
 
    

Deze 50e editie van de Nieuwsbrief voorafgaand aan de viering van 85 jaar schutterij St. Isidorus is met 
recht een Jubileumuitgave! In deze speciale editie een overzicht van alle activiteiten die tijdens het Jubi-
leumweekend van 14 en 15 mei plaats vinden. Tevens een korte terugblik op de Kringdag van 17 april en 
nieuws met betrekking tot het Landjuweel van de sponsorcommissie  en de naam van het Landjuweel-
drankje. Genoeg te lezen en nog veel meer te beleven dus in de komende periode! 

 

Succesvolle Kringdag voor St. Isidorus,  Alexander Gies Kringkoning 

Tussen de buien door wist onze schutterskoning Alexander Gies tijdens de Kringdag van 
de Kring Montferland op zondag 17 april de Kringkoningstitel te behalen. De organisatie 
was dit jaar in handen van schutterij Wilhelmina Didam. De wedstrijden werden gehou-
den in het centrum van Didam. Bij de mars- en defilé wedstrijden werd goed maat ge-
houden want in beide gevallen werd een eerste prijs behaald. Ook de vendeliers sloe-
gen hun slag. De seniorenvendeliers behaalden een 1e prijs in de afdeling Superieure B, 
de junioren korpsshowvendeliers behaalden eveneens een eerste prijs. De jeugdvende-
liers en de seniorenkorpsshowvendeliers behaalden een 3e prijs in hun categorie. Zo 
werd tijdens de prijsuitreiking in een kolkende Markthal St. Isidorus verschillende ma-
len luid bejubeld.  
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Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij 

Landjuweelnieuws 

Sponsorcommissie van start 

De voorbereidingen voor het Landjuweel 2017 zijn in volle gang. Een dergelijk mooi en groots evene-
ment kun je niet organiseren zonder de hulp van welwillende sponsoren. De sponsorcommissie heeft 
reeds het nodige voorwerk verricht 

Tijdens de “Informatieavond voor vrijwilligers LOC” van 7 april jl als ook tijdens  de Algemene Leden-
vergadering van 14 april jl. bleek eens te meer de geweldige betrokkenheid van de leden bij de 
schutterij. Diverse  ondernemers maar ook  particulieren hebben reeds een geldelijke bijdrage toege-
zegd . Waarvoor hartelijk dank. 

De komend periode zullen wij gaan gebruiken om diverse bedrijven en particulieren te enthousiasme-
ren voor het Old-Dieks Naoberen of de uit te geven Jubileum krant  

Mocht je meer informatie willen over de verschillende sponsorpakketten schroom dan niet om contact 
op te nemen met een van de leden van de sponsorcommissie of mail naar  

sponsorcom.landjuweel@oud-dijk.nl 

De sponsorcommissie: Leo Gerritsen; Theo Holleman; Jos Peters; Gerard Loeters; Frans Damen;  
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Landjuweeldrankje heeft een naam gekregen 

Tijdens het Schuttersbal in januari deed Alexander Gies namens de Landjuweel Organisatie Commissie 
een oproep om een naam te bedenken voor het drankje dat speciaal voor het Landjuweel ontwikkeld 
was. Iedereen kon namen inzenden en daar is ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Tijdens de Landju-
weel informatieavond van donderdag 7 april werd de winnende inzending bekend gemaakt. Ton Banning 
bleek de origineelste naam bedacht te hebben en sinds die avond heeft het drankje de naam ‘Het Ju-
weeltje’ gekregen.   

Alles over het Jubileumweekend van 14 en 15 mei 

Jos Roemaat en Thomas Gies middelpunt van het keizersbal 

In 2011 wisten Jos Roemaat bij de schutters en Thomas Gies 
bij het ringrijden de felbegeerde keizerstitels binnen te halen. 
5 jaar lang mochten zij zich keizer van schutterij St. Isidorus 
noemen. Nog een keer zullen zij, samen met hun keizerinnen, 
het stralende middelpunt zijn tijdens het geweldige tentfeest 
zaterdagavond 14 mei. Feestband Kiep Movin’ zal voor de mu-
ziek en een super sfeer zorgen.  

Alle leden met partners en alle inwoners van Oud-Dijk zijn ook 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! 

Gouden Isidorus voor Ton Banning 

Voor zijn jarenlange en nog steeds voortdurende inzet voor onze schutterij wordt Ton 
Banning gehuldigd met de Gouden Isidorus. Ton wist in 1981 en in 2009 schuttersko-
ning te worden, is al vele jaren de beschermheer van de Plokkeboog, heeft zowel in de 
Kring als in de Gelderse Federatie van zich doen spreken en is nu ook al weer enkele 
jaren actief als verkeersbegeleider. Ton is een schutter die de Gouden Isidorus van 
harte toekomt. Op zaterdagavond 14 mei zal aan het begin van het tentfeest Ton de 
Gouden Isidorus worden opgespeld. 

Herman Willems en Gert Scholten nieuwe ereleden 

Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 14 april werden de nieuwe ere-
leden bekend gemaakt. Een applaus klonk toen de voorzitter de namen van Herman 
Willems en Gert Scholten noemde. Ieder op eigen wijze heeft veel voor de schutterij 
gedaan en betekend. Veelzeggend was dat de erevoorzitter, Jan Loeters, de beide he-
ren warm verwelkomde bij de ereleden. Ook de nieuwe ereleden zullen officieel op 
zaterdagavond 14 mei in onze schutterstent aan de Dijksestraat worden geïnstalleerd.  

Wedstrijden Jubileumfeest in het teken van broederschap 

Feesten doe je samen en ook bij de wedstrijden die tijdens het Jubileumfeest op 15 mei worden ge-
houden hebben we elkaar nodig. Er zijn deze keer geen individuele wedstrijden maar in teamverband 
(3 personen) zullen 3 wedstrijden onderdelen worden gedaan waarbij telkens de laagste score van 
een persoon op een onderdeel vervalt. Voor de jeugd (tot en met 15 jaar) zijn er de onderdelen: 
paintball, lepeltjesschieten en stokken vangen (inschrijfgeld 3 euro per team). Voor de deelnemers 
van 16 jaar en ouder betreft het de onderdelen: lepeltjesschieten, ringrijden en luchtpistoolschieten 
(inschrijfgeld 5 euro per team). In de teams kunnen dames en heren samen deelnemen en je mag als 
peroon in meerdere teams deelnemen. Aan het eind van de middag zullen in een alles beslissend fina-
lespel de winnende teams bekend worden. Gedurende de middag zijn er voor de kinderen natuurlijk 
weer de kinderspelen en zijn voor de allerkleinsten maar ook de iets groteren springkussens aanwe-
zig. Vermaak genoeg dus voor iedereen! 



 

Onthulling plaquette bij kunstwerk ‘De vendelier van St. Isidorus’ 

Bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de boog Dijksestraat/vendeliersgroep is in 2012 een kunst-
werk, ontworpen door Ineke van Geemen-Reuling, geplaatst op de rotonde aan de Dijksestraat. In over-
leg en samenwerking met de gemeente Montferland is nu dichtbij dit kunstwerk een bankje geplaatst 
zodat voorbijgangers even in alle rust van het kunstwerk en het prachtige Oud-Dijk kunnen genieten. Op 
de rugleuning van het bankje wordt een plaquette bevestigd met een korte uitleg over het kunstwerk. 
Zowel het bankje als de plaquette worden zondagochtend 15 mei om 11.15 uur onthuld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De koningen van de afgelopen 5 jaar strijden om de keizerstitels. 

De koningen van de afgelopen 5 jaar zullen met elkaar strijden om de keizerstitel. Bij de schutters zijn 
dat: Ab Reuling, Kevin Ruiter,  Joris Gieling, Felix Loeters en Alexander Gies. Bij het ringrijden zijn dat 
Harm Loeters, Lesley Loeters, Joost Jansen, Frans Damen en Antoine Loeters. Zij zullen met elkaar de 
strijd aan gaan om de komende 5 jaar de eervolle titel van keizer te mogen dragen. We wensen ze alle-
maal heel veel succes! 

 



Zaterdag 14 mei: Schuttersviering in Mariakerk en tentfeest 

17.20 uur verzamelen van de gehele schutterij bij de feesttent (Dijksestraat) 

17.30 uur installatie van de nieuwe bestuursleden Jaap de Leve, Roy Tangelder en Michel Tinneveld, ver-
volgens hijsen van de Isidorusvlag  

17.45 uur afmars naar de Mariakerk 

18.30 uur Schuttersmis voorgegaan door pastor Ben Aarsen. Na de eucharistieviering een vendelhulde 
voor de pastor en de kerkgangers. 

20.15 uur aanvang feestavond in de tent met muziek van Kiep Movin’(vrije toegang voor de leden en 
partners van de schutterij en alle inwoners van Oud-Dijk). Huldiging van Ton Banning met de Gouden Is-
idorus en installatie van de nieuwe ereleden Herman Willems en Gert Scholten 

1.00 uur sluiting van de feestavond 

Zondagochtend 15 mei: Onthulling plaquette bij kunstwerk ‘De vendelier van St. Isidorus 

10.30 uur verzamelen van de gehele schutterij bij de schutterstent aan de Dijksestraat 

11.00 uur afmars naar het kunstwerk ‘De vendelier van St. Isidorus’ 

11.15 uur officiële onthulling van bankje en plaquette bij het kunstwerk, aansluitend vendelhulde 

11.30 uur rondgang door de nieuwe Kerkwijk 

11.45 uur aankomst bij de schutterstent. Aled van Doorn (Jeugdkoning van 2014) en Huub Reulink (Ster 
van Isidorus 2014) krijgen hun herinneringsmedaille uitgereikt. 

 

Zondagmiddag 15 mei: Broederschapsspelen en strijd om de keizerstitel 

12.15 uur opening van de wedstrijden door de (nog) regerende keizers 

     aanvang van de broederschapsspelen. 

15.00 uur finalespel voor de broederschapsspelen, daarna direct de prijsuitreiking, gevolgd door de laat-
ste ronde en het eventuele kampen voor de strijd om het keizerschap. 

+ 16.00 uur installatie van de nieuwe keizers 

18.00 uur sluiting van het Jubileumfeest 

Maandag 16 mei: Opruimen van het feestterrein 

Vanaf 10.00 uur afbreken van de tent en opruimen van het feestterrein 

 

Programma Jubileumfeest:  

Dinsdag 10 mei: Tent zetten 

Dinsdagavond 10 mei 18.00 uur zal met vereende krachten de tent worden gezet en de vloer worden gelegd 
op het feestterrein aan de Dijksestraat. Natuurlijk rekenen we op de vaste groep van vrijwilligers, maar ie-
dereen die de handen uit de mouwen wil steken is van harte welkom. 

Vrijdag 13 mei: Opbouwen feestterrein 

Vrijdagmorgen 13 mei wordt om 9.00 uur een start gemaakt met het opbouwen en het verder in gereedheid 
brengen van het feestterrein. Alle hulp is hierbij natuurlijk ook weer welkom. 

Vrijdagavond vanaf 18.30 uur plaatsen van de ‘keizersboog’ op het feestterrein door bestuur en vrijwilligers. 


