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Schuttersvrienden
en vriendinnen
Zojuist las ik mijn ‘van de voorzitter’ van de
Schuttersproat van een half jaar geleden
nog eens terug. Je realiseert je dan dat er
toch wel heel erg veel gebeurt binnen onze
vereniging. De meeste onderwerpen die in
de vorige Schuttersproat werden aange
sneden zijn nog steeds actueel. Tijdens de
afgelopen ledenvergadering hebben we uit
gebreid stilgestaan bij zaken als de unifor
mering van onze schutterij, de aandacht
voor zowel de jonge als de oudere schutter
en het jubileumjaar 2021 met daarin de
organisatie van de kringdag van de kring De
Liemers. Ook hebben we gesproken over
nieuwe wegen om inkomsten voor onze
vereniging te verkrijgen. Denk aan het mee
werken aan de collecte voor het Anjerfonds
en ook de oprichting van de vereniging
‘Vrienden van Onderling Genoegen’.
2019 was ook het jaar van het verdwijnen
van de partnerkaart. Meer dan 400 partners
van leden hebben er voor gekozen om
hun partnerkaart om te laten zetten naar
een volledig lidmaatschap van Onderling
Genoegen. Hiermee bevestigen ook zij hun
binding met onze vereniging en die verbon
denheid met elkaar is juist waar Onderling
Genoegen voor staat. Meer dan 1370 leden
tellen we nu. Een geweldige basis om
onze tradities te kunnen blijven vieren en
bestendigen.
Tijdens de ledenvergadering hebben we
ook uitgebreid stilgestaan bij de waarde
van onze tradities in het licht van de geest
van de tijd. Actueel is de discussie over het
openstellen van het Koningschap van OG
voor vrouwelijke leden. Samen hebben we
argumenten uitgewisseld. Voor- en tegen
standers zijn aan het woord geweest en
hebben kunnen aangeven waarom het wel,
of juist niet, of ook ‘wanneer’ het gewenst
is deze stap te zetten. We kunnen terugkij
ken op een OG-waardige discussie waarbij,
ondanks de aanwezige emoties, eenieder
met respect naar elkaar zijn verhaal heeft
kunnen doen.
We hebben ook vastgesteld dat de huidige
statuten, die ook al weer meer dan 40 jaar
oud zijn, te veel onduidelijkheden bevatten.
Met name over de te volgen procedure bij
een wijziging van het huishoudelijk regle
ment waarbij de meningen en gevoelens
nog zo verdeeld zijn. Het bestuur werkt
er aan om deze onduidelijkheden in het
komende jaar op te lossen. Mogelijk is een
statutenwijziging noodzakelijk. Dit geeft
ons ook tijd om zaken nog eens goed af te
wegen zodat we bij een volgende leden
vergadering op een correcte wijze tot een
goed besluit kunnen komen.
Ik wens eenieder een prachtig schuttersjaar
2020 toe.
Frans Dieker, voorzitter

“Ik zei het toch!”
15 September. Daar stond ik weer onder
een vogel. Net een beetje bijgekomen van
de meest bijzondere kermis. Op 26 augustus
stond ik onder de vogel op het plein. Ik stond
er alleen, dat had in de maanden ervoor geen
optie geleken. Er waren meerdere kandidaten, maar op kermismaandag was ik toch de
enige die ging schieten. Het alleen schieten
vond ik toch spannend. De vogel moet er
wel af en ik wil die vogel ook gewoon goed
raken. Na 50 schoten lag deze er toen af.
Ik was superblij en vond het een eer dat ik
toen de koningsketting van Schutterij Onderling Genoegen om mocht krijgen na het
vogelschieten. Mijn gevoel is dat er, vanaf
het moment dat Pauline, Bram, Maud en ik
op de schouders gaan, geen verschil meer
is of ik daar alleen stond te schieten of met
meerdere. Maar op het moment dat de vogel valt zal het vast anders gevoeld hebben
als ik met anderen strijd had geleverd.
Maar ik mocht op herhaling. Ik zei vooraf al “Ik zal
laten zien dat ik kan schieten, ik ga die vogel er
gewoon afschieten.” De dag van het federatief
concours van St. Andreas in Zevenaar begon al
gelijk mooi vanaf het moment dat Geert ons kwam
ophalen thuis. Het was goed weer. Het meemaken
van de erewijn en Theo als hoofdcommandant in
actie te zien was bijzonder. Daarna kwam de ope
ning. Onze mooie schutterij staat daar in vol ornaat,
daar zijn wij onderdeel van. ‘Wat een eer’, gaat er
door me heen. Dan de weg op. In plaats van
lopendmet de Lee Enfields en Pauline nu niet
langs de kant met de catering/vendelier-ouders,
zaten we in de koets te genieten. Daarna nog even
kijken bij het vendelen van onze kinderen en toen
was het tijd om naar het schieten te gaan.
Ik had er zin in.
Pauline iets min
der in het part
nerschieten (dat
schieten is niet
haar ding). Ook
Lars, onze leuke
jeugdkoning,
ging voor de
vogel. Bij de
opening hadden we afgesproken dat de dubbel
voor de OG-top zou zijn. Helaas, hij schoot goed,
maar de vogel viel net nadat Lars was geweest.

Maar toen. Eerst gingen de
koningen prijsschieten en dan
door voor het eggie, de fede
ratie-vogel! Iedereen was al
één keer geweest. Ik was als
laatste aan de beurt van de 33
koningen. Ik leg aan, en ja, Hij
valt! “Ik zei het toch” gaat
door me heen. Eerst nog twij
fel. Wel of geen koning? Ie
dereen moet geweest zijn
volgens het reglement. Het
federatiebestuur geeft snel
het verlossende antwoord. De
nieuwe federatie-koning is de
koning van Schutterij
Onderling Genoegen uit
Duiven! De eersten die ik in
mijn ooghoeken zie zijn Bram
en Geert, in een omhelzing en
wat een lachende gezichten.
Snel daarna gaat Bram rich
ting de vendel-plek om zusje
Maud en de vendeliers-ou
ders te vertellen dat papa
koning is. Pauline stopt snel
met het partner-schieten en
de felicitaties volgen van alle
kanten. Wat een gelukkig
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gevoel! En toen wederom de schouders
op. De Lee E
 nfields brachten ons nog
maals de zaal in. Trots dat ik onderdeel
ben van deze groep. Eind van de dag
volgt de officiële huldiging. Frans was
inmiddels, net terug van vakantie, ook
snel gekomen om mee te maken dat
een OG-koning de federatieve koning is
geworden. Wat een mooie huldiging.
Vooral ook door de mensen van OG,

actief en toeschouwers, aan de kant.
De vendelhulde met zoveel OG-vende
liers samen (en onze twee kinderen
daarbij horend) was bijzonder. En wat
een mooie groepsfoto waar de saam
horigheid van de schutterij vanaf straalt.
Wat ben ik trots om hier een jaar koning
van te mogen zijn.
Door het federatieve koningschap staan
er nog meer mooie gebeurtenissen op

de agenda. We stonden pontificaal in
het midden op de foto van de Gelderlan
der, we gingen als federatief konings
paar naar het Marketentsterstreffen,
waar je prima kan sky-diven en we
waren onderdeel van de vergadering van
de federatie.
Ook in de komende periode gaan we als
federatief koningspaar vaker op pad.
Hiervoor geldt vanuit de federatie: Alles
mag maar niets moet. Maar we gaan
zoveel mogelijk genieten van dit jaar, en
wie weet gaat het me lukken om ook
die kring-vogel te raken . Ik draag de
federatieve sjerp en ketting zeker vol
trots maar ik zal eerlijk zijn. Er gaat niets
boven het gevoel om de ketting van OG
te dragen!
In de volgende Schuttersproat krijgen
we vast nog een stukje ruimte om op
het jaar terug te kijken. Ik zou nu nog
wel van alles kunnen schrijven over het
tot nu toe en zou nu al mensen willen
bedanken maar dat bewaar ik dan voor
dan.
Roeland (& Pauline)

Onderling Genoegen een schutterij vol geschiedenis
Onderling Genoegen is onderweg naar 125 jaar
geschiedenis. Ook de schutterij komt voor in het
plaatjesboek van Jumbo. Zo zien we op plaatje
268 het koningschieten. Bij plaatje 269 heb ik
toch een vraagteken. Niet omdat ik dat plaatje
niet heb maar meer omdat ik me a fvraag of dat
schutterij Onderling Genoegen is.
Maar dit terzijde. Het blijkt dat de uitgever een schot in de
roos heeft gedaan, want er was een heuse verzameldrang.
Het boek moest vol. We zijn dus als het er op aan komt toch
geïnteresseerd in geschiedenis. Wie was wie en wie woonde
daar. Waar stond dat of hadden wij dat vroeger ook. Maar
schutterij Onderling Genoegen is een schutterij met een rijke
geschiedenis en er zijn vast ook veel foto’s gemaakt van van

OPEL

AU

TOBEDRI

JF

FRANS VOS

IN DE LIEMERS
ONDERHOUD EN ONDERDELEN
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OPENINGSTIJDEN MA T/M VR 7.00 - 18.00 UUR / ZATERDAG 9.00 - 13.00 UUR

Bij ieder evenement van harte welkom

We doen dit jaar mee met indoorvendelen. We gaan twee
keer op concours, we gaan naar het marketentsters treffen en
we doen mee met de bielemanwedstrijden. U bent bij ieder
evenement van harte welkom als toeschouwer. Het eerste
concours dit jaar vindt plaats in Groessen. Dat is niet ver en u
kunt dus op de fiets. Op een mooie zonnige dag uw schutterij
aanmoedigen tijdens het marcheren en later onder het genot
van een drankje eens kijken hoe wij als schutterij de dag door
brengen. Hoe de diverse sectie’s hun wedstrijden volbrengen.

Zodra je uit de auto stapt begint het

Voor mij als hoofdcommandant begint die dag/wedstrijd al ‘s
morgens rond 08.30 uur. Een oud kringcommandant zei altijd
“zodra je uit de auto stapt begint het” en ongeveer 17.30 uur
is de prijsuitreiking. Op deze dagen zijn er vaak 20-25 vereni
gingen actief. Het is dan ook een belevenis om op zo`n dag al
die pracht en praal te aanschouwen. Voordat dit alles plaats
vindt wordt er bij ons nog flink geoefend in de diverse secties,
maar ook de gehele schutterij met samenwerking van De
Liemers Harmonie.
Ik ga ervan uit dat we er samen weer een mooi en plezierig
schuttersjaar van maken.

AUTOBEDRIJF FRANS VOS
OUDE TOLSTRAAT 1, DUIVEN, TELEFOON 0316 - 26 12 62

alles en nog wat. Foto’s waarop bekenden meemarcheren op
de maandagmorgen of nog van de woensdagavond, maar ook
van een van de kinderen die voor het eerst meedeed als ven
delier. Foto’s van een goede bekende die had meegedaan
met koningsschieten, of van een jubileum van vader/opa. Al
lemaal leuke en mooie herinneringen.

WWW.FRANSVOS.NL

Schuttersgroet hoofdcommandant,
Theo Bodde.

Join! LHD &OG dag en andere jeugd
Schrijf je in en doe mee!
activiteiten 2020
Na het overweldigende succes
van de Join! LHD & OG dag in
2015 en 2017, komt er ook dit
jaar op zaterdag 27 juni een
‘grote’ Join! dag met verrassende en unieke workshops in
o.a muziek maken, vendelen,
marcheren en boogschieten.
Na de workshops kun je kiezen
welk onderdeel je het leukst
vindt en daarmee ga je de weg
op met de hele schutterij van
Onderling Genoegen en de
Liemers Harmonie Duiven door
het centrum.
Op deze dag mogen jullie ook de strijd
aangaan met jeugdkoning Lars voor de
dagwinnaar bij het geweerschieten. Van
af ongeveer 6 tot 18 jaar kun je mee
doen. Je hoeft geen lid van OG of LHD
te zijn en ook vrienden en vriendinnen

Oproep

zijn welkom. Schrijf je in en stuur je naam
en leeftijd naar jeugd@ogduiven.nl.
Voor wie niet kan wachten en graag al wil
boogschieten is er speciaal een minicompetitie opgezet in de maand april. Kijk
op www.sjorssportief.nl en schrijf je in.
Mooi om te zien is dat onze jeugdactivi
teiten inmiddels ook goed navolging
krijgen bij andere schutterijen en ook de
scholen weten ons steeds beter te vin
den. Het Candea is inmiddels voor het
2e jaar op bezoek geweest en op 7 april
komt ‘t Veer naar Onderling Genoegen
voor een aantal mini-workshops.
De jeugd van groep 5 t/m 8 krijgt een
schuttersles over de historie van OG en
hoe de schutterij er vandaag de dag
uitziet. Op 13 juni neemt OG vervolgens
weer deel aan de Roefeldag met een
vernieuwd 2.0 programma opgezet door
Johan Tilleman en Johan Vermeulen.
Natuurlijk zien we ook deze jeugd van
de basisscholen en het Candea graag
terug op zaterdag 27 juni voor al weer
de 3e editie van de Join! LHD & OG.

Reezo Electro World
Pastoriestraat 9-11
6921 BX Duiven
0316 280708
www.electroworld.nl

Collectanten gezocht!

Vorig jaar heeft schutterij
Onderling Genoegen
voor het eerst gecollecteerd voor de Anjeractie van het Prins
Bernhardfonds. De
helft van de opbrengst
gebruikt dit cultuurfonds
voor het o
 ndersteunen
van cultuur en natuur in
de regio. De a ndere helft van de
opbrengst is voor de collecterende
vereniging. Wij zijn de enige vereniging in D
 uiven die voor dit fonds
collecteert. Het initiatief is door de
inwoners van Duiven goed ontvangen, zij dragen Onderling Genoegen
een warm hart toe. Ondanks het
feit dat we maar in iets meer dan de
helft van alle straten in Duiven hebben kunnen collecteren, bedroeg
de opbrengst voor onze schutterij
namelijk € 1.100,-.

Zoals bekend staat de
schutterij de komende
jaren voor een aantal
grote uitgaven, waar
onder nieuwe uniforme
ring voor onze secties,
een nieuwe koningsket
ting en een grondige
revisie van onze kanon
nen. Hier is veel geld voor
nodig. De bijdrage van het
Anjerfonds is dan ook meer dan
welkom. Om dit jaar in alle straten van
Duiven te kunnen collecteren, zoeken
we vrijwilligers die 1 of meerdere
avonden willen collecteren.
De collecteweek is van maandag 24
mei tot en met zondag 30 mei 2020.
Je kunt je aanmelden via
anjeractie.ogduiven@gmail.com of
telefonisch bij onze secretaris
Marijke Vos, 0316 – 262720.
Alvast bedankt!

In Memoriam

V

an maart 2019 t/m maart 2020 zijn
de volgende leden overleden:

Harry Egberts
Bennie Nijland
(oud - koning in 1976)
Jan Gerritsen
Piet Fortuin
Laurens de Kinkelder

10-06-2019
24-06-2019
04-10-2019
23-10-2019
24-11-2019

Op zaterdag 30 november heeft de
schutterij met een grote delegatie met
schutterseer afscheid genomen van
Laurens de Kinkelder. Hij was een schut
ter en officier in hart en nieren, waar je
altijd een beroep op kon doen. Hij was
koning in 1998 samen met Thea.
Moge de genoemde overledenen rusten
in vrede.
Alle nabestaanden wensen we veel
sterkte en kracht toe.
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Jubilarissen 2019

25 jaar functionaris: Wouter de Kinkelder, Jeroen de
Kinkelder, Pascal Sessink en Jeffrey Kartman. 40 jaar
lid: Mart van Diek, Nico Hoppenreijs, Herry Hugen, Hans
Kersten, Ruud Nijssen, Marco van Oijen, Heinie Stienezen,
Johan Tilleman en Theo Willemsen. 50 jaar lid: Ton
Esthers. 60 jaar lid: Theo Reijmer. 70 jaar lid: Jan Gerritsen,

Gradus Hugen. Lid schuttersraad: Ben Berends. Koninklijke
onderscheiding: Geert Roelofs. Koningspaar: Roeland
en Pauline Beumer. Jeugdkoning: Lars Zoon. Verder op
de foto: Burgermeester Rik de Lange en Voorzitter Frans
Dieker.

Jeugd te gast bij OG
Op woensdag 9 oktober jl. is een groep van ongeveer
55 kinderen in de OGtent te gast geweest bij Onderling
Genoegen. Het waren de brugklassers van Candea.
Ze werden ontvangen met een filmpje over de schutterij.
In verschillende groepjes werd de jeugd ingedeeld, zodat ze in
kleine groepjes konden proeven aan alles wat met schutterij te
maken heeft.Ze kregen uitleg over het schieten met handboog
en kruisboog en daarna mochten ze zelf schieten met een
luchtgeweer. Ook konden ze kennismaken met het vendelen
en hanteerden zelf de vendels. Enkele vrijwilligers van de LeeEnfield schutters gaven een demonstratie met hun geweren
en daarna kregen de kinderen een ware exercitie les en leer
den m
 archeren. Zelfs de begeleiders van de schoolkinderen
konden het niet laten het vendel te hanteren of probeerde hun
geluk op de schietbaan.
Al met al een geslaagde dag en ook voor diegenen die nog
nooit van een schutterij hadden gehoord, een leerzame dag.
Dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben.
In deze Schuttersproat
treft u weer een aantal
kleine advertenties aan,
mede om de kosten van
dit blad te drukken.
Graag vragen wij u,
schutters, denk aan deze
adverteerders.
De ene dienst is
de andere waard.
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Voor alle wetenswaardigheden van de
Gelderse Schutterijen

Voor al uw logistieke en verbeter programma’s. Het
ervaren IMC-PRO team biedt u op maat advies,
interim-management, project- en programma
management diensten.

www.schuttersnet.nl

www.imc-pro.nl

06-30236736

Een bijzondere avond
Het is dinsdagavond 27 augustus 2019, één van de
mooiste avonden van de Duuvese k ermis. De laatste
avond van de kermis is traditioneel de schuttersavond,
waar we ook de jubilarissen huldigen: mensen die zich
betrokken voelen bij de schutterij of een staat van dienst
hebben. De één als functionaris, de ander a lleen als lid
maar velen met jaren inzet voor O.G..
Ruim 20 jaar sta ik op het podium bij de
band, zo ook vanavond om de huldigin
gen netjes te laten verlopen. De jubilaris
sen zijn binnen. Burgermeester Rik de
Lange wacht nog bij de bar en ik loop
naar hem toe om hem welkom te heten.
Plots verschijnt Wilco en ik word door de
burgermeester weggestuurd niet we
tende wat er die avond nog te wachten
staat.
Half negen we kunnen beginnen met
het officiële gedeelte. De schutterij
staat in vol ornaat opgesteld. Frans no
digt de jubilarissen uit om naar beneden
te komen om de onderscheidingen in
ontvangst te nemen. Vanaf het podium
van de band zie ik dat allemaal voor mij
gebeuren. De speldjes zijn opgespeld,
de oorkondes en de bloemen zijn uitge
reikt, tijd voor de vendel hulde en sere
nade. Want we willen tenslotte feest

Daar sta je dan
ineens als ‘Lid in
de Orde van
Oranje-Nassau’
maken. Niets van dit alles! De burge
meester pakt opnieuw de microfoon en
verzoekt Geert en Wilma Roelofs naar
beneden te komen en plaats te nemen
op de twee klaargezette stoelen.
Ik had geen idee wat er ging gebeuren,
maar na de toespraak met de afsluiten
de woorden ‘Het heeft de Koning be
haagd’, viel bij mij het kwartje. Mijn eer
ste reactie was ‘waar zijn de kinderen
en familie?’ Deze waren bij het naar
beneden gaan van mij stiekem de zaal
ingeleid. Daar sta je dan ineens als ‘Lid
in de Orde van Oranje-Nassau’ ontvan
gen voor de vele verdiensten binnen de
schutterswereld en bij DVV.
Het is mooi om zo’n onder
scheiding te ontvangen in het
hol van de leeuw, zonder ook
maar iets in de gaten te heb
ben gehad. Deze onderschei
ding verdien je voor mijn
gevoel nooit alleen. Het lukt
je alleen met mensen om je

Deze onderscheiding
verdien je voor mijn
gevoel nooit alleen.
ACTIVITEITEN AGENDA 2020
Datum

Activiteit

Locatie

29 maart

G.K.V.I.-indoor vendelen

markthal Didam

27 april

Koningsdag

centrum Duiven

4 mei

Dodenherdenking

Kerk/ Monument

17 mei

Kringdag de Liemers

E.M.M. Groessen

13 juni

Roefeldag

OGtent

19-20-21 juni

Join jeugdkamp

27 juni

Joindag O.G./ LHD

OGtent

29 aug

Kermis zaterdag

OGtent

30 aug

Kermis Zondag

OGtent

31 aug

Kermis Maandag

OGtent

1 sept

Kermis Dinsdag

OGtent

6 sept

Federatieve Schuttersdag

Eendracht Ulft

10 okt

Bieleman wedstrijden

Ulft

8 nov

Marketentsters treffen

Ulft

14 nov

Intocht Sinterklaas

Centrum Duiven

heen dit te bereiken, waarvoor veel
dank.
Woensdagavond opvolgend deed de
vendeliersgroep met een delegatie van
het bestuur en Koningspaar als totale
verrassing het nog eens dunnetjes over
in de vorm van een prachtige vendel
hulde bij ons thuis en met de medede
ling: het met de gehele groep te vieren.
Zondag 15 december werden we ontvan
gen in het prachtig oranje versierde Mu
ziekhuus en in oranje uitgedoste aanwezi
gen Hier mocht ik nog diverse mooie
cadeaus in ontvangst nemen. Bijzonder
was de foto presentatie die deze middag
repeterend bewonderd kon worden. Dan
gaat de film waarmee je overal mee be
zig bent geweest weer even aan je voor
bij. Deze gezellige middag werd afgeslo
ten met voor ieder een heerlijke pizza. Nu
mogen we nog
op Koningsdag op
het podium bij
het gemeente
huis staan bij de
overige gedeco
deerden binnen
de gemeente om
een vendelhulde
in ontvangst te
nemen.
Zo staat dinsdagavond 27 augustus
2019 in mijn geheugen gegrift.
Geert Roelofs
Geniet ook
van ons nieuwe
sfeervolle
buitenterras!

Feesten
is ons
vak!
Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - t 0316-523948 - info@zaalgielinggroessen.nl - www.zaalgielinggroessen.nl
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Aankondiging oprichting:

Vereniging Vrienden van Schutterij
Onderling Genoegen
Samen met enkele leden van
Schutterij Onderling Genoegen richten wij de vereniging
‘Vrienden van Schutterij Onderling Genoegen’ op. Deze
vereniging is toegankelijk voor
zowel leden als niet-leden van
Schutterij OG.
Vergeleken met bijvoorbeeld een sport
vereniging kan Schutterij OG geen
beroep doen op sponsorinkomsten. De
Schutterij loopt niet in gesponsorde uni
formen. Met de ‘’Vrienden van Schutte
rij OG’’ willen we een alternatieve in
komstenbron creëren voor de Schutterij.
Daarnaast gaan we met ‘de Vrienden’
eens in de twee jaar een mooi dagje uit!
‘Vrienden van Schutterij OG’ is een
zelfstandige vereniging, gelieerd aan de
schutterij maar met een eigen bestuur.
De ‘Vrienden’ leggen jaarlijks een be
drag in waarvan 50% rechtstreeks ten
goede komt aan een doel binnen de
schutterij. Het bestuur van Schutterij
Onderling Genoegen en of de ledenver
gadering geeft jaarlijks enkele doelen
aan waarvoor financiële ondersteuning
gewenst is. De ‘Vrienden van Schutterij
OG’ bepalen vervolgens aan welk(e)
doel(en) de financiële ondersteuning
besteed mag worden.
Je kunt hierbij denken aan doelen zoals:
• Nieuwe houten geweren voor de
Schutters
• Concours in het buitenland
• Nieuwe kanonnen
• Koningsketting
• Ondersteuning bij onvoorziene kosten

Elke twee jaar wordt er een evenement
georganiseerd voor alle leden van de
‘Vrienden van Schutterij OG’ die je niet
mag missen. Voor dit evenement is
50% van de inleg beschikbaar.
Je wordt al lid van de ‘Vrienden van
Schutterij OG’ voor slechts € 75,- per
persoon per jaar. Voor dit bedrag ben
je ook nog eens verzekerd van gratis
deelname aan het ‘Vrienden van OG
Evenement’ dat eens in de twee jaar
plaatsvindt!
Wil je je met je bedrijf inschrijven bij de
‘Vrienden van OG’? Dit kan al voor €150
per bedrijf per jaar. Bij dit arrangement
zijn twee personen namens het bedrijf
van harte welkom bij het ‘Vrienden van
OG Evenement’.
Wil jij een (extra) steentje bijdragen aan
de Schutterij en hier ook nog een fan
tastisch evenement voor terug krijgen?
In de volgende editie van de Schutters
proat volgt meer informatie over hoe je
je kunt aanmelden. Wil je je voor die tijd
al aanmelden? Meld je dan nu aan bij
één van de onderstaande organisatoren!
Zonder dat wij er enige bekendheid aan
hebben gegeven zijn er al meer dan
30 aanmeldingen (27 personen en 4
bedrijven) die zich graag aansluiten bij
de ‘Vrienden van Schutterij Onderling
Genoegen’.
Reinhold Kelderman
@ rckelderman@gmail.com of
T 06 4092 0143
Theo Berntzen
@ t.berntzen9@upcmail.nl of
T 06 5122 5613
Gijs Jansen
@ gijsjansen_@hotmail.com of
T 06 5122 5538

Save the date
Na een succesvol JOINkamp van één nacht, gaan
we dit jaar, op verzoek van
onze jeugd, twee nachten
weg met de geüniformeerde
jeugdleden van OG en LHD.

Rijksweg 42B Duiven
Markt Vrijdag Zevenaar en Zaterdag Arnhem
cesarbloemen@gmail.com
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Geslaagde
Federatieve
schuttersdag
15 september 2019

i

Schutterij Onderling Genoegen kan terugkijken op een zeer geslaagde Schuttersdag bij St. Andreas in Zevenaar die
dit jaar voor de organisatie tekende.
Het hoogtepunt van de dag was dat
onze Koning Roeland Beumer na een
spannende strijd de titel Federatie
Koning wist binnen te halen. Voor zover
bekend was dit de eerste keer in het
125-jarig bestaan van OG dat dit is
gelukt.

Overige uitslagen:
Marcheren
1e met promotie
Defileren
1e
Vendelen Senioren klassiek
1e
Vendelen Junioren klassiek
1e
Vendelen aspiranten klassiek
1e
Vendelen junioren Korps show
2e
Vendelen aspiranten korps show
1e

Vendelen acrobatisch junioren
individueel:
Bram Beumer
Bram van den Born
Rachel Peer

1e
2e
3e

Luchtpistool
Hoogste punten totaal
overwaardering

2e
1e

19, 20, 21
JUNI 2020
Scoutinggebouw
Duiven

Vr. 19-6 vanaf 18.00 De definitieve brief voor
t/m zo 21-6 12.00
de inschrijving ontvangen
uur
jullie in maart.
Zet dit weekend vast in
€ 30,- incl. BBQ
je agenda, want dit
mag je niet missen!

Heb je leuke ideeën/
activiteiten welke niet
mogen ontbreken voor
een onvergetelijk kamp,
dan mag je dit idee
melden bij de
kampcommissie!

Ook voor aspiranten en junioren vendeliers
nieuwe vendels
In navolging van de senioren die in 2018
geheel nieuwe geborduurde vendels
mochten ontvangen, hebben onze
aspirant- en junior- vendeliers nu ook
nieuwe vendels gekregen. Deze zijn
bedrukt met het wapen van de gemeente
Duiven. Bram van den Born en Maud
Beumer mochten op zaterdag 24 augus
tus na het jeugdkoningschieten de
eerste vendels in ontvangst nemen.
Zondagmorgen tijdens de schuttersmis
zijn alle nieuwe vendels net als de
seniorenvendels traditioneel ingezegend.
Geert Roelofs

Contributieverhoging
Schutterij Onderling Genoegen
verhoogt de contributie gemiddeld één keer in de drie jaar. Deze
contributieverhogingen zijn noodzakelijk teneinde een sluitende begroting te houden en een financieel
gezonde vereniging te blijven. De
laatste contributieverhoging heeft
4 jaar geleden, in 2016, plaatsgevonden. Gegeven de gestegen
kosten in de afgelopen 4 jaar wordt
de contributie per lid in 2020 verhoogd van € 21,50 naar € 24,-.

Tegelijkertijd is in 2019 de partnerkaart
afgeschaft, partners van leden hadden
in het jaar 2019 de mogelijkheid vol
waardig lid van onze schutterij te wor
den. Het bestuur heeft ervoor gekozen
de contributie voor deze categorie
‘nieuwe’ leden geleidelijk in een peri
ode van 3 jaar gelijk te trekken aan de
contributie voor de ‘bestaande’ leden.
We zijn uitgegaan van een fictieve con
tributie voor deze leden van € 13,50
sinds 2016, en, gegeven de eerderge
noemde gestegen kosten, deze contri

Binnen de junior vendeliersgroep heeft
een mooie doorstroming plaatsgevonden.
Bram, Rachel en Suzan (De vaste krachten
met veel ervaring) hebben de groep
verlaten en gaan vendelen bij de senioren
groep waardoor deze groep een verjon
ging ondergaat.
Hiermee komt hun aantal op 13 vendeliers
waaronder 4 jonge vrouwen.

De juniorengroep ondergaat ook een flinke
doorstroming en wordt aangevuld met 7
meisjes vanuit de aspiranten groep zodat
deze groep op volle sterkte komt van 11
vendeliers. Door deze veranderingen is er
nu weer voldoende ruimte om aspirant
vendeliers op te leiden. Deze zijn natuurlijk
welkom om vrijblijvend de oefenavonden
op zaterdagavond te bezoeken.

Even voorstellen
Wij zijn Maud, Aimy, Tessa, Sterre, Bente,
Femke en Fenna en sinds januari verster
ken wij de junioren vendeliers. we vinden
het heel leuk dat we met z’n allen tegelijk
zijn doorgegaan naar de junioren. Het is
een hele gezellige club. Op de oefenavon
den op de zaterdag is het altijd heel
gezellig, en proberen we het grootste deel
van de tijd serieus te oefenen.
We hebben nu al zin in het Gelders
kampioenschap indoor vendelen, con
coursen en natuurlijk de kermis.

Deze contributieverhoging is in de
Algemene Ledenvergadering van 2020
door de leden goedgekeurd.
Met vriendelijke schuttersgroet,
Wilco van Brandenburg, penningmeester

COLOFON

Junioren Vendeliers groep
ondergaat metamorfose

butie te verhogen tot € 16,- in 2020.
Vervolgens wordt de contributie in
2021 € 20,- en in 2022 € 24,-, waarmee
het verschil in contributie is gelijk
getrokken.

Schuttersproat is een uitgave van
Schutterij Onderling Genoegen.
Redactie:
Piet Mathijssen,Geert R
 oelofs
Esther Roording, Pascal Sessink
Vormgeving:
Esther Roording

Drukkerij: Print Select, Duiven
Redactie-adres:
Redactie Schuttersproat
p/a Heilweg 3a
6922 JC Duiven
pmathijssen@tele2.nl
www.ogduiven.nl
Dank aan allen die hebben
meegewerkt aan deze
Schuttersproat.
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Kringconcours 2021 op stoom
Het weekend van 12 en 13 juni 2021
lijkt ver weg maar is dichterbij dan je
denkt! Dat geldt zeker voor ieder die
betrokken is bij de organisatie van het
kringconcours en zoals jullie ongetwijfeld weten organiseert Onderling
Genoegen het concours op 13 juni
2021, het jubileumjaar voor onze
schutterij.
Communicatie
Leanne Boshoven

Sponsoring
Jens Berends

Terrein
Walter Kersten

Bestuur O.G.
Projectleider
Reinhold Kelderman
Projectgroep

Techniek
Henk Hendriks

Horeca
Geert Gieling

Projectbureau
Eric Klappers
Veligheid
Ben Berends

Wedstrijden
Pascal Sessink

Ontvangst
Martine Delleman

Jeugd
Mark Tilleman

Feest
Hans Kersten

In dit artikel wil ik jullie bijpraten over de
stand van zaken rondom dit concours. In
de zomer van 2019 ben ik door het be
stuur benaderd om de projectleiding op
me te nemen voor het Kringconcours in
2021. Direct na de zomer heb ik een
projectplan aangeboden dat na wat aan
passingen en aanvullingen is goed
gekeurd door het bestuur en kon ik aan
de gang. Het eerste wat opgetuigd
moest worden was de projectorgani
satie en moesten voorzitters voor de
verschillende werkgroepen benaderd
worden.
Vanaf eind september komen we als
projectgroep (alle voorzitters, een notu
liste en ik) maandelijks bijelkaar om de
voortgang te bespreken. Momenteel zijn
we drukdoende de begroting op te stel
len, de werkgroepen te bemensen en is
iedere werkgroep zijn planning aan het
opstellen. De werkgroepen zijn inmid
dels ook bemenst dus we kunnen van
start met de daadwerkelijke voorberei
dingen voor een concours dat het
enorm geslaagde concours van 2012
minimaal gaat evenaren. De samenstel
ling van de projectgroep en de voort
gang geeft mij het volste vertrouwen
dat ons dat gaat lukken. Maar uiteraard
niet zonder jullie, de schutters en jullie
gezin, familie en vrienden.

Een kleine vooruitblik naar het
bewuste weekend

Het kringconcours zal net als in 2012
plaatsvinden op de gronden van Gebr.
De Kinkelder en we zijn enorm blij dat zij

Luchtfoto concours 2012
hun medewerking opnieuw verlenen.
Het concoursweekend begint op zater
dag 12 juni 2021 met een programma
onderdeel waar ik helaas nog niets over
kan zeggen. We zijn druk doende om
een aantrekkelijk zaterdag-namiddagpro
gramma te organiseren maar dat is nu
nog even een verrassing. Eén ding is
zeker: op de zaterdagavond zal het een
knalfeest worden, hét jubileumfeest van
Onderling Genoegen. De zondag wordt
natuurlijk de concoursdag met de ge
bruikelijke elementen zoals de erewijn,
de officiële opening, het défilé, de mars
en de wedstrijden. Deze dag wordt
vooral een gezellige familiedag, voor
jong en oud. Zo zal er voor de kinderen
een kinderdorp zijn en zullen we in de
loop van de middag middels een aantal
demo’s laten zien wat een schutterij

Bestel je drukwerk eenvoudig
en snel op www.printselect.nl
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allemaal doet naast hetgeen op een
concours al gepresenteerd wordt.
Al met al een weekend om in je agenda
te blokken!
We zullen vanaf nu regelmatig van ons
laten horen en denk alvast even na of je
als vrijwilliger iets wilt en kunt beteke
nen voor ons want dat we vrijwilligers
nodig hebben dat is zonneklaar. We
komen daar een volgende keer op terug
en laten jullie dan weten hoe je je kunt
aanmelden.
Tot zover deze eerste berichtgeving van
een uiterst tevreden projectleider!
Reinhold Kelderman

