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Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

Via ons schuttersvizier kunnen we u weer voorzien het laatste nieuws binnen onze schutterij en alle 
ontwikkelingen omtrent alle coronamaatregelen.  In de laatste editie van het schuttersvizier seizoen 2020 
hebben wij al een terugblik gedaan op 2020 en ook een vooruitzicht op 2021 gegeven.
Helaas kunnen alle federatieve schuttersactiviteiten voor 2021 nog geen doorgang vinden, wij hopen 
nog op wat alternatieve kleinere activiteiten binnen onze schutterij en hopelijk in het najaar weer een 
schuttersfeest.

Nu tijdens dit schrijven zijn we beland in de eerste versoepelingen omtrent de maatregelen, voor ons 
nog niet van toepassing maar als er geen aftrap is met de versoepelingen dan weten we zeker dat we nog 
langer op enig vooruitzicht moeten wachten, en nu maar hopen dat de versoepelingen doorzetten en 
we met de samenleving telkens weer een stap verder kunnen en mogen zetten. De jeugdvendeliers zijn 
buiten inmiddels al weer begonnen  met het vendelen. de jeugd kan weer opstarten…..nu wij binnenkort!

“Hoop doet leven”
Ons Koningspaar heeft voor seizoen 2021-2022 weer toegezegd  om nog een derde seizoen in te vullen 
hoe die er dan ook uit mag gaan zien. Het is fijn om de medewerking te hebben van deze 2 fantastische 
mensen en laten we hopen dat we met dit koningspaar de corona periode definitief vaarwel kunnen 
zeggen.

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 het de maatregelen weer toelaten.
De jubilarissen van 2020 zullen we in 2021 op gepast moment alsnog gehuldigd worden, dit was de 
bedoeling om afgelopen  8 januari te doen met de vernieuwde Nieuwjaarsborrel maar dat  viel ook in het 
water door de corona. Jullie worden hiermee  op de hoogte gehouden. Onze wens is om deze jubilarissen 
toch in dit jaar uit te kunnen nodigen in ons schuttersgebouw en te huldigen.
Wat betreft de ledenvergaderingen en de verantwoording van 2019 en 2020, ook dat zullen we door 
overmacht later in 2021 moeten laten plaatsvinden. Voor diegene die  eerder de verantwoording wil 
inzien kan zich melden via het secretariaat.

“Binding behouden”
Het is allemaal zo onwerkelijk, deze situatie en wij missen jullie allemaal enorm net zoals jullie 
gezelligheid bij de activiteiten. Nu de stip aan de horizon zichtbaar wordt hopen we nu geleidelijk aan uit 
de lockdown te komen en elkaar weer te gaan ontmoeten, we proberen middels het schuttersvizier en de 
verdere summiere contacten de binding te behouden met jullie allemaal. 
Binding willen wij ook graag behouden door middel van activiteiten op te gaan zetten voor de 50 – 60 
plussers, we zijn begonnen met het uitwerken van 2 jeu de boules banen achter ons schuttersgebouw, 
hiermee willen wij o.a. de gestopte kaderleden weer een zinvolle invulling geven aan de ontstane vrije 
tijd. We hopen dit deze zomer te kunnen realiseren.

Laat je niet tegenhouden door tegenslagen, 
gebruik ze om er sterker uit te komen. 

5
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Blijf gezond!
We gaan na de corona weer met frisse moed een nieuwe start maken en we gaan samen weer alles 
opbouwen naar een gezonde en gezellige toekomst bij EMM, jong en oud, lang of kort lid van EMM, 
iedereen telt mee !   
We kunnen altijd dankbaar en met trots terugkijken naar de afgelopen jaren waar veel is gebeurt 
en tot stand is gekomen, maar nu moeten we vooruit kijken naar de toekomst en samen met alle                        
schuttersvrienden en -vriendinnen de schouders eronder zetten en laten we hopen dat we nu geleidelijk 
aan de draad weer kunnen gaan oppakken, ik weet zeker dat we dat weer gaan redden,  en dat corona 
onder controle gaat blijven zoals met een gewone griep.

We gaan “de schade” straks weer inhalen maar we moeten nog even volhouden en dat doen we           
“Samen en niet alleen”
Hoop dat we snel weer samen kunnen proosten op heropening van de schuttersgebouw en alle andere 
activiteiten binnen onze gemeenschap. blijf gezond!

Peter Gertsen

Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar

Van het bestuur

Van uw voorzitter

“Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering”

In Memoriam

Zaterdag 8 mei werden wij opgeschrikt door het totaal onverwachte overlijden van ons Kaderlid:

Jordy de Keijzer
 *16-02-1988   -   † 7-05-2021

Jordy werd lid van schutterij EMM Ooy – Zevenaar in juni 2006 en trad meteen toe tot ons 
officierenkorps. Hij was 1 van de vaste schakels bij het officierenkorps en was tijdens de kermis en het 
schuttersfeest trouw aanwezig.
Ook bij de evenementen georganiseerd door EMM kon je vaak een beroep op hem doen. Het liefst stond 
hij bij de toegangscontrole, daar was hij helemaal in zijn element.
Jordy was een rustige jongen en stond zeker niet op de voorgrond, hij kon ook gepassioneerd vertellen 
over zijn dieren die hij bij zijn ouders aan de Ooyselandweg kon houden en verzorgen.
Wij blijven Jordy herinneren als een trouw EMM lid.

Wij wensen Jessica, Tycho, ouders, familie en vrienden veel sterkte bij dit 
onverwachte verlies, en kunnen mooie herinneringen de pijn van het verlies 
verzachten.

Met gepaste schuttersgroet,

Bestuur, kaderleden, leden en ereleden, 
Schutterij EMM Ooy Zevenaar
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     SCHUTTERSVIZIER     
  wordt mede mogelijk gemaakt door onze 

ADVERTEERDERS.



Jaargang 38  •  01-2021  •  LenteJaargang 38  •  01-2021  •  Lente 9

Van het bestuurHelaas is er sinds de laatste Schuttersvizier, eind 2020, 
niet heel veel veranderd aan de huidige situatie waarin 
we ons nog steeds bevinden waarbij ik verder geen 
woorden meer aan ga wijden, er wordt al genoeg over 
geschreven.

Buiten de digitale maandelijkse overleggen die we 
met het bestuur hebben gehouden gebeurt op de 
achtergrond toch nog wel best veel via de mail vanuit 
de federatie en de kring. Ondanks dat het heel erg stil 
lijkt, staat de teller in mijn mailbox, in de map EMM, 
toch op ruim 80 mailtjes in 2021.

Helaas zijn dit toch ook allemaal zaken die digitaal 
gaan en zijn het ook veelal de afmeldingen van de 
organisatoren van de verschillende activiteiten.

Zoals ook al door de voorzitter vermeld hebben we 
recent een stukje grond van de gemeente gekocht voor 
de realisering van 2 jeu de boules banen, Als het goed 
zijn binnenkort de laatste plooien gladgestreken en kan 
de werkgroep beginnen met de aanleg van deze banen 

zodat de oudere jeugd weer een legitieme reden heeft 
richting het E.M.M. gebouw te trekken. 

Tevens is er veel opgeruimd in en om het 
schuttersgebouw, is de bestuurskamer weer helemaal 
spik en span en hebben we afscheid genomen van o.a. 
de Grolsch spullen die her en der nog steeds in het 
Schuttersgebouw aanwezig waren. Deze spullen zijn 
onder de geïnteresseerde kaderleden verdeeld.

We blijven kijken naar de mogelijkheden en bekijken we 
de diverse scenario’s zodat we snel kunnen schakelen 
als er mogelijkheden komen.

Daarnaast wil ik van deze gelegenheid nog gebruik 
maken om iedereen te bedanken voor alle felicitaties 
op 23 maart toen ik Abraham gezien heb en een mooie 
“bestuursabraham” in de tuin stond.

Namens het bestuur,
Jelle Berends

Van de bestuurstafel

Oproep
Graag vragen wij jullie de aandacht voor de ontstane 
vacatures !

Na het stoppen van onze penningmeester in maart  
2020 en in hetzelfde jaar 2 bestuursleden zijn  er vaca-
tures ontstaan, tot nu toe wordt dit nog opgevuld door 
het bestuur maar is zeker niet wenselijk en als we weer 
open gaan en kunnen organiseren is deze situatie alles 
behalve ideaal.

Dus wij zoeken een penningmeester en bestuursle-
den voor onze schutterij, ben jij die enthousiaste man, 
vrouw die het wel leuk lijkt om hier zijn of haar stempel 
op te drukken en je hebt wat met cijfertjes en financi-
en, organiseren en besturen. Schroom niet en laat het 
ons weten.
Voor de vacature van penningmeester werken wij met 
een goed en overzichtelijk boekhoudprogramma met 
ondersteuning van deskundige leden die dit hebben 
opgezet voor EMM. 

Ook is het mogelijk om deze functie op te splitsen met 
nog een ander bestuurslid/EMM-lid.
Bestuursuniform is geen must, mag uiteraard wel.
Deze functies binnen het bestuur van EMM is een leuke  
en veelzijdige bezigheid waar de saamhorigheid hoog 
in het vaandel staat.

Je komt binnen in een leuk, jong en enthousiast be-
stuur waar een goed onderling verenigingsgevoel 
heerst, duidelijkheid voorop staat en natuurlijk  humor 
en gezelligheid aanwezig is. 
Het dankbare en voldane gevoel overheerst bij ons 
werk als bestuurders van onze mooie schutterij.
Als je meer wilt weten over hoe, wat en waar…… kun je 
voor vragen altijd bij ons terecht !
Wij rekenen op jullie!

Je reactie mag naar het secretariaat of de voorzitter
Harry Elferink  06- 30 09 40 47     
mail@schutterijemm.nl  
Peter Gertsen 06- 111 25 639       
voorzitter@schutterijemm.nl 
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Van het bestuur
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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@schut-
terijemm.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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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

De jaarlijks terugkerende evenementen worden in 
dit verslag belicht, maar ook de ‘spontane’ en soms 
onverwachte gebeurtenissen zullen beschreven 
worden.
Wij hopen met dit verslag een weergave te geven van 
wat er zoal heeft plaatsgevonden in en rondom onze 
vereniging, veel leesplezier!

Daar zit je dan, sinds een paar maanden officieel 
secretaris van deze mooie vereniging, en dan moet je je 
eerste jaarverslag schrijven.  Dat zou normaliter geen 
probleem geweest zijn maar helaas was 2020 geen 
gewoon jaar, door vrijwel alle evenementen hebben we 
noodgedwongen een dikke (en in een enkel geval een 
dunne) streep moeten zetten. Het begon al in februari 
met de carnavalsoptocht die door de storm niet door 
kan gaan maar dat bleek nog maar de opmaat van een 
jaar dat we het liefst zo snel mogelijk zouden vergeten.
Ondanks alles wat niet kon zijn toch enkele activiteiten 
-meestal beperkt- wel doorgegaan, hierbij een 
overzicht:

3 januari Nieuwjaarsreceptie
Zoals gebruikelijk weer een gezellige avond en een 
veelbelovend begin van het nieuwe jaar, waarbij onder 
het genot van een hapje en een drankje veelvuldig is 
teruggeblikt op de geslaagde viering van ons 125-jarig 
bestaan in 2019.

22 t/m 25 februari Carnaval
Met de carnaval begonnen de donkere wolken zich 
al langzaam aan de horizon af te tekenen, de wegens 
de storm ‘Dennis’ afgelaste optocht was het eerste 
evenement dat in 2020 niet door mocht gaan. Gelukkig 
kon er nog wel volop carnaval gevierd worden in de 
residentie van de Toetenburgers (ons vertrouwde 
schuttersgebouw) en werden het weer een paar 
gezellige dagen onder aanvoering van Prins Ashley de 
1e, bijgestaan door zijn adjudant Jeroen.

21 juni Kermis
Op zondagochtend 21 juni was er een korte processie 
rondom de kerk, weliswaar zonder het gebruikelijke 
publiek maar met deelname van ons koningspaar.
Op zondagmiddag 21 juni hebben we tijdens een 
informele middag op het veld bij Koning Frans en 
Koningin Alice toch nog even van de kermis mogen 
proeven, en eerlijk gezegd: het smaakte naar meer, 
maar helaas zat dat er niet in dit jaar.

6 augustus BBQ donderdagavondgroep
Op donderdag 6 augustus zijn we met de vaste groep 
van de clubavond naar Zalencentrum Staring geweest 
voor een overheerlijke coronaproof BBQ, mede ter 
ondersteuning van één van onze sponsoren.

12 september Kleindierendag
Kleindierendag (georganiseerd door de KPV) was een 
voorbeeld van hoe het ook had gekund in 2020: het 
hele gebouw vol, alleen niet met schutters maar met 
kippen en konijnen. Voor de liefhebbers was het weer 
een mooie dag.

13 september Serenade
13 september heeft onze Schutterij een vendelhulde 
gebracht in Didam aan het koningspaar van 1956-1957; 
Jan en Annie Stokman bereikten een mijlpaal: 60 jaar 
getrouwd!
Met de coronaregels rekening houdende hebben wij 
hen een onvergetelijk moment kunnen bezorgen.

27 september Schuttersfeest
Met het Schuttersfeest mocht er net iets meer en 
hebben we zelfs een heuse anderhalve meter optocht 
door Ooy kunnen houden, zeer gewaardeerd door het 
publiek dat langs de kant van de weg cq. achter het 
raam stond. Hierna was er nog een gezellig samenzijn 
in ons schuttersgebouw met muzikale begeleiding van  
Feest DJ Mike die de zieke Robert Pouwels verving, en 
kregen we zelfs van de BOA’s complimenten over hoe 
we dit georganiseerd hadden.

19 december Rettekekerst TV-Show
In december was er weer een volledige lockdown 
van kracht en is het Retteketet Kerstspektakel 
noodgedwongen beperkt gebleven tot een stream via 
YouTube (Rettekekerst TV-Show), zeer de moeite waard 
overigens.

We hadden in 2020 de volgende jubilarissen:
25 jaar: Tonny van den Berg, Erwin Bomers, J. Evers, 
René van Heugten, Wim Jansen, Peter Janssen, Tonny 
Norder, Erik Schepers, Paul Staring, Jeroen Stokman, 
Peter Vierwind.
40 jaar: Ria van den Beld, Henk Kersten, Wim Kruijs, 
Paul Lemm, Wim Mooy, Gerrit Otten, Mevr. Wanders-
Derksen, Hennie Zweers.
50 jaar: Rob ter Wiel.
60 jaar: Wim Bosch, Tonnie Wittenhorst, Mevr. Zweers.
70 jaar: Mevr. Eggenhuizen, Eef Klaassen.

Jaarverslag 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,
Ondanks dat wij helaas nog niet een avond feest mogen vieren, hebben wij 
Toch een schuttersvizier uitgebracht. Wij hopen dat een avond kermis weer gauw mag.
Veel leesplezier en hopelijk tot gauw in ons mooie schuttersgebouw.

Groet,

De redactie

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

Inleverdatum kopij 

nummer 2:

23 augustus 2021
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- Er maar liefst vijf kippen zwanger zijn/waren?

- Er twee Abrahams binnen de vereniging zijn?

- Ze beiden in het bestuur zitten?

- Jelle B. en Wilco W.?

- Dezelfde pop twee maal is gebruikt?

- De Schutterij zo aantoont wel heel milieubewust te zijn?

- De Jeu de boules baan er dan eindelijk gaat komen?

- Er nu officieel afstand is genomen van Grolsch als bierleverancier?

- Zelfs de laatste merchandise nu weg is?

- Martien G. gehalveerd is?

- De Corona-kilo’s niet voor hem gelden?

- Hij aan het wandelen is geslagen?

- Wij ons afvragen wat Edwin J. met zijn schuur gaat doen?

- Er een aantal suggesties zijn genoemd?

- Iets met caravans stallen?

- Of zelfs een hele teststraat voor Corona?

- Er een baby in Curaçao op komst is?

- Het bier wat in de Schutterstent staat voor het eerst overstuur is?

Wist u dat?
•

•

•

• 

• 

•

•

•

•

•

•

• 

• 

•

•

•

•

•

Van de redactie
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Hallo allemaal, 

Hierbij wil ik me graag even voorstellen... 
Mijn naam is Tom van den Heuvel en ik ben de nieuwe 
drummer bij Kaliber. 
Drummen doe ik al vanaf mijn zesde levensjaar en ik 
heb inmiddels mijn sporen ruimschoots verdiend op de 
internationale en nationale podia. 
Na een aantal keren te hebben ingevallen, ben ik nu gevraagd 
om bij deze knotsgekke, maar erg goede band te komen drummen 
en ik heb enorm veel zin in dit nieuwe avontuur. 

Ik kijk er naar uit om veel leuke mensen te ontmoeten, dagen en avonden lang de boel op stelten 
te zetten en overal waar we komen, er een knalfeest van te maken. 
Laat je niet afschrikken door al mijn tattoos en ijzerwerk, maar kom gerust naar mij toe om mij te 
leren kennen. 
Ik verheug me er op om jullie allemaal te leren kennen en dat we nog jaren in goede gezondheid 
met elkaar een mooi feest kunnen maken. 
Hopelijk tot gauw!

Met muzikale groet, 
Tom

Ook ik kom het team van KalibeR versterken, maar dan als zangeres!

Mijn naam is Laura Ross, ik kom uit Oss en ik ben 30 jaar. Mijn hele leven ben ik iemand die niet 
snel achteraan staat en vooral graag ergens vooraan staat voor het welbekende ”ouwehoeren”. 

Ik ben pas echt begonnen met zingen na mijn solo uitvoering in de musical van groep 8.
Vanuit de schoolband in het 1e leerjaar ben ik serieuzere stappen gaan maken zoals een optreden 
bij Radio 538 WarChild in Groningen, de talentenjacht Bloed Zweet & Tranen, Topper Gezocht 
en The Voice. Ook treed ik regelmatig op in de weekenden als solo artiest in de nederlandstalige 
branche en heb ik al verschillende eigen liedjes uitgebracht (zie youtube).

Ondanks alle ervaringen heb ik mega veel zin om mee te 
doen in deze band om zo mezelf nog meer en beter te 

ontwikkelen. Tevens om natuurlijk nog meer nieuwe 
mensen te leren kennen en met z’n alle verschillende 

soorten liedjes mee te kunnen lallen! Ik ben blij met 
deze kans en hoop dit snel met jullie te kunnen 
delen!

Hopelijk tot snel, zodat we er met z’n alle een 
mooi feestje van mogen maken!

KalibeR
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Van het Koningspaar 
 
 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

 
Scheepsrecht 
Driemaal is scheepsrecht is een spreekwoord dat zoveel betekent als: 'als iets niet direct lukt dan 
lukt het een derde keer vaak wel'. In ons geval klopt dat ook wel, we hebben er 3 jaar over gedaan 
om koningspaar te worden. Dat we het ook 3 jaar lang zouden blijven hadden van te voren niet 
kunnen bedenken. Maar ook dát past in het spreekwoord. Vaak wordt het ook gebruikt als 
vergoelijking van iets dat drie maal gebeurt.  
Ons eerste jaar was natuurlijk een supermooi jaar, alles klopte. Een fantastische Kermis en een 
mooi Schuttersfeest. Maar ja, toen kwam de corona. Aanvankelijk dachten we dat het voor de 
Kermis wel goed zou komen. Niets was minder waar, de kermis zo als we dat kennen ging niet 
door. Wel een alternatief feestje bij ons in de tuin, best gezellig en met Kaliber en Veltins maar 
geen echte Kermis. Nu zitten we al in ons derde jaar, het laatste, immers 3 maal is scheepsrecht.  
 
Wat missen we dit toch allemaal! 
Gezellig bij elkaar opgepakt in de tent, de optochten met Erebogen, lekker biertje drinken 
onderweg en bijkletsen. Het was allemaal zo vanzelfsprekend. Dinsdagmorgen naar de kerk en dan 
weer naar EMM om te feesten. Dinsdagavond weer de moed bij elkaar rapen voor de laatste 
“ruk”. We doen het al minimaal 125 jaar en het was allemaal heel gewoon: een sleur bijna.  
Totdat je niet meer mag, dan merk je opeens dat het heel speciaal is. Simpel iemand een hand 
geven of een knuffel of de traditionele 3 zoenen bij een verjaardag of een ander feestelijkheid zit 
er nog even niet in.  
 
Spuit 
Totdat we allemaal 2 spuiten hebben gehad staat alles op rem. Hopelijk is driemaal hier geen 
scheepsrechts, twee keer vaccineren moet ons “bevrijden”.    
We zullen het dit jaar nog even kalm aan moeten doen. Kermis zal op kleine schaal gevierd 
moeten worden maar onze pijlen zijn op het Schuttersfeest gericht.  
 
Moed  
We horen vaak: jullie gaan de geschiedenis in met zo’n record. Dat mag dan wel zo zijn en we doen 
het ook met volle overgave. Volgend jaar toch graag een nieuw koningspaar en echte feesten. 
Terug naar het “oude” normaal zal geleidelijk aan verlopen maar voor je het weet is het zover.  
Op de volgende pagina vindt je een aantal foto’s uit onze Koningsjaren. Het lijkt al zo lang geleden. 
Ik weet het zeker, het gaat weer gebeuren, houd moed.       
 
 
Het Koningspaar Frans en Alice 
 
 
 
Foto’s Ab Hendriks Herman Vreman en Ad van Dooren 
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Sfeerbeelden:  Om het niet te vergeten 
 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

 

 

 

 
 

 

Het bestuur, Schuttersfeest 2019,  
hier nog op volle “oorlogssterkte”. 

Inmiddels naarstig op zoek naar een penningmeester! 

Processie 2020  
Volgend jaar weer een volle kerk? 

Schuttersfeest 2019; Op naar d’n Oliemöl 

Kermis 2019. Het Koningspaar op 1,5 m? Nee hoor, dit is “feestkring”. 
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José Stevens
Schoonheidsspecialiste

Medisch Pedicure

Gennepskamp 10 • 6901 HL  Zevenaar
0316 - 52 77 57 • www.josestevens.nl

Pascal, Joëlle en Siem, van harte gefeliciteerd 
met de geboorte van Mart!
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In het Vizier
In het vizier

Man /vrouw?
Man

Wat is je leeftijd?
Bijna Abraham.....

Gezinssamenstelling?
Vrouw, 2kids en een poes.

Waar heb je je partner ontmoet?
Met een jubileumfeest van carnaval.

Waar woon je?
In Zevenaar

In wat voor huis?
Rijtjeswoning

Wat voor werk doe je?
Steenbewerker.

Ben je geüniformeerd bij de schutterij?
Ja, bij een leuke groep.

Doe je vrijwilligerswerk bij de Schutterij? (Zo ja, zoals? Denk ook aan evt commissies)
Ja, zonder vrijwilligers kunnen wij het niet.

Hoeveel jaar ben je lid van de schutterij?
30  jaar

Wat is je schuttersgevoel?
Eendracht  Maak Macht

Waar ga je graag naartoe als je uitgaat?
Rooie Jan en uiteraard schuttersgebouw EMM

Favoriete vakantie?
Met de boot naar een eiland.

Welke mop heb je voor het laatst gehoord?
Die was ik al weer vergeten .

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik hoop iedereen weer gezond terug te zien en hopelijk heel gauw.
 
Ra,Ra wie is dit?
Het antwoord in de volgende Schuttersvizier.
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OOooyyssee  kkaarraakktteerrss  
DDeeeell  11  

In deze rubriek; “Ooyse karakters” is dit deel 1. 
 
Inleiding 
Deze rubriek, die nog in de kinderschoenen staat, wil graag Ooyse mensen in het zonnetje zetten 
die veel voor de gemeenschap betekenen of betekend hebben of die gewoon “typisch Ooys” zijn of 
waren. 
Sterke of ontroerende verhalen die min of meer op waarheid zijn berust en nooit afbreuk aan de 
persoon zullen doen. 
  
Frans Witjes was een tuinder uit Ooy. Hij heeft zijn hele leven aan de Slenterweg in Ooy gewoond 
waar hij de tuinderij bestierde samen met zijn broer Arnold (Nol). De laatste jaren van leven 
woonde hij in een appartement aan het Masiusplein in Zevenaar.  
 
 
Passies 
Zijn eerste passie was natuurlijk de tuinderij. Hij 
stond bekend  als vakman  die alle kneepjes van 
het vak beheerste. Altijd proberen als eerste van 
het seizoen met de “gruentes” aan de veiling te 
komen. Of net even iets anders te telen dan de 
concurrentie dat deed. Als het ene jaar een 
product laag in prijs scoorde stond dat bij Frans 
vaak voor het volgende jaar op het programma. 
Veelal pakte dit goed uit en er werd een goede 
prijs betaald aan de veiling. Natuurlijk kwam niet 
alles wat van het land kwam aan de veiling 
terecht. Nee, van heinde en ver kwamen er 
veilingkooplui en andere groenteboeren de 
groente kakelvers, rechtstreeks van het land 
halen. Tegenwoordig heet dit “taxfree direct 
marketing” of zo. Engels was niet Frans zijn sterkste kant, maar het systeem werkte prima. Het 
voordeel hierbij is dat er geen tussenhandel en dergelijke meer is. Iedereen blij! 
 
Voor de schoolgaande kinderen was het in 
zomerdag een uitdaging langs de tuinderij 
te fietsen. Op hete dagen stonden Frans 
en Nol vaak op het land de boel nat te 
maken. Het gebeurde regelmatig dat de 
waterstraal even op de weg gericht werd. 
Het was zaak flink vaart te maken om een 
nat pak te voorkomen. Je wilde immers zo 
droog als mogelijk op school aankomen.        
 
Er werkte altijd veel jongelui in de 
tuinderij, menig jonge OBW’er kreeg er 
een vakantiebaantje. Er werd veel over 
voetbal gepraat en lol gemaakt, maar er 
moest wel gewerkt worden. 
 
 

Op weg naar de koffie  
Foto uit 1982, gemaakt door Bas Breedveld 

Het olde huus aan de Slenterweg 
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OOooyyssee  kkaarraakktteerrss  
DDeeeell  11  

Dit gezegd hebbende komen we automatisch aan bij zijn tweede passie: Ooys Blauw Wit, 
kortgezegd OBW. Zelf was hij geen begenadigd voetballer maar zijn OBW hart was er daarom niet 
minder groot om.  In de spaarzame vrije tijd was Frans langs de lijn van het OBW veld te vinden. 
Niet alleen bij het eerste elftal, maar ook zaterdags als het werk het toeliet toonde hij zijn 
belangstelling bij de jeugd elftallen. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een cliché 

maar, ook hier van toepassing en Frans snapte dat 
volkomen.    
 
Tijdens de hoogtijdagen van de tuinderij had hij 
alleen zondags tijd om zijn favoriete club aan te 
moedigen. Dit werd dan ook fanatiek gedaan, met 
als resultaat dat hij het op de maandagmorgen wel 
eens moeilijk had. Ook werd er regelmatig na de 
wedstrijd een bezoekje gebracht in de buurt aan de 
Slenterweg om de wedstrijd door te spreken. Onder 
het genot van een bakje koffie of zo. 
 
Bijnaam 
De Retter was zijn bijnaam. Geen naam waar hij mee 
te koop liep maar hij had er ook totaal geen 
problemen mee. Een groot mysterie is hoe hij aan 
die naam is gekomen. Zelf hield hij het erop dat hij in 
het verre verleden 
mensen uit de 
Breuly heeft gered 

en de naam in de 
loop van de tijd was 

verbasterd van De Redder naar De Retter (typisch Ooys).  
Een andere legende is dat hij vroeger als kind op weg naar 
school zijn handen als een trompetbeker rond zijn mond 
vormde en lustig oplost Retteketeterde. Hij was in ieder geval 
de tijd ver vooruit. Misschien zijn beide theorieën niet juist en is 
er iemand in Ooy die echt weet hoe het zit. We zullen er 
waarschijnlijk nooit precies achter komen. 
                 
EMM 
Ook is Frans lid geweest van het vendelierskorps van EMM. Hij 
was altijd van de partij tijdens Kermis en Schuttersfeest. Er 
schijnt zich in die dagen heel wat afgespeeld te hebben? Ook 
iets wat wij helaas niet allemaal te weten zullen komen.    
 
Het feit blijft dat Frans een karakteristiek figuur uit de Ooyse 
gemeenschap was die altijd bereid was om een sterk verhaal uit 
de mouw te schudden. En als hij op de praatstoel zat luisterde 
zijn gehoor altijd geboeid toe.      
 
 
 
De volgende keer zetten we Jan Buiting in het zonnetje. 
 

OBW kampioen 
Het huis versiert door buurjongen Sjoerd Lentjes  

 

Geboren: 22 mei 1924 
 Overleden: 23 januari 2004 
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Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
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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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Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben 
wij weer een winnaar geloot. De gelukkige win-
naar van de prijs is Theo ter Wiel! Van harte ge-
feliciteerd! Het goede antwoord was namelijk: : 
Alvast hele fijne feestdagen en een gezond en 
voorspoedig 2021 namens EMM 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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2021
Wanneer          Wat                  Wie    Waar

19 - 22 juni Kermis      EMM    EMM gebouw

Zon 29 aug Bierpulschuiven       Crecendo   EMM gebouw

Zat 11 sept Jongdierendag       KPV    EMM gebouw

Zon 12 sept Schuttersconcours      Sint Antonius   Nieuw Dijk

Zat 25 sept Schuttersfeest       EMM    EMM gebouw

Zon 26 sept Schuttersfeest       EMM    EMM gebouw

Zat 19 nov Pronkzitting       Toetenburgers  EMM gebouw

Zon 20 nov Pronkzitting       Toetenburgers  EMM gebouw

Zat 18 dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw

Zat 18 dec Retteketet Kerstspektakel   EMM    EMM gebouw

2022
Wanneer          Wat                  Wie    Waar

Vrij 7 jan Nieuwjaarsreceptie    EMM   EMM gebouw

Zon 20 mrt Gelders Kampioenschap Indoorvendelen Sint Martinus  Gaanderen

Zat 2 apr KAderfeest (1e zaterdag in april)   EMM   EMM gebouw

Zon 15 mei Kringdag De Liemers    EMM   Groessen

Zon 12 juni Landjuweel     EMM   Giesbeek

19-21 aug EST (Europees Schutters Treffen)     Deinze België

Je vindt onze winkel aan de Mozartlaan 4
tegenover de kleine Jumbo in ZevenaarHAMMERCOMPUTERS.NL (0316) 34 55 53

Wij geven garantieWij geven garantie
op devices die werop devices die werken!ken!
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Kom jij een lekker visje bij ons eten?
Iedere vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur

op de markt in 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


