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‘Al is het nog zo donker,
het wordt altijd weer licht’

Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,
Allereerst hoop ik dat het met jullie goed gaat, in alle opzichten en natuurlijk de gezondheid voorop!
Wij missen de activiteiten, het organiseren en de sociale contacten met jullie, de evenementen met de
leden, de Ooyse gemeenschap en de bezoekers buiten Ooy “wat een gemis”
We blijven positief en blijven de hoop houden om z.s.m. de deuren weer te openen en jullie allen weer
te verwelkomen.
Wij blijven actief en zijn volop bezig om het schuttersfeest te organiseren en als alles mee zit wordt het
een schuttersfeest als vanouds met de Paloma’s (band speelt normaal op de zwarte cross) en zondag
Robert Pouwels.
Mocht dit geen doorgang kunnen vinden dan komt er zeker een alternatief programma waar we toch op
gepaste wijze bij elkaar kunnen zijn en er samen een leuke en gezellige tijd van kunnen maken.
We worden helaas nog steeds ingehaald door alle veranderende regels omtrent corona, en als we
denken; we kunnen weer wat, dan worden de regels weer aangepast of verscherpt en staan we weer met
lege handen en is het wachten op de nieuwe versoepelingen.
Maar….. het komt goed!!
Inmiddels hebben we een mooie samenwerking met diverse verenigingen die ons gebouw willen
gebruiken voor Zang, dans en muziek maken, Liemers mannen koor, Lida Groz, en senioren orkest de
Liemers zijn begonnen met de repetities en zijn content met ons gebouw en wij met de bezetting
daarvan.
Ook voor 2022 wordt er al volop nagedacht over hoe de activiteiten eruit moeten gaan zien, over de
Kermis wordt al meerdere jaren gebrainstormd over enige aanpassingen en dan is na de corona een goed
moment om hier invulling aan te geven, mede door 125 jaar EMM, bestuurswisselingen, corona en de
onduidelijkheid over de kerk, processie zijn deze plannen blijven liggen.
Onlangs wordt er actief meegedacht door enkele leden die hier ook samen met ons een goede en betere
invulling aan willen geven. “Samen en niet alleen” We houden U hiervan op de hoogte.
Kortom we zitten zeker niet stil, en waar het kan blijven we in contact met onze leden en achterban en
dat zullen we blijven doen.
Wil toch maar weer eindigen met zoals ik al meerdere malen doe in de afgelopen 1,5 jaar,
Ik hoop U snel weer te mogen begroeten bij EMM en blijf gezond!
Ooy zal laten zien waar een kleine gemeenschap groot in is ,”Eendracht Maakt Macht”
Peter Gertsen
Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar
Jaargang 38 • 03-2021 • Herfst
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We hadden nog goede hoop richting de kermis dat er
in ieder geval mogelijkheden zouden zijn maar helaas
waren de regels in juni zo dat er weinig tot geen
mogelijkheden waren om iets te organiseren. In 2020
viel, met de kermis, het kwartje net de goede kant op
en konden we nog bij het koningspaar terecht en met
het Schuttersfeest konden we in het gebouw het e.e.a.
organiseren.
We hadden ook voor 2021 een kermis scenario klaar
echter nadat we op audiëntie waren geweest bij de
gemeente kwamen we van een flinke KOUDE kermis
thuis, in de daarop ingelaste bestuursvergadering zaten
we met een flinke kater (zonder ook maar een biertje
te hebben gedronken) en moesten we besluiten om de
kermis in ons gebouw te laten voor wat het was.
Gelukkig hadden we van Guido Staring nog wel de
uitnodiging om met het kader, er zat immers nog
steeds een max aan het aantal personen, zittend en op
1,5 meter, toch een kermisborrel te drinken.
We hebben een mooie middag gehad.
Daarnaast hadden we via Facebook een oproep gedaan
om aan te geven waar en welke groepen er met de
kermistafel bij elkaar zouden komen. We hadden, als
bestuur, het idee om bij deze groepen even langs te
gaan met een krat bier om ons zodoende toch even te
laten zien en te proosten op de kermis.

Van het bestuur

Van de bestuurstafel

Zaterdagavond hebben we 2 adressen bezocht en voor
de zondag wisten we dat we naar Jonny en Mieke
zouden gaan aangezien daar de kermistafel aanwezig
was.
Zondagmiddag bij Guido kreeg dat toch serieus gestalte
en mede dankzij paraat werk van ons koningspaar
konden we met een (kleine) schutterij inclusief muziek
(nogmaals speciale dank aan Erik van Schaik) richting
Jonny en Mieke in de Zuiderlaan trekken.
Fantastisch om de verbazing op de gezichten te zien
toen daar toch een kleine schutterij een vendelhulde
kwam brengen aan de Zuiderlaan.
Dit was een sterk staaltje Eendracht Maakt Macht !!!
Nu gaan we ons opmaken voor het Schuttersfeest en
op het moment van schrijven hebben we nog steeds
de hoop dat er groen licht vanuit het kabinet zodat we
een schuttersfeest als vanouds kunnen geven. Wellicht
onder bepaalde restricties (Coronacheck, negatieve
test) maar wij zijn er klaar voor.
Mochten we 17 September (weer) een domper te
verwerken krijgen is het niet anders maar hebben we
er in ieder geval weer alles aan gedaan.
Namens het bestuur,
Jelle Berends
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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 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

Van het bestuur

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.
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Kermis in coronatijd.....
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Van het bestuur

Conceptnotulen algemene
ledenvergadering Schutterij E.M.M.
26 november 2019
Aanwezig: 35 leden en 8 bestuursleden
Afgemeld: 16 leden

stukken worden doorgenomen, hier zijn geen vragen of
opmerkingen over.

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.

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.

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

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
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wijzigingen in het programma voor Kermis en
Schuttersfeest.
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,

Van het bestuur

vervolg conceptnotulen

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
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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.

Van het bestuur

vervolg conceptnotulen

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.

Uitnodiging ledenvergadering
donderdag 25 november 2021
Het bestuur van schutterij Eendracht Maakt Macht nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering.
Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 25 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: Peter Gertsen (voorzitter), Wim Uenk
Afgetreden in 2020: Fred Groenen en Geert Beudel
Tussentijds afgetreden: Sander van Limbeek.
Nieuw bestuurslid voorgedragen door het bestuur: Wilco Weenink
De functie van penningmeester is vacant, de invulling hiervan is urgent!
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 worden ingediend.
9. Bespreking jaarprogramma (onder voorbehoud i.v.m. het Corona-virus):
- Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor (Gaanderen) 20 maart
- Kringdag De Liemers (Groessen) 15 mei
- Landjuweel (Giesbeek) 10-11-12 juni
- Europees Schutterstreffen Deinze (België) 19-21 augustus
- Federatieve Schuttersdag (Gendringen) 18 september
- 75 jarig bestaan Kring De Liemers (Pannerden) 15 oktober (onder voorbehoud, dit is nog niet goedgekeurd
door de Federatie).
10. Wijziging opzet nieuwjaarsreceptie (o.a. huldiging jubilarissen).
11. Kaderzaken.
12. Wat verder ter tafel komt.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Jaargang 38 • 03-2021 • Herfst
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Van deredactie
Beste lezer,
Het schuttersfeest staat weer voor de deur, wij hopen dat het door kan gaan zodat wij
met zijn allen weer gezellig feest kunnen beleven.
Tot die tijd, heel veel leesplezier in ons schuttersvizier.
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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

18

Jaargang 38 • 03-2021 • Herfst

-

• Er dit jaar wederom geen traditionele kermis gevierd kon worden?

-

• Sommige bewoners hier helemaal ondersteboven van waren, getuige de schuttersvlag (foto 1) ?

-

• De processie wel is doorgegaan?

-

• Deze via een livestream te bekijken was?

-

• Er toch nog een gezellige samenkomst van leden was?

-

• Dit bij café Staring gebeurde?

-

• Er in de avond zelfs nog werd uitgetrokken?

-

• Dit een delegatie was die op bezoek ging in de Zuiderlaan?

-

• Jonny G de grote trom heeft gesloopt van koning Frans ?

-

• De jeu de boules-baan eindelijk vorm heeft gekregen?

-

• Er een hoop kinderen geboren zijn onder de kaderleden?

-

• Dit allemaal potentiële jeugdvendeliers kunnen worden?

-

• Het bij “in het vizier” in de vorige editie ging om Frank van Embden?

-

• Er inmiddels meer verenigingen dan ooit in ons schuttersgebouw zitten?

-

• Het Liemers Mannenkoor, Liemers seniorenorkest en Lidagroz erbij zijn gekomen?

-

• Men voor de verandering weer eens naar Stadtlohn is geweest voor de pakken?

-

• Het dit keer maar om 2 petten ging ?

-

• En 2 pakken die in totaal 7 kledingmaten kleiner mochten worden ?

-

• Martien G een overstap overweegt naar een Duitse Schutzenverein (foto 2) ?

-

• De klusploeg de bestuurskamer heeft geschilderd….en inmiddels bijna de rest van het gebouw ook ?

-

• Gerrie en An ter Wiel 50 jaar getrouwd zijn?

-

• Dit groots hebben gevierd met de familie?
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Van de redactie

Wist u dat?
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José Stevens
Schoonheidsspecialiste
Medisch Pedicure
Gennepskamp 10 • 6901 HL Zevenaar
0316 - 52 77 57 • www.josestevens.nl

20

Jaargang 38 • 03-2021 • Herfst

PROGRAMMA SCHUTTERSFEEST (onder voorbehoud)
Zaterdag 25 september:
12:45 uur Verzamelen
13.00 uur Ophalen koningspaar en boogbezoek met aansluitend gezellig samenzijn tot ±17.00
20:00 uur Feestavond met De Paloma’s
Zondag 26 september:
10:15 uur verzamelen.
10:30 uur afmars voor het bogenbezoek.
13.15 uur terug in schuttersgebouw.
13.30 uur ontvangst jubilarissen 2020 en hoogwaardigheidsbekleders.
14:00 uur huldiging jubilarissen 2020
15:00 uur aanvang wedstrijden waarbij ook de jubilarissen en hoogwaardigheidsbekleders de
gelegenheid krijgen om hun kunsten te vertonen.
De volgende schiet en behendigheidswedstrijden worden rondom het EMM gebouw gehouden:
• vogelschieten volwassenen
• vogelknuppelen volwassenen
• pistool en geweerschieten jeugd
• ringrijden jeugd
Voor de allerkleinsten zal er een
springkussen aanwezig zijn.
16:30 uur prijsuitreiking bogen en
schietwedstrijden.
De feestmuziek wordt verzorgd door
DJ Robert Pouwels.
De muzikale begeleiding tijdens de
optochten zal zoals altijd verzorgd
worden door Muziekvereniging
Crescendo.
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Ingezonden

Ooyse karakters - Deel 2
In de rubriek; “Ooyse karakters” is dit deel 2.
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.
Jan Buiting is geboren op 3 maart 1933 op het Grieth in Zevenaar (overleden op 6 juli 2011).
De connectie met Ooy was er al in zijn jongere jaren toen hij zijn toekomstige vrouw Dinie (Witjes)
tegen kwam in de schutterstent van EMM. In 1960 trouwden ze en het echtpaar trok in bij de familie
Witjes aan de Pannerdenseweg 8, wat ook het ouderhuis van Dinie was.
Binnen 4 jaar waren er 4 kinderen, immers er kwamen 2 tweelingen. Totaal kregen ze 5 kinderen.
Het gezin kwam voor Jan altijd op de eerste plaats.

In de verkeringstijd

Met kinderen Gerda en Frank

Jan heeft tijdens zijn werkzaam leven de overgang van het vervoer met paard en wagen naar
gemotoriseerd transport meegemaakt. Van melkbussen ophalen bij de boeren met de paardekar
tot zout strooien met vrachtauto in de winter voor de gemeente. De laatste 25 jaar, tot zijn pensioen
werkte hij bij de gemeente Zevenaar.
Maar er was ook tijd voor het vereningsleven, waarin Jan zeer actief was. Dit was natuurlijk alleen
maar mogelijk met de steun van zijn vrouw Dinie.
Schuur
Een groot gedeelte van de schuur bij het woonhuis
was ingericht voor het fokken van konijnen, met name
het ras Hollanders had de voorliefde van Jan. Hij was
lid van de kleindier vereniging KPV-Vooruitgang te
Zevenaar. Jan was er succesvol in en won menige prijs
tijdens de tentoonstellingen. Jarenlang was hij
penningmeester en Jan was zelfs erelid van de
vereniging.
Maar het moet gezegd worden, als de konijnen niet
aan de strenge eisen voldeden belandden ze wel in
braadpan.
22
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De schuur anno 2021

Ooyse karakters - Deel 2
Dochter Ans met haar gezin zijn de huidige bewoners van het
huis aan de Pannerdenseweg. De schuur staat er nog steeds en
doet, na grondige renovatie, dienst als keramiek atelier.
Konijnen worden er al lang niet meer gefokt, en ze worden er
alleen nog gebakken in kleivorm. Wel zo veilig voor die beestjes.
EMM
Jan maakte ook geruime tijd deel uit van het bestuur van EMM.
Tijdens het Landjuweel 1982 zat Jan al in het bestuur. Hij was bestuurslid en later ook
penningmeester. Hij was geen lid van de schutterij voor het uiterlijk vertoon, hij deed zijn ding en
hield vooral van de gezelligheid en het contact met de mensen.
Zijn vrouw Dinie maakte zich wel
eens zorgen als hij ‘s nachts met de
opbrengst van een kermisavond
richting bank moest om de cassettes
te storten. Gelukkig is er nooit een
incident geweest.
Jan was ook een vaste bezoeker van
oefenavond van de HKK. Onder het
genot van een biertje werd het
lokale nieuws doorgenomen en er
was altijd wel een nieuwe mop te
vertellen.
Extra trots was Jan toen kleinzoon
Bestuur EMM 1989
Guus jeugdvendelier werd.
v.l.n.r. staand, Ben Balk, Henk Staring, Rick van Aalst, Jan Buiting
zittend, Wim Jansen, Geert Staring, Toon Schoemakers

Anker
Omdat hij zingen leuk vond was Jan lid van het
zangkoor van de Toetenburgers.
Het gezelschap heeft al verschillende namen
mogen dragen, begonnen als De Schorre
Kikkers toen Het Oaverschotje. Uiteindelijk
bleek de naam De Toetenburgerzangers het
meest toepasselijk. Tijdens de pronkzitting
verliet Jan dan even de bar en klom het
podium op om gezellig mee te zingen.
Ook werd er gezongen in de familiaire sfeer, en
als het echt gezellig werd mocht Jan graag Het Jan heeft bardienst tijdens de carnaval in Ooy, Dinie (2de van rechts)
komt polshoogte nemen
lied van de IJssel zingen.
En als het dan zover was werd er in de familie steevast gezegd: is het anker al gevallen?
Overigens werd niet alleen thuis het anker gedropt. (Verderop vindt u de tekst van het lied.)
Jan Buiting was een betrouwbaar en humorvol persoon die zijn steentje zeker heeft bijgedragen aan
de Ooyse gemeenschap.
Met dank aan dochters Ans en Lidy voor de informatie en foto’s.
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Ooyse karakters - Deel 2
Uut de olde döös, voor de liefhebbers

Het lied van de IJssel

Aan d'oever van de IJssel staat een veerhuis
Daar woont een meisje, Greetje is haar naam
U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten
Want amor heeft ook hier zijn werk gedaan
De hele dag voer zij de mensen over
Zij deed haar werk met opgewekt gezicht
Haar heldere lach klonk vrolijk over 't water
En iedereen hield van het lieve wicht
Een schipper die geregeld daar voorbij voer
Heeft met zijn lied het schone kind bekoord
Op zekere dag liet hij het anker vallen
En nam zijn Greet voor altijd mee aan boord
Nu vaart ze mee met hem naar verre kusten
Zij nam voor altijd afscheid van de pont
In 't veerhuis woont sindsdien een ander meisje
Dat wacht tot ook voor haar een schipper komt
******
Op YouTube zijn verschillende versies te vinden
https://youtu.be/dBCdqqosxfY
https://youtu.be/3g0lS26XLMk
https://youtu.be/9Kyt18J2QT8

24
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Blij nieuws :-)

Pascal, Joëlle en Siem, van harte gefeliciteerd
met de geboorte van Mart!

Chiel & Vera, van harte gefeliciteerd
met de geboorte van Tuur!

Jos, Quchalin en Koen, van harte gefeliciteerd
met de geboorte van Jens!

Er is een begin gemaakt met de aanleg van twee Jeu de Boules banen achter ons Schuttersgebouw
voor de ‘oudere’ jeugd zodat zij weer een goede reden hebben om ons gebouw te bezoeken!
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Van het Koningspaar
Zonder processie geen kermis
Een belangrijk evenement dat elk jaar weer terugkomt in onze gemeenschap is de jaarlijkse
processie voorafgaand aan de Ooyse en Oud-Zevenaarse kermis.
We zeggen wel eens: zonder processie geen kermis.
De laatste 2 jaar ging deze spreuk niet echt op. Weliswaar wel een processie maar geen kermis.
Hier en daar een klein feestje in de privésfeer maar van echt kermisvieren kon je niet spreken. Je
zou kunnen zeggen dat het formaat van de kermis aangepast was aan het formaat van de
processie. Klein maar fijn.
Door de corona crisis was er al 2 jaar achtereen geen sprake van een reguliere processie. Gelukkig
hebben de Broedermeesters toch een manier gevonden om de plechtigheid door te laten gaan. In
kleine kring en zonder publiek is het gelukt de traditie in ere te houden. Het 2de jaar was er zelfs
een directe uitzending die het mogelijk maakte voor iedereen om erbij te zijn.

Diaken Adri van Zundert heft de monstrans

Op het “Olde processiepad”

Als koningspaar is het een voorrecht om deel te mogen uitmaken van de processie. Het zijn deze
bijzondere momenten die het koningschap extra cachet geven.
Dit jaar werd de plechtigheid omlijst door 2 muziekverenigingen, de fanfare van muziekvereniging
Crescendo uit Ooy en de harmonie Martinus uit Oud-Zevenaar.

de harmonie

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw
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Van het Koningspaar

de fanfare

De muzikanten van beide verenigingen waren maar wát blij dat ze weer eens lekker muziek
konden maken. Eindelijk weer eens voor publiek spelen. En dan komt het ook nog eens op de
“televisie”.
Hulde aan alle vrijwilligers die mogelijk hebben gemaakt dat de processie toch door kon gaan.
Mooie beelden gemaakt door Ross Pro Audio, waarvan er enkele op deze pagina’s te zien zijn.
Nu even iets heel anders . . .

*****

Schuttersfeest de nieuwe Kermis?
Vorig jaar hebben we het Schuttersfeest op minimalistische wijze gevierd, weliswaar een
optocht(je) en een feestje onder ons in de zaal. Het was zoals we dat dan zeggen “gezellig”.
Maar we misten toch de wow-factor: onze schutters en andere bezoekers die het feest compleet
maken of beter gezegd die er een compleet feest van maken.
Kermis 2021 was ook niet wat we ervan verwacht hadden en we hadden er zo’n zin in. Daarom de
aanhef van deze alinea “schuttersfeest de nieuwe kermis”, laten we hopen dat het uitkomt en we
echt weer eens lekker los kunnen gaan.
Iedereen van harte welkom! Wij zijn er klaar voor!
Het Koningspaar Frans en Alice

We gaan het weer allemaal meemaken!

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw
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Café Nostalgie
Weverstraat 1-3
6901 AM Zevenaar
0316 – 344205

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving

28
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Woordzoeker

Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben
wij weer een winnaar geloot. De gelukkige winnaar van de prijs is Maud Berends! Van harte gefeliciteerd! Het goede antwoord was namelijk: :
Welk evenement kent de schutterij in de derde
week van juni? De kermis natuurlijk! De prijs zal
zo snel mogelijk gebracht worden.

Veel plezier en succes met het oplossen van deze
puzzel!

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!
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Jaarprogramma

Jaarprogramma 2021-2022
(onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar
2021
Wanneer

Wat 					

Wie 			

Waar

Zat 25 sept

Schuttersfeest		

			

EMM 			

EMM gebouw

Zon 26 sept

Schuttersfeest		

			

EMM 			

EMM gebouw

Vrij 19 nov

Pronkzitting		

			

Toetenburgers		

EMM gebouw

Zat 20 nov

Pronkzitting		

			

Toetenburgers		

EMM gebouw

Don 25 nov

Ledenvergadering				

EMM 			

EMM gebouw

Zat 18 dec

Retteketet Kerstspektakel			

EMM 			

EMM gebouw

Zon 19 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

Zat 16 apr

Kleintje Kermis					

EMM/KalibeR		

EMM gebouw

Zon 15 mei

Kringdag De Liemers				

EMM			

Groessen

Zon 12 juni

Landjuweel					

EMM			

Giesbeek

18-21 juni

Kermis						

EMM			

EMM gebouw

19-21 aug

EST (Europees Schutters Treffen)					

Deinze België

Zon 18 sept

Federatieve schuttersdag			

Gendringen

Wals Wieken Milt
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W evices die werken!
op d

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

K
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om jij een lekker v

Iedere vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur
op de markt in Zevenaar
g
Harin
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v
s
r
e
V
es
het m

Zuiderlaan 18, 6905 AE Zevenaar

Administratiekantoor Ikink

hét adres voor uw bedrijfsadministratie
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.
Administratiekantoor Ikink
Paul Ikink
telefoon 06-12110062

De Gasperistraat 11
6904 LV Zevenaar
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www.ikinkadministratie.nl
info@ikinkadministratie.nl

