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Nieuwsbrief 

14 december  2015        48
ste

 editie 

Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij 
Op het moment dat de redactie deze laatste Nieuwsbrief van 2015 aan het voorbereiden is 

dreunen de aanslagen in Parijs nog na. Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht en 

dichter bij huis zijn er veel mensen die maar moeilijk rond kunnen komen. Het oplossen van 

wereldproblemen is niet voor ons weggelegd maar als schutterij kunnen we wel iets betekenen 

voor de mensen in onze eigen omgeving. Het Voedselbankproject is daar een uitstekend 

voorbeeld van. In deze Nieuwsbrief kunt u meer lezen over dit project, het afgelopen 

Schuttersfeest en ook een vooruitblik op het komende Jubileumjaar. 

 

Alexander Gies en Antoine Loeters nieuwe koningen St. Isidorus 
Een zonovergoten Schuttersfeest leverde maandagmiddag 3 augustus twee stralende nieuwe 

koningsparen op. Alexander Gies werd na een spannende strijd onze nieuwe schutterskoning 

en Antoine Loeters mag zich voor de tweede keer de beste van het ringsteken noemen en is de 

nieuwe ruiterkoning. Onder leiding van deze enthousiaste koningen gaan we een mooi jaar 

tegemoet. 

 

Titels Jeugdkoningin en Ster van Isidorus weggekaapt door USA 
Na zich een jaar Jeugdkoning van St. Isidorus genoemd te mogen hebben moest Aled van 

Doorn deze titel dit jaar overdragen aan Jenny Reuling. Nick Reuling volgde Huub Reulink 

op als Ster van St. Isidorus. Jenny en Nick, kinderen van Eduard en Resi Reuling, wonen in 

Amerika en waren dit jaar tijdens Schuttersfeest op vakantie in Didam. Of ze volgend jaar bij 

het Schuttersfeest aanwezig kunnen zijn is niet zeker, maar aan hun gezichten te zien tijdens 

de huldiging zullen ze hun best doen om dat bij hun ouders voor elkaar te krijgen! 

 

Puike prestatie tamboers met Schuttersfeest  
Het wegvallen van harmonie St. Franciscus Babberich die vele, vele jaren onze schutterij 

tijdens het jaarlijkse Schuttersfeest op de weg heeft begeleid was een tegenslag. Gelukkig 

hebben onze tamboers, met hulp van de tamboers uit Herwen, op een prima wijze deze leegte 

gevuld. Een groot compliment voor de geweldige inzet deze twee dagen! 

 

Schuttersbal 9 januari start Jubileumjaar 
Zaterdagavond 9 januari 2016 markeert St. Isidorus traditiegetrouw het begin van een nieuw 

jaar met het Schuttersbal. Dit jaar zelfs een jubileumjaar waarin het 85 jarig bestaan van onze 

schutterij gevierd wordt. Alle inwoners van Oud-Dijk en alle leden van de schutterij en hun 

partners zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Café Partycentrum Plok om met elkaar te 

proosten op het nieuwe jaar. De muzikale begeleiding is dit jaar wederom in handen van de in 

de regio bekende dj Robert. Evenals vorig jaar is er hetzelfde betalingssysteem als tijdens het 

Schuttersfeest: dus zowel een tafelsysteem als een muntensysteem. Op deze manier hopen we 

de toegankelijkheid te vergroten.  

 

Huldiging van jubilerende leden van St. Isidorus. 
Tijdens het Schuttersbal worden zoals gebruikelijk de jubilarissen van onze schutterij 

gehuldigd. Een medaille vanwege 25 jaar lidmaatschap wordt opgespeld bij Vincent Booltink, 

Frans Damen, Jos Peters en Robert Peters. Vanwege 40 jaar lidmaatschap worden Joop 

Hageman, Gerard Loeters en Piet Strooker gehuldigd. Paul Kaal is ook 40 jaar lid, maar 
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vanwege zijn slechte gezondheid is hem de onderscheiding eerder dit jaar al uitgereikt. Uniek 

is dat dhr. Henk Ketels maar liefst 70 jaar lid is van onze schutterij, een bijzondere 

herinnering zal hem ten deel vallen. Theo Holleman en Robert Peters krijgen deze avond een 

zilveren Isidorus opgespeld in verband met hun 25 jarig actief lidmaatschap. Natuurlijk zullen 

onze seniorenvendeliers deze jubilarissen en hun partners een vendelhulde brengen. 

Aansluitend is iedereen in de gelegenheid om de gehuldigde leden en hun partners te 

feliciteren. 

 

14 en 15 mei viering 85-jarig bestaan schutterij St. Isidorus 
In het Pinksterweekend van zaterdag 14 en zondag 15 mei viert St. Isidorus het 85 jarig 

bestaan. Voor dit weekend is gekozen omdat 15 mei de naamdag is van St. Isidorus, de 

naamgever en patroonheilige van onze schutterij. Gezien het Landjuweel dat in 2017 veel tijd 

en inzet zal vergen is ervoor gekozen om dit Jubileumfeest vooral klein en gezellig te houden. 

Op zaterdagavond vindt er in de Mariakerk een feestelijke eucharistieviering plaats die zal 

worden voorgegaan door pastor Ben Aarsen. Na deze viering gaan we naar de feesttent op de 

vertrouwde plek aan de Dijksestraat waar een knallende feestavond plaats zal vinden. De 

volgende dag zijn er verschillende wedstrijden waarbij broederschap voorop zal staan. De 

koningen van de afgelopen 5 jaar gaan met elkaar strijden om de keizerstitels.  

 

Nieuwe tamboers en vendeliers welkom 
Bij de tamboers en bij de vendeliers is er ruimte voor nieuwe instroming. Zowel jeugd als 

senioren zijn bij beide secties van harte welkom. Voor een goede opleiding zal worden 

gezorgd. Wie durft de uitdaging aan en pakt de trommel of vaandelstokken op? Met een 

mailtje of telefoontje naar het secretariaat van de schutterij zal je naar de juiste contactpersoon 

worden doorverwezen. Zelf contact opnemen met iemand die je kent van de tamboers of 

vendeliers kan natuurlijk ook. 

 

Zeskamp geeft teams kans op revanche 
Na twee gezellige en geweldig verlopen edities zal op zaterdag 11 juni voor de derde keer in 

successie een zeskamp worden georganiseerd. Nadere informatie zal spoedig volgen maar met 

het samenstellen van de teams kan natuurlijk al worden begonnen!  

 

Leden in topconditie 
Elke 2

e
 zondag van de maand gaat vanaf 8.00 uur een groep enthousiaste wandelaars van 

start. De route bedraagt + 20 à 30 km. Voor deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse van 2016 

is de groep niet ingeloot, inmiddels wordt al wel gekeken naar alternatieven, maar gewoon 

lekker wandelen en genieten van de mooie natuur in de nabijgelegen omgeving is op zich al 

prachtig genoeg. Wie geïnteresseerd is om mee te lopen kan zich melden bij Albert van 

Geemen. 

 

Voedselbankproject genomineerd voor de ‘Achterhoek- kan-het Prijs’ 
Met dank aan ruim 30 leden en jeugdleden van onze schutterij krijgen meer dan 80 gezinnen 

wekelijks drie verse voedselpakketten. Ook voor de komende weken staat er nog prei en 

boerenkool op het land. De inzet van deze vrijwilligers is ook buiten Oud-Dijk opgevallen en 

dat heeft een nominatie opgeleverd voor de ‘Achterhoek-kan-het Prijs’. Een prijs die de inzet 

voor de medemens in de Achterhoek waardeert. Tijdens de prijsuitreiking op vrijdag 25 

november bleek ons project niet tot de prijswinnaars te behoren. Maar de nominatie mag al als 
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een grote blijk van waardering gelden voor alle leden die zich het afgelopen jaar hebben 

ingezet en hopelijk ook als een stimulans voor 2016! 

 

Het Landjuweel 2017 een prachtige uitdaging! 
De organisatie van het Gelders Landjuweel 2017 is in volle gang. Dit werd in de 

ledenvergadering van oktober nog weer eens uitvoerig toegelicht. Sindsdien zijn er al weer tal 

van acties ondernomen. Al met al komen we in de uitvoerende fase en zullen de verschillende 

coördinatoren van de verschillende commissies ook steeds meer versterking zoeken. 

 

Joris Gieling is bijvoorbeeld als coördinator bezig om een PR team samen te stellen die op 

schuttersevenementen het Landjuweel gaat promoten. 

Werner Kaal, coördinator horeca, is zijn teams aan het vormen. 

Straks zal Alexander Gies voor de diverse innovatieve wedstrijden de nodige mensen gaan 

vragen. 

Voor de sponsoring en het organiseren van het Naober festival zoeken we ook nog mensen. 

 

Zomaar een greep uit de verschillende commissies. Kortom voldoende uitdagingen voor 

iedereen om er met zijn allen een fantastisch evenement van te maken. Als je zin heb om 

actief te zijn,  meld je gerust bij het secretariaat secretaris@oud-dijk.nl  Meer over het 

Landjuweel kun je lezen op http://landjuweel.oud-dijk.nl 

 

Dank je wel 
Het bestuur van schutterij Sint Isidorus dankt iedereen hartelijk die zich het afgelopen jaar op 

welke wijze dan ook heeft ingezet voor onze vereniging. De schutterij dat zijn wij samen, 

jong en oud. Samen zijn we sterk en kunnen we van betekenis zijn in Oud-Dijk, op deze 

manier ondersteunen we de gemeenschap en geven daar een feestelijk wit blauw tintje aan. 

 

Ten slotte: 
De redactie van de Nieuwsbrief wenst u allemaal van harte een zalig Kerstfeest, een gezellige 

jaarwisseling en een geweldig en vooral gezond 2016!  

mailto:secretaris@oud-dijk.nl
http://landjuweel.oud-dijk.nl/
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Programma 2016 

Datum Omschrijving 

9 januari  Schuttersbal 

  ? maart Oefenen Kring vendeliers en officieren 

22 maart GKVI St. Martinus Gaanderen 

4 april Jeugdvergadering 

10 april Algemene ledenvergadering 

17 april Kringdag Wilhelmina Didam 

14-15 mei Jubileumfeest: 85 jaar St. Isidorus 

11 juni St. Isidorus 6kamp 

26 juni Kringdag De Liemers 

28 juli Ledenvergadering  

7-8 augustus Schuttersfeest 

18 september Federatiedag Eendracht Nieuw-Wehl 

24 september Vrijwilligersfeest  

30 september Sectievergadering 

9 oktober  Jeugdvergadering 

23 oktober Bielemantreffen 

27 oktober Ledenvergadering (afrekeningsvergadering) 

6 november Marketentstersdag St. Jan Babberich 

 


