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Schuttersvrienden
Als ik dit voorwoord schrijf hebben we
nog maar net onze jaarvergadering
achter de rug.
En het moet gezegd worden, jullie
schutters hebben ons niet in de steek
gelaten.

Jeugdvendeliers
succesvol
in Huissen

Ruimte
voor
adressticker

Of het komt door de oproep van
verleden jaar. Of het komt omdat de
vergadering niet op vrijdag, maar
op maandag was. Maar het kan
natuurlijk ook gekomen zijn omdat de
verplaatsing van het CCOG gebouw
op de agenda stond.
Feit was, dat jullie massaal aanwezig
waren en dat geeft het bestuur een
steuntje in de rug.
Helaas moest burgemeester
Zomerdijk afhaken, omdat er kort
voor onze vergadering besloten werd
voorlopig terughoudend te zijn in de
centrumplan-discussie.
De mening van het bestuur, om tegen
verplaatsing te zijn, werd door de
leden krachtig ondersteund.
Ook is het duidelijk, dat Onderling
Genoegen nieuwe ontwikkelingen niet
ten koste van alles kan tegenhouden
en we de deur naar een nieuw
gebouw op een kiertje houden. Ik
wil hier verder niet op ingaan, maar
onze hoofdcommandant heeft op
de volgende pagina een mooi stuk
geschreven over ons “thuis”.

Vlnr: Mark Vos, Ton Vos, Mark Egging en Pascal Sessink.

Vlnr: Mark Vosn Ton Vos, Mark Egging en Pascal Sessing.
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voor de vele jaren trouwe dienst. Ook
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zijn echtgenote Dora werd daarbij niet

liers mochten zich nog een presenteren
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tijdens het Gelders Kampioenschap

Nadat de prijzen waren afgeroepen werk

Vendelen Indoor bij het Gilde van Sint

bekend dat de jeugdvendeliers een eer-

We staan weer aan het begin van een
nieuw schuttersjaar met alles wat erbij
hoort. Concoursen en oefenavonden
voor de functionarissen, kermis en
schuttersfeest voor alle leden.

Gangulpus en Sint Laurentius in Huis-

ste prijs hadden, wat tevens de titel van

sen.

“Gelders Kampioen Vendelen Indoor”

Alle disciplines van het vendelen in de

opleverde. Echt een verrassing was dit

verschillende klassen kwamen deze dag

niet, want deze succesvolle groep draait

Laten we er weer een fijn schuttersjaar
van maken en dat kunnen we alleen
samen.

aan bod. Het totaal leverde een kleur-

al heel wat jaren samen. Zij het nu voor

rijk spectakel op, waar het publiek van

het laatst, want Pascal Sessink gaat

P. Mathijssen
Voorzitter

kon genieten. Voordat de jury de prijzen

naar de senioren toe en Mark Vos gaat

bekend maakte, werd er nog even stil

naar de “Lee Enfields Groep”. Wij wen-

gestaan bij het feit dat Gradus Hugen

sen jullie daar veel plezier en succes!

Tijdens de ledenvergadering hebben
zich een aantal mensen aangemeld
die, als de plannen wat concreter
zijn, samen met het bestuur van OG
en het CCOG gaan overleggen hoe
verder te doen. Vol vertrouwen gaan
we verder.
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Een ’thuis’ voor Onderling Genoegen
Zojuist las ik in de Duivenpost het verslag van de ledenvergadering van onze
schutterij. Het ging daarbij vooral om
de vraag of de schutterij een mogelijke
verhuizing van het CCOG wel of niet
zal ondersteunen. Tijdens de ledenvergadering sprak een overgrote meerderheid van de aanwezigen zich uit tegen
de voorgestelde verhuizing. Op het
eerste gezicht is dit natuurlijk niet zo
vreemd. Veel leden van onze schutterij
behoren tot de steeds kleiner wordende
groep van oud-Duivenaren, geboren in
het dorpje Duiven van voor de groeikerntaak. Stukje bij beetje hebben zij het
oude Duiven zien verdwijnen. Het Duiven
waarin zij zich vroeger “thuis” voelden.
Het Duiven dat tegenwoordig heel anders
“voelt”. Duiven is niet meer van hen.
Duiven is nu ook van de vele anderen
die hier in de loop der jaren naar toe zijn
getrokken. In zo’n situatie probeer je
alles in het werk te zetten om die herinnering aan het goede gevoel van weleer
niet verder af te laten brokkelen. Je
zoekt dan vooral ook naar die dingen die
de herinnering “tastbaar”maken.

CCOG, tastbare herinnering

Het CCOG is zo’n tastbare herinnering
aan het Duiven van vroeger. Natuurlijk,
als we eerlijk moeten zijn dan is het
CCOG al lang niet meer echt van ons.
Maar velen zien de oude schutterstent
nog scherp voor ogen. De schutterstent
die met veel inzet, zweet en noeste
arbeid van hen zelf, en van hun vaders,
tot stand is gekomen. Het was die
schuttterstent die de basis vormde voor
het tegenwoordige CCOG. En daarom
voelt dat CCOG nog steeds als het
“thuis”van onze schutterij. Het is dan ook
goed dat het bestuur vasthoudt aan de
verbinding van het cultureel centrum en
de schutterij. Een aantal jaren geleden
verzette men zich nog met succes tegen
een voorgestelde naamswijziging. Het
CCOG moest en zou de naam Onderling
Genoegen blijven dragen. Ik denk dat
dit goed is. Het is een eerbetoon aan de
grondleggers van het gebouw. En het is
vooral ook een uitdrukking van de verbondenheid van onze schutterij met de
Duivense gemeenschap. En dat is precies waar de schutterij voor staat en voor
moet blijven staan. De bijdrage die de
schutterij levert aan het gevoel in Duiven
“thuis”te zijn is van zeer grote waarde.
Dat thuisgevoel wordt ieder jaar met
name tijdens de Duivense najaarskermis
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echt gevoeld. Dit is wat ons ieder jaar
weer naar elkaar toe trekt. Het gevoel
dat we er allemaal nog bij horen. Ik heb
daar in een vorige schutterspraot als
eerder over gesproken.
Terug nu naar het CCOG. We staan
nu voor de vraag of het CCOG op een
andere locatie ons dat zelfde thuisgevoel kan bieden wat we nu voelen
in het gebouw aan de Kastanjelaan. Ik
denk dat we net zo moeten redeneren
als bij iedere normale verhuizing. Mensen zijn bereid hun vertrouwde stekje
achter te laten wanneer ze de overtuiging
hebben op een nieuwe plaats een betere
toekomst tegemoet te gaan. Alleen dan
zul je de deur van je oude thuis achter
je dicht kunnen trekken en met een blij
gemoed de nieuwe woning betrekken.
Je koestert dan de herinnering aan je
oude huis met alles wat je daar hebt
meegemaakt. Die herinnering zal altijd

Let wel, vooruitgang is meer
dan het behoud
van het goede dat we
nu hebben
blijven en de positieve basis zijn voor de
toekomst in je nieuwe huis.
De grote vraag voor onze schutterij is nu
of we er in een nieuw huis echt op vooruit zullen gaan. Als aan die voorwaarde
niet wordt voldaan, dan zullen we nooit
in het nieuwe huis kunnen aarden en
met spijt en weemoed terug blijven denken aan ons oude thuis. Zo ver moeten
we het dus nooit laten komen. We moeten er echt van overtuigd zijn dat die

vooruitgang er is. Anders moeten we het
niet willen. Let wel; vooruitgang is meer
dan het behoud van het goede dat we
nu hebben. Natuurlijk moet de zaal groot
genoeg zijn om ons feest te kunnen
vieren. Natuurlijk moet de schutterij er
ongehinderd in volle glorie naar binnen
kunnen marcheren. Natuurlijk moet het
koningschieten direct voor of naast het
gebouw kunnen plaatsvinden. Natuurlijk
willen we de draaimolen zien en horen
als we tijdens de kermisdagen door de
hoofdingang naar buiten lopen. Natuurlijk moet de taptoe op zaterdagavond op
het Remigiusplein kunnen plaatsvinden.
Natuurlijk moet de hand- en kruisbooggroep minimaal dezelfde faciliteiten hebben voor hun wekelijkse oefenavonden.
Natuurlijk moet onze prijzenkast een
promininente plaats blijven innemen.
Maar ik praat nu nog steeds over behoud van het goede. Behoud is echter
stilstand en stilstand is achteruitgang.
Als we een dergelijke stap willen maken
moet er echte vooruitgang zijn. Anders
kunnen we beter blijven zitten waar we
zitten. Het is nu aan ons om vooral ook
te bepalen welke vooruitgang we willen
zien op een eventuele nieuwe locatie.
Alleen op die manier kunnen we een
goed gevoel overhouden aan een eventuele verhuizing. Alleen op die manier
ook doen we recht aan de inspanningen
van de bouwers van de schutterstent. Zij
kunnen zich dan ook trots voelen omdat
de schutterij nu nog steeds profiteert van
de inspanningen die zij tientallen jaren
geleden hebben geleverd.
Jullie hoofdcommandant,
Frans Dieker

Nieuwjaarsinloop avond 2004 druk bezocht
Daarna volgde een optreden van “De
echtgenoot van Vendel” en tot grote
verbazing en hilariteit verscheen
Chris van de Ven in een veel te groot
commandantenpak (voorheen van Co
Langebach) op het toneel.
Op een heel ludieke mannier werd door
Chris een aantal veranderingen voor de
schutterij aangekondigd en menigeen
heeft zich tranen gelachen om zijn
optreden. Zelfs onze hoofdcommandant
Frans Dieker moest er aan geloven toen
hij samen met Chris een nieuwe mars
moest in studeren. Alleen als we dat
willen invoeren moeten alle schutters
eerst naar balletles.
De muzikale omlijsting werd verzorgd
door toetsenist / entertainer Rob
Hendriks.
Met een dansje en een praatje werd
de avond verder gevuld en we kunnen
terug kijken op een heel gezellige en
geslaagde avond. Zeker voor herhaling
vatbaar.

Op zondag 11 januari j.l. was tijdens de
nieuwjaarsinloop avond van Onderling Genoegen
gelegenheid om elkaar een voorspoedig 2004 toe
te wensen.

Veel schuttersvrienden en vriendinnen,
maar ook bestuursleden van Liemers
Harmonie en Gilde St. Remigius waren
op deze avond aanwezig, en werden
ontvangen door het bestuur van
Onderling Genoegen met een kopje
koffie en natuurlijk oliebollen.

De opening van de avond werd verzorgd
door de aspirant vendeliers, die een
mooie vendelshow lieten zien. Daarna
was het woord aan de voorzitter
die terug keek op het afgelopen
schuttersjaar, en een toast uitbracht op
het nieuwe jaar.
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Geert Staring: Terugblik van een commandant
Naar aanleiding van mijn
afscheid als commandant
in augustus j.l. vroeg de
redactie van dit blad mij een
stukje te schrijven over mijn
periode bij de schutterij.
Ja, wat schrijf je dan? Er is
zoveel gebeurd in de 52 jaar
dat ik bij de schutterij ben
geweest, mooie maar ook
minder mooie dingen.

Aangekomen in Ooij knapte
de singel (een riem die het
zadel op zijn plaats houdt). Ik
moest verder zonder zadel,
op een paard dat wilde wat ik
niet wilde, ik heb het geweten
en een week niet kunnen
lopen.
Na dit debuut wilde ik met
alle geweld vendelier worden,
maar er waren in die tijd nog
geen jeugdvendeliers en ik
was te jong volgens de voorzitter.
Ik wis ook dat er een vendel
vrij kwam van de Greef, een
vendel met een extra grote
bol.Hiermee mag je het leren
zei de voorzitter, en als het
je lukt, mag je met de kermis
meedoen. Hij wist niet dat ik
al een tijd aan het oefenen

Mijn eerste optreden bij de
schutterij was toen ik een jaar
of 14 was en mee mocht naar
en heb daar een demonstraOoij (Zevenaaar).
tie gegeven, het leek of ik al
Ik werd gevraagd door de
jaren vendelde.
Jonge Boerenbond met een
Maar hij vond mij toch nog
paard van ons thuis mee te
te jong. Bart Gieben nam
rijden, dan waren er 6 paarhet voor mij op en zei tegen
den voor de schutterij.
de voorzitter
Mijn ouders dachten er
beloofd is beWat me nog te binnen schiet
goed van af te komen
loofd. Ik mocht
omdat we thuis geen goed
is dat we ooit gevendeld hebben op met de kermis
paard hadden. Maar dat
tromgeroffel van Gerrit Bodde
mee naar de
viel ze tegen omdat de anHogeweg waar
dere jongens al een paard
G. Bisseling
was
bij
Hent
Roelofs
in
de
geregeld hadden van
de bakker koning was. Het
bongerd.
En
het
ging
goed.
G. Heling en een rijdzadel
was wel spannend ik durf te
Een week later ging ik al met
van de gebroeders Arts van
het vaandel naar de voorzitter wedden dat er nog een gat in
de panoven.
de grond zit, zo heb ik staan
trillen, maar het ging goed
al moest ik van de commandant wel achteraan
staan.
We hebben tijdens
concoursen wel wat mee
gemaakt.
We waren eens bij
St.Andreas en hadden
heel goed gevendeld,
maar bij het op marcheren
ging het mis. Commandant
de Bod gaf het commando
rechts af, en de
ene helft ging
rechts, de andere links af.Wat
was hij kwaad.
Hij dreigde ons
allemaal aan
zijn sabel te
steken.Toch
behaalde we
nog een eerste
prijs met lof.
Op het eerste
concours van
het gilde waren
wij ook aanwezig. Daar stond
ook het solovendelen op het
Van links naar rechts: Fred Spaan, Geert Staring en ........
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programma, maar er hadden
zich maar twee vendeliers
opgegeven.
Commandant de Bod zei we
laten ze die derde prijs niet
houden, ik wijs iemand aan,
het werd Teun van Beersum.
Hij behaalde de tweede prijs
Wat me nog te binnen schiet
is dat we ooit gevendeld
hebben op tromgeroffel van
Gerrit Bodde bij de terugkomst van Jan Dieker uit de
Oost.
Onder elkaar was het een geweldige ploeg, die veel voor
elkaar over hadden en met
het oefenen altijd aanwezig
waren. Zelfs als iemand een
huis bouwde deden wij het
grondwerk. Ook bij Gradus
Hugen waar we nog op een
taaie boomstronk uit het
buske van de pastorie stoten.
Dankzij Gradus Hugen zijn
de vendeliers zover gekomen
en ik vond het een eer om
tijdens het koningschap van
Gradus het commando van
de vendeliers over te nemen.
Aan alles komt een eind. Afgelopen schuttersfeest nam ik
afscheid als functionaris.Dat
heef me wel wat gedaan.
Het is moeilijk om afscheid
te nemen als commandant
van een stel officieren, waar
je altijd goed mee over weg
kon.Ik wil de jongens graag
bedanken voor de fles en de
enveloppe met inhoud.
Het bestuur bedank ik voor
de bronzen vendelier, ten
slotte ben ik zo begonnen.
Bedankt voor de fijne tijd.
Geert Staring

Een half jaar Koningspaar

Wij kunnen nu al terug zien

op een heel mooie tijd als
koningspaar. Wij hebben een
prachtige kermis gehad. Je weet
niet wat je overkomt als de vogel
gevallen is. Je wordt de zaal
binnen gebracht en vanaf dat
moment wordt je helemaal geleefd.
Iedereen komt je geluk wensen,
het is echt fantastisch. Onze beide
familie’s hebben ons fantastisch
geholpen met alles en ze hebben
er ook een prachtig feest van
gemaakt. Voor mijn vader was het
helemaal geweldig omdat hijzelf
in 1960 koning is geweest. Ook
de buurt van de Lombokstraat
heeft ons geholpen en mooie
barricade gebouwd. Toen we
‘s woensdag thuis kwamen in
Groessen was zelfs de straat
versierd. Ondertussen zijn we als
koningspaar al een paar keer op
stap geweest en ook daar hebben

we van genoten. Het bestuur staat
volledig achter je en alles is perfect
geregeld. Wij hopen dat we nog een
mooi half jaar krijgen en met hulp
van de schutterij, familie en buurt
zal ons dat zeker lukken. Wij willen
graag iedereen bedanken voor alles

wat ze al voor ons gedaan hebben
en hopen dat we het komende halve
jaar weer op hun steun kunnen
rekenen.
Jan en Dinie Wieleman.

Kanonniers tijdens onthulling Indië
monument op 20-09-2003
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Duuve te gek

Op zaterdag 27 en zondag 28 september
jl. Werd in het centrum van Duiven de
manifestatie Duuve te gek gehouden.
Dit was wederom een groot succes ook
voor Onderling Genoegen.
De kraam was bemand door een
aantal functionarissen, en de aspirant

Videobanden van het 105
jarig bestaan bestellen!
Voor een ieder die het leuk vindt
om videobanden te bestellen van
het 105 jarig bestaan van schutterij
Onderling Genoegen kan daarvoor
terecht bij Henk Janssen je kunt hem
daarvoor telefonisch benaderen op
telefoonnummer: 06 – 51 57 84 65.
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vendeliers hebben vendeldemonstraties
gegeven.
Naast de kraam was een groot bord
geplaatst waarop kinderen met pijlen
konden proberen ballonnen stuk te
gooien. Dit sloeg bij de jeugd enorm aan.
Steeds stond er een lange rij wachtenden
voor de kraam. Ondertussen konden hun

ouders informatie krijgen en mee nemen
over het reilen en zeilen bij schutterij
Onderling Genoegen. Veel mensen
hebben hiervan gebruik gemaakt en we
kunnen dus spreken van succesvolle
dagen. Het geeft de functionarissen
die er druk mee geweest zijn een goed
gevoel.

In deze schuttersproat treft U voor het eerst 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.

Besluiten jaarvergadering 2004
Tijdens een druk bezochte
jaarvergadering die gehouden is op
maandag 16 februari j.l. is besloten de
contributie met ingang van 1 januari
2004 voor leden te verhogen.
De nieuwe contributiebedragen zijn:
Werkende leden
€ 22,–
Rustende leden
€ 4,–
Jeugdleden
€ 20,–

Dames jeugd
€ 12,–
Dameskaart
€ 15,–
Lady’s
€ 8,–
Halfgeld leden
€ 11,–
(voor leden van 65 jaar en ouder)
Als peildatum voor de leeftijd wordt
aangehouden 1 januari.
De bestuursleden: Henk Verhaaf, Geert
Roelofs en Arnold Bisseling sloten hun
periode van 3 jaar als bestuurslid af en

zijn weer herkozen als bestuurslid.
Oscar Kemper is herkozen als
bestuurslid in het CCOG bestuur
namens Onderling Genoegen.
In de kascommissie is gekozen Marten
Hoekstra.
Over de muziek tijdens de kermis van
afgelopen jaar was iedereen enthousiast,
dus ook voor dit jaar is besloten voor
Commercial Break.

Activiteiten 2004 van schutterij Onderling Genoegen
Datum

4 april
30 april
14 mei
16 mei
15 juni
19 juni
23 juni
26 juni of 27 juni
30 juni of 1 juli
4 juli
12 september
17 september
19 september

Activiteit

GK Indoorvendelen bij Vrede en Vriendschap te Herwen
Koninginnedag
Oefen avond met Liemers Harmonie Duiven achter Praxis terrein aanvang 19.30 uur
Kringconcours de Liemers bij EMM te Ooy/Zevenaar
EK Voetbal Ned.-Duitsland
EK Voetbal Ned.-Tjechië
EK Voetbal Ned.- Letland
EK Voetbal indien Nederland door is dan volgt de kwart finale
EK Voetbal indien Nederland door is dan volgt de halve finale
EK Voetbal indien Nederland door is dan volgt de finale
Concours te Mechelen (België)
Oefen avond met Liemers Harmonie Duiven achter Praxis terrein aanvang 19.30 uur
Federatie schuttersdag bij Excelsior te Lobith (Optie: niet definitief)

Toelichting EK Voetbal:
Schutterij OG en het CCOG gaan samen in het CCOG de EK-voetbalwedstrijden van het Nederlands
elftal uitzenden en zorgen voor aankleding rondom deze uitzendingen.
Diverse (bekende) personen en bedrijven hebben hun toezegging hieraan gedaan. In de komende tijd zal
hier meer publiciteit aan worden gegeven. Zorg dat je namens OG erbij bent!

In Memoriam
In het afgelopen jaar van januari 2003 t/m februari 2004
zijn de volgende leden overleden:
Jan Wieleman
overleden
09-03-2003
Tonnie Kersten
,,
11-03-2003
Frits Mathijssen
,,
06-05-2003
Ben Jansen
,,
juli 2003
Niek Nyquist
,,
aug 2003
Wim Vonk
,,
01-09-2003
Harrie Steentjes
,,
07-09-2003
Edwin Kemper
,,
11-12-2003
Jan Jacobs
,,
13-02-2004
Wij hopen dat hun nabestaanden de kracht mogen vinden
om zonder hen verder te gaan.

Concours Mechelen (België)
Op zondag 12 september
gaat schutterij Onderling
Genoegen op concours
naar Mechelen in België.
Dit concours wordt gehouden bij gelegenheid
van het 500 jarig bestaan
van het Kolveniersgilde.
Functionarissen en leden
van de schuttersraad zijn
uitgenodigd mee te gaan.
Busvervoer is geregeld.
Iedere functionaris krijgt
een inschrijfformulier, wat u
ingevuld dient in te leveren.

Ook als u niet mee kunt.
Dames en kinderen van
functionarissen kunnen mee
tegen betal ng van € 7,50.
Leden van Onderling
Genoegen
(dus niet functionarissen)
kunnen mee tegen betaling
van € 15,--.
Opgeven bij Henk Verhaaf
Voorbijstraat 11 tegen
contante betaling, voor
15 mei a.s.
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