
Schuttersvizier
Verenigingsblad Schutterij E.M.M. Ooy-Zevenaar

OOooyyssee  kkaarraakktteerrss  --  DDeeeell  44  
  

In de rubriek; “Ooyse karakters” is dit deel 4.  
 
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. 
 
Betrokken 
Wim van Dick, een verenigingsman pur sang, hij is betrokken bij alle verenigingen in Ooy. Dat blijkt ook 
wel uit de indrukwekkende lijst van verenigingen waar Wim zich voor ingezet heeft. 60 jaar lid van 
muziekvereniging Crescendo, meer dan 50 jaar lid van schutterij EMM, en al weer dik 20 jaar lid van het 
Liemers Mannenkoor. Wim is ook jarenlang bestuurslid geweest van Crescendo en is nog steeds actief 
lid van de beheercommissie van het 
gelijknamige muziekcentrum. 
Een meer recente vrijwilligers activiteit is 
het chauffeuren op de buurtbus. 

Ook was hij fanatiek muzikant bij diverse 
Egerländerorkesten, bv. de Steerneboskapel uit 
Babberich. En niet te vergeten de Strangrakkers 
en Crescendo’s eigen dweilorkest de Crazy-
Endo’s.  
Diverse verenigingen hebben gebruik mogen 
maken, en maken nog steeds gebruik, van zijn 
vakmanschap als schilder. Denk bijvoorbeeld aan 
de verbouwing van het WOG gebouw tot het 
muziekcentrum van Crescendo en de diverse 
verbouwingen van het schuttersgebouw in Ooy. 

Talloze bordjes die tijdens evenementen in Ooy nodig waren kwamen van de hand van Wim. Waaronder 
ook het decordoek dat jarenlang toonaangevend was tijdens de pronkzittingen van de Toetenburgers en 
regelmatig gebruikt werd bij andere activiteiten en feesten in het EMM gebouw.    
 
      
 

  

1983, solisten festival bij Crescendo, Wim op de bas voor 
het  door hem zelf geschilderde doek in het EMM gebouw 

bij de verkenners  (1ste links) 
 

Wim op trombone en vader Hein op tenorhoorn 

Aan alle jeugdleden van EMM:                                  
Wist je dat?                                              

-we een jeugdfanfare hebben?                                         

-we deze groep Music machine noemen?  

-deze groep uit 5 kinderen bestaat?               

-we daar nog graag kinderen bij willen hebben? 

-we in het voorjaar workshops daarvoor 
organiseren? -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->  

-we ook een jeugdslagwerkgroep hebben?                 

-we deze groep Beat Builders noemen? 

-deze groep uit veel kinderen bestaat, wel 15!? 

-het daarom is ingedeeld in een A, B en C groep?

-we ieder jaar een gezellig uitje organiseren?          

-het niet alleen dáárom leuk is om bij ons mee te 
doen?                   

 
 WORKSHOP MUSIC MACHINE 

VOORJAAR 2022 
 

5X OP  
14, 21, 28 MAART EN  

4 EN 11 APRIL  
 

MAAK KENNIS MET EEN 
BLAASINSTRUMENT 

 
VAN 17.15 UUR TOT 17.35 UUR  
ONDER BEGELEIDING VAN EEN 
BEKWAME DIRIGENT/DOCENT 

 
GEEF JE NU OP VIA 

JEUGD@CRESCENDO-ZEVENAAR.NL  
 
 

-> in juni volgen workshops  
voor slagwerk! <- 

 

   

Aan alle EMM-ouders:  
Volg ons op Facebook, 'De jeugd van Crescendo'. Wie weet kan uw kind een muzikale 

bijdrage leveren aan de kermis of het schuttersfeest van EMM! En één van onze andere 
muzikale activiteiten: tijdens de avond4daagse, op de schaatsbaan of in het Musiater!  

De jeugdcommissie van Crescendo zet graag iets op touw voor de jeugd!  
Geniet van deze foto-impressie en meld uw kind snel aan!  

 

    

                  Voor meer info, mail ons op jeugd@crescendo-zevenaar.nl  

In deze editie o.a.: Jaarverslag • Kleintje Kermis komt d’r aan! • Muziekvereniging Crescendo
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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: Vacant   -  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
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   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,

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

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

54

Slenterweg 33 
6905 DP Zevenaar
Tel: 06 -10086096 

www.grobinstallatie.nl
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Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

Aan het begin van ieder jaar willen we vaak even terugkijken naar het oude jaar, maar ook vooruitkijken 
naar wat komen gaat in het nieuwe jaar wat weer voor ons ligt. Helaas eindigde het jaar 2021 vervelend 
en 2022 begon ook niet goed. 2 zeer prominente leden ontvielen ons, hierover komen wij in dit schutters-
vizier nog op terug.

Inmiddels is het jaar al weer een week of 7 onderweg, wat gaat ons dit jaar brengen? Kunnen we nu dan 
eindelijk weer kermis vieren zoals we gewend waren en kunnen we weer een schuttersconcours bezoe-
ken?
De vooruitzichten lijken gunstig, we zullen t.z.t. corona moeten accepteren in onze samenleving met 
hopelijk een toekomst zonder al te veel maatregelen, we gaan het zien….
Wij zullen alles in het werk stellen om een zo veilig mogelijke plek te creëren in en om ons gebouw zodat 
iedereen een mooi feestje kan vieren.

Afgelopen 7 jaar zijn wij samen met diverse leden al bezig geweest om de kermis op te waarderen, denk 
daarbij aan de attracties, zaterdagavond toevoegen en natuurlijk wat te doen als de kerk dicht gaat??
Door o.a. het jubileumjaar in 2019 en de coronajaren zijn deze plannen nog niet van de grond gekomen. 
Vanaf  2021 zijn er een aantal leden die onze plannen willen ondersteunen maar ook nieuwe ideeën in-
brengen en verder willen gaan uitwerken. Deze leden hebben inmiddels een presentatie gemaakt en deze 
is gepresenteerd tijdens de vergadering van 10 februari jl..  Wij hopen met een nieuw kermisprogramma 
weer een flink aantal jaren “kermisproof” te zijn.

Ook ons Koningspaar heeft afgelopen jaar EMM weer op fantastische wijze vertegenwoordigd ondanks 
het lage aantal activiteiten hebben zij waar het wel mogelijk was op prima wijze acte de préséance gege-
ven en dat voor het 3de jaar op rij…  Dank jullie wel!
We blijven vooruitkijken en hopelijk samen met jullie allemaal! We kijken vooruit naar kleintje kermis, 
koningschieten, kermis en hopelijk naar veel meer in dit nieuwe jaar 2022!

“Samen en niet alleen”

Voor nu wens ik iedereen een fantastisch schuttersjaar en hoop ik nu toch echt velen van jullie te mogen 
begroeten en samen te kunnen proosten op het hervatten van onze schuttersactiviteiten. 
Blijf gezond!

Peter Gertsen

Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar

Vooruit kijken……!
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Op 9 december 2021 hebben we de 1e hybride ledenvergadering gehouden, fantastisch dat 
Iwan en Amanda zich hier in vast hebben gebeten en dit als een uitdaging zagen. Ik denk dat 
we de 1e schutterij zijn die deze mogelijkheid heeft geboden.

In het bestuur was er op voorhand nogal onduidelijkheid over hoe en wat zo’n hybride ver-
gadering dan wel niet in zou houden, maar nadat Iwan en Amanda ons hadden verzekerd 
dat wij gewoon konden vergaderen zoals we gewend waren en zij de rest voor hun rekening 
namen was iedereen gerust gesteld. 

We zijn ook blij dat we Wilco, tijdens deze vergadering, eindelijk weer formeel aan het be-
stuur hebben kunnen toevoegen. Nu nog steeds dringend op zoek naar een penningmees-
ter en dan zou het bestuur weer compleet zijn, dus weet je iemand die penningmeester wil 
worden van onze geweldige schutterij…..laat het weten.

Hybride vergaderen was een succes met alleen maar positieve geluiden en zo hebben we 
ook de “kermis”vergadering op 10 februari 2022 op dezelfde wijze kunnen houden waarbij 
de opkomst, zowel fysiek (binnen de regels) als digitaal goed was te noemen. Ook was deze 
vergadering overigens erg positief.

We zitten volop in de voorbereiding voor het 1e lustrum van Kleintje Kermis op paaszater-
dag 16 april 2022, wellicht komt de paashaas nog langs deze avond??

Voor deze avond hebben we naast KalibeR ook Robert Pouwels uitgenodigd zodat we deze 
avond verzekerd zijn van een geweldige muzikale omlijsting. Deze rasmuzikanten hebben 
natuurlijk ook nagenoeg 2 jaar niet meer op de planken gestaan dus die gaan er flink op 
klappen. 

Half Januari hebben we al de schuttersverenigingen op de hoogte gebracht van de datum 
zodat men deze vast kon zetten. Binnen een paar dagen kreeg de secretaris een telefoontje 
van een schuttersvereniging of ze ook met een heel grote groep mochten komen, fantas-
tisch toch !!!

Het begint er nu toch eindelijk op te lijken dat we weer los kunnen gaan. We merken, binnen 
de vereniging, dat we er klaar voor zijn en er ontzettend veel zin in hebben om de schut-
tersactiviteiten weer volop op te gaan pakken. 

Jelle Berends

Van de bestuurstafel

7
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     SCHUTTERSVIZIER     
  wordt mede mogelijk gemaakt door onze 

ADVERTEERDERS.

  Ooysedijk 2
  Oud Zevenaar
  Tel. 06 46 67 49 77



Jaargang 39  •  01-2022  •  Lente 9Jaargang 39  •  01-2022  •  Lente

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@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.
De contributie wordt medio maart afgeschreven en voor de 
Vrienden van EMM medio april. 

Mail uw nieuwe gegevens door naar:ledenadministratie@schutterijemm.nl
          
Rietje Lether
Ledenadministratie

Impressie 1e Hybride Ledenvergadering E.M.M.
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Van het bestuur

De jaarlijks terugkerende evenementen worden 
in dit verslag belicht, maar ook de ‘spontane’ en 
soms onverwachte (droevige) 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 weer, sinds een jaar en een paar 
maanden officieel secretaris van deze mooie vereniging, 
en dan moet je je tweede  jaarverslag schrijven. Dat zou 
normaliter geen probleem geweest zijn maar helaas 
was ook 2021 weer geen gewoon jaar, door vrijwel alle 
evenementen hebben we wederom een dikke (en in een 
enkel geval een dunne) streep moeten zetten op één 
uitzondering na, het Schuttersfeest.
Ook 2021 is voor onze vereniging daarom 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 over-
zicht:

Mei
Zaterdag 8 mei werden wij opgeschrikt door het totaal 
onverwachte overlijden van ons Kaderlid Jordy de 
Keijzer.

20 juni Kermis
Zaterdagavond 19 juni is een bestuursdelegatie op 
bezoek geweest bij één van de kermisgroepen, waarna 
ook het Koningspaar nog met een bezoek vereerd werd.
Op zondagochtend 20 juni was er voor het tweede 
achtereenvolgende jaar een korte processie rondom 
de kerk, weliswaar zonder het gebruikelijke publiek 
maar met deelname van ons koningspaar en met 
twee muziekverenigingen, allemaal live gestreamed 
(wie goed oplette kon de secretaris heen en weer zien 
rennen tussen de twee muziekverenigingen, hoezo 
druk ;-)
Op zondagmiddag 20 juni hebben we tijdens een 
informele middag bij Zalencentrum Staring toch nog 
even van de kermis mogen proeven, en eerlijk gezegd: 
dit smaakte naar meer, maar helaas zat dat er toch nog 
niet in dit jaar.
Zondagavond 20 juni heeft een bestuursdelegatie 

samen met enkele leden (in optocht!) een bezoek 
gebracht aan één van de kermisgroepen aan de 
Zuiderlaan.

25-26 september Schuttersfeest
Met het Schuttersfeest mocht er een hoop meer en 
hebben we dit feest zelfs uitgebreid met de zaterdag 
(die net afgeschaft was). De uitgebreide optocht door 
Ooy met bezoek aan het Koningspaar en de boog aan 
de Schutstal op zaterdagavond 25 september heeft veel 
waardering geoogst bij de inwoners van Ooy. Daarna 
hadden we De Paloma’s op bezoek waarbij we ondanks 
het enigszins tegenvallende bezoekersaantal toch een 
zeer gezellige avond hebben gehad. 
Op zondag 26 september hebben we de boog aan de 
Pannerdenseweg  bezocht (waarbij onze voorzitter 
enigszins de weg kwijt was en dacht dat de boog aan 
de Slenterweg stond ;-) waarna we een zeer gezellige 
middag hebben gehad in onze eigen ‘tent’  m.m.v. 
Robert Pouwels. Tijdens deze middag zijn ook de 
jubilarissen uit 2020 gehuldigd (voor de huldiging van 
de jubilarissen uit 2021 moet U in 2022 terugkomen ;-).

Clubavonden
Zo af en toe als de regels het weer toestonden hebben 
we ook onze bekende clubavond weer gehouden, 
helaas was dit vaker niet dan wel.

December
23 december ontvingen wij bericht van het overlijden 
van Bart Pleiter, jarenlang hèt gezicht van EMM achter 
de bar.

We hadden in 2021 de volgende jubilarissen:
25 jaar: Theo Teunissen, Ineke van Hal-Hevel, Geert 
Hoksbergen, Alex Bolder, Henk van de Berg
40 jaar: Mevr. Westerop, Rick Witjes, Jos Hendriks, 
Willie van Hal, Paul Hoksbergen, Stef Lemm jr., H. 
Schouls, Rien Visseren
50 jaar: Wim Jansen, Frans Teunissen, Theo Jansen, 
Henk van Dick
60 jaar: Jan Sinderdinck, Geert Zuidwijk
75 jaar: Stef Lemm sr.

Jaarverslag 2021
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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 Koningspaar 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw 

Inspiratie 
 

Na afloop van de speciaal ingelaste vergadering om het nieuwe 
kermisprogramma door te spreken zaten we nog even bij elkaar na te 
kletsen. De vaste “stukjesschrijvers” van ons clubblad Het 
Schuttersvizier waren het unaniem eens dat deze keer de inspiratie 
ver te zoeken was. Er is weinig gebeurd in Ooy waar we oaver kunnen 
schrieven en wat de moeite waard is.  
 

Misschien over de aanleg van het glasvezelnet waardoor de straten 
van Ooy en zeker de Slenterweg veranderden in een grote 
modderpoel. Van die onverschillige grondwerkers die overal de zaak 
overhoop haalden en het straatwerk slordig teruglegden.   
Was misschien toch wel de moeite waard, snel internet en geen 
storing van de televisie meer bij slecht weer. Achteraf toch niet zo 
slecht.  
Maar precies 1 jaar later kwamen ze weer terug voor een tweede 
netwerk. Niemand zat daar op te wachten, het internet wordt er in 
ieder geval niet twee keer zo snel door. Maar ja, een paar maanden 
goed weer en alles is weer vergeten. 

 

Wat ook niet echt moeite waard was: de kermis in 2021. Een kleine processie met maar een paar man. 
Geen samenkomst in het schuttersgebouw en feesten met Kaliber. Geen optochten met bogenbezoek. 
Geen dreunende kattenkoppen die je de kater ’s morgens bij het wegmarcheren nog erger maakten. 
En zo is er nog veel meer op te noemen wat we gemist hebben.  
Maar wat wel de moeite waard was dat de processie tóch door is gegaan en zo gegarandeerd is voor 
de toekomst. Toch een bescheiden feestje bij Staring zodat het leek dat de corona even niet bestond. 
Was allemaal zeker de moeite waard. 
 
Maar als je zo nadenkt is er best nog wel meer gebeurd in 2021 in Ooy wat de moeite waard is om over 
te schrijven. In het oog van de coronastorm was er het Schuttersfeest waarbij we lekker los konden. 
Hebben we toch mooi even meegepikt. Daarna ging dun dekkel er weer op zoals je dat op zijn Ooys zou 
kunnen zeggen.      
 
Wat ook wel weer aardig is en zeker de moeite waard om te vermelden is de aanleg van de jeu de 
boules baan. De klusploeg heeft dit project op professionele wijze aangepakt en er een baan volgens 
het boekje neergelegd. Volgens zeggen kan het WK van de Jeu de Boules naar Ooy komen. Laten we 
beginnen met het OK (Ooys Kampioenschap) dan komt de rest vanzelf. En als dadelijk de corona achter 
de rug is kan de competitie losgaan. Met het L.M.K. (Liemers Mannenkoor) in de tent en ook nog eens 
het SOL (Senioren Orkest Liemers) is er potentieel genoeg om de baan te bezetten. 
 
Laten we positief afsluiten. We hebben als Koningspaar wel een unieke tijd meegemaakt. Het officiële 
tenue mocht regelmatig aan we konden de vereniging op gepaste wijze presenteren. Het was meestal 
wel kleinschalig, kort en krachtig maar vaak gezellig.  
Maar er zit nog het een en ander in het verschiet. Kleintje Kermis beloofd een klapper te worden, 14-
15 mei een groot Schutterconcours (Kringdag De Liemers) in Groessen. Zo zie je wel dat het allemaal 
zeker de moeite waard is geweest en nog steeds is.  
 
Tot ziens bij EMM   

Ingezonden
Van het Koningspaar

Inspiratie

Na afloop van de speciaal ingelaste vergadering om het nieuwe kermis-
programma door te spreken zaten we nog even bij elkaar na te kletsen. 
De vaste “stukjesschrijvers” van ons clubblad Het Schuttersvizier wa-
ren het unaniem eens dat deze keer de inspiratie ver te zoeken was. Er 
is weinig gebeurd in Ooy waar we oaver kunnen schrieven en wat de 
moeite waard is. 

Misschien over de aanleg van het glasvezelnet waardoor de straten van 
Ooy en zeker de Slenterweg veranderden in een grote modderpoel. Van 
die onverschillige grondwerkers die overal de zaak overhoop haalden en 
het straatwerk slordig teruglegden.  

Was misschien toch wel de moeite waard, snel internet en geen storing 
van de televisie meer bij slecht weer. Achteraf toch niet zo slecht. 
Maar precies 1 jaar later kwamen ze weer terug voor een tweede net-
werk. Niemand zat daar op te wachten, het internet wordt er in ieder 
geval niet twee keer zo snel door. Maar ja, een paar maanden goed 
weer en alles is weer vergeten.

Wat ook niet echt de moeite waard was: de kermis in 2021. Een kleine processie met maar een paar man. 
Geen samenkomst in het schuttersgebouw en feesten met Kaliber. Geen optochten met bogenbezoek. 
Geen dreunende kattenkoppen die de kater ’s morgens bij het wegmarcheren nog erger maakten. En zo is 
er nog veel meer op te noemen wat we gemist hebben. 
Maar wat wel de moeite waard was dat de processie tóch door is gegaan en zo gegarandeerd is voor de 
toekomst. Toch een bescheiden feestje bij Staring zodat het leek dat de corona even niet bestond.
Was allemaal zeker de moeite waard.

Maar als je zo nadenkt is er best nog wel meer gebeurd in 2021 in Ooy wat de moeite waard is om over te 
schrijven. In het oog van de coronastorm was er het Schuttersfeest waarbij we lekker los konden. Hebben 
we toch mooi even meegepikt. Daarna ging dun dekkel er weer op zoals je dat op zijn Ooys zou kunnen 
zeggen.     

Wat ook wel weer aardig is en zeker de moeite waard om te vermelden is de aanleg van de jeu de boules 
baan. De klusploeg heeft dit project op professionele wijze aangepakt en er een baan volgens het boekje 
neergelegd. Volgens zeggen kan het WK van de Jeu de Boules naar Ooy komen. Laten we beginnen met 
het OK (Ooys Kampioenschap) dan komt de rest vanzelf. En als dadelijk de corona achter de rug is kan de 
competitie losgaan. Met het L.M.K. (Liemers Mannenkoor) in de tent en ook nog eens het SOL (Senioren 
Orkest Liemers) is er potentieel genoeg om de baan te bezetten.

Laten we positief afsluiten. We hebben als Koningspaar wel een unieke tijd meegemaakt. Het officiële 
tenue mocht regelmatig aan we konden de vereniging op gepaste wijze presenteren. Het was meestal wel 
kleinschalig, kort en krachtig maar vaak gezellig. 
Maar er zit nog het een en ander in het verschiet. Kleintje Kermis beloofd een klapper te worden, 14-15 
mei een groot Schuttersconcours (Kringdag De Liemers) in Groessen. Zo zie je wel dat het allemaal zeker de 
moeite waard is geweest en nog steeds is. 

Tot ziens bij EMM. 

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw
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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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In M
em

oriam

Theo Schepers
1939 - 2022

“Doe maar 25 bier Bart” 
Op 24 december bereikte ons het droevige en on-
verwachte bericht dat Bart Pleiter op 23 December 
is overleden, voor de meeste van jullie; Bart de vaste 
tapper met de activiteiten van EMM. Met de Kermis 
en Schuttersfeest was steevast het EMM gebouw zijn 
2de thuis. 

Bart was erg plichtsgetrouw en hield van saamho-
righeid, altijd in voor een goede mop en humor was 
hem zeker niet vreemd, maar van smoesjes hield 
Bart allerminst. Velen van ons hebben leuke en ge-
zellige herinneringen aan Bart, iedereen kende Bart 
en Bart kende andersom iedereen.
Ontelbare biertjes zijn door zijn handen gegaan om 
ons te voorzien van het heerlijke gerstenat.   

Woensdag 29 december hebben wij met de vele ho-
recavrijwilligers van de afgelopen jaren samen  af-
scheid genomen met een toast op Bart met de wel-
bekende Jagermeister  die Bart met velen van ons 
gedronken heeft. 
Mooi om te zien dat velen hier gehoor aan hebben 
gegeven.

Als de spreuk ”in  de hemel is geen bier, daarom drin-
ken wij het hier” klopt.. dan ben je daar boven werk-
loos, maar “na gedane arbeid is het goed rusten”……. 
En dat is je ook zeker van harte gegund!

Bart bedankt voor alle gezellige uurtje bij EMM. 

“ Theo, een leven lang buurman“ 
Op 2 januari bereikte ons het onverwachte bericht 
dat Theo Schepers is overleden. Theo was al decen-
nia lid van onze schutterij en heeft diverse functies 
bekleed. Secretaris, officier en natuurlijk hofleve-
rancier van de bloemen. Theo  had een super tijd bij 
EMM samen met zijn vrienden van de club van 14, 
die ook allemaal erg trouw waren aan EMM.

Theo was door de bloemisterij een trouwe sponsor, 
adverteerder en bij de activiteiten verzorgde hij sa-
men met Tonnie de aankleding met de bloemen, 
palmen en diverse bloembakken om het schutters-
gebouw op te fleuren.

We zijn dankbaar dat EMM i.s.m. uitvaartzorg de Lie-
mers  zijn afscheid op de zondag konden organiseren 
op de plek waar Theo zo graag kwam en ook menig 
uurtje heeft doorgebracht, hij was ook al een leven-
lang buurman!

Theo bedankt!

Wij wensen gezinnen, familie en vrienden veel sterk-
te bij dit onverwachte verlies van Bart en Theo, en 
kunnen mooie herinneringen de pijn van het verlies 
verzachten.
Met gepaste schuttersgroet, 

Bestuur, kaderleden, leden en ereleden, Schutterij 
EMM Ooy Zevenaar

‘Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinnering’



OOooyyssee  kkaarraakktteerrss  --  DDeeeell  44  
  

In de rubriek; “Ooyse karakters” is dit deel 4.  
 
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. 
 
Betrokken 
Wim van Dick, een verenigingsman pur sang, hij is betrokken bij alle verenigingen in Ooy. Dat blijkt ook 
wel uit de indrukwekkende lijst van verenigingen waar Wim zich voor ingezet heeft. 60 jaar lid van 
muziekvereniging Crescendo, meer dan 50 jaar lid van schutterij EMM, en al weer dik 20 jaar lid van het 
Liemers Mannenkoor. Wim is ook jarenlang bestuurslid geweest van Crescendo en is nog steeds actief 
lid van de beheercommissie van het 
gelijknamige muziekcentrum. 
Een meer recente vrijwilligers activiteit is 
het chauffeuren op de buurtbus. 

Ook was hij fanatiek muzikant bij diverse 
Egerländerorkesten, bv. de Steerneboskapel uit 
Babberich. En niet te vergeten de Strangrakkers 
en Crescendo’s eigen dweilorkest de Crazy-
Endo’s.  
Diverse verenigingen hebben gebruik mogen 
maken, en maken nog steeds gebruik, van zijn 
vakmanschap als schilder. Denk bijvoorbeeld aan 
de verbouwing van het WOG gebouw tot het 
muziekcentrum van Crescendo en de diverse 
verbouwingen van het schuttersgebouw in Ooy. 

Talloze bordjes die tijdens evenementen in Ooy nodig waren kwamen van de hand van Wim. Waaronder 
ook het decordoek dat jarenlang toonaangevend was tijdens de pronkzittingen van de Toetenburgers en 
regelmatig gebruikt werd bij andere activiteiten en feesten in het EMM gebouw.    
 
      
 

  

1983, solisten festival bij Crescendo, Wim op de bas voor 
het  door hem zelf geschilderde doek in het EMM gebouw 

bij de verkenners  (1ste links) 
 

Wim op trombone en vader Hein op tenorhoorn 
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maken, en maken nog steeds gebruik, van zijn 
vakmanschap als schilder. Denk bijvoorbeeld aan 
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Slenterweg 4 (100 jaar)   

  
Het huis (1932 foto links) werd na een vergis-bombardement in 1941 (2de Wereldoorlog) weer opgebouwd in 1942 

De rechtse foto toont het huis in huidige staat  
 

Het huis aan de Slenterweg 4  kent een rijke historie. De eerste bewoners werden geregistreerd in 1735. 
Vanaf 1916 is de familie Van Dick eigenaar van het huis en dan ook de naaste buur van schutterij EMM. 
Dus meer dan 100 jaar. Vermeldenswaardig is dat na het bombardement in 1941 de bewoners korte tijd 
overnacht hebben in de naastgelegen ijskoude schutterstent. Ook dat gebouw was beschadigd en de 
sneeuw lag op  de dekens.  
Het rieten dak op het huis is voortgekomen uit de schaarste aan dakpannen tijdens de wederopbouw. In 
de huidige tijd wordt riet op het dak gezien als een luxe.  
De ouders van Wim, vader Hein en moeder Marietje hebben er met een korte tussenstop hun hele leven 
gewoond. In 1953 na de 5 jaar aan de Keizer-Hendrikstraat werd het huis aan de Slenterweg hun vaste 
stek. Ze verhuisden met hun 4 kinderen, Diny, Lida, Wim (21 februari, 1950) en op de valreep, net voor 
de verhuizing geboren, Henk richting Ooy. Eenmaal aan de Slenterweg kwamen Theo, Marian en Jolanda 
daar nog bij. Hein en Marietje kregen in het totaal 10 kinderen. Helaas zijn de 3 jongste zonen, allen 
Gerardus geheten, al op vroege leeftijd overleden.   
Het gezin met zijn negen personen en daarbij door de tijd heen inwonende grootmoeder, 
overgrootmoeder (beide werden meer dan 100 jaar oud) en ome Theet zorgden voor een vol huis. Er 
was altijd wel wat te doen. 
Een leuk detail is dat de nieuwe bewoners van het huis van Wim en Annie ook weer Van Dick heten.     
 
Annie en Wim  
Wim heeft zijn vrouw Annie getroffen op de Groessense kermis, het was 1972. De vonk sloeg over en na 
twee jaar verkering stapten ze in het huwelijksbootje. Het huis aan de Slenterweg werd grondig 
verbouwd en ze vonden er hun thuis op de voor Wim al zo vertrouwde plek. Het huis werd zo opgedeeld 

dat er voor meerdere gezinnen plaats was, 
vader en moeder en later ook nog broer 
Henk met zijn gezin. 
Wim en Annie kregen er 3 kinderen, Rocco, 
Pablo en Donna. Inmiddels zijn daar al 6 
kleinkinderen bij gekomen. Annie is de 
grote steun en toeverlaat van Wim. Ze 
heeft altijd achter de tijdrovende hobbies 
van haar man gestaan en was de sterke 
kracht achter het gezin. Als er bij welke 
vereniging dan ook hapjes of maaltijden 
geregeld moeten worden is Annie de 

aangewezen persoon. Ze zorgt voor een lekkere hap die ook nog eens qua budget goed te verteren is. 
Legendarisch zijn de macaroni maaltijden; de verbouwing van het Muziekcentrum zou zonder niet zo 
vlot verlopen zijn. 

Annie en Wim op de nieuwe stek in Zevenaar 
Annie en Wim op hun nieuwe stek in Zevenaar 
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Muziek maken zit bij de familie Van Dick in het bloed 
Wim’s muzikale carrière is begonnen bij  schutterij 
EMM in Ooy. Hij was acht jaar toen hij zijn eerste 
lessen als tamboer kreeg, van ene Schipper uit 
Babberich. Crescendo repeteerde toen bij Van 
Uhm, een zaalhouder in Ooy. Wim mocht met zijn 
vader mee naar de repetitie van de fanfare, als hij 
maar stil bleef zitten en geen geluid maakte. De 
dirigent van de fanfare dacht, als dat menneke elke 
repetitie mee komt kan hij net zo goed muziek 
gaan maken. Dus de eerste muzieklessen op het 
typische fanfare instrument de bugel waren een 
feit. Wim kreeg lessen van zijn vader Hein, Theo 
van Alst en later (groepslessen) van de 
legendarische dirigent Jan Warbroek.  

Toen er gebrek was aan spelers op de althoorn werd 
Wim aangewezen dit instrument onder knie te 
krijgen. Na de althoorn was de bugel weer zijn 
instrument en uiteindelijk eindigde hij op de bas. De 
vele mooie concerten en spannende concoursen 
waren de hoogtepunten van zijn muzikale carrière. 
Omstreeks het jaar 2000 sloeg het noodlot toe. Door 
een probleem met zijn lippen kon hij niet meer 
blazen, het embouchure was weg. Diverse specialisten 
werden geraadpleegd en ook de overstap naar de 
bariton sax mocht niet baten. Was dit het einde van 

de muzikale loopbaan van Wim? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, als je niet meer kunt blazen 
dan is zingen altijd nog mogelijk. Misschien het Liemers Mannenkoor (L.M.K.)? Dat was in 2001. Al snel 
voelde Wim zich helemaal thuis bij het koor. Daarnaast is hij  ook nog lid van Tijdloos, ook een koor dat 
met een vast combo regelmatig optreed met nummers uit de oude doos maar ook internationaal 
repertoire op het programma heeft staan. Voor menigeen geldt; “het was weer een feest toen Tijdloos 
was geweest”.          
Mede door zijn positieve instelling en doorzettingsvermogen is het plezier in het muziek maken niet 
verloren gegaan. Wim, op deze manier kun je nog jaren vooruit!            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met broer Theo onder leiding van vader Hein 

Jubileum concert 2019 - 30 jaar L.M.K.   
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 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

Van de redactie
OOooyyssee  kkaarraakktteerrss  --  DDeeeell  44  
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Uhm, een zaalhouder in Ooy. Wim mocht met zijn 
vader mee naar de repetitie van de fanfare, als hij 
maar stil bleef zitten en geen geluid maakte. De 
dirigent van de fanfare dacht, als dat menneke elke 
repetitie mee komt kan hij net zo goed muziek 
gaan maken. Dus de eerste muzieklessen op het 
typische fanfare instrument de bugel waren een 
feit. Wim kreeg lessen van zijn vader Hein, Theo 
van Alst en later (groepslessen) van de 
legendarische dirigent Jan Warbroek.  

Toen er gebrek was aan spelers op de althoorn werd 
Wim aangewezen dit instrument onder knie te 
krijgen. Na de althoorn was de bugel weer zijn 
instrument en uiteindelijk eindigde hij op de bas. De 
vele mooie concerten en spannende concoursen 
waren de hoogtepunten van zijn muzikale carrière. 
Omstreeks het jaar 2000 sloeg het noodlot toe. Door 
een probleem met zijn lippen kon hij niet meer 
blazen, het embouchure was weg. Diverse specialisten 
werden geraadpleegd en ook de overstap naar de 
bariton sax mocht niet baten. Was dit het einde van 

de muzikale loopbaan van Wim? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, als je niet meer kunt blazen 
dan is zingen altijd nog mogelijk. Misschien het Liemers Mannenkoor (L.M.K.)? Dat was in 2001. Al snel 
voelde Wim zich helemaal thuis bij het koor. Daarnaast is hij  ook nog lid van Tijdloos, ook een koor dat 
met een vast combo regelmatig optreed met nummers uit de oude doos maar ook internationaal 
repertoire op het programma heeft staan. Voor menigeen geldt; “het was weer een feest toen Tijdloos 
was geweest”.          
Mede door zijn positieve instelling en doorzettingsvermogen is het plezier in het muziek maken niet 
verloren gegaan. Wim, op deze manier kun je nog jaren vooruit!            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met broer Theo onder leiding van vader Hein 

Jubileum concert 2019 - 30 jaar L.M.K.   
 

Beste lezer,

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar dat betekent ook dat het eerste 
Schuttersvizier van het jaar weer uit komt.
Inmiddels zijn bijna alle maatregelen overboord. En kijken wij er naar 
uit om weer met zijn allen de straat op te kunnen gaan, en een gezellig 
feestje in ons mooie schuttersgebouw kunnen houden.

Groet,

De redactie

Inleverdatum kopij 

nummer 2:

2 mei 2022

Linda & Pablo, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Noa-Noor!
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 Het Kermisprogramma al voor de vergadering bekend was?

 Er maar liefst vier dagen Kermis vanaf heden zullen zijn?

 De zaterdag hieraan is toegevoegd?

 Men culinair wil gaan doen op de Kermis?

 Met foodtrucks? 

 Ook een braderie een idee is?

 Uiteindelijk toch de ouderwetse friettent niet kan ontbreken?

 Wim U. trendsetter is voor andere bestuursleden?

 Het terugkeren in het bestuur daardoor gemakkelijker lijkt geworden?

 Hybride vergaderingen inmiddels zijn ingeburgerd?

 De mensen thuis al eerder aan het bier zaten dan de mensen in het gebouw?

 De schutterij op deze wijze toch meegaat in de tijd?

 Alleen de e-mail adressen van iedereen nog blijkt te ontbreken?

 Deze gestuurd kunnen worden naar ledenadministratie@schutterijemm.nl !

 Dat Willy S. andere talenten heeft naast jeu-de-boules 

 Hij een geweldige puzzelaar is?

 Het erop lijkt dat eindelijk de feesten weer door kunnen

  gaan?

 Sommigen daar wel heel erg enthousiast van worden?

 Nog tijdens de kermisvergadering daardoor een 

 clubavond is ingepland?

 De 1e clubavond ook zeer goed bezocht werd?

 We op zondag 10 juli zijn uitgenodigd voor een kermis-

 middag bij Eendracht Ulft?

 Een aantal vrijwilligers dit op zaterdagochtend weer snel

  hersteld hebben (TOP)?

 Storm Eunice het ook op een aantal dakpannen op ons 

 dak had voorzien?

Wist u dat?
•

•

•

• 

• 

•

•

•

•

•

•

• 

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Van de redactie
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Aan alle jeugdleden van EMM:                                  
Wist je dat?                                              

-we een jeugdfanfare hebben?                                         

-we deze groep Music machine noemen?  

-deze groep uit 5 kinderen bestaat?               

-we daar nog graag kinderen bij willen hebben? 

-we in het voorjaar workshops daarvoor 
organiseren? -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->  

-we ook een jeugdslagwerkgroep hebben?                 

-we deze groep Beat Builders noemen? 

-deze groep uit veel kinderen bestaat, wel 15!? 

-het daarom is ingedeeld in een A, B en C groep?

-we ieder jaar een gezellig uitje organiseren?          

-het niet alleen dáárom leuk is om bij ons mee te 
doen?                   

 
 WORKSHOP MUSIC MACHINE 

VOORJAAR 2022 
 

5X OP  
14, 21, 28 MAART EN  

4 EN 11 APRIL  
 

MAAK KENNIS MET EEN 
BLAASINSTRUMENT 

 
VAN 17.15 UUR TOT 17.35 UUR  
ONDER BEGELEIDING VAN EEN 
BEKWAME DIRIGENT/DOCENT 

 
GEEF JE NU OP VIA 

JEUGD@CRESCENDO-ZEVENAAR.NL  
 
 

-> in juni volgen workshops  
voor slagwerk! <- 

 

   

Aan alle EMM-ouders:  
Volg ons op Facebook, 'De jeugd van Crescendo'. Wie weet kan uw kind een muzikale 

bijdrage leveren aan de kermis of het schuttersfeest van EMM! En één van onze andere 
muzikale activiteiten: tijdens de avond4daagse, op de schaatsbaan of in het Musiater!  

De jeugdcommissie van Crescendo zet graag iets op touw voor de jeugd!  
Geniet van deze foto-impressie en meld uw kind snel aan!  

 

    

                  Voor meer info, mail ons op jeugd@crescendo-zevenaar.nl  
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José Stevens
Schoonheidsspecialiste

Medisch Pedicure

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

Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
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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 Willy Staring! Van harte ge-
feliciteerd! Hoe wordt het jaar genoemd waarin 
wij een dag meer hebben dan andere jaren? 
Een schrikkeljaar natuurlijk! 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
Wanneer                Wat                      Wie    Waar

Zat 26 maart Lentenconcert Crescendo Crescendo Musiater 

Zat 2 april Kaderfeest (1e Zaterdag April) EMM  EMM gebouw 

Zat 16 april Kleintje Kermis EMM / KalibeR EMM gebouw 

22-23-24 april NOTV Toneeluitvoering NOTV EMM gebouw 

29-30 april NOTV Toneeluitvoering NOTV EMM gebouw 

Zon  1 mei NOTV Toneeluitvoering NOTV EMM gebouw 

Zon  15 mei Kringdag De Liemers EMM Groessen Groessen 

Ma 6 juni  (2e Pinksterdag)   Koningschieten EMM  EMM gebouw 

Dinsdag 7 juni Algemene ledenvergadering (Kermis) EMM  EMM gebouw 

10-11-12 juni Landjuweel EMM Giesbeek Giesbeek 

18-19-20-21 jun Kermis EMM  EMM gebouw 

Zondag 10 juli Rondgang + kermismiddag Eendracht Ulft Ulft 

19-20-21 aug EST (Europees Schutters Treffen)  Deinze Belgie 

Zat 10 sept Jondierendag KPV EMM gebouw

Zon 18 sept Federatieve schuttersdag  Wals Wieken Milt Gendringen 

Zon 25 sept Schuttersfeest EMM  EMM gebouw 
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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 

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   Wals Wieken Milt Gendringen

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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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


