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Schuttersvrienden
Als inwoner van de gemeente Duiven
maar ook als voorzitter van schutterij
Onderling Genoegen is het voor mij nog
steeds een spannende vraag wat er in
het Duivense centrum, het hart, gaat
gebeuren.
Door de gemeente is een tweede
hartplan gepresenteerd, na de vele
kritiek op het eerste voorstel. De plaats
waar het nieuwe CCOG nu moet komen
is schuin tegenover het oude gebouw,
waar nu nog sporthal de Spelleward
staat. Dit valt bij menig schutter in
betere aarde dan de vorige plaats (als
het dan toch moet). Toch vragen velen
zich met mij af of alle veranderingen
ook verbeteringen zijn. Dit grote hart in
een relatief klein Duiven. Laten we het
positief bekijken en ervan uit gaan dat
het college van B en W hart heeft voor
de mening van de Duivenaren en ook
hun inspraak ter harte neemt.
Nog maar enkele dagen en we gaan er
weer tegenaan, kermis vieren.
De aanzet wordt ook dit jaar gegeven
door de Liemers Harmonie, die dit
jaar al voor de 25e keer de taptoe
organiseert. Het Remigiusplein,
een prachtig plein, met de kerk als
achtergrond, top muziekkorpsen en
een gezamenlijk optreden van de vijf
muziekkorpsen die onze gemeente rijk
is. Dit belooft toch een prachtige avond
te worden. Schutters kom genieten van
deze avond.
Liemers Harmonie, taptoecommissie,
vrijwilligers en sponsoren proficiat met
dit jubileum. Ga zo door, dankzij u
allen is dit evenement niet meer weg te
denken uit Duiven.
Na het proeven van deze sfeer
nodig ik u uit zondagmorgen voor
de schuttersmis en de processie,
eveneens onlosmakelijk verbonden met
onze kermis.
Daarna barst het feest los met het
orkest Jersey in CCOG, kom gezellig
even binnenlopen, en een pilsje
drinken.
Voor het verdere kermisprogramma
kijk op pagina 5.
Laten we samen van deze dagen
een fijn feest maken zodat we ook
hier kunnen zeggen: dit is Onderling
Genoegen.

Onderling Genoegen op
concours in Lengel
en Herwen
Tijdens het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor in april
jl. in Lengel behaalden onze vendeliers de volgende prijzen:

• De senioren behaalden bij het klassiek vendelen een derde prijs.
• De junioren behaalden een tweede prijs.
• De aspiranten behaalden een tweede prijs.
• Onze senioren werden tweede bij het korpsshowvendelen.
• Voor het Gelders kampioenschap werden de junioren tweede.
Een aantal supporters van Onderling Genoegen die naar het vendelen van onze
vendeliers met veel plezier keken, hadden hogere prijzen verwacht, maar de
jury oordeelde helaas anders. Volgende keer beter zullen we maar zeggen.

Op 1 mei j.l.is Onderling Genoegen op
concours geweest in Herwen, ondanks
de hitte op deze dag behaalden we
goede resultaten:

Ruimte
voor
adressticker

• Voor marcheren behaalden we een eerste prijs.
• Voor defileren behaalden we een eerste prijs.
• De senioren behaalden bij het vendelen een
tweede prijs.
• De jeugd vendeliers behaalden een tweede prijs.
• De aspirant vendeliers behaalden een derde prijs.
• Mark Egging behaalde een eerste prijs bij het solo showvendelen.
• Onze kruisboogschutters hebben ook weer eens van zich laten horen,
zij wonnen de tweede prijs in de klasse B.
• Commandant Frans Dieker werd beste commandant.
• Koningin Marijke Vos werd knuppelkoningin.

Ik wens jullie allen een heel plezierige
kermis en schuttersfeest toe.
P. Mathijssen
voorzitter

Koningin Marijke werd knuppelkoningin in Herwen. Ze toont trots het
door haar bemachtigde schild.

Schuttersproat 1

Federatie in nood, een oproep
Hoewel onze schutterij door velen van
ons als een unieke vereniging wordt
gezien is het verschijnsel “schutterij”
niet uniek. We kennen natuurlijk allemaal
de andere
Duivense
verenigingen. Uit de
regionale
dagbladen
weten we
van schutterijen uit
de regio. De
schutters en de aanhang die mee op
concoursen gaan, weten dat er binnen
Gelderland nog vele tientallen schutterijen en schuttersgilden bestaan die
ook regelmatig samenkomen om de
krachten de meten. Buiten Gelderland
kennen we vooral ook onze Brabantse
gildebroeders en Limburgse schuttersvrienden. Buiten Nederland vinden
we in veel Europese landen een grote
variëteit aan schutterijen, schuttersgilden en andersoortige schuttersverenigingen die allemaal op hun eigen
wijze hun aloude schutterstradities in
ere houden.
Al die schutterijen die gelijksoortige
doelen nastreven zijn natuurlijk er bij
gebaat om zich op enigerlei wijze te
organiseren. Als je je organiseert dan
sta je sterker naar partijen waar je mee
te maken hebt. Als je je organiseert
dan kun je door het organiseren van
wedstrijden en andere evenementen er
ook voor zorgen dat de kwaliteit van
de activiteiten van je eigen vereniging
niet wegzakt. Competitie zorgt er voor
dat je je best blijft doen om je zo goed
mogelijk te presenteren. Samenkomen met andere schutterijen zorgt er
voor dat je leert van die anderen en op
ideeën komt die je eigen functioneren
kunnen verbeteren.
Binnen Gelderland hebben meer dan
60 schutterijen en schuttersgilden zich
verenigd in de Federatie van Gelderse
schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus. Binnen die Federatie bestaan
vier kringen. Onze schutterij is aangesloten bij de kring De Liemers. Daarnaast kennen we nog de kring Didam,
de kring De Achterhoek en de kring
Rijk van Nijmegen/De Betuwe.

Schuttersproat 2

De Gelderse Federatie houdt zich naar
de buitenwereld toe vooral bezig met
coordinatie en organisatorische ondersteuning van een 10-tal federatieve en
kring-evenementen. Daarbij zorgt de
federatie voor de regelgeving van de
wedstrijden en levert mensen voor de
jurering van die wedstrijden. Een actieve schietcommissie en een college
van juryleden zorgen er voor dat een
en ander in goede banen wordt geleid
en kundig wordt gejureerd.
Daarnaast is de federatie ook gesprekspartner, namens de aangesloten
verenigingen voor de provinciale en
landelijke overheid. Zo hebben mensen vanuit de federatie meegedacht
met landelijke wetgeving rond het
schieten in de openlucht en het verminderen van de milieu-effecten door
het lood dat hierdoor in de natuur
terecht komt. Op dit moment staat de
nieuwe wapenwetgeving in het centrum van de belangstelling. Als het aan
de overheid ligt dan moet iedereen (en
dan bedoelt men ook IEDEREEN) die
met een vuurwapen wil schieten lid
zijn van de KNSA, de koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Dit zou
voor ons betekenen dat ieder lid van
Onderling Genoegen die met de kermis mee zou willen doen met prijs of
koningschieten ingeschreven moet zijn
bij die KNSA en daarvoor ook de contributie moet betalen. En dat geldt dan
voor alle 15 tot 20.000 schutters die
Gelderland rijk is. Je kunt je voorstellen dat je daar alleen in georganiseerd
verband iets aan kunt veranderen. De
Federatie neemt nu, in samenwerking
met de Brabantse en Limburgse federaties die taak op zich.

het nauwelijks van de overgebleven
bestuurders verlangd worden dat zij
alle belangen van de aangesloten verenigingen goed kunnen behartigen.
De federatie mist op dit moment in
ieder geval een voorzitter en een secretaris. Twee spilfuncties binnen haar
organisatie die juist nu belangrijk zijn
om de Gelderse schutterijen een gezicht naar buiten te geven. Daarnaast
is versterking van het bestuur in de
breedte sterk gewenst.
Onderling Genoegen heeft van oudsher
altijd een actieve rol gespeeld binnen
de Gelderse Federatie. Een van de
oprichters van de Federatie was oud
burgemeester van Duiven en oud-erevoorzitter van Onderling Genoegen
Baron Sloet tot Everlo. Prominent
schuttersraad-lid en oud-vendelcommandant Gradus Hugen heeft jarenlang
zitting gehad in het federatiebestuur
en in het college van juryleden. Oudsecretaris Jan de Beijer is een tijdlang
voorzitter geweest van het jurycollege.
En ondergetekende zelf is 15 jaar lang
secretaris en bestuurslid geweest.
Op dit moment is “onze” Marten
Hoekstra, secretaris van de kring De
Liemers, waarnemend lid van het federatiebestuur om tijdelijk dit bestuur te
versterken.
Mijn oproep is duidelijk. Binnen Onderling Genoegen zitten velen die het
schutterswezen een warm hart toedragen. Binnen Onderling Genoegen
zitten zeker ook mensen die in staat
zijn een federatieve bestuursfunctie op
een goede manier inhoud te geven. De
vraag is nu alleen… Wie kan, wie wil
en wie durft…..
Heb je interesse? Neem contact op met
Marten Hoekstra of met
Jullie hoofdcommandant,
Frans Dieker

De Gelderse Federatie is dus belangrijk voor het functioneren van schutterijen en schuttersgilden in Gelderland. Voor meer informatie over de federaDe federatie is dus belangrijk voor
tie: www.schuttersnet.nl
Onderling Genoegen.
De federatie
!!! Noodkreet federatiebestuur !!!
verkeert op dit
moment echter in
Bij deze delen wij u mede dat met
grote nood. Door
ingang van heden het secretariaat
het vertrek van een
van de Gelderse Federatie van
aantal mensen die
Schutterijen ‘St. Hubertus’ tot nader
vele jaren de fedeorder gesloten is.
ratie gediend hebben is het bestuur
op dit moment
sterk onderbemenst. Zoals de
situatie nu is kan

Club van 110 nader toegelicht
Zoals al eerder beschreven
in deze editie van
Schuttersproat, bestaat
Schutterij Onderling
Genoegen volgend jaar 110
jaar. Dit heugelijke feit zal
niet ongemerkt aan Duiven
e.o. voorbij gaan. Daarom
staat 2006 in het teken van
jubileum festiviteiten.
Onze penningmeester heeft een
begroting gemaakt van de kosten
die wij voor volgend jaar kunnen
verwachten. Het zal duidelijk zijn dat
de schutterij zonder te hoeven interen
uit deze kosten wil komen.
Daarom is het idee gelanceerd om de
Club van 110 te benoemen. Deze club
zal o.a. bestaan uit (hoofd) sponsoren,
donateurs en (zeer trouwe) leden.
Het proces van beleid maken en het
zoeken, vinden en werken met een
sponsor bestaat uit een aantal stappen.
De afgelopen maanden zijn de eerste
stappen gezet voor het opstellen van
een sponsorbeleid. Om toekomstige
sponsoren te werven zal een duidelijk
en inhoudelijk goed sponsorplan
binnen Schutterij Onderling Genoegen
aanwezig moeten zijn.
Waarom sponsor worden van
Schutterij Onderling Genoegen?
Voor bedrijven is sponsoring een

instrument om communicatiedoelstellingen na te streven. Dit kan zijn:
vergroten naamsbekendheid, vergroten
interne motivatie van werknemers,
imagoversterking via associatie met de
schutterij, vervullen maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Andere
motieven zijn het verhogen van de
omzet, verkrijgen van gastvrijheid en
persoonlijke motieven.
Vormen van sponsoring

De Club van 110 kan voor een
activiteit verschillende middelen ter
beschikking stellen:
- Financieel: de sponsor geeft een
financiële bijdrage.
- Materieel: de sponsor stelt
goederen gratis of tegen een
aantrekkelijke prijs ter beschikking.

- Accommodatie: de sponsor
stelt gratis of met reductie een
accommodatie ter beschikking.
- Adviezen, dienstverlening en
begeleiding: de sponsor stelt zijn
kennis en ervaring ter beschikking
(bijvoorbeeld door de inzet van een
medewerker).
- Communicatie: de sponsor
drukt bijvoorbeeld posters en
programmaboekjes en plaatst
advertenties.

Reinhold Kelderman
Henk Verhaaf
Herman Booltink
Ben Berends

0316 - 262332
0316 - 264800
0316 - 283599
0316 - 261702

Help mee aan het 110 jarig OG.

Na de kermis zal de sponsorcommissie
beginnen met het benaderen van
(potentiële) sponsoren voor de Club
van 110. Wij kunnen ons voorstellen
dat u nu al geïnteresseerd bent om
deel te nemen in de Club van 110.
In dat geval adviseren wij u om de
sponsorcommissie te benaderen door
contact op te nemen met een van
nevenstaande leden:

Beste schutters en schutteressen?
Op zaterdag 27 augustus dit jaar gaat
om 20.00 uur de 25e Taptoe Duiven van
start op het Remigiusplein. Elk jaar weer,
25 jaar onafgebroken een taptoe, als het
begin van de traditionele feestelijkheden,
processie, kermis en schuttersfeest.
Vijfentwintig keer, mede dankzij de inzet
van jullie schutters is er een schitterende
traditie opgebouwd.Ook dit jaar hebben
we jullie hulp weer nodig.
De Taptoecommissie heeft dit jaar een
speciaal programma op hoog niveau, met
alleen topkorpsen, kunnen samenstellen.
Het Arnhem Trompetters Korps ATK
zal een gala show brengen en een show
op klompen. Er zijn optredens van de
Flora Band uit Rijnsburg, Kunst en
Genoegen uit Leiden en van de beroemde
scoutingband `Arnhem Band`. Allemaal
korpsen uit de topklasse.
Maar ook het Lee-Enfield korps van jullie
eigen schutterij doet mee, met naar ik heb
begrepen een schitterde show. Dat moet
ook wel om niet af te steken tegen de
andere korpsen.
Het regionale accent wordt dit jaar bereikt
door het gezamenlijke optreden van

KDO Groessen, St Andries Groessen,
Excelsior uit Loo, St.Remigius Duiven
en de Liemers Harmonie Duiven. In het
stuk 1812 zit mooie muziek en er zitten
de nodige knallen in, dat zal jullie als
schutters aanspreken.
Natuurlijk wordt deze grandioze show
geopend en gesloten door onze eigen
LHD met aan het hoofd onze tamboermaître Eddy. Jullie schutters, die hand en
spandiensten verlenen tijdens de show
in hun schuttersuniformen geven een
bijzonder cachet aan het geheel.
We mogen dit jaar weer een beroep doen
op de medewerking van jullie schutters en
zullen er samen weer een echt feest voor
oog en oor van maken, een evenement dat
het begin van het schuttersfeest markeert.
Dus tot ziens op de vrijwilligersvergadering
op maandag 22 augustus a.s. om 20.00
uur in het repetitielokaal van de Liemers
Harmonie, Het Muziekhuus.
Theo Gies,
Voorzitter Taptoecommissie
van de Liemers Harmonie Duiven.

Schuttersproat 3

Het is super om een jaar lang koning te
zijn van Schutterij Onderling Genoegen
Het afgelopen jaar heb ik “super” gevonden. Het is zoiets moois om het allemaal
mee te mogen maken.
Mijn moeder had een kaarsje opgestoken,
volgens haar kon het al niet meer mis
gaan. Maar toch moet de vogel er eerst
nog af. Mijn vader stond vooraan toe te
kijken. Na de loting zijn we gaan schieten.
Het was heel spannend want alle vier wilden we het graag. Na de zoveelste ronde
schoot ik hem weer een stuk los. Ik dacht:
nu kom ik niet meer aan de beurt, pech!
Maar toch, ik mocht nog een keer schieten
en raak na het 41e schot. Op dat moment
gaat er zoveel door je heen. Ik kon het wel
uitschreeuwen van blijdschap. Ja ik heb
hem en keek naar mijn vader. Hij heeft mij
gefeliciteerd en is mijn moeder gaan halen
Het bestuur kwam gelijk naar mij toe om
mij te feliciteren. En dan ga je de schouders op de zaal in. Het feest was voor
Marijke en mij begonnen.

Na het hoogleven stond er een ellenlange
rij met schutters om ons te feliciteren.
Het hield niet op.
Die middag zijn wij geïnstalleerd. Dat
was zeer indrukwekkend. ´s Avonds toen
wij bij de zaal kwamen stonden familie en
vrienden ons op te wachten. Samen zijn
we de zaal in gegaan terwijl het Wilhelmus werd gespeeld. Dat is gigantisch…
het kippenvel stond op onze armen. We
zien dat natuurlijk elke keer maar nu loop
je daar zelf.
Halverwege de avond kwamen onze campingvrienden (sommige moesten wel zeker
11⁄2 uur rijden) om samen met ons feest te
vieren. Iedereen ging uit z’n dak.
Dinsdag ‘s morgens thuis alles druk in
de weer. Mijn zusters en vrienden stonden
broodjes te smeren. Marijke stond ondertussen de schutterskleding van de mannen
te strijken. Het was teamwork. Ik voelde
mij echt de koning te rijk
Schuttersproat 4

Het ophalen was een hele ervaring. Je ziet
het nu van de andere kant. De Lee
Enfields en boogschutters hadden een
boog gemaakt, de Lee Enfields traden ook
nog op met een eigen show.
Na een pilsje drinken op naar Thuvine.
Het is bijzonder om daar op bezoek te
gaan. Je ziet het koningspaar en de mensen van Thuvine met volle teugen genieten. ’s Middags en ’s avonds werd het feest
voortgezet in de zaal.
De bestuursleden kwamen binnen in jagerskleding om de vos te vangen maar dat
lukte natuurlijk niet.
De woensdagavond was ook weer super
gezellig. Na het uitreiken van de speldjes
en bloemen aan de jubilarissen kreeg Daan
een onderscheiding, omdat hij als vrijwilliger werd aangesteld bij de Lee Enfields.
Tante Agnes Vos kwam ook nog even
langs met bloemen van neven en nichten
uit Weesp. Michel sloeg helemaal de klok:
hij kwam voor ons zingen.
Dat heeft ons diep geraakt.
Geweldig.
We hebben die avond tot
kwart voor twee doorgefeest. Het was een groot
saamhorigheids feest.
Geweldig. We hebben met
een heel stel midden in de
zaal koffie gedronken en
zijn door gegaan tot in de
kleine uurtjes.
Mechelen
’s Morgens vertrokken we
met 3 bussen.In de bus
hadden we al schik voor
tien. De één had broodjes
bij zich, de ander metworst, voor ieder wat wils. Na ruim 2 1⁄2
uur rijden kwamen we in Mechelen aan.
We werden gelijk naar het stadhuis begeleid en hebben daar een broodmaaltijd
gehad. Na de maaltijd hebben we heerlijk
met z’n allen op een terrasje gezeten.
Daarna moesten we ons opstellen, door de
stad lopen en defileren. Onze schutterij en
de muziek hebben een serenade gebracht.
De mensen keken hun ogen uit.
We gingen ook klokjes vangen “uit de
lucht”. We waren allemaal zo fanatiek met
het vangen, dat de voorzitter, Piet
Mathijssen, over het plein heen rolde.
Gelukkig heeft hij het er zonder kleerscheuren van afgebracht. Achteraf hebben
we er ontzettend om moeten lachen. Op
het laatst werden er prijzen uitgereikt. Wij
kregen de prijs het “schoonste inkomen”.
We hadden deze dag niet willen missen.
In oktober zijn we bij het gilde op bezoek
geweest. Patroonfeest van het Gilde

St. Remigius. Eerst een heilige mis daarna
in een optocht door Duiven naar hun clubhuis.
Daar hebben we samen van de koffietafel
mogen genieten. We hebben nog meegedaan aan een schietwedstrijd en zijn na
een drankje weer naar huis gegaan.
Het is mooi dat wij dit feest samen op
uitnodiging van het gilde mee mochten
vieren.
De nieuwjaarsreceptie was ook heel gezellig. Het is fijn om elkaar een gelukkig
nieuwjaar toe te wensen onder het genot
van een drankje en een dansje. Na een
paar rustige maanden is het prettig om
elkaar weer te zien en bij te kletsen.
30 april koninginnedag
Ook dat was weer een hele ervaring.
Al die mensen langs de weg en bij het
gemeentehuis. Toen de burgervader begon
te spreken was iedereen wakker. Wat een
stem heeft die man. Het Wilhelmus werd
natuurlijk ook gespeeld. Dat doet je wel
wat. Het zet je ondertussen wel aan het
denken dat je dit allemaal mag meemaken
op het podium naast alle prominenten.
’s Zondags 1 mei op naar Herwen (kringdag). Het was weer heerlijk weer. Er zaten
veel mensen langs de weg naar alle schutterijen te kijken. Ook onze vaste supporters waren weer van de partij.
We hebben daar ook nog wat prijzen weg
weten te slepen maar dat lezen jullie wel
in de schuttersproat.
Dodenherdenking
Voor het eerst hebben we met de schutterij, op 4 mei, de gesneuvelde soldaten
herdacht. Na een oecumenische viering
liepen we met het Gilde st. Remigius in
optocht terwijl de trom sloeg naar het herdenkingsmonument. Het Wilhelmus werd
gespeeld en een meisje van het Candea las
een gedicht voor. We hebben er bloemen
neergelegd en alle gesneuvelde mensen
herdacht.
Als je dit leest zit het koningschap voor
ons er al bijna weer op alhoewel, de taptoe, de schuttersmis en de maandagmorgen
zullen ook prachtige belevenissen zijn.
Deze ervaringen zouden wij voor geen
goud hebben willen missen. Wij hebben
grote bewondering voor het bestuur. Ze
hebben ons op handen gedragen en geweldig begeleid.
Verder willen wij ook de familie, buren
en vrienden bedanken voor de goede
hulp, want zonder hun zouden wij niet zo
ongestoord hebben kunnen genieten van
dit geweldige feest.
Koning en koninging Theo en Marijke Vos

Programma Duivense Kermis 2005
Schutterij Onderling Genoegen
Zondag 28 aug:

Maandag 29 aug:

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

8.30 u.
8.45 u.

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

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

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.

De deur van ccog is
los, nao de processie.
Kom der
maor in, nem
een pilsje, en
met de meziek
van Jersey
Ku`j ok nog
een dansje maken.

Beschuutpap
Dinsdag 30 aug:

8.30 u.
8.45 u.
11.00 u.
11.15 u.
12.00 u.
15.30 u.
19.00 u.
19.30 u.
20.30 u.
24.00 u.

Opstellen schutterij bij het CCOG.
Afhalen nieuwe koningspaar
Zaal open en aanvang dansen in het CCOG.
Vendelhulde Huize “Thuvine”.
tot 13.30 u. schieten op de geluksbaan voor
dames van de leden.
Einde dansen.
Zaal open CCOG.
Aanvang dansen.
Prijsuitreiking geluksbaan schieten.
Einde dansen.

Nim `n diêp bord
En leg der `n beschuut in.
Giêt `n läögske glujende
zuutemelk
aover de beschuut.
Smiet der wat suker aoverheer
En druk met de ziedkant van
`n lêpel de beschuut in kleine
pruumkes;
Met de kop veuraover
Baove `t bord
Naor binne laepele;

Woensdag 31 aug: Schuttersfeest
19.00 u. Zaal open CCOG
18.45 u. Opstellen schutterij bij CCOG
19.00 u. Afhalen Koningspaar.
19.30 u. Aanvang dansen.
20.15 u. Huldiging jubilarissen.
0.30 u. 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 701.
Uw nummer staat vermeld op de lidmaatschapskaart.
De personen, die de contributie betaald hebben, maar
geen lidmaatschapskaart hebben ontvangen, kunnen deze

Te gebruuke as `n baojem
veur de kermis.
( en mien bruur is der
groot met gewodde!)
Harman
alsnog ophalen op vrijdag 26 aug. 2005 van 19.00 uur tot
21.00 uur in het CCOG. Voor te late betaling zijn € 3,40
administratiekosten verschuldigd .
Tevens is er op deze avond de 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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Roefelen bij Onderling Genoegen
Zaterdag 4 juni j.l. stond
Duiven weer in het teken
van de jaarlijkse roefeldag.
Roefelen betekent snuffelen.
Ruim 900 kinderen hadden zich
opgegeven bij de organisatie,om
bij bedrijven,winkels en instellingen rond te snuffelen,zo ook

bij Onderling Genoegen. Verdeeld over de middag kwamen
er 3 groepen van 12 kinderen.Er
werd verteld over het ontstaan
van de schutterij en de functie in
deze tijd. Ook de uitleg van de
handboog en kruisboog was interessant. Er was daar dan ook een
luisterend oor voor.
De demonstratie
die onze jeugd
vendeliers gaven oogstte
applaus, Hierna
pakte sommige
kinderen een
vaandel om mee
te oefenen. Dat
ze daarna nog
op een geluksbaan mochten
schieten was
echt tof.

Bedankt:
Johan met zijn vendeliers: Marijn-Tom-JeroenDavid-Sarah-Roy-Leon
H&K Groep: Saskia-Marc-Hans-Mark
Bestuur: Geert

Beste lezers van Schuttersproat
Graag willen wij u uitnodigen om voor de volgende editie van
Schuttersproat ( Maart 2006 ) een leuk artikel te schrijven. De inhoud van
dat artikel moet iets met onze schutterij te maken hebben zoals: leuke
anekdotes tijdens kermissen of concoursen. Het mag ook gaan over
een ervaring die is opgedaan in de kerk of tijdens de processie. U kunt
natuurlijk ook schrijven over de historie van het koning schieten, vogel
knuppelen, prijsschieten of ringsteken. Maar ook over een of meerdere
secties van de functionarissen is genoeg te melden.Voor, tijdens en na de
kermis wordt er dagen lang gesproken over de schutterij, wij als redactie
zouden het erg waarderen als een van u de pen ter hand neemt en ons
“ trouwe lezers “ deelgenoot maakt van uw ( leuke ) ervaring met onze
schutterij.
Wie van u gaat op deze uitnodiging in?

Namens Thuvine ontvangt
Anneke Harmsen een houten
vogel, aangereikt door Theet
van Diek van Schutterij
Onderling Genoegen.

Ze hier het
eindresultaat: de
vogel is vogelvrij
aan de vlaggenmast
bij Thuvine
geplaatst.

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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In the picture

Op een zonnige middag was
ik op bezoek bij Piet en Rikie
Driessen aan de Lindelaan.
De reden van mijn bezoek was
een verhaaltje te schrijven
i.v.m. met het afscheid van Piet
als functionaris bij onze schutterij afgelopen jaar.

Piet geboren in Duiven op 2 augustus
1939, begon zijn loopbaan bij Onderling
Genoegen na zijn diensttijd op 22 jarige
leeftijd.
Gradus Hugen was in 1961 de grote
gangmaker achter het oprichten van een
keurkorps en vroeg Piet om hier bij te
komen.
Echter door te weinig animo ging dit
korps al snel ter ziele in 1964 en gingen
de meeste leden van dit keurkorps naar
de vendeliers.
Dit vendelkorps werd in die tijd erg populair. We vendelden wel met een man
of 15. Met Hent Roelofs als voordraaier
werd er `s zondagsmorgens geoefend bij
Hent in de wei tussen de schapenkeutels. Je moest er niet gek van opkijken als je met de sporen van de schapen
aan broek en schoenen weer thuis kwam,
aldus Piet.
In die tijd was hij buschauffeur en reed
hij met een bus van Connexxion de
schutterij in zijn schutterstenue naar een
concours in Angeren. De schutterij wist
wel beter, maar toen Piet in Angeren
weg reed was de politie, die dacht dat

een rare schutter achter het stuur was
gekropen, te verbouwereerd om snel te
reageren en had het nakijken. De schutters lagen in een deuk.
In 1980 moest hij het vendelen opgeven,
omdat dit vanwege zijn gezondheid niet
meer lukte en teveel inspanning kostte.
Hij kwam toen bij het officierenkorps.
In 1966 schoot Piet koning, wat in die tijd
nog niet zoveel voorstelde. Daarom probeerde hij nog eens koning te schieten in
1983, wat nog lukte ook.
Deze keer maakte het koningspaar zijn
van Onderling Genoegen veel indruk op
Piet en Rikie.

Het jaar 1991 was voor hen een jubileumjaar, ze waren 25 jaar getrouwd en
Piet werkte 25 jaar bij de Rijkswaterstaat.
Zijn eerste koningsschot was inmiddels
ook al 25 jaar geleden, en meteen een
goede reden om het nog eens te proberen. Het lukte ook nog. Piet werd voor de
derde keer koning van Onderling Genoegen, iets wat maar weinigen kunnen zeggen. Ook deze laatste keer hebben ze er
intens van genoten.
Tijdens een concours in Gendt in 1984
schoot Piet de romp van de vogel naar
beneden, wat hem natuurlijk een prijs
opleverde, maar een kusje van de kersenkoningin ging hem langs de neus
omdat commandant Gradus Hugen er als
de kippen bij was om die prijs, en vooral
dat kusje in ontvangst te nemen.
Piet was erg teleurgesteld, maar zijn
vrienden nodigden deze kersenkoningin
uit om tijdens de kermis naar Duiven te
komen, en zo kreeg Piet alsnog zijn kusje.
De schutters, waarvan Piet in 1996 commandant werd wisten precies wat ze aan
hem hadden en konden het goed met
hem vinden, ook voor Piet was dit een
plezierige tijd. Echter toen zijn gezondheid, en vooral het lopen, moeilijker werd,
moest hij met pijn in zijn hart beslissen
om te stoppen als commandant.
Als schutter in hart en nieren blijft Piet
betrokken bij Onderling Genoegen en
geeft nu instructies en sabeloefeningen
aan de commandanten en officieren.
Wij wensen hem en Rikie nog heel veel
plezier bij Onderling Genoegen.

Nieuws over het 110 jarig bestaan in 2006
Zoals de meeste onder u wel zullen weten
viert Schutterij Onderling Genoegen
volgend jaar het 110 jarig bestaan. Wij
laten dit heugelijke feit niet stilletjes aan
ons voorbij gaan, integendeel zelfs, want de
volgende festiviteiten zijn in voorbereiding:
• Op zaterdag 13 mei is een jubileum
feestdag ingepland met o.a. een
kerkdienst, rondgang door Duiven,
gezamenlijke broodmaaltijd, ringsteken
te paard, koning der koningen schieten.
Natuurlijk is er in de middag ook volop
gelegenheid om te dansen, te praten,
een glas te heffen of te kijken naar
de nostalgische jubileumactiviteiten.
Als slot van die dag ontbreekt de
feestavond niet, want dat belooft een
ouderwets oergezellige avond te gaan
worden.
• Voor zaterdag 20 mei bereiden we een
activiteit voor, waar wij u later meer
over willen vertellen.
• Op zondag 21 mei organiseren wij

een federatief schuttersconcours op
en rond het terrein van voetbalclub
D.V.V.
Tot zover een globaal verslag van de
geplande festiviteiten. U zult begrijpen
dat alle commissies die hieraan werken
een beroep op u kunnen doen om u te
vragen bij de voorbereidingen en / of
uitvoering hiervan. Natuurlijk zijn er
onder u ook mensen die zich vrijwillig
willen aanmelden: Dat kan. Neem in
dat geval s.v.p. contact op
met ons secretariaat via
e-mail adres
schutterij-og@planet.nl
of via telefoonnummer
0316-261325.

Hulde aan onze
jubilarissen
Wij feliciteren:
40 jaar lid: H. Peer
B. van Hummel
W. Brands
J. Bisseling
60 jaar lid: J. Otten
G. van Beersum
H. van Brandenburg
J. Dieker
J. Spaan
G. Wieleman
25 jaar
functionaris: B. Nijland

In de volgende
Schuttersproat gaan wij
u verder informeren over
het programma rondom
het 110 jarig bestaan.
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De barricade

goede oogst. De schutterij trok dan
door de landerijen, het vaandel voorop
Wanneer het koningspaar tijdens de
en daarachter de bielemannen met bijl
kermis wordt opgehaald, is er meestal
en pikhouweel.
voor de woning van het koningspaar
De taak van de bielemannen was toen
een barricade of versperring gemaakt.
het opruimen van de omgewaaide
Sommige verhalen geven aan dat de
bomen en de takken die uit de bomen
koning door de buurt wordt beschermd waren gewaaid. Zij werden dan betegen indringers, door een versperloond met drank en worst. In Limburg
ring voor zijn deur te bouwen. Als de
kende men ook bij de katholieke proschutterij komt om deze koning af te
cessies bielemannen.
halen, gaan de bielemannen voorop om Ook daar was hun taak het opruimen
deze barricade op te ruimen. Ook kan
van de versperringen, maar dan opgehet zijn dat de barricade is afgeleid uit worpen door protestanten of anders
lang vervlogen tijden, toen dorpen en
denkenden. Tegenwoordig moet de
steden nog uitgestrekt waren en boebarricade die door de buurt of door
ren hun grond bewerkten en oogsten.
vrienden wordt opgeworpen in een
De straten waren niet meer dan paden
half uurtje te verwijderen zijn door de
vol met karrensporen of bospaden,
bielemannen.
die bezaaid konden liggen met takken
Dit was vroeger wel anders. In de geof omgewaaide bomen. Elk jaar werd
schiedenis van Onderling Genoegen
feest gevierd om te danken voor een
hebben we verschillende keren meegemaakt dat er een tractor
of zelfs de brandweer aan te
pas moest komen om de versperring op te ruimen.
Ook kunnen velen van ons
zich nog de koude douche
herinneren toen de barricade,
in dit geval een welboom
(grote ijzeren rol om land
plat te walsen) in een sloot
werd gerold, en het water
omhoog stuwde.
Tijdens concoursen is het
Voordat koning Wim Krum op kermisdinsdag in 1967
zo snel mogelijk door hakin Welleveld kon worden opgehaald, moest eerst een
ken van een boomstam nog
flinke brandende versperring worden opgeruimd.

steeds een wedstrijdonderdeel.
Ook het bouwen van een barricade is
bij Onderling Genoegen nog altijd een
traditie, die vaak zorgt voor hilariteit
en ons herinnert aan lang vervlogen
tijden.
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