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is het nog zo donker,
Tijd voor ‘Al
verandering……!
het wordt altijd weer licht’

Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

Slenterweg 33
6905 DP Zevenaar
Tel: 06 -10086096
www.grobinstallatie.nl
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Eindelijk is het schuttersseizoen weer volop van start gegaan.

Van het bestuur

Van de bestuurstafel

De clubavonden op de donderdagavond zijn weer gestart en worden weer goed bezocht waarbij de
laatste nieuwtjes worden doorgesproken, voetbal wordt gekeken enzovoort. Wees welkom op de donderdagavond in ons gebouw.
Op 2 april hebben we het kaderfeest gehouden met een goede opkomst en waarbij de aanwezigen
elkaar heeeel veeeel te vertellen had. Het was een echte praatavond waarbij men blij was dat het weer
kan !
Tevens zijn op deze avond officieel de Jeu de Boules banen geopend door ons koningspaar. Op dit moment wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt op de dinsdag- en donderdagmiddag.
16 April Kleintje Kermis waarvan verderop een verslag maar wat was het weer een feest. 2019 was het
al geweldig maar dit jaar hebben we het weer weten te overtreffen. Je kon aan alle aanwezigen merken
dat iedereen er aan toe was. Wat een sfeer, we zagen ook veel “nieuwe” bezoekers die vol lof waren en
er in 2023 zeker weer bij zijn hebben we al veel gehoord.
De 3e en 4e week van April hadden de uitvoeringen van NOTV in ons gebouw, 5 voorstellingen uitverkocht en een prima, gezellige sfeer.
Ook Koningsdag kon weer doorgang vinden, dit jaar vanaf het kerkplein i.p.v. het schoolplein met
prachtig weer en veel versierde fietsen. Het voelde goed om weer als schutterij rond te trekken.
Op het moment van schrijven zijn we ons aan opmaken voor het kringconcours De Liemers in het weekend van 15 mei in Groessen, dit beloofd ook weer een geweldig weekend te worden hopen we.

HET ADRES VOOR UW BROMMOBIEL

En daarna gaan we ons opmaken voor het koningsschieten op 2e Pinksterdag, 6 juni. Wie gaan Frans en
Alice opvolgen en worden het nieuwe koningspaar van onze mooie schutterij E.M.M.
Loop er deze middag even uit en kom het zelf meemaken.
Van 18 tot en met 21 juni gaan we weer volop kermis vieren, zoals bekend gaan we vanaf dit jaar starten op de zaterdagavond waarbij we hopen dat we weer “ouderwets” veel mensen uit de buurt dorpen
mogen verwelkomen en de sfeer van Kleintje Kermis kunnen evenaren.
De kermiscommissie is vol gas bezig om het programma rond te krijgen, hier zitten inmiddels heel wat
uren in voor deze groep mensen. Mooi om het enthousiasme te zien. In dit Schuttersvizier komen we
hier nog op terug.
In het kort gezegd is de agenda weer propvol en beloofd het een mooi Schuttersjaar te worden en hebben we er zin in.
Jelle Berends

Zuidermarkweg 2 | 7037 DD Beek gem. Montferland | T: 0316 - 53 16 84
www.kaalbuunk.nl | info@kaalbuunk.nl
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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.
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

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.

Ooysedijk 2
Oud Zevenaar
Tel. 06 46 67 49 77

					 SCHUTTERSVIZIER
		 wordt mede mogelijk gemaakt door onze
ADVERTEERDERS.
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Namens het bestuur van Schutterij Eendracht Maakt Macht nodig ik alle leden uit voor de
Ledenvergadering

Van het bestuur

Uitnodiging ledenvergadering
dinsdag 7 juni 2022

Deze zal worden gehouden op dinsdag 7 juni a.s. om 20.30 uur in ons schuttersgebouw, Slenterweg
2 Ooy-Zevenaar.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Opening.
2. Notulen van de vorige ledenvergadering (12-12-2021).
3. Notulen van de extra ledenvergadering (10-02-2022).
4. Ingekomen en uitgegane stukken, deze dienen minimaal 5 dagen voorafgaand
aan deze vergadering bij de secretaris aanwezig te zijn.
5. Voorbereiding aanstaande kermis 18 t/m 21 juni a.s.
6. Financieel jaarverslag.
7. Kaderzaken.
8. Kascommissie.
9. Kledingcommissie.
10. EST 2033 (dit is geen typefout!).
11. Wat verder ter tafel komt.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
De (concept)notulen van de ledenvergadering van 12 december 2021 en de extra ledenvergadering
van 10 februari 2022 zijn te vinden op de website.
Harry Elferink
Secretaris E.M.M.
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20 februari hebben wij als schutterij een bijzondere serenade gebracht aan de heren Stef Lemm Sr. en
Stef Lemm Jr.

Ingezonden

Dubbel feest
Dit i.v.m. het 75 jarige lidmaatschap van Stef Sr. In onze archieven konden we niets vinden of er een
lid zo lang onafgebroken lid is geweest van schutterij EMM, dus een unieke mijlpaal voor de schutterij
maar ook voor Stef Sr. Door de hoge leeftijd, het bijzondere jubileum en de grote belangstelling van de
hele familie Lemm voor schutterij EMM hebben wij gemeend om deze invulling te geven.
Nu bleek ook Stef Jr. 40 jaar lid te zijn van EMM, dit was een uitgelezen moment om deze 2 heren samen te onderscheiden. De familie Lemm wilde deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan
en hebben ze de schutterij uitgenodigd om samen met de jubilarissen een borrel te komen drinken bij
Thoen en Thans. Door het slechte weer moesten we uitwijken naar de kerk waar wij een vendelhulde
en defilé voor de beide heren konden brengen. Doordat Stef Sr. en Stef Jr. ook veel vrijwilligerswerk
doen en gedaan hebben voor de St Martinus parochie had deze serenade in de kerk een extra mooie
dimensie.
Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze jubilea.
Peter Gertsen

Bruisend feest
of sfeervol dineren...

Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar

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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Van de redactie

pij

Inleverdatum ko
nummer 3:

Wist u dat?

2

21 augustus 202

• Het flink kan waaien in Ooy?
• Het hobbykastje van Frans daartegen niet bestand was?
• De jeu-de-boules baan daar waarschijnlijk beter tegen bestand is?
• Deze baan geopend is door ons koningspaar?
• Dit gebeurde tijdens het kaderfeest?

Schuttersvizier online lezen?

• Kleintje Kermis weer groots gevierd werd?

														
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.				

• Ben Harmsen niet meer op het podium paste (zie blz. 9)?

De redactie

• Er zelfs een grote bus uit Ulft kwam?

Beste lezer,

• De bingo ieder jaar groter lijkt te worden?
• De witte getallen daarbij ondervertegenwoordigd waren?

• Zij traditiegetrouw een tafel vol bier hebben geladen?
• Zij nog niet genoeg hadden?
• Wij daarom op 10 juli onze lege kratten op gaan halen?
• Wij zelfs hoog bezoek hadden uit Oud-Zevenaar?
• Zij de hele 1e paasdag nog “plezier” hebben gehad van het Veltins bier
• Wij voor de deurbewaking speciaal iemand hebben laten overvliegen vanuit Curaçao?
• Robert Pouwels heel tevreden was met de pauzeband Kaliber?

Na een gezellige kleintje kermis en onze eerste keer dit jaar er op uit met de schutterij op koningsdag en het concours in Groessen, is het nu tijd om af te tellen naar
koningschieten en de kermis. Dit schuttersvizier zal er verschillende informatie te
vinden zijn over deze 2 activiteiten.
Dit jaar zal ook voor het eerst de kermis op zaterdag starten i.p.v. op zondag.
Wij van de redactie kijken er in ieder geval naar uit om er weer gezellige dagen
van te gaan maken samen met jullie en natuurlijk onze huisband Kaliber.
Tot snel in ons schuttersgebouw!

• Robert pas om half 1 in de nacht geland was op Schiphol?

Groet,

• De volgende dag menigeen blij was dat het Pasen was?

De redactie

• We de warme hapjes voor de schutterijen vergeten waren en we dit volgend jaar goed gaan maken?
• Eieren goed helpen tegen een kater?
• Een week na Kleintje Kermis het gebouw al weer was omgebouwd tot een knus theater voor
de voorstellingen van NOTV?
• Koningsdag weer kon zoals voor Corona?
• EMM daarbij alleen niks kon zien van het vendelen?
• De clubavonden druk bezocht worden door aanhangers van Feyenoord?
• Martien G. de successen van z’n club niet op zijn geliefde clubavond heeft gezien?
• De Veltins een heerlijk bockbiertje heeft volgens onze voorzitter?
• Ze zo lekker zijn dat het inmiddels het meest bestelde drankje op de donderdagavond is?
• We naast de vele attracties met de kermis, ook een bonkhok hebben?
14

Alexander & Wendy, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Finn!
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KERMIS
in OOY

18-21 juni

4 dagen feest
met KalibeR
Veel attracties en springkussens voor de jeugd
Volg ons ook op, www.schutterijemm.nl – Facebook en
Tot dan, op de Slenterweg 2, 6905 DM in Ooy

Instagram
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KERMIS Programma (onder voorbehoud)
Zaterdag 18 juni:
18.00 uur Ophalen huidig koningspaar en bezoek boog.
20.00 uur Dansen met KALIBER

Zondag 19 juni:
12.00 uur Start braderie.
14.30 uur Inhuldiging van het nieuwe koningspaar
19.00 uur Ophalen koningspaar.
20.00 uur Dansen met KALIBER

Maandag 20 juni:
09.30 uur Ophalen koningspaar en bezoek bogen.
12.30 uur Dansen met KALIBER
18.00 uur Bezoek bogen
20.00 uur Dansen met KALIBER

Dinsdag 21 juni:
08.15 uur Afmars naar St. Martinuskerk
09.00 uur Schuttersmis met aansluitend vendelhulde en defilé,
daarna bezoek bogen.
13:00 uur Dansen met KALIBER
19.00 uur Ophalen koningspaar
20.00 uur Dansen met KALIBER
De definitieve tijden worden vastgesteld tijdens de kermisvergadering.
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Programma Koningschieten op
maandag 6 juni
Wie volgt het koningspaar Frans en Alice Witjes op?
Programma Koningschieten op maandag 2e pinksterdag 6 juni:
14.45 uur
Verzamelen bij het Schuttersgebouw aan de Slenterweg.
15.00 uur
Afhalen van het koningspaar Frans en Alice Witjes bij het koningshuis.
15.30 uur
Aankomst bij het Schuttersgebouw aan de Slenterweg.
15.50 uur
Inschrijven koningskandidaten en hulpschutters.
16.00 uur
Aanvang Koningschieten met het openingsschot door de nog regerende koning Frans Witjes.
21.00 uur
Sluiting.

Reglement voor het koningschieten
onderdeel van het handboek E.M.M. Ooy-Zevenaar

buiten treden is hij verplicht de versierselen behorende bij het koningschap te dragen. De koningsvogel dient
de koning als herkenbaarheid te dragen.
Artikel 9
Het koningshuis (afhaal adres) moet binnen het buurtschap Ooy zijn, welke wordt omgrensd door de zuidkant
van de Oude Rijn, de oostkant van de Dijkweg, de noordkant van de spoorlijn en de oostgrens van de plaats
Groessen.
Artikel 10
De koning is verplicht bij festiviteiten waarbij hij uit hoofde van zijn titel aanwezig moet zijn te verschijnen met
een koningin in gepaste kledij en bij het naar buiten treden in lange kledij,
Een en ander in overleg met de kledingcommissie van E.M.M.
Artikel 11
De aangewezen bestuursleden verzorgen de administratie, de verplichte vergunningen, het beheer van het
wapen tijdens het koningschieten, en bepalen wanneer er prijs is geschoten.
Artikel 12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 1
Jaarlijks vindt er op een door de ledenvergadering te bepalen datum het koningschieten plaats.
Artikel 2
Bij het schieten naar het koningschap zal worden geschoten op een houten vogel.
Artikel 3
Leden, die drie achtereenvolgende jaren lid zijn van onze vereniging mogen aan het koningschieten deelnemen
tegen betaling van een door de ledenvergadering bepaald bedrag.
Artikel 4
Deelnemers aan het koningschieten worden vooraf geregistreerd. Registratie kan alleen geschieden zolang nog niet
alle geregistreerde deelnemers een schot hebben gelost. De volgorde van inschrijving is bepalend voor de volgorde
waarin zal worden geschoten met dien verstande, dat de regerende koning het eerste schot lost.
Artikel 5
Elke deelnemer mag 1 hulpschutter aanstellen. Tijdens het registreren dient aangegeven te worden voor welke
deelnemer de hulpschutter schiet. De hulpschutter moet lid zijn van de vereniging.
Artikel 6
De diverse onderdelen van de vogel zijn als volgt prijsbepalend:
Koningschot – de romp van de vogel
1e prijs – kop
2e prijs - rechtervleugel
3e prijs – linkervleugel
4e prijs – staart
Voor het bepalen van de prijs dient het betreffende onderdeel geheel te zijn afgeschoten.
Artikel 7
De in artikel 6 bedoelde prijzen, met uitzondering van het koningschot worden vastgesteld door het bestuur. De
prijs van het koningschot wordt vastgesteld door de algemene leden vergadering.
Artikel 8
Degene die het koningschot lost, is verplicht bij festiviteiten, waarbij hij uit hoofde van zijn titel aanwezig moet
zijn, te verschijnen in effen zwart kostuum of in andere gepaste kleding goedgekeurd door het bestuur. Bij het naar
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Schoonheidsspecialiste
Medisch Pedicure

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

Van het Koningspaar
Een vierde termijn
Als je al zo lang op het pluche zit is het aanlokkelijk om er nog een
termijn aan vast te knopen. Je bent immers gewend aan alle
priviléges en routines dat een stapje terug niet zo gemakkelijk is.
Even de vogel eraf knallen en je blijft zitten. Maar alle gekheid op
een stokje, we zijn hier niet in Den Haag waar dat gewoon wel kan,
als er maar genoeg mensen op je stemmen. Nee, bij ons in Ooy
hebben we paal en perk gesteld; drie jaar is max. Geen gekonkel en
mooie woorden, het kan en mag simpelweg niet. En maar goed ook
want het is mooi geweest, hoog tijd voor vers bloed op de troon. Op
6 juni nog het openingsschot en dan zit ons tijdperk erop.
Gelukkig is er nog een staartje wat we mee mogen maken. Twee
schuttersconcoursen en afscheid met de Kermis. Hoe dat eruit gaat
zien is op het moment van het schrijven van dit artikel voor ons nog
een raadsel. EMM sleutelt nog aan de invulling van de Kermis. Dit
terzijde, ons bestuur kennende komt dit vast helemaal goed.
Dus kan na lange tijd het Crescendo-pak weer aan, de jurken terug
naar Monique, tijd voor het “gewone leven”.

Ingezonden

José Stevens

Bedankjes
Dit is ons elfde en laatste stukje in het clubblad als Koningspaar. En dan is het tijd om bedankjes uit te
delen. Dat doen we graag. Want zonder hulp was het allemaal niet zo gemakkelijk verlopen. Om te
beginnen alvast de excuses als we iemand zijn vergeten, laat het even weten en dan zetten in het
volgende Schuttersvizier een rectificatie.
Hier gaan we dan:
Hulpschutters Harry Bruns en Marcel
Staring. De eerste 2 jaar Ben Balk en
Tony van den Berg.
De buurt van de Slenterweg voor de
mooie bogen, precies op de goeie plek,
de bloemen en hulp tijdens het bezoek
van EMM.
Familie en vriendenploeg voor de
cadeautjes en het opmaken van drank
en de bijbehorende gezelligheid.
Wederom Marcel, onze vaste tapper
tijdens de feestjes omtrent het hele
gebeuren.
Koningschieten 2019

De Schutterij EMM en de Terborgse Wijncentrale voor het beschikbaar stellen van de spullen en
faciliteiten. Willy Staring voor de hulp tijdens de opbouw, Kermis 2019.
Buurvrouw Dorin voor de koude jenever voor de bielemannen en het lekkere eten op de dinsdag
avond, Kermis 2019.
Bloemisterij Schepers voor de mooie boeketten en de tafelversiering in het gebouw.
Staring catering, altijd bereid iets extra’s te doen.
Monique van Verrassend Anders voor de mooie jurken de fantastische medewerking en het
professionele advies.
De klusploeg en andere leden van EMM die tijdens de Kermis van 2020 bij ons in de tuin een perfect
terras hebben neergezet. (“Het water van de parasolvoeten hebben we even op een hoop gegooid”).
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Van het Koningspaar

De hofdames, van
links naar rechts:
Marian, Gerda,
Angela, (Alice),
Mirjam, Ans,
Thea, Ria,
Erika, An,
Margit, Astrid.

Alhoewel niet alle dames een uitgesproken fan van een lange jurk zijn: het was een plaatje. Ze gaven
net dat beetje extra cachet aan de uitstraling van het koningspaar. Voor ons een eer!
Feestband KalibeR, het huisorkest van
EMM. Kortom: feest met KalibeR
maakt meezingen, dansen, hossen en
springen onvermijdelijk!

Van het Koningspaar

Last but not least:
Een goed oplettende lezer zou
denken. “Mis ik hier geen naam”?
Uiteraard zijn we die niet
vergeten omdat een extra
vermelding voor deze persoon
zeker op zijn plaats is. Het hele
gebeuren van A tot Z zou niet zo
perfect georganiseerd zijn zonder
de hulp van Ben. De vele goede
ideeën en ook de uitwerking
hiervan. Niets was te gek, alles
wat je je kon bedenken werd
Waarschijnlijk het volgende idee in wording
gewoon gerealiseerd. Denk maar
Maar of het ook haalbaar is?
Natuurlijk, doen we!
eens aan de 10 borden met foto’s
voor omlijsting van de boog
tijdens Kermis, ze kwamen er.
Een alternatieve boog tijdens de Kermis in 2020 en spandoek in de tuin in 2021, overal vlaggen en
ballonnen, vraag het maar en het was er. En nog veel meer. BEN, meer dan 100% bedankt!
Cadeautjes
Het is gebruikelijk dat het scheidende koningspaar een cadeau aan de
schutterij aanbied. Natuurlijk willen wij dit niet voorbij laten gaan. Maar
dan ook iets voor Crescendo. Dan is dat ook maar weer geregeld,
scheelt weer tijd bij het afscheid.
EMM
Iets bedenken voor EMM was niet moeilijk. Het idee leefde al in 2019
toen de HKK afscheid nam na 36 jaar trouwe dienst. Een tijdperk is
voorbij. Om de herinnering levendig te houden willen we graag een
sterrentegel aanbieden zoals er al 2 voor het EMM gebouw liggen.
Hopelijk is het met de Kermis al gerealiseerd. Hiernaast een voorproefje
hoe het eruit zou kunnen zien.

Bestuursleden, onder bezielende
leiding van voorzitter Peter, het hele
kader, inclusief de koetsiers, met hun aanhang en aanleg om een mooi feest te bouwen en de vele
malen hoogleaven. (Boven in de tent is het een stuk warmer).
En het hoogtepunt, althans voor de
Koning, op de Kermis dinsdag 2019, de
grootste “Drumband Ooyt”,
georganiseerd door Erik en Martijn.
De slagwerkgroep van Crescendo voor
de samba en de serenade op
zondagavond tijdens Kermis 2019.
Niet te vergeten de fanfare van
Crescendo voor de marsmuziek en de
mooie vendelwalsen.

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw
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Crescendo
Hoe kan het ook anders, een nieuwe trommel voor het marcheerwerk. De
huidige trommels zijn al weer meer dan 30 jaar oud en zo langzamerhand aan
vervanging toe.
Opvolgers
Zoals gezegd het laatste stukje in dit blad als zittend Koningspaar. Rest ons
nog onze opvolgers een mooi jaar toe te wensen. We gaan uit van één jaar,
mogen er ook meer zijn maar dan wel even de vogel eraf schieten.

ALICE en FRANS
Aan het testen bij
Adams in Ittervoort

Broederschap, Dienstbaarheid en Trouw
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Ingezonden

De Slagwerkgroep van Crescendo zou de slagwerkgroep niet zijn als ze ook in
coronatijd gewoon was gegaan met plannen maken. Ook nu staat er weer een
groots project voor de deur:
SPOT ON!
Deze deze keer hebben we de
samenwerking
gezocht
met
zanggroep Fif-teen uit Beltrum.
Een groep enthousiaste dames
die deze uitdaging niet uit de weg
gaat.

Op 23 januari 2022, midden nog in de onzekerheid, hebben we de “Save the date” naar de Schutterijen gestuurd
dat we het 1e lustrum van Kleintje Kermis zouden houden
op Paaszaterdag 16 April 2022. Het zal toch wel weer een
keer losgaan was de gedachte.
Een paar dagen later bericht van de Eendracht Ulft….of men
ook met een hele grote groep mochten komen. We waren
dus niet de enige die weer zin hadden in dit mooie feest.
Na het gezellige Schuttersfeest 2021 direct Robert Pouwels
vastgelegd voor Kleintje Kermis, dit was nog wel een dingetje aangezien Robert op dat moment op een muziekreis in
Turkije was en hij die dag zou terugvliegen maar ook dit zou
goed komen met dank aan Lukassen Produkties.
Uiteindelijk sprongen alle seinen op groen en konden we
weer vol aan de bak met de organisatie. Nadat we de aanmeldingen binnen hadden van de schutterijen bleek dat we
bezoek kregen van de volgende schutterijen: EMM Groessen, EMM Spijk, Eendracht Ulft, St Jan Babberich, Vrede en
Vriendschap Herwen, St Andreas Zevenaar en Onderling
Genoegen Duiven. In totaal 125 geüniformeerde schutters,
weer een teken dat men graag naar ons komt voor een
mooi feest.
Met deze mooie opkomst van de Schutterijen was de troon
vol en aangezien de Eendracht Ulft met een bus vol mensen kwam hadden we de keuze gemaakt om hen bij elkaar
te zetten in de zaal. Dit was een prima oplossing.
Na de opening van de voorzitter, de vendelhulde en het defilé van onze schutterij aan de aanwezige schutterijen, kon
de avond beginnen met de openingsdans van alle aanwezige koningsparen.
Wat vanaf het begin al duidelijk werd is dat iedereen zin

had in deze avond, de aanwezige koningsparen met hun
schutterij, de bijna 40 vrijwilligers, de 2 kelners die zich flink
hebben moeten weren en natuurlijk de gasten waarvan er
gelukkig veel de moeite hadden genomen om naar E.M.M.
Ooy te komen. Wat een heerlijke sfeer in ons schuttersgebouw.
Fantastisch om te zien hoe de muzikanten er ontzettend
veel zin in hadden, al vanaf het opbouwen was het lachen,
gieren, brullen, flauwe humor en fantastisch de opmerking
van Robert Pouwels tijdens zijn 1e optreden openen met
de tekst: Best leuk zo’n pauzebandje, dat KalibeR.
Uiteindelijk konden de ruim 500 aanwezigen dus de hele
avond genieten van KalibeR en Robert Pouwels en zij hadden het prima met elkaar afgestemd en wat een energie zat
er in de zaal van voor tot achter. Kleintje Kermis Ooy LEEFT !
De laatste set was voor KalibeR en Robert samen waarbij
Robert zijn Hazes act ook nog aan bod liet komen. Uiteindelijk werd de avond super afgesloten met, namens E.M.M.
en KalibeR, het aanbieden van een fles drank aan de koningsparen voor het komen naar deze TOPavond.
Na het feest met de organisatie de gasten buiten bedankt
voor de komst en geweldig om te zien en horen dat iedereen een super avond had gehad want daar doen we het
toch voor.
We zijn trots dat we het doel bereikt hebben, een kermisavond zoals een kermisavond voor jong en oud hoort te
zijn. Nogmaals iedereen bedankt die hier een fantastisch
avond van heeft gemaakt !
EvenementeCie Kleintje Kermis

Let there be light!
Een onderwerp waar eindeloos
veel spreekwoorden en
uitdrukkingen over bestaan is een
onderwerp dat ertoe doet.
Licht is zo'n onderwerp.
Fif-teen tijdens Paaspop 22
Wij mensen brengen dingen aan
het licht, zelfs als we zelf geen groot licht zijn. Er kan ons een licht opgaan,
misschien nadat we ons licht hebben opgestoken. Soms zien we het aan het eind
van de tunnel, soms is het niet meer dan een lichtpuntje. Soms gunnen we het
iemand anders niet in de ogen en of en toe schijnen we het ergens op.
Dit thema zal zowel letterlijk als figuurlijk als een rode draad door het optreden
lopen. Het combineren van de sterk ritmische orientatie van de slagwerkgroep
met de specifiek melodieuze en verhalende aspecten van de zanggroep zal
resulteren in een uniek optreden.
Dolf de Kinkelder
Ook voor dit project hebben we onze huiscomponist
weer ingeschakeld ."Niet Zonder Slag of Stoot" is de
titel van het nieuwe stuk dat Dolf de Kinkelder
speciaal voor dit project ontwikkelt. De titel verwijst
naar protest : je niet zonder slag of stoot overgeven
aan omstandigheden die je niet wilt. Deze
compositie brengt zowel duistere als lichte thema's.
Naast het werk van Dolf zullen we nog een aantal
andere werken ten gehore brengen.
Bieractie
Om SPOT ON! te financieren heeft het projectteam o.a. een bieractie opgezet.
Geniet van 2 heerlijke biertjes: Een Liemers Licht (van brouwerij De Brouwerick
uit Oud-Zevenaar) en een A c hterhoeks Donker (van brouwerij Brouwhoes uit
Lievelde). Voor slechts € 7,50 kun je de samenwerking tussen de Liemers en de
Achterhoek daadwerkelijk proeven. De bierpakketjes zijn te koop bij de leden
van Crescendo en Fif-teen.
Uitvoeringen SPOT ON:
8 oktober - Theater Berkelland Eibergen
15 oktober - Het Musiater Zevenaar
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Woordzoeker

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

Een hele dikke merci aan alle
sponsoren...!
Alle sponsoren van Schutterij E.M.M. zijn,
ondanks deze bizarre tijden, toch allemaal
trouw gebleven waarvoor we ze veel dank
zijn verschuldigd.
Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben
wij weer een winnaar geloot. De gelukkige winnaar van de prijs is Saskia Hoekstra! Van harte
gefeliciteerd! Waarom eten ijsberen geen pinguïns? Omdat ijsberen op de noordpool leven
en pinguïns op de zuidpool!! De prijs zal zo snel
mogelijk gebracht worden!

Bestuur, commissie en leden van
Schutterij E.M.M.

Café Nostalgie

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!

Weverstraat 1-3
6901 AM Zevenaar
0316 – 344205

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving
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Jaarprogramma

Jaarprogramma
Jaarprogramma2021-2022
2022
(onder
(ondervoorbehoud)
voorbehoud)Verenigingen
VerenigingenOoy-Zevenaar
Ooy-Zevenaar
2021
Wanneer
Wat 					
Wanneer
Wat
Ma 6 juni
(2e Pinksterdag) Koningschieten
Zat 25 sept
Dinsdag
7 juni Schuttersfeest
Algemene ledenvergadering (Kermis)
Zon
26
sept
Schuttersfeest
10-11-12 juni
Landjuweel
Vrij 19 nov jun Pronkzitting
18-19-20-21
Kermis
Zat
20
nov
Pronkzitting
Zondag 10 juli
Rondgang + kermismiddag

Wie 			
Wie
EMM
EMM
EMM

Waar
Waar
EMM gebouw
EMM gebouw
gebouw
EMM

EMM
EMM Giesbeek
Toetenburgers
EMM

EMM gebouw
Giesbeek
EMM gebouw
gebouw
EMM

Toetenburgers
Eendracht Ulft
Ledenvergadering
EST (Europees Schutters Treffen)		EMM

EMM gebouw
Ulft
EMM gebouw
Deinze
Belgie

Zon 18
19 sept
dec
Zon

Retteketet
Kerstspektakel
Jongdierendag
Retteketet
Kerstspektakel
Federatieve
schuttersdag

EMM
KPV
EMM
Wals Wieken Milt

EMM gebouw
gebouw
EMM
EMM gebouw
Gendringen

Zon
202225 sept
Wanneer
Zat
17 dec

Schuttersfeest
WatRetteketet Kerstspektakel

EMM
Wie
EMM / Retteketet

EMM gebouw
Waar gebouw
EMM

Don 25 nov
19-20-21
aug
Zat
18
dec
Zat 10 sept

Vrij 718jan
Zon
dec
Zon 20 mrt

Nieuwjaarsreceptie
Retteketet Kerstspektakel
Gelders Kampioenschap Indoorvendelen

EMM
EMM / Retteketet
Sint Martinus

EMM gebouw
gebouw
EMM
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)

Zon 18 sept

Federatieve schuttersdag
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Deinze België
Wals Wieken Milt

op devices

HAMMERCOMPUTERS.NL
HAMMERCOMPUTERS.NL

(0316) 34 55 53
(0316) 34 55 53

Gendringen

Je vindt onze winkel aan de Mozartlaan 4
kleine
Jumbo
in Zevenaar
Je tegenover
vindt onzede
winkel
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de Mozartlaan
4
tegenover de kleine Jumbo 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

