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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,

Op moment van dit schrijven zitten we alweer in de laatste maand van het jaar 2022.
In deze periode van het jaar kijken we terug op het afgelopen jaar waarin er weer ontzettend veel 
gebeurd is.
We begonnen in januari met nog steeds de beperkingen van corona en gelukkig met de carnaval mochten 
we weer vol aan de slag, en vervolgens de rest van 2022 druk geweest om alles weer op te pakken, 
organiseren en natuurlijk de nodige feesten te vieren. We hebben een druk jaar gehad zowel in ons eigen 
gebouw maar ook de vele activiteiten van de Kring de Liemers en de Gelderse Schuttersfederatie en dat 
allemaal samen met ons koningspaar Sandra en Bart. Natuurlijk was het weer fantastisch om de Ooyse 
Kermis te kunnen vieren  wat voor een deel in een nieuw jasje was gestoken.
Ook is er nieuwe penningmeester gevonden die bereid is om de komende jaren voor EMM de financiële 
zaken te behartigen en wensen Erik Derksen hiermee veel succes.

Voor EMM zal het kerstspektakel het laatste evenement zijn van 2022 en we hopen op een grote opkomst 
van bezoekers die deze gezellige kerstshow mee willen vieren, altijd een mooie happening! Na deze 
activiteit hebben we de kerstvakantie en vieren we samen met familie en vrienden de kerst en het oud en 
Nieuwjaar.

Vrijdag 6 januari wordt de nieuwjaarsreceptie “NIEUWE STIJL” georganiseerd en worden de jubilarissen 
van 2021 en 2022 in het zonnetje gezet. De schutterij zal in vol ornaat bij deze huldiging aanwezig zijn om 
deze avond zo waardig mogelijk te verzorgen. Iedereen is deze avond welkom om samen met ons allen 
een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.

“Samen en niet alleen”

We staan aan de vooravond van de feestdagen en ik hoop dat jullie dit allemaal op een mooie en 
liefdevolle wijze kunnen en mogen vieren met jullie naasten.

Voor jullie allen; Goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2023!

6 januari hopen wij jullie in grote getale te mogen begroeten tijdens de Nieuwjaarsborrel in ons 
schuttersgebouw voor de leden en de Ooyse gemeenschap. 
Blijf gezond!

Peter Gertsen

Voorzitter schutterij EMM Ooy - Zevenaar
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Zondag 25 september was het weer tijd voor ons jaarlijkse schuttersfeest wat sinds dit jaar uit een 
Schuttersdag bestaat, de zaterdag is natuurlijk verhuisd naar de zaterdagavond met de kermis.
Zondagochtend hebben we eerst een nieuwe foto laten maken van het volledige korps met dank aan Herman 
Vreman, best knap hoe Herman zo’n korps toch in het gelid krijgt !!
Uiteraard zullen deze foto’s binnenkort beschikbaar zijn.

Daarna zijn we naar de boog aan de Pannerdenseweg getrokken waar we, na de barricade en de vendelhulde, 
heerlijk bij Edwin en Jose Jansen rondom het huis mogen vertoeven met een prima verzorging door de buurt 
waarvoor dank namens EMM.

Hierna mochten we weer 
de dorpsgrens over naar 
Aerdt. Dit jaar stond de 
boog bij de Sander en 
Joyce Tiecken aan de 
Gelderse Waard in Aerdt. 
Een prachtige boog had 
de buurt hier neer gezet 
van grote balen stro. Ook 
hier hebben we na de 
plichtplegingen heerlijk 

op het erf in het zonnetje kunnen zitten en hebben Sander en Joyce en de 2 kinderen kennis gemaakt met 
schutterij EMM en andersom hebben wij kennis gemaakt met dit enthousiaste boerengezin.

De speelgoedtractoren werden goed benut, ook de oudere jeugd van Crescendo. Tevens moest er koe kalveren 
maar dit konden we helaas niet meemaken want dan zouden we te laat terug zijn in ons schuttersgebouw.
Na een prachtige rondgang via de Ooysedijk, Rosandeweg kwamen we weer terug bij het Schuttersgebouw 
waar DJ Danny zijn muzikale kunsten mocht gaan uitvoeren. 
Het was een gezellige middag waarbij we ook nog bezoek hebben gehad van delegaties van Sint Andreas en 
Sint Anna.

Zaterdagavond 22 oktober hadden we de 5e “kermisavond” dit jaar met het kader. Een 12,5 jarige bruiloft 
van Hermi en Debbie Zweers bij Staring. Mooi feest met alles er op en eraan. Vendelhulde, defilé en Kaliber 
had er zin in. 
Hermi en Debbie aan het zingen , stagediven….kortom het was prima in orde !!!

Nu gaan we ons opmaken voor de laatste festiviteiten van 2022 voor schutterij EMM, ik heb het natuurlijk 
over het Retteketet Kerstspektakel dat we samen met de Retteketet Showband organiseren. Inmiddels zijn 
de 1e vergaderingen geweest en ook dit jaar beloofd het weer een spektakel te worden waarbij er vele 
lichtpuntjes zullen zijn. Natuurlijk hopen we weer op een super gezellig weekend maar we gaan er vanuit dat 
dat wel gaat lukken, zeker nu we weer kunnen en mogen knallen!

Vrijdag 6 januari 2023 zullen we het jaar dan weer aftrappen met de nieuwjaarsreceptie voor alle mensen 
die Ooy een warm hart toe dragen. Een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie staat in het Schuttersvizier.

Namens het bestuur,

Jelle Berends

Van de bestuurstafel
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M ARK T  7,  Z EVENA AR  |  W I T TENBURGZEVENA AR .NL

Hendriks
Coffee

ZEVENAAR      NIJMEGEN

  Ooysedijk 2
  Oud Zevenaar
  Tel. 06 46 67 49 77
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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

MARK T  7,  Z EVENA AR  |  W I T TENBURGZEVENA AR .NL

Hendriks
Coffee

ZEVENAAR      NIJMEGEN
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a c c o u n t a n t s
a d v i s e u r s

Mercurion 26 C, 
6903 PZ  Zevenaar
Telefoon: 088-7362222
E-mail: info@rena-accountants.nl
www.rena-accountants.nl
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Van het bestuur

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

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo 
Clubsupport

Wij bedanken een ieder die heeft meegeholpen om onze vereniging financieel te 
ondersteunen door mee te doen aan de Rabo Clubsupport.
Het heeft ons het bedrag van €609,47 opgebracht. Een prachtige opbrengst!
Dit bedrag zal worden geïnvesteerd in nieuwe bogen voor ons handboogkorps.

Bestuur schutterij E.M.M.
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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 de redactie
 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 mail@schutterijemm.nl 
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,

De laatste weken van 2022 zijn alweer aangebroken. Wij kunnen terugkijken op een 
mooi jaar waarin wij weer verschillende activiteiten hebben mogen organiseren / 
meemaken nadat het twee jaar heeft stilgelegen.
De laatste activiteit van dit jaar staat op de planning, namelijk twee dagen 
Kerstspektakel van Retteketet Showband. Graag zien wij jullie in ons schutters-
gebouw om er een gezellig feest van te maken.
Namens de redactie van het schuttersvizier, wensen wij jullie allemaal fijne 
Kerstdagen en een goed 2022! En wij hopen jullie in 2023 weer te zien in het 
schuttersgebouw.

Groet,
De redactie

Schutterij E.M.M. organiseert een 
nieuwjaarsreceptie voor alle
verenigingen in ons dorp en voor  
iedereen die de vereniging een warm 
hart toe draagt. 

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden 
op vrijdag 6 januari 2023 vanaf 19.30 
uur. Om 20.00 uur wordt gestart met 
een huldiging van de jubilarissen met  
vendelhulde en defilé.
 
Zoals gewoonlijk wordt er gezorgd voor
een hapje, een drankje en een gezellige 
sfeer.
 
We hopen u te zien op 6 januari 2023 
vanaf 19.30 uur. 
  
Bestuur E.M.M. Ooy-Zevenaar

Nieuwjaarsreceptie  
schutterij E.M.M.  
op vrijdag 6 januari 2023

Inleverdatum kopij 
nummer 1:

12 maart 2023
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Jeugduitje 2022
Op zaterdag 29 oktober zijn we met de jeugd gaan bowlen bij de Griethse 
Poort om dit mooie seizoen af te sluiten.
We hebben ons daar verdeeld in twee groepen waarvan in allebei de groepen 
de jongsten hebben gewonnen. Daarna zijn we gezellig met z`n allen frietjes 
gaan eten. Na het eten hebben we nog een potje tafelvoetbal en poule-biljart 
gespeeld. Nadat we de potjes hadden afgemaakt kregen we zelfs nog een on-
derscheiding om aan dit mooie seizoen terug te denken. We hebben genoten 
van deze gezellige middag en we hebben allemaal weer zin in het nieuwe 
seizoen.

Groetjes van de Jeugdvendeliers
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 Het schuttersfeest dit jaar op de zondag weer goed gevierd is?
 St. Anna en St. Andreas op bezoek kwamen?
 Zij zelfs schutters afleverden om de vogel eraf te schieten?
 Dit desondanks deze hulp niet werkte?
 De romp nog steeds op de schietmast vast zit?
 Er een nieuwe standaardvaandel-drager is?
 Dit Tom E. is?
 Dit jaar een nieuwe boog is bezocht?
 Deze gemaakt was van stro?
 Er nog nooit zoveel publiek stond te kijken?
 Deze toeschouwers allemaal gevlekt waren?
 De dag nog werd gestart met een foto moment?
 Er een nieuwe foto van het kader beschikbaar is?
 Wij als schutterij een bruiloft hebben mogen bezoeken?
 Dit ging om het 12,5-jarige huwelijk van Hermi en Debbie Z.?
 Hermi zijn goede zangkunsten tentoon stelde aan alle aanwezigen?
 De serenade voorafgaand bijna in het water leek te vallen?
 Dit omdat de attributen nog in de tent lagen?
 Dit kwam door een slechte communicatie dat alles al geregeld was?
 Geert B. een apparaat soms moeilijk aan de praat kan krijgen?
 Dit kwam omdat de stekker er niet goed in zat?
 Er een parkeerplaats achter de tent is?
 Deze al tijden bezet is door een trailer?
 De familie Weenink van 1 actief kaderlid naar 3 gaat?

Wist u dat?
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lieve vrienden,

Op zaterdagavond 17 en zondagmiddag 
18 december vieren we een muzikaal 
kerstfeest in de Schutterstent in Ooy. 

Uiteraard toveren we de zaal weer 
om in een sfeervolle arena en wordt u 
buiten verwelkomt door ons gastvrije 

ontvangstteam. 
Mocht Nederland in de finale komen van het 
WK, dan hebben we op zondagmiddag een 
groot scherm op het podium. Dan kijken we 

gezamenlijk naar de wedstrijd.
Kaarten voor dit feest zijn te koop bij 

Eet-Lokaal en Gemakshop leuven.

We kijken uit naar een mooi kerstspektakel. 
Tot dan!

Groeten van Retteketet Showband
19

Kerstspektakel 2022
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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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Uitslagen Schuttersfeest 2022
Vogelschieten (volwassenen): gestaakt wegens regen 

Vogelschieten (jeugd) 
PRIJS NAAM
Linker vleugel Luuk Derken
Rechter vleugel Harm Zweers
Staart Luuk Derksen
Kop Joury van Embden
Romp Pepijn van der Krabben

Vogelknuppelen
PRIJS NAAM
Linker vleugel Artje Elferink
Rechter vleugel Debbie Zweers
Staart Cindy Derksen
Kop Tim Gertsen
Romp Tim Gertsen

Ringrijden
PRIJS NAAM
1e prijs Luuk Derksen
2e prijs Joury van Embden
3e prijs Job Gertsen

Uitslagen Federatief Schuttersconcours
18 september 2022, Gendringen

Marcheren: 1e prijs
Defileren: 1e prijs met promotie naar Superieure A

De vendelwedstrijden zijn i.v.m. de regen afgelast



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. 
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In de rubriek; “Ooyse karakters” is dit deel 5.  
 
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. 
 
Zeeuwse klei 
Onze kandidaat van deze aflevering is geboren in Sas van Gent; uit de Zeeuwse klei getrokken zouden 
we in Ooy zeggen. Hij zag het levenslicht op 11 oktober 1948 aan de Oranjestraat 8.  
Zijn vader was douanier van beroep en afkomstig uit Driebergen. Zijn moeder kwam uit  Hilversum. Ze 
waren naar Zeeland verhuisd omdat werken bij de douane betekende dat je overal in Nederland 
geplaatst kon worden.  Sas van Gent werd dus de standplaats. 
Het gezin bestond inclusief vader en moeder uit 7 personen. Vijf 5 kinderen dus, waarvan onze 
kandidaat de op een na jongste was. Naar eigen zeggen heeft hij tijdens zijn jeugd meer in België 
gespeeld dan in Nederland, een gelukkige jeugd dus mogen we wel zeggen.  
Van Ooy hadden ze nog nóóit gehoord!   

Carnaval vieren was er toen nog niet zo bij voor onze 
kandidaat, alhoewel Sas van Gent wel bekend stond 
als een plaats waar het leutige feest in het bloed zat. 
Onze kandidaat was 9 jaar en is wellicht toen al 
besmet geraakt met het carnavalsvirus, bewust of 
onbewust. Later zou het helemaal goed komen. Dat 
gaan we lezen in het vervolg van deze aflevering.  
Vermeldenswaardig en ook actueel voor deze tijd is 
dat Sas van Gent vroeger al voorop liep met het 
opvangen van vluchtelingen. In de 1ste wereldoorlog 
vluchtten er een half miljoen Belgen naar het 
neutrale Zeeuws-Vlaanderen. 5000 kregen er 
onderdak in Sas van Gent. Vandaar waarschijnlijk dat 
gulle gastvrijheid onze kandidaat niet vreemd is.  

Op  naar Arnhem 
Werken bij de douane was in die tijd verzekerd zijn van vast werk. Maar niet altijd een gegarandeerde 
vaste standplaats. Doordat de grenzen vervaagden was overplaatsing naar een heel ander deel van het 
land meer schering dan inslag. Ook voor onze familie was een overplaatsing naar Arnhem 
onvermijdelijk. Zoals dat toen gebruikelijk was in die tijd ging de hele huisraad in één vrachtauto waar 
ook het gezin  voorin kon plaatsnemen. Een avontuur op zich. Een eigen auto was er niet en kwam er 
ook niet. Dat gebrek heeft onze kandidaat in zijn verdere leven ruimschoots gecompenseerd, maar 
daarover later meer. Arnhem was toch echt wel de grote stad in vergelijking tot 
het Zeeuwse platteland. Urenlang kon je er rolschaatsen zo mooi vlak was de 
straat.   
 
Schooltijd en muziek 
Hij bezocht de St. Jan school te Arnhem en ging daarna na de LTS, bleef daar 2 
jaar en stroomde door naar MTS (Werktuigbouwkunde) aan de Thorbeckestraat  
ook in Arnhem. De liefde voor de techniek en hoe alles werkte en hoe je het kon 
repareren had de grote interesse van onze kandidaat. Maar ondanks alle 
interesses voor de techniek was er ook nog tijd over om muziek te maken bij 
Drumband Oost-Arnhem. Deze band was gehuisvest in het pand aan de 
Agnietenstraat. De vele reizen naar taptoes en andere optredens in het 
buitenland met Oost-Arnhem staan nog vers in het geheugen gegrift.  

Carnaval in Sas van Gent 1957 
https://www.youtube.com/watch?v=5GtdA_ZztyU 
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Dit wordt een grotere reparatie 

Jeugdcentrum Jacobiberg was een bekende 
ontmoetingsplaats voor de jeugd in die tijd. Daar 
ontmoette onze kandidaat zijn vriendin waarmee hij later 
mee zou gaan trouwen. Het wonen in Arnhem werd 
steeds aantrekkelijker! Samen waren ze lid van Oost-
Arnhem, een mooie tijd. Later, in zijn tijd in het leger,  
was er ook de mogelijkheid om muziek te maken. 
Natuurlijk werd hij lid van het Tamboerkorps Garde Jagers 
te Schaarsbergen. Ook met deze band werd er door het 
land getoerd, een van de hoogtepunten was het 
opluisteren van Prinsjesdag te Den Haag.       

 
Diensttijd en het Ponceaurood KL-erekoord 
Na de studie op de MTS was een overstap 
naar de technische dienst van het van het 
leger ook niet  meer dan logisch. 
De basisopleiding was in Roermond. Aan de 
Kromhout kazerne te Utrecht werd de 
vervolgopleiding in de techniek gevolgd waar 
later ook vele vervolgcursussen werden 
bijgewoond. Zijn eerste standplaats werd 
Schaarsbergen. 
De opschudding op de Geitenkamp was groot 
toen  er plotseling een YP (een immens 
gepantserd  infanterietransportvoertuig) in de straat verscheen! Het bleek dat onze kandidaat een 
rijopdracht had “gekregen” om de binnenstad van Arnhem te verkennen. Op zich was dit destijds niet 

toegestaan in het leger maar gelukkig reeds een verjaard 
incident. Na de vele trainingen en een periode op de kazerne 
te Schaarsbergen werd hij overplaatst naar Nieuw Milligen. 
Historisch gezien was Kamp Nieuw Milligen een plaats om 
paarden te trainen. Vanaf 1947 werd het een 
onderhoudswerkplaats voor de landmacht. Dit kamp groeide 
uit tot een superwerkplaats, tot het 5de echelon. Echelon komt 
uit frans en zegt zoveel als een niveau van een 
organisatie. Het 5de echelon is de hoogste trede. Onze 
kandidaat had op geven moment samen met zijn maat 
“Blackie” als ware de leiding over de hele onderhoudsploeg.  
Als er herinneringen worden opgehaald van de legertijd komt 
er steevast de boterham met het gebakken ei in voor. Een 
welkome traktatie na reparatie werkzaamheden tijdens 

oefeningen in de kou. Ook de nachtelijke escapade met een voertuig vol manschappen naar de lokale 
kroeg in  de buurt van Sennelager geeft veel hilariteit. Maar uiteraard werd er hard gewerkt om het 
materieel inzetbaar te houden. De organisatie hiervan was op het lijf geschreven van onze kandidaat. 
Alles moest op de spreekwoordelijke rolletjes lopen. Dat dit gelukt is mag duidelijk zijn, een 
onderscheiding als rode  erekoord wordt alleen toegekend aan militairen die zich onderscheiden door 
bijzondere gedragingen, buitengewone inspanning, toewijding of loffelijk handelen.    

De oplettende lezer heeft natuurlijk reeds ontdekt wie de hoofdpersoon van dit artikel 
is. Mocht dat niet het geval zijn dan komt misschien in het volgende SV de 
ontknoping en het vervolg . . . . . .          

In uniform van Drumband Oost-Arnhem 

Aan de studie op de Kromhout kazerne 
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Cafetaria Binnenweg

Iedere vrijdag op de 
markt in Zevenaar.

Keurbeek 15  6914 AE  Herwen
Tel. 06 30 53 29 59

MARK T  7,  Z EVENA AR  |  W I T TENBURGZEVENA AR .NL

Hendriks
Coffee

ZEVENAAR      NIJMEGEN

Café Nostalgie 
Weverstraat 1-3 

6901 AM Zevenaar 
0316 – 344205 

 

Het Biercafé van Zevenaar en omgeving 
 

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 Marloes ter Wiel! Van harte 
gefeliciteerd! Het goede antwoord was name-
lijk: Hoe heet de muziekvereniging die ons on-
dersteunt tijdens de rondtochten? Crescendo 
natuurlijk! De prijs zal zo snel mogelijk gebracht 
worden.

Wil jij ook kans maken op een cadeaubon van 
de Groenrijk? Stuur dan het juiste antwoord op 
naar schuttersvizieremm@gmail.com of stuur 
het antwoord per post op naar Slenterweg 2, 
6905 DM Zevenaar, t.a.v. Redactie Schuttersvi-
zier! Heel veel succes!

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 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
Zon 21 mei Rommelmarkt (buiten EMM gebouw) Thema Events 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 16 jul Rommelmarkt (buiten EMM gebouw) Thema Events EMM gebouw
Zon 3 sept Open Ooyse Bierpulschuifwedstrijden Crescendo EMM gebouw

Jaargang 39  •  04-2022  •  Winter26

 

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


