisatie ook de knoop (helaas) moeten doorhakken 
dat Kleintje Kermis 2020 niet haalbaar is……MAAR we 
gaan Kleintje Kermis in 2021 zeker houden en wel op 10 
April 2021…..dus zet hem vast (onder voorbehoud) in de 
agenda.

Namens het bestuur,
Jelle Berends

Van de bestuurstafel

Van het bestuur
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Van het bestuurAanwezig: 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 ledenvergadering 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 
bestuur geweest, hierdoor is ook de taakverdeling 
binnen het bestuur gewijzigd:
• Peter Gertsen: Voorzitter en Horecazaken
• Sander van Limbeek: Penningmeester, 

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

Evenementen
• Astrid Staring: Zaalaccomodatie en Horecazaken
• Geert Beudel: Schietdisciplines en Kleding
• Harald van Poorten: Schietdisciplines en Kleding 

(opvolging Geert)
• Wim Uenk: Korpszaken,  technische zaken en 

buitenterrein

Vanaf volgend jaar vinden de bestuursverkiezingen 
weer in november plaats omdat een wisseling van 
bestuursleden in juni niet verantwoord blijkt i.v.m. 
het drukke programma 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 commissie 
opgestelde plan: het idee is om de zaterdag van het 
Schuttersfeest om te ruilen met de zaterdag van de 
kermis (inclusief koning ophalen en mogelijk ook 
boogbezoek) om weer een positieve draai aan de 
kermis te geven. 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 zaterdagavond 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 
antwoordt dat dit meer mensen is opgevallen en 
dat dit inmiddels al is opgepakt.

• Rob ter Wiel vraagt hoe het met de voorgestelde 
afwisseling 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 juryleden kunnen vinden willen we 
nu de bogenbuurten de bogen laten beoordelen (met 
uitzondering van de eigen boog uiteraard).

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde 
wijzigingen in het programma voor Kermis en 
Schuttersfeest.

Conceptnotulen algemene leden-
vergadering Schutterij E.M.M. 
26 november 2019
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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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Van het bestuur
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 

kermisprogramma.
• Zondag 30 augustus vindt het jaarlijkse 

bierpulschuiven van Crescendo weer plaats, het 
bestuur zou het zeer waarderen als er dit jaar ook 
enkele teams namens 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 
hoogstwaarschijnlijk wel het geval zal zijn.

• Zondag 27 september Schuttersfeest, de zaterdag 
vervalt.

• De datum van de Pronkzitting klopt niet, dit moet 
vrijdag 13 + zaterdag 14 november zijn. Nagekomen 
informatie: 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 
(kaderkas) van de afgelopen twee jaar hebben 
uitgevoerd (i.v.m. de geboorte van Suze heeft er in 
2018 geen kascontrole plaats kunnen vinden). Rob 
geeft aan dat alles perfect in orde is, maar dat de taken 
van de kadercommissie op dit moment grotendeels op 
Jennifer neerkomen. De voorzitter geeft aan dat het 
bestuur hier reeds mee bezig is.
Rob is aftredend als lid van de kascommissie, Artje 
Elferink 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 taken 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 ingeleverd 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 
kermisattracties 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 
schutter 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 kermis ook de weg op? Peter: ja, dat is wel de 
bedoeling, de zaterdagavond van het Schuttersfeest 
vervalt namelijk.

• 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 
aanwezigheid 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 bieden: een nieuwe accuboormachine. 
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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

Het bestuur van schutterij Eendracht Maakt Macht nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering.
Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 24 november a.s. om 20.00 uur in ons schuttersgebouw 
aan de Slenterweg 2 te Ooy-Zevenaar.

De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vorige vergadering (26 november 2019).
4. Ingekomen en uitgegane stukken.
 Deze dienen minimaal 5 dagen voorafgaand aan deze vergadering bij het secretariaat aanwezig te zijn.
5. Financieel jaarverslag.
6. Verslag kascommissie (Peter van Onna, Amanda Bruns en Ester Weenink).
7. Benoeming nieuwe kascommissie.
 Aftredend: Peter van Onna.
8. Bestuursverkiezing.
 Aftredend en herkiesbaar: Wim Uenk
 Aftredend en niet herkiesbaar: Fred Groenen en Geert Beudel
 Tussentijds afgetreden: Sander van Limbeek.
 Eventuele kandidaten moeten, met schriftelijke bereidverklaring van deze kandidaat en door minstens 

10 leden ondertekende voordracht, vijf dagen voor aanvang van deze vergadering bij de secretaris wor-
den ingediend.

9. Bespreking jaarprogramma (onder voorbehoud i.v.m. het Corona-virus): 
 - Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor (Millingen) 28 maart
 - Kringdag Duiven 13 juni
 - Europees Schutterstreffen Deinze (België) 20-22 augustus
 - Federatieve Schuttersdag Nieuw-Dijk 12 september.
10.  Wijziging opzet nieuwjaarsreceptie (o.a. huldiging jubilarissen).
11.  Kaderzaken.
12.  Wat verder ter tafel komt.
13.  Rondvraag.
14.  Sluiting.

Uitnodiging ledenvergadering 
dinsdag 24 november 2020



Jaargang 37  •  03-2020  •  Herfst

In
ge

zo
nd

en

16

Kermis 2020 
 

Om met de woorden van koningin Alice te beginnen; het is een raar jaar.  
 
Geen Koningsschieten. Geen Processie zoals we gewend zijn met aansluitende borrel in een van de kroegen onder de 
kerktoren.  Geen optochten langs de bogen. Geen wisseling van Koningspaar. Geen feest in de tent. 
Gelukkig was er wel ruimte voor een (aangepast) feestje. Met Kaliber; dat was de verrassing van de dag.   
Er was een ruim opgezet terras, ingericht door de klusploeg van EMM. Uiteraard was er een goed gevulde bar. Het 
merendeel van het kader was aanwezig. Alle ingrediënten voor een gezellige middag.  Zelfs een mooie vendelhulde 
mocht niet ontbreken.   
Het “vat leeg maken” op maandag was ook erg gezellig.  
Zo hebben we toch een beetje kunnen proeven de kermissfeer. 
 
Iedereen die heeft meegewerkt aan de organisatie van deze mooie dag van harte bedankt. 
 

Alice en Frans 

V
Van het Koningspaar 

Fotos’s EMM: Herman Vreeman 
Drone foto’s: Bram Polman 
Foto’s de Gelderlander: Jan van den Brink 
Foto’s Zevenaar Post: Ab Hendriks  



Jaargang 37  •  03-2020  •  HerfstJaargang 37  •  03-2020  •  Herfst 17

Kermis 2020 
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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,
Vanwege de covid19 hebben we helaas veel feestjes moeten afzeggen! 
Wel hebben wij een gezellige “kermis” borrel gehad!
Dit keer hebben wij van de redactie weer een schuttersvizier in elkaar gezet,
Zodat u toch op de hoogte blijft van alles!

Veel leesplezier!

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 4:

4 november 2020
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- Dit jaar de Kermis anders was dan andere jaren?

- Dit niet plaats vond bij de Schutterstent maar verderop in de Slenterweg?

- Er heel veel aandacht was voor de alternatieve Kermis?

- De Gelderlander zelfs een kijkje kwam nemen?

- Er op deze foto 1,5 meter afstand is gehouden?

- Onze eigen cameraman, Rick B., moeite had met in de zon kijken?

- Linda G. er eveneens anoniem op wilde staan?

- Er zelfs foto’s zijn gemaakt met een drone?

- Er op deze dag een eigen “corona-kabinet” was?

- Tony van den B. en Ben B. de corona-controleurs waren?

- De “oude” HKK de vendels heeft opgepakt?

- Peter J. zijn telefoon altijd in zijn hand heeft?

- Dat onze Koning op de veranda slapen niet erg vindt?

- Dit kwam doordat hij zijn sleutel was vergeten?

- Theo L. aan de Groesenseweg wel een boog had gezet?

- Nu net dat de Schutterij niet langs kwam?

- Er een ooievaar is gespot bij het Schuttersgebouw?

- Wij nog niet weten voor wie die langs kwam?

- In het vorige Schuttersvizier het antwoord op pagina 31 Marjolein B. moest zijn?

- Kleintje Kermis wordt verplaatst naar 2021?

- Er dan misschien wel mondkapjes zijn met het EMM logo?

- Het Schutterspak van Jos Z. inmiddels in Curaçao is aangekomen?

- De vorige editie foute nummering had?

- Pagina 28 en 29 ontbraken?

- Dit werd goed gemaakt door twee keer pagina 30 en 31?

19

Wist u dat?
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Van de redactie
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Ingezonden

De Donderdagavond 
clubavond
Normaal sluiten we aan het einde van het jaar en zo rond de bouwvak de donderdag clubavond af met een 
hapje. Dit wordt dan bekostigd uit het spaarvarken dat elke donderdagavond bij de clubavond op de bar 
staat en waar de meeste bezoekers een paar centen in doen.

Gezien coronacrisis, is er lange tijd geen clubavond meer geweest en kwamen er andere ideeën. Op de don-
derdagavond voor de afsluiting is er door een aantal vaste gasten van die avond het idee geopperd om eens 
iets anders te doen. Waarom zou dit altijd alleen bij het schuttersgebouw moeten? Een aantal waren nog niet 
bij de ‘Bar and Grill-garden’ van Zalencentrum Staring geweest en vonden dit wel een leuk idee. 
Op een berichtje in de app van de veelal vaste klanten op de clubavond werd al snel positief gereageerd. 
Hierna is er contact gezocht met Guido Staring om te kijken of dit mogelijk was. Guido gaf aan dat dit een 
leuk idee was en dat er nog plek genoeg was voor onze groep.

Die avond waren we met 17 man en netjes allemaal anderhalve meter uit elkaar. Probleem voor Guido is 
dan wel dat hij alles 3 keer moest uitleggen voor iedereen het gehoord had. Met het eerste biertje kwam 
de stemming er al een klein beetje in. De meeste begonnen met het bestellen van de verschillende soorten 
vlees of vis die er te verkrijgen waren. Daardoor gebeurde het ook regelmatig dat mensen van plaats verwis-
selde. Na nog de nodige biertjes kwam de stemming er helemaal goed in. 

Al snel werd er aan Guido gevraagd hoe laat hij dacht te gaan sluiten. Nu blijkt er een vergunning te zijn tot 
01.00 uur en dit was voor een ieder dan ook wel prima. Zijn toch vaak dezelfde die iets later naar huis gaan. 
Al met al een hele leuke avond gehad en een keer iets anders dan bij het Schuttersgebouw. Nu nog kijken 
wat we aan het einde van het jaar gaan doen met de afsluiting. Natuurlijk in afwachting wat er allemaal weer 
gaat gebeuren met de regels en eisen die gesteld worden door de corona. Laten we hopen dat snel weer een 
beetje richting het oude normaal gaat.

Nog te vermelden is dat de clubavond er is voor alle leden die een keer een biertje of frisje willen drinken in 
het schuttersgebouw. Tevens zoeken we mensen die het ook leuk zouden vinden om een keer een bardienst 
te draaien tijdens de clubavond. Deze mensen kunnen het beste een berichtje doen aan Peter Gertsen om-
dat deze de indeling regelt voor deze avonden. 

Dus wees ook een keer welkom op onze donderdagavond clubavond in het schuttersgebouw EMM. Drank 
tegen gereduceerde prijzen en af en toe is er iemand die een keer bittergarnituur meeneemt omdat een of 
ander voetbalclub gewonnen heeft. 

Groetjes Wilco Weenink
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  36 jaar Hand- en Kruisboog Korps, 
  een terugblik (3) 

 
 
 
 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

 
 
HKK, de pensionados  
Volgens google is een pensionado iemand die een gezonde kapitaalkrachtige senior is die volop 
van zijn of haar pensioen geniet. Veelal aan de Spaanse costa’s. Maar ook die pensionado die 
geniet van de Ooyse kermis (als dat weer kan/mag). Dat is de HKK ten voeten uit, gepensioneerd 
als kaderlid maar toch actief. 
 
Dit is alweer het laatste deel van het drieluik. In de vorige twee delen hebben we in vogelvlucht 
het wel een wee van de HKK de revue laten passeren. Hieronder nog een paar “highlights” die we 
de lezer niet mogen onthouden.  
 
Dissidenten 
Een wetenswaardigheid is wel het tijdelijke onderkomen in de voormalige boerenbond* aan de 
Ooyselandweg. Het schuttersgebouw werd verbouwd en er kon aldaar niet geschoten worden.  
Met veel zelfwerkzaamheid en de nodige creativiteit werd de oude boerenbond omgetoverd tot 
een schietbaan voor de hand- en kruisboog sport. De zolder werd ingericht als kantine. Het 
meubilair kwam overal vandaan en zelfs een koelkast mocht er niet ontbreken. Het mag gezegd 
worden, het werden erg gezellige donderdagavonden. Zo gezellig zelfs dat er enkele dissidenten al 
over “op eigen benen staan” begonnen te mijmeren. Maar zo als dat gaat, op een gegeven 
moment was het EMM gebouw weer spic en span en men moest weer terug naar de Slenterweg. 
Het was effe wennen maar ook daar werd het weer “olderwets” gezellig.  
*Toen was dit gebouw in eigendom van Theo Staring, nu staat er het woonhuis van Jos Lukkezen. 
 
Kleine bar 
Tijdens de vele activiteiten van EMM was/is de HKK aanwezig om de bar te  bevrouwen / 
bemannen, in de keuken de frituur te laten spetteren of zich anderszins nuttig te maken.  
Op alle fronten wordt er dan keihard gewerkt. Hoogtepunt van het jaar is wel de Retteketet 
Kerstshow. Volle bak op de zaterdagavond. De tap van de kleine bar staat vol open en er worden 
dozen met wijn leeggegoten. Op de zondag van dit feest is de kleine bar gesloten en er is tijd om 
zelf lekker te feesten. 
 
Afscheid 
Dan is het na 36 jaar tijd om afscheid te nemen. Een beslissing die al 
jarenlang vooruit geschoven werd maar uiteindelijk toch gemaakt moest 
worden. Stoppen op het hoogtepunt zullen we maar zeggen. Gelukkig 
stond er al een nieuwe groep te popelen om de bogen over te nemen. 
Tijdens de “Parade maar dan anders” op het schuttersfeest van 2019 
werd de boog letterlijk overgedragen naar de HKK 2.0.  
Veel succes gewenst aan deze nieuwe groep. En wellicht over zo’n 36 
jaar weer een drieluik in ons lijfblad.  
 
 

In
ge
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nd
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36 jaar Hand- en Kruisboog Korps, 
 een terugblik (3) 

 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

Alle leden op één rij 
Hieronder een opsomming van alle leden van de HKK, geüniformeerd/niet geüniformeerd van de 
afgelopen 36 jaar. Kortom iedereen die iets heeft betekend voor dit legendarische korps.  
Sta je er niet bij, of sta je er wel bij en klopt er iets niet? Geef het dan svp door aan de redactie en 
we plaatsen in het volgende SV een rectificatie. Je kunt ook een mailtje sturen naar 
frans@slenterweg.nl.  
 
Geüniformeerd (in HKK uniform) Niet geüniformeerd of anders in functie 
Aggie Staring Anita Heijltjes (Crescendo) 
Alice Witjes Annelies van Kasteren 
An Jorna Bart Zweers 
Ans Boerstal Ben Balk (bestuur) 
Ans Grootoonk Ed 
Astrid Staring Frank van Embden (vendelier) 
Bennie Klaassen Frans Klaassen (officier) 
Cindy Derksen Frans van Kasteren 
Danny Lubbers Frans Witjes (Crescendo) 
Els Berendsen Geert Hakvoort 
Erika Staring Gerard de Leeuw 
Gerda van den Berg Hans Vink 
Helma Harrie Staring (commandant) 
Henk Klaassen Henk Grob 
Henk Peters (HKK commandant) Henk Huisman (officier) 
Ine Huisman Henk Wanders (Crescendo) 
Jan Bolder Henri Riphagen 
Jan Zweers (Vendelier) Jan Even 
Jutta van Deelen Jan Hulsbergen 
Lenie Jansen Jan Verheijen 
Marbena Schürmann Martin Bitter (bestuur) 
Martha van Laar Petra Muetstege 
Nettie Timmermans Piet Frush 
Olaf van Aalst Ronny Jansen 
Ria van den Beld Wim Jansen (bestuur) 
Rob Arends Yvonne Braam 
Roos Wanders   
Sandra Hettinga   
Thea Klutman   
Theo Klaassen (Oud-Zevenaarse weg)   
Theo Klaassen (Rosandeweg)   
Theo Peters   
Theo Verbeke   
Willem Westerop   
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Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
 

24
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Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben 
wij weer een winnaar geloot. De gelukkige 
winnaar van de prijs is Iris ter Wiel! Van harte 
gefeliciteerd! Het goede antwoord was namelijk: 
Wij wensen u ondanks deze bijzopndere tijden 
een goede kermis toe! 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. 
Redactie Schuttersvizier!

Veel plezier en succes met het oplossen van deze 
puzzel!

W
oordzoeker
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           (onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
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Wanneer          Wat                  Wie    Waar

Afgelast ivm Corona maatregelen:

Zon 27 sep Schuttersfeest  ????   EMM    EMM gebouw

Zat 10 okt Kleintje Kermis     EMM & Kaliber  EMM gebouw

Vrij 20 nov Pronkzitting     Toetenburgers  EMM gebouw

Zat 21 nov Pronkzitting     Toetenburgers  EMM gebouw

Wanneer          Wat                  Wie    Waar

Din 24 nov Ledenvergadering    EMM    EMM gebouw

Zat 12 dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw

Zon 13 dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw

Vrij 8 jan Nieuwjaarsreceptie    EMM   EMM gebouw

Zon 28 mrt G.K. Indoorvendelen       Millingen

Zat 10 apr Kleintje Kermis     EMM & Kaliber  EMM gebouw

Wintercompetitie Schieten
 
Per 1 oktober  starten we weer met de gezellige wintercompetitie en wordt nu daadwerkelijk 
de gelukskaart  geïntroduceerd waardoor er voor iedereen voldoende kansen liggen .
Wij hopen op een grote deelname
 
De Schietcommisie
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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


