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Schuttersvrienden
We staan weer voor het jaarlijkse
hoogtepunt binnen onze vereniging:
‘De Kermis’. Vier dagen lang beheersen
de kleurrijk uitgedoste schutters en
muzikanten het straatbeeld van Duiven.
Het CCOG zal weer uit zijn voegen
barsten als we samen hier feest vieren.
Het hoogtepunt van de kermis is
ongetwijfeld het koning schieten op
maandag. Onder jullie zullen een aantal
mannen zijn die de schuur of de garage
al een extra beurt gegeven hebben,
en die de tuin er nóg netter bij hebben
liggen. Ook zullen er dames zijn die al
eens rond gesnuffeld hebben hoe je,
als het nodig is, snel aan een lange
jurk kunt komen. Kortom schutters
die al een beetje de kriebels hebben,
want stel je voor als de vogel valt als jij
schiet.
Je moet natuurlijk de vogel wel kunnen
raken, maar je moet ook geluk hebben.
Diegenen die eens koning geweest zijn
kunnen dit beamen.
Een ding is zeker: het is een onvergetelijke gebeurtenis. De koning krijgt de
hoogste eer binnen de schutterij.
In optocht gaan we naar zijn residentie
om het koningspaar daar hulde te
brengen en een uurtje gezellig te
vertoeven. Daarna gaan we weer
in optocht door het dorp, richting
de feestzaal. Laten we dan ook
Onderling Genoegen waardig over de
straten gaan, en ons niet hoeven te
schamen tegenover Duivenaren die het
schuttersgebeuren niet kennen.
Ik doel hier op het plassen onderweg.
Maar al te vaak gebeurt het dat
schutters de struiken in duiken.
Op plaatsen waar je wat te drinken
krijgt, kun je het ook achter laten, want
er staan voldoende urinoirs.
Als we dit samen afspreken hoeven we
ons niet te schamen, want achterin de
stoet zie je alles. Ook het koningspaar,
want die verdient immers de hoogste
eer.
Ik wens jullie allen een heel plezierige
kermis en schuttersfeest toe!
P. Mathijssen,
voorzitter

Schuttersconcours Ooij
Ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van Schutterij EMM in Ooij werd op
zondag 16 mei j.l een schuttersconcours gehouden waar 19 schutterijen en gilden aan
deelnamen. Mede dankzij het prachtige weer en de goede organisatie was dit een dag,
waar alle deelnemende verenigingen en het grote aantal toeschouwers met plezier aan
terug zullen denken. Onze vereniging behaalde de volgende
prijzen:
• Defileren een eerste prijs.
• Marcheren een derde prijs.
• De aspirant vendeliers een eerste prijs.
Heel verrassend waren de twee volgende prijzen: Mark
Egging behaalde een tweede prijs met ‘solo acrobatisch
vendelen’ bij de jeugd. En ‘last but not least’ behaalden
Saskia, Jolanda, Mirjam en Theo een tweede prijs voor de
Hand en Kruisboog en dit belooft wat voor de toekomst, want
het is al heel lang geleden dat deze groep een prijs won op
een concours. Voor alle deelnemers geldt: Bedankt voor jullie
inzet en ben je deze keer niet in de prijzen gevallen, succes voor de volgende keer.

Het kleine,
grote voorbeeld

Ruimte
voor
adressticker

Hoewel hij al vijftien jaar is, Mark Egging is voor
zijn leeftijd niet erg groot. Hij is wel een fanatiek
jeugdvendelier die met oefenavonden zelden
verstek laat gaan.
Tijdens het concours in Ooij kort geleden deed hij mee met de wedstrijd ‘solo
show vendelen’.
Ondanks de warmte (het zweet gutste langs zijn gezicht) en de vrij sterke wind
deed hij mee. Hij liet zich niet van zijn stuk brengen door de vendeliers waarmee
hij samen moest vendelen en die twee koppen groter waren dan Mark. Hij
vendelde op zijn manier het showprogramma, soms stiekem kijkend naar links
of rechts, hoe zijn buren het deden. Terwijl onze senioren het lieten afweten
bij het ‘korps
showvendelen’,
omdat hun
voordraaier er niet
was, gaf deze Mark
een demonstratie
van zijn kunnen en
vooral de wilskracht
waar onze schutterij
een voorbeeld aan
kan nemen.
Zijn inzet werd door
de jury beloond met
een tweede prijs en
door ons met ‘een
van harte Proficiat’!
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Schuttersproat, Kermis 2004
Kringdag De Liemers voor OG geen succes
Zoals altijd gingen we met een lekker gevoel op zondag 16 mei
j.l. op weg naar de kringdag die deze keer dichtbij huis in OoyZevenaar werd gehouden. Zo’n kringdag is toch ieder jaar weer
een gezellige ontmoeting met de verenigingen uit onze buurt. In
de loop der jaren leer je een behoorlijk aantal gezichten kennen
en al die jongens in uniform onder elkaar hebben altijd wel een
goed woordje voor elkaar over.
Het weer was goed deze keer. We herinneren ons nog de vorige
kringdag in Ooy toen het stormde en regende en tijdens de mars
de takken ons om de oren vlogen. Deze keer zag het er gelukkig
heel anders uit. Tijdens de erewijn was er nog een aangename
verassing voor ons Koningspaar. Jan en Dinie Wieleman, fris 25
jaar getrouwd, konden niet de hele dag aanwezig zijn en hadden
dat ook aan de organisatie laten weten. Die liet zich niet kennen
en veraste ons koningspaar met een fraaie bos bloemen. Kortom,
het begin was goed en het beloofde een prachtige dag te worden.
Toch wilde het deze keer met de prestaties van onze schutterij
niet lukken. Natuurlijk, velen probeerden zich van hun beste
kant te laten zien. Individueel werd er veel inzet getoond
bij bijvoorbeeld de bielemannen en bij het acrobatisch
vendelen. Bij het groepsgebeuren zat het echter niet lekker. De
aspirant vendeliers waren eigenlijk nog de enigen die aan de
verwachtingen voldeden. Ze maakten enkele foutjes maar alles
bij elkaar was het toch voldoende voor een 1e prijs. Een prima
prestatie. Senioren en jeugd konden het deze keer duidelijk niet
waarmaken. Beide groepen gingen zonder prijs naar huis. Uit het
juryrapport bleek waarom (In de hogere klassen moet men meer
punten halen om een 1e prijs te kunnen behalen):

Korps
Klasse
Totaal te verdienen
Constatering
Nekslag niet gemaakt
(2 maal)
Enkelslag te hoog
Rugslag niet gemaakt
(2 maal)
Rugslag niet correct
(opvangen met 2 handen)
Op het vendel gestaan
Het vendel valt stil
Ongelijk gevendeld
Horizontale slagen niet
horizontaal gemaakt
Tijdens het vendelen van
de plaats gegaan
Punt van het vendel slaat
tegen de grond
Hand niet in de zijde
Totaal aftrekpunten
Behaalde punten
Prijs

Senioren Junioren Aspiranten
Sup.A
Sup.B
Vaandel
21
20
21
Aftrek
Aftrek
Aftrek
punten
punten
punten
1
1
2

1
2

0,5
1

2
0,5
1
0,5

0,5
2
0,5
0,5
0,5

0,5
6
15
geen

7
13
geen

1
5
16
1e

Eerder op de dag werd al de marswedstrijd gehouden. Tijdens de
marswedstrijd werd ook voor de eretribune het defilé afgenomen.
De strafpunten voor mars en defilé zijn in onderstaand schema
samengevat:
Wedstrijd
Klasse
Totaal te verdienen
Constatering
Niet gericht in de lengte
(schutters, bestuur en vendeliers)
Niet gericht in de breedte
(schutters en vendeliers)
Onderlinge afstand binnen
onderdeel niet gelijk
Niet gericht in lengte / breedte
(muziek)
Niet haaks door de bocht
Uit de pas (vendelier(s))
Vendels niet op gelijke
wijze gedragen
Praten, lachen, zwaaien
(schutters)
Wapens niet op gelijke
wijze gedragen
Sabels officieren niet
op gelijke wijze gedragen
Vendels niet gelijk terug
bij hoofd front
Totaal aftrekpunten
Behaalde punten
Prijs

Marcheren
Sup.A
210
Aftrekpunten
18

Defileren
Sup.B
237
Aftrekpunten
6

12
6

3

3

6

3
3
6

6

3
6
3
3
54
156
3e

33
204
1e

Hieruit blijkt dat we vooral toch nog heel veel moeite hebben
met het gericht lopen in de lengte en in de breedte. Dat leverde
Let
wel, vooruitgang
is
bij het marcheren de meeste
aftrekpunten
op en daardoor hebben
we ook de 1e prijs niet kunnen
halen.
Toch
hebben
we
juist
meer dan het behoud
daarop geoefend. Daarnaast
moethet
me toch
ook vandat
het hart
van
goede
we
dat een aantal “slordigheden” zijn geconstateerd die in onze
nu hebben
groep eigenlijk niet meer mogen voorkomen.
Tijdens de laatste
repetities hebben we heel duidelijk gesproken en geoefend met
het gelijk vasthouden van wapens en vendels. We weten dat hier
op wordt gelet. En toch….. jammer. Of dat praten en zwaaien
tijdens de mars…. Die 1e prijs voor het defile is eigenlijk maar
een schrale troost. Er had over de hele dag bezien beslist meer
in gezeten. Natuurlijk, de weg was smal, lang en saai tijdens de
marswedstrijd. Natuurlijk hadden we last van paarden en koets
midden in de optocht. Misschien had de commandant iets te veel
moeite met zijn eigen paard en daardoor te weinig aandacht voor
de schutterij. Maar dat juist die dingen waar we met de repetitie
aandacht aan besteden fout gaan…. Dat geeft toch te denken. Of
zou het misschien komen dat bij de repetitie maar twee-derde
van de functionarissen aanwezig is. Moeten we misschien de
afwezigen bedanken voor het resultaat. We zullen het nooit
weten. Of toch….. we zullen het weten wanneer we wel massaal
aan de repetitie deelnemen. Volgend jaar een nieuw jaar met
nieuwe kansen. Laten we die in 2005 wel waarmaken.
Jullie hoofdcommandant, Frans Dieker
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Liemers Harmonie Duiven
al 75 jaar een muzikaal begrip
Dit jaar viert de Liemers Harmonie
Duiven haar 75 jarig bestaan.
Tijdens een druk bezochte receptie op
4 april werd door diverse sprekers teruggekeken op de afgelopen 75 jaren.
Ook de voorzitter van Onderling
Genoegen, Piet Mathijssen, keek
tijdens zijn speech even terug in de
tijd van de Liemers Harmonie Duiven.
Hij memoreerde aan de beginperiode
die in 1921 begon, maar in 1926 weer
ter ziele ging. Echter in 1929 werd de
fanfare St. Remigius opgericht die later
in 1987 Liemers Harmonie Duiven
zou worden. De vereniging kende in
de afgelopen 75 jaren de nodige ups en

downs, maar anno 2004
is ze een springlevende
en bloeiende vereniging.
De samenwerking met
schutterij Onderling
Genoegen dateert ook uit
het jaar 1929, dus ook al
75 jaar. En het mag gezegd
worden, een perfecte
samenwerking.
Liemers Harmonie Duiven
vormt samen met schutterij
Onderling Genoegen een
twee-eenheid die overal
graag gezien wordt. Piet

EK Voetbal 2004
Tijdens het EK voetbal 2004 in
Portugal hebben O.G. en C.C.O.G.
er gezamenlijk voor gezorgd
dat iedereen, die dat wilde, de
voetbalverrichtingen van ‘onze’
Oranje Jongens op een megascherm
in het C.C.O.G. kon bijwonen. Een
keur van mensen en organisaties
werden erbij betrokken om er een
heel spektakel van te maken. Zo
zorgde dweilorkest James Overlast
voor een gezellige sfeer en zong
Koos ter Brugge o.a. het Wilhelmus.
Ook deden verschillende winkeliers
mee waaronder: Blokker, Reezo,
Electro World, Mega vlaai en Ronna
Sport. De Lions Club Duiven zorgde
voor de verkoop van Business seats

en zij hadden een voetbal poule voor
een goed doel georganiseerd. Er
was ook een master of ceremonie in
de persoon van voetbalverslaggever
Ben ter Brake en er waren
(oud) voetballers die deskundig
commentaar leverden (waaronder
Yurie Koolhof en de voetbalfamilie
Jansen). De entree was gratis.
Na afloop van de wedstrijd was
er, afhankelijk van de uitslag, een
‘HAPPY’ of ‘SAD’ hour. Dat wil
zeggen drie consumpties voor de
prijs van twee.
De opbrengsten van de voetbal poule
en de business seats zullen besteed
worden aan een schommel voor
gehandicapten in het Horsterpark
te Duiven. Mede
door de goede
resultaten van
onze Oranje
mannen in
Portugal en van
het fanatieke maar
vooral gezellige
oranje publiek kan
de organisatie
terugkijken op
een geslaagd
evenement.

sprak de wens uit dat deze twee-eenheid
tot in lengte van jaren mag voortduren.
Als cadeau bood hij, namens de schutterij,
voorzitter Wim Kersten een katheder aan,
waarop de dirigent, goed zichtbaar voor
alle muzikanten, het orkest kan leiden.
Op koninginnedag werd Liemers
Harmonie Duiven aangenaam verrast door
lees verder op pagina 4 
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Liemers Harmonie Duiven
al 75 jaar een muzikaal begrip

Hulde aan onze
jubilarissen
Wij feliciteren:
40 jaar lid:

H. Egberts
G. Peters
J. Schepers
J. Wacki

50 jaar lid:

Th. van Diek
Th. Spaan
A. Mattijssen

25 jaar functionaris: P. Driessen
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de huldiging die zij ontving. Schutterij
Onderling Genoegen zorgde samen met

het Gilde St. Remigius voor een serenade
en een vendelhulde bij het beeld van de
vendelier op Lommerweide.

Taptoe 2004 Mechels Gildenjuweel 2004
Op zaterdag 28 augustus a.s. zal
Liemers Harmonie Duiven voor de
24e keer een taptoe organiseren.
Deze taptoe valt in het jubileum
jaar van Liemers Harmonie Duiven
welke 75 jaar bestaat. Het belooft
mede hierdoor een uitstekende
taptoe te gaan worden.
De voorverkoop start vanaf
9 augustus bij Bonvrie boek- en
kantoorboekhandel en snackbar
Harry.
Deelnemers aan deze taptoe zijn:
Beatrix Pipe Band uit Hilversum
Drumfanfare EDG uit Ermelo
Showband Adest Musica uit
Sassenheim
Rijnstedeband Huissen
Showband Mystique Arnhem
Liemers Harmonie Duiven
Mededeling:
Alle vrijwilligers worden genodigd
voor de vergadering op maandag
23 augustus, in het gebouw
van Liemers Harmonie Duiven,
tegenwordig beter bekend als het
Muziekhuus aan de Visserlaan 39
te Duiven. Deze vergadering begint
om 20.00 uur.
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Zoals u in de vorige Schuttersproat heeft
kunnen lezen neemt Onderling Genoegen
deel aan het Mechels Gildenjuweel op
zondag 12 september a.s. in het Belgische
Mechelen.
Er hebben zich voor deze dag 170
personen opgegeven, en het belooft een

prachtige dag te worden. De bussen
vertrekken `s morgens om 8.00 uur vanaf
het CCOG, en we verwachten ongeveer
21.30 uur weer terug te zijn in Duiven.
Voor de deelnemers geldt: zorg dat u op
tijd aanwezig bent.
Wij wensen eenieder een fijne dag toe.

O.G. 110 jaar
Schutterij Onderling Genoegen viert in
2006 haar 110 jarig bestaan.
Op 21 mei 2006 organiseren we in het
kader van dit jubileum een federatief
schuttersconcours. Voor de organisatie
van dit concours zoeken we vrijwilligers,
die mee willen denken en werken in de
verschillende commissies.
Spreekt dit je aan? Geef je dan op bij
onze secretaris: Ton Bouwmeester,
Tel.0316-261325,
E-mail: boukoc@hetnet.nl

Schutterij Onderling Genoegen
Programma Duivense Kermis 2004
Zondag 29 aug.:

9.45 u.
10.00 u.
		
11.30 u.
14.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
24.00 u.

Opstellen schutterij bij CCOG
Schuttersmis voor de leden en overleden leden van de schutterij
met medewerking van de ‘Liemers Harmonie Duiven’
Rondgang van de jaarlijkse Processie
Stemmingsmuziek in CCOG tot 17.00 uur
Zaal open CCOG
Aanvang dansen.
Einde dansen.

Maandag 30 aug.:

Opstellen van de schutterij bij CCOG.
Afhalen Burgemeester, Wethouders en Pastores.
Vendelhulde voor de Wereldlijke en Geestelijke autoriteiten op het Remigiusplein.
Daarna afhalen Koningspaar.
Zaal open en aanvang dansen in het CCOG.
Prijsschieten en aansluitend Koningschieten.
Installeren nieuwe Koning.
Einde dansen.
Zaal open CCOG.
Aanvang dansen.
Prijs uitreiking vogelschieten.
Einde dansen.

8.30 u.
8.45 u.

		
		
11.00 u.
12.00 u.
14.30 u.
15.30 u.
19.00 u.
19.30 u.
20.30 u.
24.00 u.

Dinsdag 31 aug.:

8.30 u. Opstellen schutterij bij het CCOG.
8.45 u. Afhalen nieuwe koningspaar
11.00 u. Zaal open en aanvang dansen in het
		CCOG.
11.15 u. Vendelhulde Huize “Thuvine”.
12.30 u. tot 13.30 u. schieten op de geluksbaan
		
voor dames van de leden.
15.30 u. Einde dansen.
19.00 u. Zaal open CCOG.
19.30 u. Aanvang dansen.
20.30 u. Prijsuitreiking geluksbaan schieten.
24.00 u. Einde dansen.

Woensdag 1 sept.:		
19.00 u.
18.45 u.
19.00 u.
19.30 u.
20.15 u.
00.30 u.

Schuttersfeest
Zaal open CCOG
Opstellen schutterij bij CCOG
Afhalen Koningspaar.
Aanvang dansen.
Huldiging jubilarissen.
Einde dansen en schuttersfeest.

De muziek zal dit jaar verzorgd worden door
‘Commercial Break’.
Uitreiking van de geweren alleen op vertoon van een
geldige lidmaatschapskaart.
Het prijsschieten op de vogel begint met het nummer 403.
Dit nummer staat vermeld op de lidmaatschapskaart.
De personen, die de contributie betaald hebben, maar
geen lidmaatschapskaart hebben ontvangen, kunnen

``Wah bin ik
bli-j da`k ow hier
zie!``
Noa de processie is
d`r weer gezellige
meziek in `t ccog.
Kom hier efkes
bi-j proate, en ow
dreuge kèl smere.
Tot zondag
de 29 ste om een uur
of twee.

deze als nog ophalen op vrijdag 27 aug. 2004 a.s.
van 19.00 uur tot 21.00 uur in het CCOG. Voor te late
betaling zijn € 3,40 administratie kosten verschuldigd .
Tevens is er op deze avond gelegenheid om de
contributie te betalen of lid te worden. Voor vragen over
contributie en lidmaatschap kunt u bellen tussen 19.00
uur en 20.00 uur naar: 0316-264800.
Het bestuur wenst u allen prettige kermisdagen toe.
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Terugblik op een fantastisch jaar
Het afgelopen jaar is voor ons zeer bijzonder geweest. Het
jaar is ook voorbij gevlogen. Over een paar weken is het
alweer kermis en zit het voor ons als koningspaar er al weer
op. Wij kunnen iedereen aanraden om ook onder de vogel te
gaan staan en een kans te wagen op het koningsschap. Het
is echt prachtig om dit een keer mee te mogen maken. Ik ben
opgegroeid met de schutterij en ging als kind al mee naar de
kermis. Ik weet nog heel goed dat mijn vader koning was in
1960. Het eerste jaar werd hij opgehaald bij zijn ouderlijk huis
op De Woerd. En het jaar erop in de Lombokstraat. De hele
schutterij zat toen bij Joep Goorman in de wei.
een mooie Taptoe en schuttersmis met processie
en op maandagmorgen heel veel schutters in de
Lombokstraat.
Wij willen graag iedereen bedanken, die dit jaar
voor ons onvergetelijk hebben gemaakt. We kregen
zelfs een half jaar na de kermis nog een bedank-CD
voor de fijne kermisdagen. Toen wij haar daarvoor
bedankten, bleek dat ze dit drie dagen na de kermis
al naar ons had opgestuurd. Speciale dank aan het
bestuur van Onderling Genoegen, aan de gehele
familie, speciaal mijn vader, onze vrienden en
natuurlijk buurtvereniging De Woerd.
Iedereen bedankt!
Jan en Dinie Wieleman

Dinie had een hele andere ervaring
met de schutterij, maar sinds ze in
Duiven is, is dat ook veranderd.
In Groessen was het natuurlijk
altijd werken met de kermis en
schuttersavond. Ze vond het
eerst ook maar niets dat ik met
koningsschieten mee zou doen.
Maar ook zij heeft een prachtig jaar
gehad.
Na de kermis zijn wij op concours
geweest bij het schuttersgilde ‘Wals
Wieken Milt’. Dit was een prachtige
dag. Wij hebben ook het prachtige
jubileumfeest van onze Liemers
Harmonie mee mogen maken. Ook
bij het Gilde St. Remigius zijn wij
een paar keer heel fijn ontvangen
(bij het patroonsfeest en de kermis).
Heel mooi was de serenade die
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wij kregen van de vendeliers en
een aantal mensen van de Liemers
Harmonie bij mijn 50e verjaardag.
Dit was een complete verrassing. En
dit nog wel in Groessen!
De tweede keer dat we op concours
gingen was in Ooij. Dit was voor
ons heel bijzonder, want we waren
in dat weekend 25 jaar getrouwd. Na
een prachtig feest op zaterdagavond
moesten we zondag naar Ooij.
Tijdens de erewijn werden we geluk
gewenst door de organiserende
vereniging en kregen we een
prachtige bos bloemen aangeboden.
Het werd zeer op prijs gesteld dat
we gewoon aanwezig waren.
Nu zitten we een paar weken
voor de kermis en zit het er voor
ons bijna op. Wij hopen nog op

Schutterij Onderling Genoegen en Liemers
Harmonie Duiven gaven beiden acte de
présence tijdens het 60 jarig huwelijksfeest
van Gerrit en Lena de Kinkelder dat op 6 juni
j.l. gevierd werd in zaal Gieling te Groessen.
Het uitzonderlijke van dit feest is dat Gerrit
de langst levende oud koning van O.G. is
en dat hij al meer dan 75 jaar lid is van onze
schutterij. Dit verdient zeker een driewerf
Hoera, hoera en nogmaals hoera.

Co Langenbach en
schutterij Onderling Genoegen
Het laatste commando heeft
geklonken! Vierentwintig jaar lid.
Eenentwintig jaar Commandant, in
de ogen van oudere schutters een
schijntje, maar voor mij een hele
tijd, toch heb ik er veel plezier aan
beleefd.
In 1970 kwam ik in Duiven. Velen van
mijn toenmalige kennissen vroegen zich
af ‘wat heb je te zoeken in een dorpje met
2500 inwoners’. Zij hadden het mis. Het
was er oké en dat is het nog steeds!
In 1978 heeft Ton Meister me lid gemaakt.
Jan Wieleman was penningmeester hij was
blij met ieder lid. Toen was net het CCOG
in de brand gevlogen en het feest werd
gehouden in een lappentent.
Ben Nijland van het servicestation schoot
de vogel eraf en werd koning. Dat was
trouwens lachen met Nijland, want de
volgende dag stond naast de benzinepomp
een biertap. Het goudgele nat (met kraag)
stroomde royaal.
Al gauw ging ik met Ton Meister bij de
Lee- enfields onder leiding van wijlen
Niqvist. Die had pas charisma, het straalde
ervan af, hij kende zijn vak, een jongen
van stavast! Sommigen vonden het te
militaristisch en dachten dat ze het wel
beter wisten. Nickvist is al jaren weg maar
ze doen nog steeds hetzelfde kunstje.
De handbooggroep bestond al en Gradus
Hugen vond dat er kruisboogschutters
bij moesten. Het werd een nieuwe
groep. Tijdens het concours was ik hun
Commandant. Het uniform zat me daar
soms wat strak. Nu ook, maar dat komt
omdat het de laatste jaren erg gekrompen
is.
De Kermisschutters:
Vroeger het voetvolk, nu vaak de
geslaagden uit de maatschappij, mensen
met goedbetaalde banen.
De man van de werkvloer, de notaris,
de melkveehouder en de huisdokter. De
techneut, de gepensioneerde en nog veel
anderen. Allemaal mensen met een eigen
mening. Als het om de schutterij gaat
staan zij pal en hebben respect voor het
Koningspaar met hun gevolg. Tijdens de
kermis treffen zij elkaar en hebben dan

heel wat te vertellen, daardoor horen zij
soms de commando’s niet.
Ik was hun Commandant. In het begin
was het wennen, ‘niet alleen voor hen
maar ook voor mij. Als het commando
niet op tijd kwam liepen ze gewoon
door, als anderen niet hadden ingegrepen
hadden ze zo de pui van het CCOG eruit
gelopen. Later werden mijn commando’s,
met een knipoog naar de realiteit, wel
geaccepteerd, zélfs met een enkel foutje.

In de loop der jaren ben ik bevorderd, de
laatste keer tot Majoor. Sommigen zeiden
Schuttersmajoor. Nu ik gepensioneerd ben
wordt het weer als toen ’kermisschutter’!
Volgens onze hoofdcommandant hoef ik
niet meer de loopgraven in.
De kermis: nog steeds een topper, een
geweldig feest. Van de Duivenaren
heb ik veel geleerd, ook de duivense
volksliederen. Maar één heb ik nooit
begrepen. De dames zingen dan: ”Wij
willen seks met een goudvis.” Nou
kan ik me wel iets leukers voorstellen
dan een goudvis!
Mensen van mijn generatie komen
steeds minder naar OG, ik kan er zo
een stel opnoemen zij blijven thuis of
kunnen niet meer zo goed. Jammer
voor hun, maar ik blijf nog even.
De Jaarvergadering, het ultieme uitje
voor de leden van OG . Het is anders
geworden het begint om acht uur en is
vaak, mét ingelaste pauze, om kwart
over negen afgelopen.
Dat van kwart over negen moeten de
vrouwen natuurlijk niet te letterlijk
nemen, want hoe komt het anders dat
het zo laat is geworden?
Rest mij: Bestuur, Schutters,
Functionarissen, Kermisvierders
en niet te vergeten, medewerkers
van CCOG, te bedanken voor hun
loyaliteit jegens mij.
Nog één hartelijke schuttersgroet en
tot ziens op de kermis.
Co Langenbach

Jawel schutters, als we strak in het gelid
met de geweren op gelijke hoogte, met
de borst vooruit en de billen tegen elkaar,
een Eregroet aan het koningspaar en de
bewoners van Thuvine brachten, heb ik
vaak gezegd: ”Schutters, ik ben trots op
jullie!”
Bij deze groep paste het uniform me
pas goed. Daar heb ik geleerd dat een
officier het sabel mag dragen als hij weet
dat hij het alleen zal gebruiken voor een
eresaluut. Dan wordt een officier één met
zijn wapen!

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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Duiven, Groessen en Loo
Als de zomer ten einde loopt, vieren
Duiven, Groessen en Loo kermis en
houden hun schuttersfeesten.
Uit een kerkrekening van de St. Remigiusparochie te Duiven blijkt dat de pastoor in
1754 een bedrag van ƒ 20,- kreeg, voor het
trakteren van de buurtgeestelijken tijdens
kermiszondag. Deze priesters assisteerden
bij de plechtigheden in de processie op de
laatste zondag in s eptember, voorafgaande
aan het feest van de kerkpatroon, op
1 oktober. In 1773 kreeg Alfons Kraijen
fanger te D
 uiven vergunning om gedurende de kermis muziek ten gehore te
brengen. Tussen 1780 en 1800 betaalden
de kasteleins elk jaar belasting om tijdens
de kermis muziek te laten maken in hun
etablissement op de laatste zondag in

Roefeldag
Zaterdag 26 juni stond in het teken
van de Roefeldag voor de Duivense
schooljeugd van 9 t/m 12 jaar. Roefelen
houdt in rondsnuffelen. 107 bedrijven en
instellingen boden de mogelijkheid om een

september. Daaruit blijkt dat het straat
vermaak kleinschalig was en dat de kermis
zich afspeelde in en om de herbergen en
cafés.
Eind september zat het weer niet altijd
mee tijdens de processie. Pastoor-deken
Westerman deed op 24 juli 1888 de
gemeenteraad van Duiven het verzoek om
de kermis een maand vroeger te vieren,
dus op de laatste zondag van augustus
in plaats van eind september. Dat was
zowel voor de boeren als voor de kerk
gustiger. Het verzoek van de pastoor werd
op 25 juli 1888 gehonoreerd; de kermis
werd verschoven naar de laatste zondag
in augustus. Op 26 juli 1896 werd de
schuttersvereniging ‘Onderling Genoegen’
in Duiven opgericht, met als doel: “Het
geven van feestelijkheden tot veredeling
van de genoegens der kermis te Duiven.”

De schutterij vierde tijdens de kermis op
26 tot 28 augustus 1906 haar tienjarig
bestaan. Een feestcommissie zorgde
voor volksvermaken op het feestterrein.
Op zondag werd er een concert gegeven
door de fanfare ‘Excelsior’ uit Duiven; er
waren toneelvoorstellingen en als afsluiting een knallend vuurwerk. In de dagen
erna begon ‘s morgens om negen uur de
schuttersoptocht. Na afloop was er overal
bal tot ‘s avonds elf uur. In de
jaren twintig van de vorige eeuw stond
de kermis nog langs de Dorpsstraat. Later
was dat door toegenomen verkeersdrukte
niet meer mogelijk. Nog steeds houdt
de bevolking van Duiven de processie,
kermis en schutterij in ere.
Bron: Jaarboek Achterhoek en Liemers.

kijkje te nemen. Zo ook bij onze schutterij,
36 kinderen met begeleiding in 6 groepen
verdeeld, bezochten zaterdagmiddag de
schutterij in het CCOG. Daar gaven onze
jeugdvendeliers een demonstratie en de
voorzitter vertelde een stukje historie over
de schutterij. De hand- en kruisbooggroep
bood de kinderen de gelegenheid om te
schieten op de geluksbaan en op kaarten
en daar werd gretig gebruik van gemaakt.
Het was een leuk evenement, dat voor
herhaling vatbaar is.
Met dank aan Piet, Geert, Co, Theo,
Johan, Mark, Marijn, Roy, Leon, David
en Sarah.

Even noteren!
12 september 2004
Concours Mechelen.
24 oktober 2004
Theet van Diektoernooi
(hand en kruisboog).
8 januari 2005
Nieuwjaarsinloopavond
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