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Van het bestuur

Van uw voorzitter

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,

Na een warme zomer en hopelijk voor iedereen op z’n eigen wijze een mooie vakantie genoten te 
hebben worden de dagen nu langzamerhand weer korter en maken wij ons op voor het laatste stuk van 
ons schuttersseizoen met nog mooie activiteiten voor jong en oud.
Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat en dat jullie zonder al te veel mankementen uit de 
afgelopen jaren zijn gekomen, bij EMM hebben we het ondanks alles ook redelijk vanaf gebracht en de 
financiële positie met een kleine aderlating redelijk op peil kunnen houden.  

We kunnen terug kijken op een zeer gezellige en geslaagde kermis, het mocht weer en iedereen had 
er ook veel zin in, ontzettend mooi om te zien hoe jullie allemaal genoten van een ouderwets gezellige 
kermis. Met een ander programma waar ook even aan gewend moest worden, de zaterdagavond 
extra, braderie, voor de jeugd een mooi buitenprogramma en vele andere wijzigingen en uiteraard was 
dit de eerste opzet en nu gaan we samen met onze leden kijken waar het bijgeschaafd moet worden 
en aanpassingen gedaan kunnen worden om het zo nog meer te gaan verfijnen en daardoor voor de 
toekomst een mooie kermis programma te behouden waar een ieder aan zijn trekken kan komen.

In de zomer hebben wij een nieuwe penningmeester kunnen vinden en daar zijn we samen met een 
accountant een goed lopend boekhoudprogramma mee aan het opzetten zodat wij daar ook voor 
de komende jaren weer mee vooruit kunnen, de situatie waarin we hiermee zaten was alles behalve 
wenselijk en we gaan er vanuit dat binnen enkele maanden de nieuwe financiële man ingewerkt is.
We maken ons nu op voor het schuttersfeest  wat een mooie schuttersdag gaat worden de zaterdagavond 
is inmiddels al gevierd met de afgelopen kermis.

“Samen en niet alleen”

Deze schuttersdag op zondag wordt ook een echte familiedag met schietwedstrijden, muziek, 
springkussen, optocht met erebogen, veel gezelligheid en een drankje erbij. De jubilarissen van 2021 en 
2022 worden gehuldigd met de nieuwjaarsreceptie om er zo met het schuttersfeest een gezellige dag van 
te maken zonder officiële plichtplegingen.  Wij begroeten jullie graag op zondag 25 september bij EMM 
om samen met ons het schuttersfeest te vieren.

Voor nu wens ik iedereen een fantastisch naseizoen toe met alle mooie dingen die hierbij op jullie pad 
komen. Blijf gezond, veel gezelligheid, mooie verbinding en liefde voor en met elkaar!

Met vriendelijke schuttersgroeten, 

Peter Gertsen

Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar

Achter de wolken schijnt altijd weer de zon……
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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
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Op 15 mei tijdens het goed georganiseerde concours in Groessen kwam het 1e bericht binnen dat 
Sandra Smulders een serieuze gooi naar het koning(inne)schap wilde gaan doen althans de 1e foto’s 
kwamen op de bestuursapp binnen vallen. Sandra met kroontje en het boeket in de hand.

Op 2e Pinksterdag ging het dan ook echt gebeuren en ging Sandra er samen met hulpschutter Martijn 
voor. Uiteindelijk moesten er nog Tie-wraps aan ter pas komen maar Sandra werd de 1e koningin in de 
historie van Schutterij E.M.M. Ooy. Samen met prinsgemaal Bart regeren zij dit jaar over onze Schutterij.

Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 juni hebben we weer volop kermis kunnen vieren. We vonden 
het erg spannend hoe dit zou gaan. De 1e keer weer in 3 jaar en met een grotendeels nieuw programma.

We zijn van mening dat het programma waar de kermiscommissie ontzettend veel werk in heeft zitten 
goed heeft uitgepakt en dat we hier zeker mee verder kunnen voor de komende jaren. We hebben 
inmiddels samen met de kermiscommissie de evaluatie gehad en kunnen hier en daar gaan finetunen 
waarbij er natuurlijk altijd ruimte is/blijft voor nieuwe ideeën of mensen die hier hun steentje aan bij 
willen dragen.

Op zondag 10 juli hebben we met een kleine 60 personen van E.M.M. Ooy een bezoek gebracht aan de 
kermis bij de Eendracht Ulft, een verslag hiervan verderop in het Schuttersvizier.

Op 28 augustus was het weer tijd voor de 13e editie van de Ooyse bierpul schuif wedstrijden. Ruim 30 
teams hebben gestreden om de winst.

Nu gaan we ons opmaken voor het Schuttersfeest dat gehouden zal worden op zondag 25 september, ook 
dit hoort weer bij het nieuwe kermisprogramma want zoals reeds bekend hebben we de zaterdagavond 
schuttersfeest voor de kermis gezet dus deze hebben we al gehad.
De muzikale invulling deze middag zal verzorgd worden door Feest DJ Danny.

Het programma staat verderop in dit Schuttersvizier en op de social media.

We hopen natuurlijk op mooi weer zodat we deze middag lekker buiten kunnen vertoeven.

Jelle Berends

Van de bestuurstafel

76

Van het bestuur
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     SCHUTTERSVIZIER     
  wordt mede mogelijk gemaakt door onze 

ADVERTEERDERS.

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@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

  Ooysedijk 2
  Oud Zevenaar
  Tel. 06 46 67 49 77
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Van het bestuur

Uitnodiging ledenvergadering
dinsdag 29 november 2022
Het bestuur van schutterij Eendracht Maakt Macht nodigt alle leden uit voor de Ledenvergadering

Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 29 november a.s. om 20.00 uur in ons 
schuttersgebouw aan de Slenterweg 2 te Ooy-Zevenaar.

De conceptnotulen van d.d. 7 juni 2022 zijn te lezen op de site van EMM (kopje Schuttersvizier)

De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de vorige vergadering (7 juni 2022).
4. Ingekomen en uitgegane stukken.
 Deze dienen minimaal 5 dagen voorafgaand aan deze vergadering bij het secretariaat aanwezig te 

zijn.
5. Bestuursverkiezing.
 Aftredend en herkiesbaar: Astrid Staring, Jelle Berends.
 Nieuw bestuurslid voorgedragen door het bestuur: Erik Derksen (penningmeester).
 Eventuele kandidaten moeten, met schriftelijke bereidverklaring van deze kandidaat en door 

minstens 10 leden ondertekende voordracht, vijf dagen voor aanvang van deze vergadering bij de 
secretaris worden ingediend.

6. Bespreking jaarprogramma, o.a.:
 - 6 januari Nieuwjaarsreceptie (met aangepaste invulling)
 - 26 maart GK Vendelen Indoor Duiven
 - 29 mei: Koningschieten (Tweede Pinksterdag)
 - 11 juni: Kringdag Loo
 - 3 september: Federatieve Schuttersdag Silvolde .
7. Kaderzaken.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Jaargang 39  •  03-2022  •  Herfst 11
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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

12 13

Op zondag 10 juli hebben we met een kleine 60 personen van E.M.M. Ooy een bezoek gebracht aan 
de kermis bij de Eendracht Ulft, dit was een afspraak die al stond sinds 2019 en dit jaar ingevuld kon 
worden. 

Rond 12.15 uur kwam de firma Gademan met de bus voor rijden en konden we richting Ulft waar we 
om 13.00 uur aankwamen. Nadat we alle materialen hadden uitgeladen zijn we rustig de tent ingelopen 
waar we erg gastvrij werden ontvangen. De mensen van de Eendracht waren nog met volle kracht bezig 
om de tent om te bouwen van de schuttersmis naar een feestzaal en wij konden ons 1e biertje nemen.

Om 13.30 uur gingen we samen met de Eendracht Ulft een rondgang maken om de  vogel op te halen. 
Van tevoren had ik al contact gehad met Theo Overgoor (VZ) en had Theo de vraag gesteld of de 
bielemannen ook konden hakken, de Eendracht heeft zelf geen bielemannen maar men had wel een 
paar stammetjes klaar liggen voor onze bielemannen Hermie en Peter. Peter v O en Martien waren 
geblesseerd.

Bij de eerste stam begaf, na een paar keer hakken, de bijl van Hermie het en was er natuurlijk grote 
hilariteit. 
Nadat we de vogel op hadden gehaald kwamen we terug in de tent en deze was afgeladen vol (1000 
personen ??), we stonden wel even met de ogen te knipperen, wat een volk. In de afgeladen volle tent 
waren Jan Biggel, de Dikdakkers, Rene Karst en natuurlijk KalibeR van de partij.
 
Wat een feest hebben we daar meegemaakt waarbij ik persoonlijk de saamhorigheid van onze Schutterij 
geweldig vond. Unaniem werd besloten om de bus maar een uur later te laten komen. 

Het was in 1 woord GEWELDIG en als het goed is mogen we volgend jaar weer terugkomen. Er staat een 
mooie video op You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=fKnyiB3Z25s&t=35s

E.M.M. op bezoek bij 
de Eendracht Ulft

Ingezonden
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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

Beste lezer,

Inmiddels zijn er al een aantal evenementen achter de rug
Waar onder andere koningsdag, koningschieten maar ook na 2 jaar, weer een ge-
zellig kermis gehad! Dit jaar was het ook voor het eerst dat het 4 dagen was. 
En hebben wij een geslaagde kermis gehad.
Volgende evenement is ook weer bijna, een gezellige schuttersfeest op zondag 
25 september.
Kom je ook even gezellig wat drinken op de 25e?

Groet,

De redactie

Inleverdatum kopij 

nummer 4:

14 november 2022

 Er dit jaar op tweede pinksterdag weer het koningschieten werd gehouden?
 We een primeur hebben binnen onze schutterij?
 We voor het eerst een koningin hebben?
 Het koningspaar dit jaar bestaat uit koningin Sandra en prinsgemaal Bart?
 Hij volgens de lokale media meer leek op een Bert?
 De term “joehoe” bij menig toeschouwer al bekend in de oren klinkt?
 Er dit jaar 120 schoten voor nodig waren totdat de vogel volledig was geschoten?
 Er zelfs tie-wraps aan te pas kwamen om de laatste stukken van de vogel te kunnen schieten?
 Dit jaar voor het eerst een zaterdagavondfeest was tijdens de kermis?
 Dit de volgende dag nog niet meeviel voor velen tijdens de processie?
 Dit ook geldt voor het in- en uitkomen van het pak met het standaardvaandel?
 De braderie een hoop extra bezoekers heeft bezorgd?
 De stormbaan wel een grote publiekstrekker was?
 Wim U. en Hermi Z. hun innerlijke kind tekeer lieten gaan op deze stormbaan?
 Kaliber al 30 jaar op onze Kermis staat?
 Zij dit feestje met ons uitbundig hebben gevierd? 
 Tony van de B. bier heeft geknoeid over de handboller?
 Deze daarom twee keer weigerde?
 Er tegenwoordig een camper meerijdt tijdens de optocht door de straten?
 In de keuken van de camper heerlijke broodjes knakworst gemaakt worden?
 De tuinstoelen niet kunnen ontbreken voor een heerlijke “camping-life” ervaring?
 Martien G. voor het eerst eerder thuis was van de kermis dan Danielle?
 De jeugd een hoop leert van de ouderen?
 Zij alleen geen jeu-de-boules spelen maar jeu-de-viltjes?
 De jenever al op was voordat de familie Ter Wiel er eentje had kunnen drinken?
 De verkeersregelaars allemaal maandagochtend netjes op tijd waren?
 Alleen Willy S. niet, want hij had een andere tijd doorgekregen?
 Hij zelf de tijden doorgeeft aan de verkeersregelaars?
 De dinsdagavond er weer een aantal schutters aansloten van Oud-Zevenaar?
 Er bij het ophalen van het koningspaar op de dinsdag sommigen nog maar net de tent haalden?
 Wij waren uitgenodigd door Eendacht Ulft voor een gezellige kermismiddag?
 Wij met een volle bus heen zijn gegaan?
 Door het feestgedruis vergeten is het statiegeld mee terug te nemen?
 We voor de volgende jaren weer zijn uitgenodigd?
 De bijlen deze tocht niet allemaal hebben overleefd?
 Jan Biggel maar één bekend nummer had?
 Hij hem daarom maar liefst vier keer zong?
 Wij zeiden: doe dat nou niet?
 Hij het toch deed?
 Wij desondanks een prachtige middag hebben gehad?

Wist u dat?
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PROGRAMMA SCHUTTERSFEEST 2022

Zondag 25 september: 
10:30 uur  Verzamelen, zorg dat je op tijd bent i.v.m. het maken van 
 een nieuwe groepsfoto!

11:00 uur  Afmars voor bogenbezoek Pannerdenseweg en Oliemolen. 

13.45 uur  Terug in schuttersgebouw.

15:00 uur  Aanvang wedstrijden
 De volgende schiet en behendigheidswedstrijden worden 
 rondom het EMM gebouw gehouden:
 - vogelschieten volwassenen
 - vogelknuppelen volwassenen
 - pistool en geweerschieten jeugd
 - ringrijden jeugd
 Aansluitend prijsuitreiking wedstrijden.

19.00 einde Schuttersfeest

De muziek wordt verzorgd door Feest DJ Danny.
De muzikale begeleiding tijdens de optochten zal zoals altijd verzorgd 
worden door Muziekvereniging Crescendo

PROGRAMMA
PROGRAMMA
SCHUTTERSFEEST
SCHUTTERSFEESTPROGRAMMA
SCHUTTERSFEEST
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Uitslagen Kringdag De Liemers (15 mei 2022, Groessen)

Marcheren: 3e prijs
Defileren: 1e prijs
Vendelen senioren: 1e prijs met het hoogste aantal punten in de overwaardering en winnaar 
wisselbeker 
Vendelen junioren: 3e prijs
Vendelen aspiranten: 3e prijs
Korpsschieten luchtgeweer klasse C: 3e plaats (gedeeld)

Uitslagen Koningschieten 2022
Deelnemers: Sandra Smulders met hulpschutter Martijn ten Brinke

PRIJS NAAM
Linker vleugel Martijn ten Brinke
Rechter vleugel Sandra Smulders
Staart Martijn ten Brinke
Kop Martijn ten Brinke
Romp Martijn ten Brinke

Totaal aantal schoten: 120t

Uitslagen Jeugdschieten 2022
Deelnemers: Tim Gertsen, Yordi van Embden, Job Gertsen, Harm Zweers, Teun Zweers, 
Joury van Embden en Pepijn v/d Krabben

PRIJS NAAM
Linker vleugel Teun Zweers
Rechter vleugel Job Gertsen
Staart Tim Gertsen
Kop Harm Zweers
Romp Tim Gertsen

Uitslagen Landjuweel (12 juni 2022, Giesbeek)

Marcheren: 3e prijs
Defileren: 1e prijs
Vendelen senioren: 2e prijs
Vendelen junioren: 3e prijs
Vendelen aspiranten: 3e prijs

José Stevens
Schoonheidsspecialiste

Medisch Pedicure

Gennepskamp 10 • 6901 HL  Zevenaar
0316 - 52 77 57 • www.josestevens.nl
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Ons avontuur!
Al een paar jaar zeiden Bart en ik gekscherend tegen elkaar “Zullen we meeschieten??”. En dit jaar 
hebben we de daad bij het woord gevoegd. Een perfect moment om na die lange periode van ‘stilte’ 
weer eens een feestje te bouwen en er wat gezelligheid in te brengen. 

Op Tweede Pinksterdag, 6 juni 2022, is ons avontuur begonnen!! Met een heuse ‘Sannie-koningin 
fanclub’, was het met hulp van hulpschutter Martijn ten Brinke, na 120 schoten dan zover; Koningin 
Sandra (Smulders) en prinsgemaal ‘Bert Smulders’. Euh… oeps… Bart (Rutjes). (Een redacteur van de 
krant dacht er het zijne van en gaf mij een nieuwe partner, ‘Bert Smulders’. Hahaha!!!)
Een koningspaar die de boeken in gaat met de eerste koningin, maar ook met de eerste prinsgemaal.

  

Toen bekend werd dat wij mee gingen schieten, hebben Frans en Alice ons direct hun huis als ko-
ningshuis aangeboden. Dat hebben we met beide handen aangegrepen. Door het koningspaar dat 3 
jaar ervaring heeft en met de hulp van Ben Balk, zijn wij super geholpen. Lieve Frans, Alice en Ben, 
nogmaals onze dank!

Gelukkig heb je dan nog twee weken de tijd om alles te organiseren en regelen, voordat de kermis 
van start gaat. Wat fijn is dat!!
Vrijdagavond 17 juni zijn wij de kermis gestart met het ophangen van de koningsvlag bij het konings-
huis. Uiteraard onder het genot van een drankje met het bestuur, familie en vrienden.

 Zaterdag 18 juni hebben we het kunstje nog even afgekeken bij Frans en Alice, maar zondagmiddag 
19 juni werden we ingehuldigd en heb ik van Frans de vogel overgenomen en Bart het kleed met 
schildjes. 
 

Wat we vanaf dat moment allemaal hebben beleefd, is eigenlijk met geen pen of toetsenbord te beschrijven. 
Wij kunnen alleen maar zeggen dat het in één woord FAN-TAS-TISCH was!! Iedere minuut, wat… iedere secon-
de hebben wij met volle teugen genoten. Mocht je het niet aan ons gezien hebben, dan hebben jullie het vast 
en zeker wel gehoord (JOEHOE!!!).

Als je van deze mooie traditie houdt en je wil het in ere houden (en er toch ook een beetje een eigen sausje 
overheen gieten), dan kunnen wij het iedereen aanraden om ook voor deze prachtige titel te gaan en het zelf 
allemaal te beleven. Wij hadden het voor geen goud willen missen! 

Iedereen die met ons dit fantastische feest heeft gevierd, lieve familie, vrienden en schuttersvrienden, wij wil-
len jullie nu al allemaal heel erg bedanken voor een fantastisch mooi kermisjaar! En het leuke is… het is nog 
maar net begonnen :-)

Wij zien jullie graag op zondag 25 september 2022 tijdens het schuttersfeest van onze mooie schutterij. Dan 
proosten we weer met elkaar! Tot snel!

Lieve groet en een ‘joehoe’ van koningin Sandra en prinsgemaal Ba(e)rt
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José Stevens
Schoonheidsspecialiste

Medisch Pedicure

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

Uit de inzendingen van de vorige puzzel hebben 
wij weer een winnaar geloot. De gelukkige win-
naar van de prijs is Maria Bomers! Van harte ge-
feliciteerd! Welke maand in het jaar kennen wij 
dat de minste dagen telt? Februari 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. Re-
dactie Schuttersvizier!

Veel plezier en succes met het oplossen van deze 
puzzel!

W
oordzoeker

Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
 

Een hele dikke merci aan alle 
sponsoren...!

Alle sponsoren van Schutterij E.M.M.  zijn, 
ondanks deze bizarre tijden, toch allemaal 
trouw gebleven waarvoor we ze veel dank 
zijn verschuldigd.

Bestuur, commissie en leden van 
Schutterij E.M.M.
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           (onder voorbehoud) Verenigingen Ooy-Zevenaar

Wanneer                Wat  Wie Waar   
Zon 18 sept Federatieve schuttersdag  Wals Wieken Milt Gendringen 
Zon 25 sept Schuttersfeest EMM  EMM gebouw 
Vrij 18 nov Pronkzitting Toetenburgers EMM gebouw
Zat 19 nov Pronkzitting Toetenburgers EMM gebouw
Din 29 nov Algemene Ledenvergadering EMM EMM gebouw
Zat 17 dec Retteketet Kerstspektakel EMM / Retteketet EMM gebouw
Zon 18 dec Retteketet Kerstspektakel EMM / Retteketet EMM gebouw

2023
Wanneer                Wat  Wie Waar   
Vrij 6 jan Nieuwjaarsreceptie EMM EMM gebouw
18 t/m 21 feb Carnaval Toetenburgers EMM gebouw
Zon 26 mrt Indoor Vendelen Onderling Genoegen Duiven
Zat 1 apr Kaderfeest EMM EMM gebouw
Zat 15 apr Kleintje Kermis EMM / KalibeR EMM gebouw
Ma 29 mei 2e pinksterdag - Koningschieten EMM EMM gebouw
Zon 11 jun Kringdag de Liemers Willem Tell Loo
17 t/m 20 jun Kermis Ooy EMM EMM gebouw
Zon 27 aug Open Ooyse Bierpulschuifwedstrijden Crescendo EMM gebouw
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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


