
 
Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk (Didam)  Email: secretaris@oud-dijk.nl 

  Internet site www.oud-dijk.nl 

    

 
                                              Rabobank: NL40RABO 0111.1898.53 Internet: http//www.oud-dijk.nl  E-mail: secretaris@oud-dijk.nl , mobiel 06-33636171   

secretariaat: locatie d´n Letste Timp, Tel: +31 (0)316 22 90 87, BJ.F. Loeters, Haaghweg5b, NL 6942 GP Oud-Dijk Didam 

 

Nieuwsbrief 
26 maart  2016                   49
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Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij 
2016 is een bijzonder jaar voor onze schutterij: we vieren ons 85 jarig bestaan. Daarnaast beginnen 

de voorbereidingen voor het Gelders Landjuweel 2017 op stoom te komen. Kort voor het jubileum 

zal een extra editie van de Nieuwsbrief verschijnen waarin alle informatie over het 

Jubileumweekend van 14 en 15 mei te vinden zal zijn. Op donderdagavond 7 april vindt een eerste 

infoavond plaats waarin iedereen wordt bijgepraat over de stand van zaken van de organisatie van 

het Landjuweel. Hierover en over alles wat verder in de komende periode staat te gebeuren kunt u 

lezen in deze Nieuwsbrief. 

 

Vrijdag 1 april Zwerfvuilactie 
Nee, geen grap! Vrijdagavond 1 april vindt van 18.30 tot 20.00 uur de jaarlijkse zwerfvuilactie 

plaats. Leden van de schutterij, zowel jong als oud, steken dan de handen uit de mouwen om Oud-

Dijk weer een beetje schoner en mooier te maken. Wie zich nog niet heeft aangemeld en zich toch 

wil inzetten: stuur een mailtje naar het secretariaat, We verzamelen op de parkeerplaats bij Plok om 

18:30 uur.   

 

Donderdag 7 april a.s. De Grote Infoavond Landjuweel 2017 
Tijdens deze bijeenkomst zal voor alle leden, Old-Dieksen en iedereen die geïnteresseerd is in onze 

schutterij  en  het Gelders Landjuweel 2017 in een flitsende presentatie uit de doeken worden 

gedaan wat er allemaal op stapel staat. Mijn vingers jeuken om het niet direct allemaal al in deze 

nieuwsbrief te publiceren. Dat zou jammer zijn, want het is te mooi om dat niet met de juiste 

beelden erbij te bekijken. Daarom deze uitnodiging om met zijn allen naar deze bijeenkomst bij 

Plok te komen. De aanvang is om 20.00 uur. 

O.k. goed dan. Toch een ding over de inhoud. Zoals beloofd maken we 7 april de prijswinnaar 

bekend van de prijsvraag: ‘Wie bedenkt de  naam voor ons drankje?’ Het is een erg leuke naam 

geworden! Maar zeker zo belangrijk is dat we de feedback van velen van jullie over het drankje zelf 

en de smaak ervan ter harte hebben genomen. Tijdens deze avond is er de mogelijkheid om drie 

geheel nieuwe drankjes te proeven en jullie mening direct te geven. Aan de hand van jullie reacties 

zullen we een besluit nemen.  Dus we kunnen niet zonder jullie deskundige input! 

Graag tot 7 april. 20.00 uur bij de Plok. 

 

Bas Loeters 

Voorzitter Landjuweel 2017 Organisatie Commissie 

 

Donderdag 14 april Algemene Ledenvergadering. 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op donderdag 14 april. Zoals 

gebruikelijk vindt dit plaats in Café-Partycentrum Plok. De aanvang van de vergadering is 20.30 

uur. Op de agenda staat onder andere het jaarverslag van het secretariaat en de evaluatie van het 

Schuttersbal. Tevens zal er een bestuursverkiezing plaatsvinden. Bestuurslid Bas Loeters is statutair 

aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. De bestuursleden  Herman Willems en Jos Peters zijn 

statutair aftredend en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Het bestuur heeft de heren Roy 

Tangelder en Michel Tinneveld bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Ook heeft het bestuur 

Jaap de Leve bereid gevonden zich kandidaat te stellen ter invulling de laatste bestuur vacature.  
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Zondag 17 april Kringdag Kring Montferland 
Op zondag 17 april organiseert schutterij Wilhelmina Didam de jaarlijkse Kringdag van de Kring 

Montferland. Om 10.30 uur verzamelt de gehele schutterij zich op het (oude) gemeenteplein aan de 

Raadhuisstraat voor de officiële opening. Gedurende de Kringdag zullen er verschillende 

wedstrijden worden gehouden, we wensen al onze deelnemende leden daarbij veel succes. Onze 

koningen Alexander Gies  (schutterskoning) en Antoine Loeters (ruiterkoning) zullen er alles aan 

doen om de Kringkoningtitels mee naar Oud-Dijk te nemen. 

 

Korte vooruitblik Jubileumfeest 14 -15 mei 
In het Pinksterweekend van zaterdag 14 en zondag 15 mei viert St. Isidorus het 85 jarig bestaan. 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.  

 

Gouden Isidorus  
5 jaar geleden werden de eerste twee gouden Isidorussen uitgereikt aan Jan Gies en Joseph 

Wolbrink. Deze onderscheiding is in het leven geroepen voor leden die zich al lange tijd voor de 

schutterij verdienstelijk hebben gemaakt en nog steeds een actieve rol vervullen. Het bestuur wil in 

dit jubileumjaar weer een lid met deze onderscheiding huldigen. Deze gouden Isidorus zal op 

zaterdagavond 14 mei in de feesttent worden opgespeld. De naam van de ontvanger van deze 

gouden Isidorus wordt tijdens de algemene ledenvergadering van 14 april a.s. bekend gemaakt. 

 

Nieuwe ereleden 

In dit jubileumjaar zullen twee nieuwe ereleden worden benoemd. Het opspelden van de 

versierselen zal plaats vinden aan het begin van de feestavond in het Jubileumweekend in de tent op 

zaterdag 14 mei. De namen van de nieuwe ereleden worden ook tijdens de algemene 

ledenvergadering van 14 april bekend gemaakt. 

 

Zeskamp zaterdag 11 juni  
Op zaterdag 11 juni vindt de derde door St. Isidorus georganiseerde Zeskamp plaats. In het 

organisatiecomité is de plaats van Jos Peters ingenomen door Eva Lucassen. Er zijn weer een aantal 

leuke familiespelletjes bedacht die het voor jong en oud tot een sportieve maar vooral ook leuke en 

gezellige dag zullen maken.  

 

Wandelaars verruilen Nijmegen voor Apeldoorn 
Al eerder is gemeld dat de ‘groep wandelaars St. Isidorus’ niet was ingeloot om in 2016 deel te 

nemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Besloten is daarom om dit jaar van start te gaan in de 

Apeldoornse Vierdaagse die van 12 t/m 15 juli plaats zal vinden. Aanmelden hiervoor is nog 

mogelijk. Elke tweede en vierde zondag van de maand wordt er vanaf 8.00 uur geoefend. Ook 

iedereen die gewoon zin heeft in een lekkere wandeling in de mooie omgeving is van harte welkom. 

Aanmelden kan bij Ab Reuling, José Kraayvanger of Xaf Hendriksen. 

 

Programma maart – juni 2016 

Datum Omschrijving 

7 april  Landjuweel info bijeenkomst 

14 april 19.15 uur Jeugdvergadering bij de plok 

14 april Algemene ledenvergadering 

17 april Kringdag Wilhelmina Didam 

14-15 mei Jubileumfeest: 85 jaar St. Isidorus 

11 juni St. Isidorus Zeskamp 

26 juni Kringdag De Liemers 
 


