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Schuttersvrienden
Aan de heer W. Peters hebben we te danken
dat in 1896 schutterij Onderling Genoegen werd
opgericht. En dankzij de inzet van heel velen
door de jaren heen, is Onderling Genoegen nu
110 jaren later een bloeiende vereniging met
meer dan 800 leden, waaronder zo`n 100 functionarissen.
Ofschoon sommigen zich zorgen maken over
het voortbestaan van onze schutterij, ben ik
van mening dat ook in de huidige tijd plaats en
waardering is voor culturele verenigingen zoals
schutterijen. Natuurlijk is de tijd veranderd, maar
wanneer we ons samen blijven inzetten voor
onze vereniging, zie ik de toekomst van Onderling Genoegen vol vertrouwen tegemoet.
Een gezellige nieuwjaarsinloop en onze jaarvergadering hebben we alweer achter de rug,
en nu maken we ons op voor de jubileumviering en het schuttersconcours. Elders in deze
Schuttersproat kunt u het programma lezen. Het
belooft een groots spektakel te worden.
Allereerst onze feestdag (13 mei) waarop we al
vroeg starten met een Eucharistieviering in de
kerk en luisteren naar de feestelijke klanken van
Liemers Harmonie en Middenkoor.
Na een gezamenlijke broodmaaltijd gaan we
ringsteken en koning der koningen schieten.
En natuurlijk is er feest. Overdag met muziek
van Jersey en `s avonds met muziek van
Commercial Break.
Een week later op zaterdagavond is er een
feestavond, toegankelijk voor iedereen, met
muziek van de Retteketet showband. Hiervoor
wordt een grote tent geplaatst bij de voetbalvelden van DVV.
Op zondag 21 mei is dan het schuttersconcours,
waarvoor zich maar liefst 21 schutterijen en gilden hebben opgegeven, waaronder uit het Limburgse Stramproy en het Belgische Mechelen.
Bij deze nodig ik dan ook onze leden van harte
uit om zowel de zaterdag als de zondag te
komen genieten van dit muzikale en kleurrijke
evenement.
Veel mensen zijn aan het werk om alles te regelen en ook tijdens de feestdagen zullen veel
vrijwilligers in touw zijn.
Al diegenen die zich al aangemeld hebben en
hopelijk nog zullen aanmelden als vrijwilliger,
alvast bedankt voor jullie inzet, zonder jullie lukt
het gewoon niet.
Samen kunnen we van dit jubileum ware feestdagen maken waar we nog lang en met veel
plezier op terug zullen kijken.
Ik hoop dat u allen zoveel mogelijk deelneemt
aan de festiviteiten zodat we de naam Onderling
Genoegen eer aan doen.
Ik wens u allen een heel fijn ’schuttersjubileumjaar’ toe.
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Bent u al lid van de KNSA?
Binnen het Nederlandse schutterswereldje praten ze er al een
tijdje over. Misschien hebt u er
ook al iets over gehoord. Het
gaat om de circulaire Wapens
en munitie 2005. Deze CWM
2005 bevat een aantal beleidswijzigingen op het gebied van
het legale wapenbezit. De wijzigingen zijn mede ingegeven
door de (recente) maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn
de criteria voor het antecedenten onderzoek vereenvoudigd
en tevens zijn de mogelijkheden
om een wapenvergunning te
weigeren of in te trekken verruimd. Ook zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van
een wapenvergunning aangescherpt.
Op zich zijn dit allemaal zaken waar wij als
rechtgeaarde schutters weinig problemen
mee hebben. Onze veiligheid is immers in
het geding en daar hebben we best iets
voor over.
Toch heeft die circulaire voor de Nederlandse
schutterijen en schuttersgilden een heel
vervelende consequentie.
Waar hebben we het dan over? In de eerste plaats stelt de wetgever de verplichting
dat een vereniging alleen over vuurwapens
mag beschikken wanneer de vereniging is
aangesloten bij de KNSA, de Koninklijke
Nederlandse Schutters Associatie.
De letterlijke tekst luidt als volgt:
“Aan bij de KNSA aangesloten schietverenigingen kan een verlof worden verleend tot het voorhanden hebben van vuurwapens, die aan die vereniging toebehoren
en die bestemd zijn voor gebruik door de
leden van die vereniging. Verenigingen die
niet bij de KNSA zijn aangesloten komen
dus niet in aanmerking voor de verlening
van een verenigingsverlof.”
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Geldt dat dan ook voor ons? Jazeker, onze
schutterij beschikt immers over een aantal
vuurwapens die aan de leden ter beschikking worden gesteld. Iedereen kent onze
voorladers die we gebruiken bij het koningschieten. Nou…., zult u zeggen, dan zoekt
O.G. toch gewoon aansluiting bij de KNSA.
Dan zijn we er mooi vanaf en voldoen we
aan de regels.
Was het maar zo eenvoudig. In de circulaire staat namelijk nog een bepaling waar
we mee te maken hebben. Ook hier weer
de letterlijke tekst:
“Het gebruik van de op het verenigingsverlof vermelde verenigingsvuurwapens is
uitsluitend toegestaan aan:
• (aspirant) leden van een schietvereniging die in het bezit zijn van
een geldige KNSA licentie (hierna te
noemen licentiehouders);
• introducés, conform de regeling voor
promotieactiviteiten en introducés”
Als dat ook voor ons geldt, en dat doet het,
dan betekent dit dat iedereen die tijdens de
kermis een schot op de vogel wil wagen in
het bezit moet zijn van een geldige KNSA
licentie. Dit lijkt niet eens zo’n probleem,
totdat je hoort dat je voor dat lidmaatschap
van de KNSA een contributie van rond de
25 Euro per lid verschuldigd bent. En dat is
misschien wel erg veel gevraagd voor die
paar schoten per jaar.
Misschien kunnen we nog onder de regeling uit via de introductieregeling. De
schietvereniging (lees O.G.) mag introducés toelaten tot de schietactiviteit. Dat
betekent overigens wel dat je nog steeds
aan strenge regels moet voldoen. Bovendien geldt er een grens van maximaal 3
deelnames per jaar. Voor de meesten van
ons is dat wel voldoende. Maar het is nog
niet duidelijk of “leden” van een vereniging
wel als “introducé” mogen worden beschouwd. Bovendien zal onze koning wel
vaker per jaar schieten. En om nu bij de
voorwaarden voor het koningschieten ook
het KNSA-lidmaatschap verplicht te stellen
lijkt ons ook niet bevorderlijk voor het aantal aanmeldingen.
De 3 grote Nederlandse schuttersfederaties, waaronder onze eigen Gelderse federatie St. Hubertus, maken zich ernstige
zorgen over bovenstaande problematiek.

Inmiddels zijn er al gesprekken gevoerd met het
ministerie van justitie om
te bekijken of de leden van de gilden en
schutterijen een uitzonderingspositie in
kunnen nemen. Het kan natuurlijk niet zo
zijn dat een van onze belangrijkste tradities, het koningschieten, door deze circulaire praktisch onmogelijk wordt gemaakt.
In een brief van het ministerie van justitie
van 10 januari j.l. staat de volgende tekst:
“Tot slot wil ik u nog informeren over het
feit, dat er op 14 december 2005 een overleg heeft plaatsgehad tussen de drie federaties van schutterijen / schuttersgilden,
de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en diverse vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie. Naar
aanleiding van dit overleg zal op korte
termijn een vervolgoverleg plaatsvinden
tussen de federaties en de KNSA waarin
gekeken zal worden naar de wijze waarop
de federaties een plaats kunnen krijgen
binnen de KNSA-structuur zonder dat
de bijzondere historische tradities en het
voortbestaan van de schutterijen daarbij in
gevaar komen. Ik zal u hierover zo spoedig
mogelijk nader informeren.”
Het lijkt er op dat er enige bereidheid is bij
de wetgever om met ons mee te denken.
Toch zullen we er mogelijk niet onder uit
komen dat we op een of nadere manier
met onze voorladers onder de hoede
van de KNSA gaan vallen. We wachten
gespannen af.
Jullie hoofdcommandant,
Frans Dieker
Voor wie meer wil weten, de volledige
tekst van de circulaire is te vinden op
internet: www.justitie.nl/wapens. Op
www.schuttersnet.nl wordt regelmatig een
update gegeven over de gesprekken die
met Justitie worden gevoerd.
Voor meer informatie over de KNSA:
www.knsa.nl.

Thermometer tussenstand: Sponsorwerving voor het
110 jarig bestaan in 2006
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Uit de hiernaast afgebeelde thermometer
valt een tussenstand af te lezen van de resultaten die de sponsorcommissie tot nu toe
behaald heeft bij het verwerven van sponsoren voor het 110 jarig bestaan in 2006. Als
sponsorcommissie zijn wij uiterst dankbaar
voor alle toezeggingen die tot nu gedaan
zijn, want zonder de steun van al deze
hoofdsponsoren, sponsoren, adverteerders,
club van 110 en donateurs is het voor Schutterij Onderling Genoegen onmogelijk om de
activiteiten rondom het 110 jarig bestaan
te kunnen organiseren. In de thermometer
is goed te zien wat de verhouding is per
sponsorvorm ten opzichte van het einddoel
waar wij naar streven. Op het moment dat
Schuttersproat uitkomt lopen er nog allerlei
acties om sponsoren te werven. Wij hopen
dat sponsoren, die benaderd zijn maar nog
geen definitieve toezegging gedaan hebben,
spoedig een besluit nemen, zodat de sponsorcommissie verder kan met de afhandeling hiervan.
Naast deze sponsoren zijn, zoals te zien is,
een groot aantal donateurs onze schutterij
goed gezind. Want het aantal donateurs
dat zich inmiddels hiervoor heeft opgegeven groeit nog steeds. En dit gebeurt dan
ondanks de wat ontactische start die de
sponsorcommissie tijdens de inloopavond
gemaakt heeft. Desalniettemin vertrouwen
wij erop dat u van de gelegenheid gebruik
wilt maken om éénmalig uw financiële steen-

tje als donateur bij te dragen aan het slagen
van ons 110 jarig bestaan, zodat wij straks
gezamenlijk kunnen terugzien op een geslaagd evenement.
De sponsorcommissie heeft er alle vertrouwen in dat mede door de bijdrage van al
onze sponsoren het 110 jarig bestaan een
groot succes voor onze schutterij zal opleveren.
Degenen die zich nog willen opgeven als
sponsor of donateur willen wij graag doorverwijzen naar onze website:
www.schutterijonderlinggenoegen.nl
of naar een van de onderstaande sponsorcommissieleden.
•

Henk Verhaaf, Voorbijstraat 11, 6921 AN
Duiven, T: 0316 - 264800,
E: h.verhaaf@hetnet.nl

•

Ben Berends, De Handboog 4, 6921 TJ
Duiven, tel. 0316 - 261702
E: benberends@planet.nl

•

Reinhold Kelderman, Iepenlaan 23, 6921
XJ Duiven, tel.0316 - 262332
E: jac+reinhold@rckelderman.demon.nl

•

Herman Booltink, Rijksweg 73, 6921 AD
Duiven, 0316 - 285599
E: h.booltink1@chello.nl

Werkoverleg
Onze pas aangestelde nettoyeur krijgt
instructies van de hoofdcommandant en
politie
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Programma feestdag 110 jarig bestaan
op zaterdag 13 mei 2006 Schutterij
Onderling Genoegen Duiven
Aanvang
09.00 – 10.15
10.30 – 11.25
11.15 – 11.30
11:30 – 11:35
11:35 - 12:15
12:30 - 13:45
13:45 - 14:45
15:00 - 15:20

Activiteit
Schuttersmis in de Remigiuskerk
Rondgang door Duiven
Uitdelen bonnen op lidnummer aan leden
Opening broodmaaltijd in het CCOG
Gezamenlijke broodmaaltijd
Ringsteken
Koning der koningen schieten
Installatie Koning der koningen
& Ringsteek koning
17:00
Einde middagprogramma
18:30
Zaal C.C.O.G. open en uitdelen bonnen aan
leden
19:30
Aanvang feestavond in het CCOG
20:15
Opening feestavond door de voorzitter
24:00
Einde feestavond
Vrijdagavond 12 mei Voor alle leden die zich voor deze feestdag hebben opgegeven bestaat op
vrijdagavond 12 mei tussen 19.00 en
21.00 uur de gelegenheid om bonnen
hiervoor af te halen in het CCOG.

Programma feestavond zaterdag 20
mei 2006 op het DVV terrein Schutterij
Onderling Genoegen Duiven
Aanvang
19:00
20:00
21:00
24:00

Activiteit
Feesttent open en start verkoop entree kaarten
Voorprogramma muziek door diskjockey
Hoofdprogramma muziek door de Rettekettet
Showband
Einde feestavond
Entree kaarten hiervoor zijn in de voorverkoop
vanaf half april verkrijgbaar bij: Present Art,
Elshofpassage 41, Duiven en de kantine van DVV.
Voorverkoopprijs € 5,00 per persoon.
Op de avond zelf € 6,00 per persoon.

Programma Federatief Schutters
Concours zondag 21 mei 2006 op
het DVV terrein Schutterij Onderling
Genoegen Duiven
Aanvang
9:30
11:30
12:00
13:15
17:00 - 17:30
17:30 - 17:45
18:00

Activiteit
Ontvangst Genodigden
Officiële opening
Marswedstrijden
Wedstrijden
Voorbereiding prijsuitreiking
Prijsuitreiking
Sluiting (officieel)

Kleine veranderingen in de tijd zijn in bovengenoemde programma`s nog
mogelijk. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.schutterijonderlinggenoegen.nl
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De erewijn voor het a.s. concours is met zorg uitgezocht en geproeft.

Dit zijn de sponsoren die zich tot nu
opgegeven hebben voor sponsoring van
het 110 jarig bestaan in 2006
ABN AMRO
Duiven
Accountantskantoor Heebing
Duiven
ACM Verhuur
Duiven
MJA Mulder Assurantiën VOF
Tolkamer
Assurantiekantoor van Loon
Duiven
Auto rijschool Boelens
Duiven
Autobedrijf ‘t Holland
Duiven
Autobedrijf Frans Vos
Duiven
Boeketterie `t Hoekje
Duiven
Boekhorst Transport bv
Loo
Bosman Makelaar
Duiven
Bril 2000
Duiven
Clematis Bloemisterij
Duiven
Crossborder VOF Steetrans bv
Duiven
Dales
Doetinchem
De Reus Communicatie & Publiciteit
Duiven
De Ruiter Elektrotechniek
Zevenaar
Drukkerij JP Tamminga
Duiven
Garage ARNO
Duiven
Grolsch
Enschede
Guido s Trendline
Duiven
Installand Mathijssen
Duiven
Interpolis
Tilburg
Jacques Kok / fotograaf L/DIPP
Duiven
Joop Walbrink bv Schilders & Glaswerken
Duiven
Koenders Bouw bv
Duiven
Kwaliteitsslagerij Scholten
Groessen
LMB Jansen Duiven bv
Duiven
Mannessen Keuken en Bad
Zevenaar
Mitra Slijterijen
Duiven
Peeze bv Koffiebranderij
Arnhem
Reezo Electro World Duiven
Duiven
Slaapspecialist Drempt
Drempt
Stalhouder Kraaij van Middelkoop
Velp
Steentjes Transport
Duiven
Taxi Agnes en Theo Vos
Duiven
Tearoom Croissanterie v. Groningen
Duiven
Verkeersschool Theo de Kinkelder
Groessen / Duiven
Vervorex Promotie
Duiven
Visser Tentenverhuur BV
Babberich
Vivare
Duiven
Wieleman Zalencentrum
Westervoort
Zaal Gieling Groessen
Groessen

Activiteiten 2006 Schutterij
Onderling Genoegen Duiven
Datum
2 april

Evenement
Oefening samen met LHD op parkeerplaats tussen Makro en Praxis (10:30
- 12:00) tegenover Schickendantz Walsbekleding, Fotograaf 38 Duiven

9 april

Indoorvendelen bij St. Isodoris Didam – locatie: Markthal te Didam

29 april

Koninginnedag

11 mei

Oefening op parkeerplaats tussen Makro en Praxis zonder LHD (19:30-20:

Schutterij Onderling
Genoegen feliciteert
de Liemers Harmonie
Duiven met het behalen
van het Nederlands
kampioenschap.

30) tegenover Schickendantz Walsbekleding, Fotograaf 38 Duiven
13 mei

Feestdag 110 jarig bestaan

20 mei

Feestavond in feesttent op het DVV terrein met medewerking van de
Retteketet showband.

21 mei

Federatief kring concours op DVV terrein

6 juli

Oefening samen met LHD op parkeerplaats tussen Makro en Praxis (19:3020:30) tegenover Schickendantz Walsbekleding, Fotograaf 38 Duiven

26 augustus

Taptoe Duiven

27augustus

Begin Kermis

28 augustus

Kermis maandag

29 augustus

Kermis dinsdag

30 augustus

Schuttersavond woensdag

7 september

Oefening samen met LHD op parkeerplaats tussen Makro en Praxis (19:30-

Colofon

20:30) tegenover Schickendantz Walsbekleding, Fotograaf 38 Duiven
10 september Federatieve dag St. Andreas Zevenaar

In Memoriam
In de periode van maart 2005 t/m februari 2006
zijn de volgende leden ons ontvallen:
Jan Schepers
Ivo Kattenbelt
Gerrie v.d. Polder
Jan Kemper
Toon Meister
Riet Dieker
Gerrit de Kinkelder

Deze foto van de Lee- Enfields groep werd
gemaakt tijdens het optreden op de 25e
Taptoe Duiven in 2005.

maart 2005
april 2005
aug. 2005
dec. 2005
jan. 2006
jan. 2006
febr. 2006

Wij hopen dat de nabestaanden de kracht mogen
ontvangen om zonder hen verder te gaan.

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.

Schuttersproat is een uitgave van
Schutterij Onderling Genoegen.
Redactie
Piet Mathijssen,
Geert Roelofs,
Ben Berends en
Esther Roording
Verder werkte aan dit nummer
mee:
Joop Harmsen
Vormgeving:
Esther Roording
Drukkerij:
Tamminga Duiven
Redactie-adres:
Redactie Schuttersproat
p/a Heilweg 3a
6922 JC Duiven
pjmathijssen@hetnet.nl
www.schutterijonderlinggenoegen.nl
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Schutterspaar 2006, Eddy en
Ik heb altijd tegen Eddy gezegd: “ Voor
mij hoeft het niet “, ondanks dat ik wist dat
hij graag ooit eens Koning van Schutterij
Onderling Genoegen wilde worden.
Toen wij pas getrouwd waren verloren wij al
snel onze beide vaders, dus kwam het er niet
van. Later toen er kinderen kwamen zei ik tegen hem: wat is er nu leuker dat als je koning

bent, de kinderen mee naar de zaal kunnen.
Enfin, de jaren verstreken en de jongens werden
ouder. Zo in juli, augustus begon het bij Eddy
toch weer te kriebelen en werd er weer over gesproken. Hij zei dan: we zijn allemaal gezond en
er kan altijd wel wat gebeuren.
In 2003 besloot hij dat hij mee zou schieten,
ondanks het feit dat we lang niet alles geregeld
hadden; en met dat geregelde denk ik aan de
jurken, want als Koningin wil je natuurlijk niet één
jurk. Ondanks dat ik eigenlijk wel een makkelijke
maat heb, viel dat toch tegen. Maar het lukte
hem niet om Koning te worden, dus dat feestje
ging niet door. Het jaar daarop lukte het ook niet.
In 2005 was er ook het e.e.a. geregeld; ik had
vrij van school dus hij moest het nog maar eens
proberen. Tijdens het schieten hoopte ik nog
meer dan voorgaande jaren, dat het hem mocht
lukken. En, ja, het geluk lachte hem toe en na
een spannende strijd, schoot hij het laatste stukje
van de vogel naar beneden. Dan gaat alles in
een sneltreinvaart, dan is het best wel haasten.
Ik moest nog een jurk ophalen en om 19.30 uur
moesten we al weer gesteven en gestreken klaar
staan.

Eenmaal in de zaal ging alles weer
van een leien dakje en voordat je
het weet is het einde feest. Ook
de dinsdag en de woensdagavond
vlogen voorbij.
Ondanks dat je een beetje wordt
geleefd heb ik er ontzettend van
genoten. Ik had nooit gedacht dat
ik dit zo leuk zou vinden. Er hebben
wel eens oud-koninginnen tegen me
gezegd dat het echt leuk
is, maar dan dacht ik
altijd: ja, ja, dat zal wel,
maar ze hebben gelijk
gehad!
Wat ik zo gewaardeerd heb is het feit dat iedereen behulpzaam was. De familie, de kermistafel en de muziek
die ons extra op kwam halen en wat ik bijzonder leuk
vond, was het feit dat mijn eigen hofdames mee mochten.
Ik kan echt terug zien op een geweldige kermis.
De eerste zondag na de kermis was het voor ons al gelijk
raak . We mochten mee op concours te Ooy bij Nijmegen.
Voor Eddy was dit niets nieuws, maar voor mij was dit
een geheel nieuw fenomeen.
Het weer was ook nu weer mooi, dus het ritje in de koets
kon al niet meer stuk. Veel vriendelijke mensen langs de
route die heel leuk reageerden, waar je hartelijk naar kon zwaaien.
Als je dan al die andere Koningsparen ziet, dan besef je pas, dat je
het als Koningspaar bij O.G. toch wel ontzettend goed hebt lekker in
de koets en zij maar lopen.
IK ben gezellig opgetrokken met de Koninginnen van Zevenaar en
Groessen.
Het schieten op de vogel verliep voor mij zelfs ook nog succesvol.
Met een welgemikt schot schoot ik de rechter vleugel naar beneden
en mocht ik een echte medaille in ontvangst nemen.

Het juiste adres voor alles op fietsgebied!

Martien en Frans tijdens de marswedstrijd in Ooy
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Ans Boss
Ook van de serenade bij D.V.V. alsmede van het Patroonsfeest van
´t Gilde St. Remigius heb ik genoten.
Nogmaals: Koningin van Schutterij
Onderling Genoegen is echt iets
speciaals.
Ans Boss-Kersten, Koningin Schutterij
“Onderling Genoegen “ Duiven.

Algemene ledenvergadering
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 6 februari jl. heeft bestuurslid
Willy Peters na bijna 30 jaar zitting in het bestuur van Onderling Genoegen
afscheid hiervan genomen.
Van de voorzitter kreeg Willy
lovende woorden en een bos
bloemen. Als nieuw bestuurslid werd voorgedragen de heer
Reinhold Kederman. Door de
aanwezige leden werd hij als
nieuw bestuurslid binnengehaald met een warm applaus.
De redactie van schuttersproat
wenst hem veel succes. Ook
Ben Berends en voorzitter Piet
Mathijssen waren aftredend
en herkiesbaar, en ook zij
beiden werden met een warm
applaus herkozen voor een
nieuwe bestuursperiode van
drie jaren. Als nieuw lid van de
kascommissie werd gekozen
Toon Verschore.

In the picture

Willy Peters vertelt
Na 29 jaar in het bestuur van Onderling Genoegen te hebben gezeten, heb ik besloten om te stoppen als bestuurslid.
Als mijn opvolger in het bestuur is Reinhold Kelderman
gekozen.
Voor mij was het een moeilijke beslissing te stoppen, omdat wij als bestuur een hechte band hadden, die ik dan ook
zeker zal gaan missen.
Toen ik zo`n 29 jaar geleden in het bestuur kwam, was
de eerste vraag: “Kun je een zwart pak kopen? Want anders gaat het niet door.” Nou dat kon ik dus, en zo begon
een heel mooie tijd. Samen bij Jan Wieleman de boeken
controleren, en daarna was er altijd feest. Samen met Jan
en Gerrit Wieleman in de auto naar concoursen. Iedere
schutterij, iedere schutter kende ons. In 1978 werd ik
schutterskoning, dat was ook een hele ervaring. Iedereen

zou dat een keer mee moeten maken. Dat gevoel is niet
te omschrijven, als de vogel naar beneden valt en je op de
schouders van de schutters naar binnen gedragen wordt.
Die tijd zal ik dan ook nooit vergeten.
Toen kwam er langzaam een nieuw bestuur. Jan de Beijer
kwam te overlijden en ook onze voorzitter Tonnie Kersten
moest afscheid nemen. Ook Theo Spaan, waarmee ik zoveel optrok, stopte ermee. Samen met Theo heb ik heel
wat keren na afloop van de kermisavonden koffie gedronken, vaak tot in de late uurtjes napraten, en de andere dag
weer vrolijk naar de kermis. Dus ik bleef als enige van de
oude garde achter in een geheel nieuw bestuur. Ik had
eerst zo mijn twijfels, zal ik nog wel blijven als alles zo
verandert? Maar wat ben ik blij dat ik nog vele jaren in dit
bestuur heb mogen zitten. Het bestuur is wel veranderd,
maar Schutterij Onderling Genoegen niet. Men is in de voetsporen van het oude bestuur verder gegaan. Natuurlijk met
vernieuwingen, maar dat is ook nodig in deze tijd. Ik hoop
dat Reinhold in het bestuur net zulke fijne jaren krijgt als
ik. Op dit moment ben ik nog koning der koningen, dus ik
heb zo`n beetje alles gehad. Maar als op 13 mei de nieuwe
koning der koningen geschoten wordt, sluit ik het hoofdstuk
schutterij af.
Ik wil tot slot graag het bestuur en alle leden bedanken
voor het vertrouwen dat ze al die jaren in mij gehad hebben, ook tijdens mijn ziekte. Aan mijn bestuursperiode is nu
een einde gekomen, maar niet aan mijn betrokkenheid bij
de schutterij.
Ik hoop dan ook nog heel vaak samen met Nelly de feestelijkheden van Onderling Genoegen te bezoeken.
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