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Tijdens het maken van de Gelderlande
ook weer veel begeleiders die hun kiek

Gezien vanuit de opstelling - Rob Terw

Schuttersfeest

E.M.M. een nieuwjaarsreceptie voor alle
verenigingen in ons dorp en voor iedereen
die de vereniging een warm hart toe draagt.
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op
vrijdag 7 januari 2022 vanaf 20.00 uur.
Er wordt gestart met een huldiging van de
jubilarissen met vendelhulde en defilé.
Zoals gewoonlijk wordt er gezorgd voor
een hapje, een drankje en een gezellige sfeer.
We hopen u te zien op 7 januari 2020 vanaf 20.00 uur.
Bestuur E.M.M. Ooy-Zevenaar
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Laat je niet tegenhouden door tegenslagen,
gebruik ze om er sterker uit te komen.

Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,
Op moment van dit schrijven zitten we helaas weer in een gedeeltelijke lockdown. Erg jammer net nu alles weer een beetje op gang kwam en er steeds weer iets meer mocht van de overheid.
25 en 26 september hebben we gelukkig een prachtig schuttersfeest mogen vieren met op zaterdag
een rondgang door Ooy en een bezoek aan de ereboog van het Ooyseveld en een goed gevulde zaal
met feestgangers samen met de Paloma’s , zondag een rondgang door Ooy, bezoek aan het koningspaar
en de ereboog aan de Pannerdenseweg. We hebben de jubilarissen van 2020 gehuldigd en daarna een
prachtig feest buiten in de zon met Robert Pouwels.
Hier kunnen wij wel weer aan wennen, het was weer ouderwets gezellig in Ooy. Prachtig om dit weer te
mogen ervaren en om te zien waar wij met ons allen weer aan toe waren: ”de 3 G’s; Gezelligheid –
Genieten en Gezamenlijk” dit pakken ze ons niet meer af!
De diverse huurders hebben het prima naar hun zin in ons gebouw en zijn volop aan het repeteren en
gelukkig kunnen zij gewoon doorgaan met de huidige regels.
Voor EMM zal het weer even afwachten zijn wanneer we weer wat kunnen organiseren voor de gemeenschap, wij hopen de Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl als eerste weer te kunnen oppakken.
Laten wij samen er voor zorgen met onze leden en gemeenschap dat de tweedeling en verdeeldheid niet
toeslaat in onze samenleving zoals dat inmiddels al op veel plaatsen wel gebeurd in de wereld. Corona en
de maatregelen brengen veel te weeg, onze Ooyse gemeenschap is bijzonder en hecht en heeft al vaak
laten zien waar wij sterk in zijn.

“Samen en niet alleen”

We staan aan de vooravond van de feestdagen en ik hoop dat jullie dit allemaal op een mooie en liefdevolle wijze kunnen en mogen vieren met jullie naasten.
Voor jullie allen; Goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022!
7 januari hopen wij jullie in grote getale te mogen begroeten tijdens de Nieuwjaarsborrel in ons schuttersgebouw voor de leden en Ooyse gemeenschap. Deze avond zullen wij ook de jubilarissen van 2021 in
het zonnetje zetten, iedereen is van harte welkom onder ons EMM devies; “Eendracht Maakt Macht”
blijf gezond!
Peter Gertsen
Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar
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Zoals door de voorzitter geschreven hebben we weer
een fijn Schuttersfeest gehad. Mooi om te zien dat de
behoefte aan dit weekend groot was, op donderdagavond opbouwen met ruim 20 personen !! Met een paar
uur was het weer voor elkaar en ondanks dat het al jaren hetzelfde is was het toch weer even onwennig, hoe
was dit, waar ligt dat enzovoort.
We hadden gehoopt dat de Paloma’s meer bezoekers
zou trekken echter blijkt toch hier ook weer uit dat muzieksmaken (gelukkig) verschillen. Daarentegen was de
sfeer wel fantastisch.
Helaas hebben we, na diverse overleggen, gezamenlijk
met de Retteketet moeten besluiten dat er ook dit jaar
geen Retteketet Kerstspektakel kan plaatsvinden, wel-

Van het bestuur

Van de bestuurstafel

licht dat we samen in de Lente nog een Lentefeest kunnen gaan organiseren.
De Jeu de Boules banen zullen we in het voorjaar ook op
gepaste wijze openen. Complimenten aan de klusploeg
die dit gerealiseerd hebben, het ziet er erg professioneel
uit.
We hopen U allen te zien op de Nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 7 Januari 2022 waarbij we uiteraard hopen dat
deze wel kan doorgaan en dat we vanaf dan vooruit kunnen kijken.
Namens het bestuur,
Jelle Berends

E.M.M. een nieuwjaarsreceptie voor alle
verenigingen in ons dorp en voor iedereen
die de vereniging een warm hart toe draagt.
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op
vrijdag 7 januari 2022 vanaf 20.00 uur.
Er wordt gestart met een huldiging van de
jubilarissen met vendelhulde en defilé.
Zoals gewoonlijk wordt er gezorgd voor
een hapje, een drankje en een gezellige sfeer.
We hopen u te zien op 7 januari 2020 vanaf 20.00 uur.
Bestuur E.M.M. Ooy-Zevenaar
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SCHUTTERSVIZIER
wordt mede mogelijk gemaakt door onze
ADVERTEERDERS.
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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

Van het bestuur

Ledenadministratie

Rietje Lether
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

De Rabo Clubsupport heeft tot doel kennis, netwerk en financiële ondersteuning te
bieden aan clubs en verenigingen. Leden van van Arnhem en Omstreken hebben
tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en
verenigingen ontvangen.
Schutterij EMM heeft hieraan ook meedegedaan.

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo
Clubsupport
Wij bedanken een ieder die heeft meegeholpen om onze vereniging financieel te
ondersteunen door mee te doen aan de Rabo Clubsupport.
Het heeft ons het bedrag van € 865,10 opgebracht. Een prachtige opbrengst!
Dit bedrag zal worden besteed aan nieuwe vlaggen voor onze vendeliers.
Bestuur schutterij E.M.M.
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Bruisend feest
of sfeervol dineren...

Restaurant • Zalen • Catering
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
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Ondanks alle coronaprikkelen hebben wij gelukkig elke vrijdag mogen oefenen.
Helaas alleen voor het Schuttersfeest, maar wij hebben samen wel een super mooi feest gehad.
En wat nog veel leuker is we hebben er een nieuwe aanmelding bij Ilse Bloemberg en daar zijn we
heel erg blij mee
Vrijdag 29 oktober hebben we met de jeugdvendeliers een jeudguitje gehad bij de Grietse Poort .
Dus jullie kunnen het al wel raden bowlen met heerlijke frietjes. Wij zijn met 2 team`s gaan bowlen
En de jongste onder ons hebben ons gewoon ingemaakt. Joep en Siem Gefeliciteerd!!
Na het bowlen hebben wij frietjes gegeten. En als dankjewel kregen we een mooie fotocollage die
nu hangt te pronken in onze slaapkamers.
Hopelijk mogen we volgend jaar meer, en kunnen we meer schrijven over onze gezellige club.

Jeugd

Hallo Allemaal

Wij zoeken trouwens nog meer jongens en meisjes die gezellig met ons mee willen vendelen. Als
het jouw wat lijkt of heb je vragen neem dan contact op met onze oefenmeesters Pascal of Frank.
Wij oefenen elke vrijdagavond van 19:00 tot 19:30.
Groetjes De Jeugdvendeliers
Frank van Embden = 06-13062290
Pascal Staring = 06-24981046
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José Stevens
Schoonheidsspecialiste
Medisch Pedicure
Gennepskamp 10 • 6901 HL Zevenaar
0316 - 52 77 57 • www.josestevens.nl

14
20

Jaargang 38
38 •• 04-2021
03-2021 •• Winter
Herfst
Jaargang

Blij nieuws :-)

Frank, Jennifer, Tess en Suze, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Josien!

Sjors, MArtine en Loek, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Moos!

Wouter en Femke, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Matthijs!
Jaargang 38 • 04-2021 • Winter
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Van het Koningspaar
Foto’s
Waarschijnlijk zijn wij (tot nu toe) het meest gefotografeerde
koningspaar in de geschiedenis van EMM. Dat komt natuurlijk niet
alleen om het fotogenieke () dat we hebben. Maar meer omdat we
gewoonweg het al 3 jaar zijn en nu de techniek zover is dat iedereen
wel een camera op zak heeft in de vorm van een mobiele telefoon.
De meeste van die foto’s krijg je natuurlijk niet te zien en zullen ook
al wel gedelete zijn (in gewoon Nederlands verwijderd).
De laatste officiële foto is gemaakt door de Gelderlander. Een jaarlijks
terugkerende traditie waarbij alle koningsparen uit wijde omtrek
uitgenodigd zijn. De foto heeft inmiddels in de krant gestaan.
Tijdens het maken van de Gelderlander foto waren er natuurlijk ook naast de fotograaf Theo Kock
ook weer veel begeleiders die hun kiekje mochten maken.

Gezien vanuit de opstelling - Rob Terwiel onze koningswacht was er ook bij, als persoonlijke begeleider

Schuttersfeest

Het laatste evenement van EMM was het schuttersfeest. Een mooi feestje op de zaterdagavond met
feestband De Paloma’s. De stemming zat er goed in met olderwetse pensörgel muziek.

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw
16
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Van het Koningspaar
Hofdames
Ook deze keer waren de hofdames wederom bereid het
koningspaar te ondersteunen. Dames dank hiervoor.

Kanongebulder
Een optocht van de schutterij kan niet
bestaan zonder de saluutschoten van
de kattekoppen bij vertrek. Ook bij
officiële hoogtepunten worden de
kattekoppen ingezet. De Ooyse
kanonniers zorgen altijd voor een veilige
plek, maar het schrikeffect bij de
argeloze omstander is er niet minder
om.
Hiernaast zien we Bennie Willemsen
de kattekoppen laden tijdens het
Schuttersfeest 2021.
Hieronder een foto genomen vanuit
de koets. Ook Schuttersfeest 2021.

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw
Jaargang 38 • 04-2021 • Winter
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Van de redactie

Beste lezer,
Inmiddels zijn wij aangekomen aan de laatste schuttersvizier van 2021.
Ondanks alle maatregelen die het hele jaar geweest zijn i.v.m. corona
hebben wij in ieder geval een gezellig schuttersfeest gehad. Helaas zijn op
dit moment de besmettingen weer hoog en betekent dat een en ander
weer afgelast is. Wij hopen dat wij in 2022 weer genoeg gezellig feesten
kunnen gaan geven.
Voor nu wensen wij u ondanks alles een gezellige kerst en een goed oud en
nieuw! Hopelijk tot snel in ons mooie schuttersgebouw.
Groet,
De redactie

pij
Inleverdatum ko
nummer 1:

7 februari 2022

Wist u dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De jeu de boules-baan eindelijk klaar is?
Er zelfs speciale verlichting voor is aangebracht?
Er dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer openbaar feest is gegeven?
Het schuttersfeest het eerste feest was dat in de regio mocht plaatsvinden?
Een toegangsbewijs voor het eerst niet voldoende was?
De zaterdagavond de Paloma’s speelden?
Dit voor sommigen reden was om zich eens “Olderwets” te laten gaan?
De muziek toch niet bij iedereen in de smaak viel?
De rondtochten door Ooy erg lang waren?
De voorzitter niet meer wist dat de route via de Pannerdenseweg ging?
Dit vooral kwam omdat alle straten bewandeld waren?
Bij terugkomst de deur dicht was?
Dit op de zondag net zo’n probleem was?
De Bielemannen nog net niet hebben geprobeerd de deur open te hakken?
De volgende keer iemand met sleutels achter moet blijven?
Theo V. na twintig jaar de beloofde bos bloemen pas had gegeven?
De Gelderlander een interview hield?
Zij namen verwisselden?
Harold van P. wel heel graag in de Gelderlander wilde staan?
De afstandsbediening vanaf heden op de clubavond niet meer door iedereen gebruikt mag worden?
Dit waarschijnlijk niks heeft te maken met wedstrijden van Feyenoord?
Het maar goed was dat Iwan ter W. de veiligheidscode wist?
Anders Jelle B. een hele zure avond had gehad?
De Raboclubsupport een prachtig geldbedrag heeft opgeleverd?
Maar liefst € 865,10!
Men tegenwoordig in de Handelsdwarsstraat ook in andere stoffen handelt?
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Van de redactie

Schuttersvizier online lezen?

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

Uitslagen schietwedstrijden
Schuttersfeest 2021
Vogelschieten
Prijs
Linkervleugel
Rechtervleugel
Staart
Kop
Romp

Deelnemer
Astrid Staring
Roel Schepers
Hennie Zweers
Ronald Lemm
Roel Schepers

Geweer- en pistoolschieten jeugd
Prijs
Deelnemer
		
1e prijs Job Gertsen
2e prijs Yordi van Embden
3e prijs Tim Gertsen

Aantal
punten
87
83
73

Vogelknuppelen
Prijs
Linkervleugel
Rechtervleugel
Staart
Kop
Romp

Deelnemer
Anna Zweers
Artje Elferink
Anna Zweers
An Jorna
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In de rubriek; “Ooyse karakters” is dit deel 3.
Inleiding
Deze rubriek 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.
Harrie Gertsen, een EMM man in hart en nieren. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend, niet
alleen voor de schutterij maar ook voor andere verenigingen waaronder Showband K.D.O. uit
Groessen en de kleindier vereniging KPV-Vooruitgang. De kroon op zijn werk was de Koninklijke
onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau op 6 juni 2018. In deze rubriek worden enkele
wetenswaardigheden en hoogtepunten van het leven van Harrie belicht. Lang niet alles komt aan
bod, dan zouden we er een boek over moeten schrijven. Wellicht een idee?
En alsof het zo moest zijn, er zijn raakvlakken tussen de vorige hoofdpersoon in deze rubriek Jan
Buiting en Harrie. Beide prominent lid van EMM, de kleindier vereniging KPV-Vooruitgang en ook
nog eens familie van elkaar (de moeder van Harrie was van Buiting).

Ingezonden

Ooyse karakters - Deel 3

Harrie de muzikant
Harrie is geboren in Groessen aan de Aa waar hij in een landelijke omgeving is opgegroeid en zoals
het zelf zegt: een fijne jeugd heeft gehad. Hij was al vroeg geïnteresseerd in muziek. Als hij tijdens
de Ooyse kermis in verte de schutterij hoorde was hij niet te houden en liep dwars door het veld
richting de EMM tent. Het was in die tijd of iets eerder dat hij
lid werd van EMM, in Groessen wel te verstaan. Als 8 jarige
begon Harrie bij de tamboers van de schutterij. Toen hij 16 was
kwam het tot een breuk in de drumband en een deel splitste
zich af. Showband K.D.O. werd opgericht. Harrie werd er lid van
en een nieuw tijdperk was aangebroken.
Bij K.D.O. speelde hij
eerst op de kleine trom.
Later schakelde hij over
naar de blaassectie, de
bas lag hem wel, ook
vanwege het wat
grotere mondstuk.
Uiteindelijk werd het
de sousafoon.
De instructeur die ook
Als tamboer van EMM Groessen
werkzaam was bij
Luchtmacht Kaderschool vroeg. Harrie regelmatig om in te
vallen bij de drumfanfare van de genoemde Kaderschool.
Hij kreeg dan een militair kloffie aan en de bezetting van
de band was compleet. Toch een hele eer voor zo’n burger
muzikant.
Vlamen
Een hobby die als een rode draad door zijn leven loopt is
het fokken van konijnen. Met name het ras Vlaamse
Reuzen, door de kenners Vlamen genoemd heeft de
Met de sousafoon bij K.D.O.
speciale aandacht van Harrie. Hij was al een tijdje bezig
met die hobby toen hij ontdekte dat er ook verenigingen waren van deze fokkers. Dus er waren
nog meer liefhebbers van dezelfde hobby!
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Hij sloot zich aan bij de reeds genoemde
kleindier vereniging KPV-Vooruitgang. Harrie
had blijkbaar aanleg voor het vak en kon
meedoen met de top van Nederland. Dat hij er
goed in is getuigd wel de volle prijzenkast.
Landelijk gezien zijn er zo’n 300 fokkers die zich
inspannen om het ras in stand te houden en te
verbeteren.
Toen zijn ziekte zich openbaarde deed Harrie al
snel een groot deel van de dieren van de hand.
Het mag gezegd worden het was een
indrukwekkende veestapel. Gelukkig heeft hij,
mede op aanraden van een collega fokker, toch
een aantal konijnen aangehouden. Heel goed
voor de afleiding en zo gaat zijn talent niet
verloren. Het resultaat is te zien op de foto
hiernaast. Een prachtig dier, minimaal ZG.

Een potentiële prijswinnaar?

Wonen in Ooy
Op een of andere manier bleef Ooy toch altijd trekken; vroeger waren het de klanken van
Crescendo tijdens de Ooyse kermis, wat later de drang om er te gaan wonen. In 1973 werd na een
grondige verbouwing het huis aan de Heilige Huisjes 42 betrokken. Harrie trouwde met Dinie de
Ruiter. Dinie is zijn steun en toeverlaat. Het is een cliché maar in dit geval maar al te waar; achter
elke sterke man staat een sterke vrouw. Ze kregen twee kinderen, Peter en Martin. Beide ook zeer
actief voor de schutterij en wonen ook in Ooy.
Een jaar of 10 later bood zich de gelegenheid aan om een volgend huis te kopen, weliswaar één
deur verder maar toch nog steeds in Ooy. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, weer een
buitenkansje, weer zo’n 10 jaar later. Deze keer niet in Ooy. Loo (bij Duiven) moest het worden.
Mooi pand met veel ruimte maar achteraf bleek deze keuze toch niet helemaal de juiste. Dinie kon
er niet echt wennen en Ooy bleef toch trekken. Het was 2001 toen het huis van Henk en Annie
Peters vrijkwam. Er werd niet lang over nagedacht en de familie toog weer terug naar Ooy. Om
daar definitief te blijven. De rest is geschiedenis.

Een nieuw stekje
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De commandant
Het commandant zijn was en is een natuurlijke gave van
Harrie, hij gaf de richting aan, thuis en later ook bij EMM.
Dus schutterij EMM had die gave van Harrie ook ontdekt en
hij kreeg als junior commandant de vendeliers onder zijn
hoede. Toen zijn legendarische voorganger Wim Barten
aangaf het sabel aan de wilgen te hangen was de opvolging
niet meer dan logisch. Harry was de gedoodverfde opvolger.
Het paste perfect bij hem, verantwoordelijk zijn voor de hele
stoet en het voordeel dat je niet statisch op één plek in
optocht hoeft te blijven.
Trouw lid
Zoals reeds gezegd is Harrie een trouw lid van de Ooyse
schutterij. Altijd van de partij zelfs toen hij al commandant af
was. Hem was gevraagd door de huidige commandant
Henny Zweers in te vallen omdat Henny door zijn werk er
niet bij kon zijn. Natuurlijk doe je dat en het nog eens leuk
ook. Wat hij niet wist dat dit een list was om hem zonder
argwaan in het EMM gebouw te krijgen. Volledig geslaagd.
De commandant, door Gerda Kersten
Toen de burgermeester en andere notabelen plotseling door
de zijdeur naar binnen kwamen had hij het nog niet door. Pas toen bleek dat ze allemaal voor hem
waren gekomen begon er wat te dagen. De onderscheiding die Harrie toen kreeg was verdiend en
de glans ervan straalde ook af op de schutterij.
Harrie en Dinie zijn ook 2 keer
koningspaar geweest. Hiernaast een
foto van een bezoek van EMM aan
Vaassen in 1991.
Een leuk detail is dat de organisator van
de optocht Henk van Rijssen, ook een
kleindier fokker was. Hij was landelijk
bekend als “Mijnheer van Rijssen” met
zijn marmottenbak in de Wiekentkwis
van Fred Oster.
Naast het feestvieren
werd er ook hard
gewerkt.
Als bijvoorbeeld het
EMM gebouw aan de
zoveelste verbouwing
toe was kon er altijd
Een ritje door Vaassen op een oude brandweerwagen
op Harrie gerekend
worden. En dat ging dan naast andere hobby’s en liefhebberijen, en natuurlijk
niet op de laatste plaats het gezin met de kinderen aanhang en kleinkinderen.
Zoals hij het ook zelf zegt, ik snap niet hoe ik dit vroeger allemaal gedaan heb. Hij voelt eigenlijk
nog steeds dezelfde energie zij het dat hij op dit moment afgeremd wordt door zijn ziekte. Blijf
lekker in de weer met de Vlamen en EMM en wie weet over een tijdje weer zo’n stukje met
nieuwe feiten.
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Café Nostalgie
Weverstraat 1-3
6901 AM Zevenaar
0316 – 344205

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving
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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 Gerard Knuman! Van harte
gefeliciteerd! Het goede antwoord was namelijk:
Waar staat de afkorting EMM voor? Welk voertuig wordt meestal gebruikt om het koningspaar te vervoeren? De koets 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
Jaarprogramma2021-2022
2021-2022
(onder
(ondervoorbehoud)
voorbehoud)Verenigingen
VerenigingenOoy-Zevenaar
Ooy-Zevenaar
2021
Wanneer

WatWat 					

Wie 			

Waar

Zat
Zat 18
25 dec
sept
Zon
Zon 19
26 dec
sept

Retteketet Kerstspektakel			
Schuttersfeest
Retteketet Kerstspektakel			
Schuttersfeest

EMM
EMM 			
EMM
EMM 			

AFGELAST
EMM gebouw
AFGELAST
EMM gebouw

Vrij 19 nov
2021
Zat 20 nov
Wanneer
Don 25 nov
Vrij 7 jan
Zat 18 dec
Zon 6 feb
Zon 19 dec
26 feb-1 mrt

Pronkzitting

Toetenburgers

EMM gebouw

Toetenburgers
Wie
			
EMM
EMM			
EMM
Toetenburgers		
EMM
Toetenburgers		

EMM gebouw
Waar
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw

Pronkzitting
Wat 					
Ledenvergadering
Nieuwjaarsreceptie 				
Retteketet Kerstspektakel
Prinkzitting					
Retteketet Kerstspektakel
Carnaval					

202220 mrt
Zon
Gelderes Kampioenschap Vendelen Indoor Sint Martinus		
Wanneer
Wat
Wie
Zat 2 apr
Kaderfeest (1e zaterdag april)			
EMM			
Vrij 7 jan
Nieuwjaarsreceptie
EMM
Zat 16 mei
Kleintje Kermis				
EMM / KalibeR		
Zon 20 mrt
Gelders Kampioenschap Indoorvendelen
Sint Martinus
22-23-24 apr
Uitvoering NOTV				
NOTV			
Zat 2 apr
Kaderfeest (1e zaterdag in april)
EMM
29-30 apr-1 mei Uitvoering NOTV				
NOTV			
Zat 16 apr
Kleintje Kermis
EMM/KalibeR
Zon 15 mei
Kringdag De Liemers				
EMM			
Zon 15 mei
Kringdag De Liemers
EMM
10-12 jun
Landjuweel					
EMM			
Zon 12 juni
Landjuweel
EMM
18-21 jun
Kermis					
EMM			
18-21 juni
Kermis
EMM
19-21 aug
EST (europees Schutters Treffen)					
19-21 aug
EST (Europees Schutters Treffen)
Zon 18 sep
Federatieve schuittersdag			
Wals Wieken Milt
Zon 18 sept
Federatieve schuttersdag
Wals Wieken Milt

Gaanderen
Waar
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
Gaanderen
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
EMM gebouw
Groessen
Groessen
Giesbeek
Giesbeek
EMM gebouw
EMM gebouw
Deinze België
Deinze België
Gendringen
Gendringen
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Je vindt onze winkel aan de Mozartlaan 4
tegenover de kleine Jumbo in Zevenaar
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Iedere vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur
op de markt in Zevenaar
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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

www.ikinkadministratie.nl
info@ikinkadministratie.nl

