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Bestuur 
• Voorzitter, horecazaken: Peter Gertsen - T: 0316-280273 - M: voorzitter@schutterijemm.nl
• Secretariaat:  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 en Acquisitie:  Wim Uenk - T: 06-23 671 984 - M:wh.uenk@gmail.com 
• Schietdisciplines:  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

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.
   Rekeningnummer: IBAN: NL46 RABO 0374 8581 52
   
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,

Dit is alweer de laatste editie van het schuttersvizier seizoen 2020! Het is in alle opzichten een vreemd 
jaar geweest en het zal helaas nog wel een tijdje zo blijven. 

Blijven denken in mogelijkheden 
We kunnen toch terug kijken op een bijzonder schuttersjaar met toch een mooie en geslaagde kermis 
zondagmiddag bij ons koningspaar in de tuin, maar ook met het schuttersfeest hebben wij samen 
met Crescendo een feestelijke optocht door Ooy gelopen wat zeer gewaardeerd is door de Ooyse 
gemeenschap en daarna een leuke, gezellige middag in het schuttersgebouw. Het is zo belangrijk om 
verbinding te houden met elkaar maar de wijze waarop wordt ons allemaal wel lastig gemaakt op dit 
moment. 

Alles Coronaproof. Zo zie je maar weer dat, wanneer je in mogelijkheden denkt, er toch leuke, mooie 
dingen kunnen ontstaan en daardoor hebben we toch nog wat schuttersactiviteiten kunnen organiseren 
voor onze kaderleden. Met de complimenten van de gemeentelijke handhavers die uiteraard toezicht 
hielden en meerdere keren kwamen controleren. Ook hadden we geluk dat we in de juiste gradaties van 
de maatregelen vielen waardoor dit toch geregeld kon worden. 

We blijven vooruit kijken en blijven actief achter de schermen om zo snel mogelijk weer volop gas te 
geven en de schuttersactiviteiten op te pakken, uiteraard als de maatregelen het weer toelaten. 
De jubilarissen van 2020 zullen we in 2021 op gepast moment alsnog gehuldigd worden, het was de 
bedoeling om dit 8 januari 2021 te doen met de vernieuwde Nieuwjaarsborrel maar dat valt ook in het 
water door de Corona. Jullie worden daarvan op de hoogte gehouden. 

Net zoals de ledenvergadering en de verantwoording van 2019, ook deze zullen we door overmacht in 
2021 moeten laten plaatsvinden. Voor diegene die eerder de verantwoording wil inzien kan zich melden 
via het secretariaat. 

“Samen en niet alleen” 
2021 zal hopelijk een jaar worden waar we samen weer de draad kunnen gaan oppakken, samen weer 
een feestje mogen vieren en samen de schouders eronder zetten om de Ooyse tradities weer voort te 
zetten. 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de betrokkenheid en medewerking van het afgelopen jaar 
maar ook in het vertrouwen dat wij van jullie krijgen. 
Ik wil iedereen ondanks alle ongemakken van Corona hele goede en sfeervolle feestdagen en een heel 
gezond en voorspoedig 2021 wensen. 

Blijf gezond! 

Peter Gertsen

Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar

‘Hoop doet leven’ 
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Van het bestuur

Op 13 september hebben we met een mooie delegatie 
een serenade gebracht aan het koningspaar van 1956-
1957. Jan en Annie Stokman hebben de mijlpaal bereikt 
van het 60-jarig huwelijk.
Voor ons als Schutterij een mooie gelegenheid om 
dit bruidspaar een bezoek te brengen bij Jan&Jan in 
Didam.
Voor de meeste leden de 2e keer dat het nieuwe 
uniform weer eens aan mocht en we hebben een 
mooie serenade gebracht wat erg werd gewaardeerd, 
ook door de mensen die in het zonnetje op het terras 
zaten.

Twee weken later hebben we, op een alternatieve wijze, 
toch nog een schuttersdag kunnen houden. Hierbij was 
het erg mooi dat dit ook op verzoek van veel leden is 
georganiseerd. Iedereen was er ook wel weer eens aan 
toe en was dan ook bereid een stapje extra te doen 
zodat we ons ook aan de Corona protocollen konden 
en moesten houden.

Helaas zonder boogbezoek echter gaf ons dit wel de 
gelegenheid om eens een flinke rondgang door ons 
buurtschap te houden, eerst het koningspaar ophalen 
bij het koningshuis en in formatie een drankje nuttigen, 
vervolgens via de Panovenweg, Zuiderlaan, Heilige 
Huisjes naar het Ooyse Veld en via de Pannerdenseweg 
weer terug naar het Schuttersgebouw. Ruim 4 
kilometer waarbij er een erg positieve sfeer was zowel 

in het korps als bij de inwoners van ons buurtschap. 
Veel mensen hadden de vlag uitgehangen en stonden 
buiten te kijken waarbij we veel positieve reacties 
kregen.

Inmiddels ook een paar (digitale) overleggen gehad 
met de Retteketet Showband over de invulling van de 
Kerstshow waarbij we weer versteld staan van hun 
ideeën. Nadat het eerste idee werd afgeschoten door 
verscherpte maatregelen is er direct doorgepakt en 
wordt nu idee 2 uitgewerkt.

Op zaterdag 19 december gaat er iets geweldigs 
gebeuren, thuis voor de buis kijken naar de RetteketTV- 
show. Dit gaat een fantastische show worden met 
interactie tussen de Retteketet en het thuispubliek. 

Blijf de Social media van de Retteketet Showband in de 
gaten houden!!

We blijven kijken naar de mogelijkheden echter zoals het 
nu lijkt zal de agenda en het gebouw helaas voorlopig 
leeg blijven. Tijdens de bestuursvergaderingen 
bekijken we de diverse scenario’s zodat we snel kunnen 
schakelen als er mogelijkheden komen.

Namens het bestuur,
Jelle Berends

Van de bestuurstafel
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     SCHUTTERSVIZIER     
  wordt mede mogelijk gemaakt door onze 

ADVERTEERDERS.
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Van het bestuur

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.

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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Jeugduitje
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Van het Koningspaar 
 
 

De Koning en de Tuinman, een (waargebeurd?) sprookje 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

 
Er was eens een Koning in Ooy 
Een Koning hoort eigenlijk een tuinman in dienst te hebben om zijn landgoed te onderhouden. Dat 
was iets wat in de Middeleeuwen en lang daarna heel gewoon was. Het klinkt als een sprookje, en 
dat is het in de huidige tijd ook. Na lang zoeken had de Koning de moed opgegeven. Er is in deze 
huidige tijd geen eenvoudige arbeider meer te vinden die, ook nog eens onbezoldigd, deze taak op 
zich wil nemen. Zelfs de scouting-buren doen geen heitje voor een karweitje meer. Dan zelf maar 
aan de slag en er het beste van maken. Het gras en het onkruid groeiden tegen de klippen op. De 
Koning was ten einde raad.  
 
Tot op een dag  
Tot op een dag er een (voormalig) Koningswacht zich aan de poort kwam melden met de 
mededeling dat hij graag bij de Koning in de tuin wilde werken. Eureka! Mooier kan het toch niet, 
een méér dienstbaarder persoon dan een Koningswacht bestaat er niet. Er gloorde weer licht aan 
de horizon. De Koning zou zich weer aan zijn eigenlijke taken kunnen kwijten: Het besturen van 
zijn Koninkrijk Ooy. De deceptie was groot toen aan het licht kwam dat de (voormalig) 
Koningswacht op een eigen tuintje uit was en alleen dát perceel wilde bewerken. De Koning dacht, 
nadat hij van de schrik was bekomen, eigenlijk zo slecht nog niet, dan is er tenminste een deel van 
het Landgoed wat ik niet zelf hoef te onderhouden. Zo gezegd zo gedaan er werd een perceel 
afgemeten waar de (voormalig) Koningswacht zijn tuinmanskunsten op bot kon vieren. Betaling 
van de pacht in natura, iets waar de Koningin erg mee in haar nopjes was. Laat hier geen 
misverstand over bestaan, groente en fruit zijn het betaalmiddel! 
 
Hulptroepen 
Aanvankelijk wilde het nog niet zo goed lukken met de kweek. Dus werd er hulp ingeroepen van 
een andere Koningswacht, eentje die nog wel in functie is. 

  
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na het tweede bezoek begon het er al als een echte 

moestuin uit te zien. Meer groen en oogstrijpe 
producten. 
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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 Koning en de Tuinman, een (waargebeurd?) sprookje 
 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

Kroon op het werk 
Het sprak zich rond in Ooy. De (voormalig) Koningswacht heeft een prachtige moestuin op het 
Landgoed van de Koning. (En nog eens vlak in de buurt van zijn geboortehuis). Ook Schutterij EMM 
kwam dit ter ore. Het stoute plan werd opgevat om er een officiële opening van te maken. Het zou 
samen vallen met het jaarlijkse Schuttersfeest van de vereniging. Bijkans was het hele feest niet 
doorgegaan door een vervelend virus wat heel Ooy, en de rest van wereld, in zijn greep had. 
Gelukkig was er op de betreffende dag een verlichting van de regels door de overheid afgekondigd 
en de stoet vertrok richting het Landgoed van de Koning. Een teleurstelling was wel dat de 
(voormalig) Koningwacht niet in zijn mooie tuin vertoefde. Dus de officiële opening kon geen 
doorgang vinden.  
 

 
De schutterij wacht tevergeefs op de (voormalig) Koningswacht. 

 
Maar waar zat hij dan? Was het plankenkoorts of iets anders? Nee, dat was het allemaal niet. 
Hij had zijn vertrouwde plek achter de kleine bar van het EMM gebouw weer ingenomen. Over de 
dienstbaarheid van de (voormalig) Koningswacht is al eerder gesproken in dit verhaal.  
Hulde, deze man verdient een lintje (of maak hem erelid of zo).  
 

  
Eindelijk de welverdiende vendelhulde! 

 
En zo leefde iedereen nog lang en gelukkig, met veel aardbeien tomaten. 

 
 
Elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op louter toeval. 



Jaargang 37  •  04-2020  •  Winter

In
ge

zo
nd

en

16



Jaargang 37  •  04-2020  •  WinterJaargang 37  •  04-2020  •  Winter 17



Jaargang 37  •  04-2020  •  Winter18

Va
n 

de
 re

da
cti

e

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,
Dit is alweer de 4e editie van het schuttersvizier van dit jaar.
Ondanks dat we weinig activiteiten hebben gehad, hebben we
er weer een leuk blad van gemaakt!
Namens de redactie wensen wij u, ondanks deze tijd,
toch fijne feestdagen en alle goeds voor 2021!

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 1:

20 januari 2021
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- Dit jaar het schuttersfeest een alternatieve was?
- Dit keer de ochtend begon met een sterk drankje?
- Dit voor sommigen wel heel veel was?
- Er daarna een sportief toeristisch tochtje door Ooy volgde?
- Deze maar liefst 4,65 km was?
- Wij  zo sportief zijn dat we dit hebben gered in 1 uur en 3 minuten?
- Er veel mensen de EMM vlag hadden uithangen en er veel mensen buiten stonden met erg positieve reacties?
- Er daarna nog een flinke boomstam doorgehakt moest worden?
- Dit niet in één keer lukte?
- Geert Derksen genoemd werd als dader voor het verwisselen van het boomstammetje voor een echte boomstam?
- Het aan het eind van de middag duidelijk werd dat de dader binnen EMM gezocht moest worden ?
- Martien G, net als zijn broer, goed kan speechen?
- We deze middag 2 keer bezoek hebben gehad van de BOA’s van de gemeente Zevenaar?
- Zij onder de indruk waren hoe keurig we de Corona regels hadden toegepast?
- Er veel sfeer was ondanks een andere DJ?
- De “Bende van Ellende” een krattenwals heeft gespeeld?
- Er hierna nog opgeruimd moest worden?
- Wim U. zijn leven riskeerde bij het opruimen van het springkussen?
- Er al een maand lang  een bijzondere vlag in de mast hangt?
- Dit een onderbroek schijnt te zijn?
- Deze waarschijnlijk zijn sporen wel heeft nagelaten?
- Dat de prijzen voor de woordzoeker wel erg lang op zich laat wachten?
- Dit misschien wel komt omdat de uitreiker hiervan bezig is met een nieuwe functie?
- Die van bestuurslid?
- De eerste activiteit na lange tijd rust die van een serenade was?
- Een aantal personen zich weer helemaal thuis voelden in hun uniform?
- Dit zelfs zorgde voor  extra enthousiasme om weer de weg op te gaan?
- Onze koningin Alice is gevraagd om een lintje door te knippen?
- Dit omdat een heus kassencomplex geopend is? 
- Deze eveneens te bezichtigen is?
- Men hiervoor contact moet opnemen met Frans J.?

19

Wist u dat?
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Van de redactie
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Van het bestuur
‘Er is een tijd van komen en er is een 
tijd van gaan’
Na de uitgestelde ledenvergadering van juni en november hadden 
wij 11 november tijdens de bestuursvergadering afscheid willen 
nemen van de bestuursleden Fred Groenen en Geert Beudel. 

Ze zouden stoppen tijdens de ledenvergadering van 9 juni maar 
door corona moest dat uitgesteld worden en nogmaals in november 
en ook de bestuursvergadering van 11 november. 
Fred en Geert hebben beiden jarenlang in ons bestuur op prima 
wijze hun beste beentje voortgezet. 
Fred is vanaf het begin secretaris geweest en heeft deze functie 
altijd met zorg ingevuld en vanaf januari 2019 keek  hij mee met 
zn toekomstig  opvolger Harry Elferink, waarmee EMM weer een 
goede secretaris heeft voor de komende tijd. 
Geert is al zijn tijd als bestuurslid met de schietdiscipline en kleding 
belast geweest en heeft dit ook op een secure wijze ingevuld, en 
ook voor Geert staat de opvolger al klaar. 
 
Beide heren zijn we veel dank verschuldigd doordat zij op goede 
manier hun taken hebben vervuld. 
In deze tijd moeten we toch in mogelijkheden blijven denken 
dus: 11 november hebben wij  bij Fred en Geert thuis  op gepaste 
afstand  afscheid genomen met een bloemetje en een attentie, het 
is best wel vreemd om zo afscheid te nemen van gewaardeerde 
bestuursleden maar toch een gepast en waardig einde van  de 
lange bestuursperiode van Fred en Geert. Uiteraard blijven ze zich 
inzetten voor EMM en staan klaar voor hand- en spandiensten bij 
de Schutterij. 

Dank jullie wel! 

Peter Gertsen  
Voorzitter Schutterij EMM Ooy-Zevenaar 

Een hele dikke merci aan alle sponsoren...!

Alle sponsoren van Schutterij E.M.M.  zijn, ondanks deze bizarre tijden, toch allemaal trouw 
gebleven waarvoor we ze veel dank zijn verschuldigd.

Bestuur, commissie en leden van Schutterij E.M.M.
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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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Ingezonden
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In de media: Zevenaar Post & Montferland Journaal 
Serenade
ZEVENAAR/DIDAM - Vorige week zondag waren Annie Aaldering en Jan Stokman zestig jaar getrouwd, 
een diamanten huwelijksfeest. Jarenlang woonden ze aan Vestersbos 7 in Zevenaar alwaar de beroemde 
kerstbomen en aardbeien werden verkocht. Na een tijdje gewoond te hebben op het Masiusplein kwam 
de verhuizing naar de Liemerije in Didam waar ze nu met plezier wonen. Het feest werd opgeluisterd door 
een delegatie van EMM uit Ooy die coronaproof een vendelhulde in Didam kwam brengen. De dag kreeg 
daarmee een feestelijk tintje. Jan en Annie waren het koningspaar van EMM in het jaar 1956/1957.
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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 win-
naar van de prijs is im Gertsen! Van harte ge-
feliciteerd! Het goede antwoord was namelijk: 
Waarom zijn de bananen krom? 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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           (onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
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Wanneer          Wat                  Wie    Waar

Afgelast ivm Corona maatregelen:

Din 24 nov Ledenvergadering    EMM    EMM gebouw

Zat 12 dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw

Zon 13 dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw

Zon 13 jun Kringdag De Liemers 2021   OG Duiven  Duiven

Wanneer          Wat                  Wie    Waar

Zat 19 dec Retteketet KerstTV show   EMM/Retteketet Thuis voor de TV

Vrij 8 jan Nieuwjaarsreceptie    EMM   EMM gebouw

Zon 28 mrt G.K. Indoorvendelen       Millingen

Zat 10 apr Kleintje Kermis     EMM & Kaliber  EMM gebouw
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 Jaarprogramma 2020-2021 
           (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.

Zuiderlaan 18, 6905 AE ZevenaarZuiderlaan 18, 6905 AE Zevenaar


