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Nieuwsbrief  
06 juli 2016          51e editie 

Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij 
Na een koud, nat maar vooral gezellig Jubileumweekend en een zinderende zeskamp staan we 

nu alweer in de startblokken voor het hoogtepunt van het schuttersjaar: ons Schuttersfeest. 

Met spanning kijken we uit wie de koningstitels van Alexander Gies (schutterskoning) en 

Antoine Loeters (ruiterkoning) over zullen nemen. In deze Nieuwsbrief een terugblik op 

zowel het Jubileumweekend als de zeskamp en eveneens het volledige programma van het 

Schuttersfeest 2016. 

 

Jubileumviering ondanks de kou hartverwarmend 
Het Jubileumweekend bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van schutterij St. Isidorus ging 

op zaterdag 14 mei van start met het omhangen van de sjerpen bij de nieuwe bestuursleden 

Jaap de Leve, Roy Tangelder en Michel Tinneveld. Na het hijsen van de Isidorus-vlag 

marcheerde de schutterij naar de kerk waar pastor Ben Aarsen voorging in een mooie 

eucharistieviering waarbij, in de geest van Pinksteren, alle aanwezigen in vuur en vlam 

werden gezet. Symbolisch werd dit door de nog regerende keizers en koningen met behulp 

van fakkels naar buiten uitgedragen.  

 

Gouden Isidorus en nieuwe ereleden om trots op te zijn 
In de feesttent werd Ton Banning gehuldigd met een gouden Isidorus en werden Herman 

Willems en Gert Scholten geïnstalleerd als nieuwe ereleden. Een gezellige feestavond volgde 

die dankzij de begeleiding van feestband Kiep Movin’ en enkele heaters warmpjes verliep.  

 

Zowel bankje als broederschapsspelen een groot succes 
Zondagochtend 15 mei werd tijdens een korte rondgang door Oud-Dijk het bankje onthuld dat 

bij het kunstwerk ‘De vendelier van St. Isidorus’ is geplaatst. Na verwijdering van de over de 

bank gedrapeerde vlag door Teun Jansen (vendeliersgroep icoon) en Ineke van Geemen-

Reuling (ontwerpster van het kunstwerk) werd eveneens een plaquette zichtbaar waarop een 

korte uitleg over het kunstwerk. Daarna bleken de broederschapsspelen een groot succes te 

zijn met als uiteindelijke winnaars het db-team: Xaf Hendriksen, Bas Loeters en Albert van 

Geemen. Bij de jeugd wist ‘team van Geemen’: Kevin, Anne en Robin de eerste prijs in de 

wacht te slepen.. 
 

Alexander Gies en Lesley Loeters nieuwe keizers van St. Isidorus 
Hoogtepunt van het Jubileumweekend was natuurlijk de strijd om het keizerschap. Aan het 

eind van de middag bleek Lesley Loeters de beste te zijn van de 5 ruiterkoningen van de 

afgelopen 5 jaar. Alexander Gies voltooide zijn trilogie door binnen een jaar zowel 

schutterskoning, kringkoning als keizer te worden. Een bijzondere prestatie! De beide keizers 

hebben hun troon in bezit genomen en mogen de komende 5 jaar van hun titel genieten. 

 

Gruttostraat wint zeskamp Oud-Dijk 
12 teams bonden op zaterdag 11 juni met elkaar de strijd aan tijdens de derde editie van de 

door St. Isidorus samen met de Plok georganiseerde zeskamp. Na een middag vol leuke 

spelen, inspanning en ontspanning wist het team van de Gruttostraat de overwinning in de 

wacht te slepen. Deze zege werd na afloop en met muzikale begeleiding van DJ Rik nog goed 

gevierd. 
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Afscheid van de Meurspoort, welkom aan boog Gruttostraat 
Na vele jaren is er, in ieder geval voorlopig, een einde gekomen aan het plaatsen van de 

Meurspoort aan de Meursweg. Een bijzonder plekje in Oud-Dijk waaraan de namen van een 

aantal markante schutters verbonden is. We hopen van harte dat het zal lukken om deze poort 

in de toekomst weer te laten herrijzen. Waar we afscheid nemen van de poort verwelkomen 

we de nieuwe boog aan de Gruttostraat die dit jaar voor de eerste keer wordt geplaatst. 

Natuurlijk zullen wij als schutterij de boog op schuttersfeestzondag met een bezoek vereren. 

We wensen alle boogbouwers heel veel plezier en succes. 
 

Veiligheid van belang voor een mooi Schuttersfeest 
Om als schutterij schietwedstrijden te mogen organiseren zijn de regels de afgelopen jaren 

flink aangescherpt. Bestuurslid Albert van Geemen is daarom aangesteld als 

veiligheidsfunctionaris die tijdens de schietwedstrijden door eenieder aangesproken kan 

worden op zaken die met veiligheid bij en rond het schieten te maken hebben. Daarnaast is 

bestuurslid Antonie Zopfi aangesteld als vertrouwenscontactpersoon die te benaderen is 

mocht iemand moeite hebben om de veiligheidsfunctionaris aan te spreken. Veiligheid is een 

verantwoordelijkheid voor ons allemaal, laten we het samen veilig houden! 

 

Herman Willems ontvangt Federatieve onderscheiding 
Tijdens het Jubileumweekend is Herman Willems al benoemd tot erelid van onze schutterij. 

Maar aangezien Herman ook meer dan 40 jaar actief lid is geweest van onze vereniging zal hij 

dit jaar ook nog eens door de Gelderse Federatie in het zonnetje worden gezet. Op zondag 7 

augustus zal Herman bij de Beschermheer een Federatieve onderscheiding krijgen opgespeld.  

 

Mogelijkheid om tijdens de feestavond met munten te betalen. 
Om leden de mogelijkheid te geven om wat makkelijker tijdens de feestavonden in de zaal bij 

Plok binnen en buiten te lopen zal er dit jaar, evenals vorig jaar de mogelijkheid zijn om met 

munten de consumpties te betalen. Het tafelsysteem dat altijd is geweest zal blijven. Het 

betalen met munten is een extra mogelijkheid om de toegankelijkheid tot de zaal te verhogen. 

 

Introducés welkom! 
Mochten er leden zijn die familie, vrienden, buren of bekenden een avond Schuttersfeest mee 

willen laten beleven dan is dat mogelijk. Een lid mag tijdens de komende feestavonden een 

introducé meenemen (maximaal 2). Dit moet dan wel bij een van de bestuursleden worden 

gemeld. De introducé krijgt dan een gratis lidmaatschapskaart voor een jaar. Volgend jaar 

zullen deze mensen worden benaderd om betalend lid te worden (dan is het niet meer 

mogelijk om als introducé de feestavonden te bezoeken). 

 

Wedstrijden Schuttersfeest. 
Evenals in de voorgaande jaren zullen er naast de koningsonderdelen ook wedstrijden zijn 

voor het prijslepeltjeschieten en prijsringrijden. De kosten bedragen € 2,- per beurt, er zijn 

maximaal 2 kampbeurten te verdienen. Traditiegetrouw is er ook weer het vogelknuppelen. 

Tijdens de ledenvergadering van 21 juli zal het bestuur met de leden het voorstel bespreken 

om het damesschieten en het kruisboogschieten te laten vervallen en deze te vervangen door 

het pistoolschieten wat tijdens het afgelopen Jubileumweekend een groot succes bleek te zijn. 

 

Jeugdspelen. 
Voor de jeugd van 0 tot 16 jaar is er maandag 8 augustus op het feestterrein ook weer van 

alles te beleven. Voor de kleinsten zijn er jeugdspelen waarbij aan verschillende spelletjes 

meegedaan kan worden. Je gezicht laten schminken kan natuurlijk ook! Na het succes van de 

vorige jaren is het paintballen ook dit jaar weer een spektakelstuk. Wedstrijden zijn er met de 

luchtbuks. Voor kinderen tot 12 jaar is er een kleine tractor om te gaan ringrijden, de jeugd 

vanaf 12 jaar kan meedoen aan de prijswedstrijd op de grote tractor. Er zijn twee 

springkussens waarop de kleinere en de grotere jeugd plezier kunnen maken.  
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Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus 
Voor derde keer zal er gestreden worden om de titel van Jeugdkoning(in) van St. Isidorus. 

Jongeren van 12 t/m 17 jaar kunnen meedoen aan deze wedstrijd. Voor kinderen tot en met 11 

jaar is er een wedstrijd om de Ster van St. Isidorus te worden. In 2015 gingen beide titels naar 

de USA: Jenny Reuling behaalde de titel van Jeugdkoningin en haar broertje Nick werd de 

Ster van St. Isidorus. De titels kunnen worden behaald door deel te nemen aan een 

gecombineerde wedstrijd van (luchtbuks)schieten en ringrijden (voor beide onderdelen 1 

beurt). De deelname is gratis. Op het wedstrijdterrein kun je je hiervoor aanmelden. 

Bestuurslid Theo Holleman is op het wedstrijdterrein aanwezig om dit spannende evenement 

te begeleiden. Zowel de Jeugdkoning(in) als de Ster van St. Isidorus zullen maandagmiddag 

op het feestterrein worden gehuldigd. De Jeugdkoning(in) mag namens onze schutterij 

deelnemen aan de strijd om het Jeugd-Federatiekoningschap (te Nieuw-Wehl op 18 september 

dit jaar) en het Jeugd-Kringkoningschap (in 2017). We wensen iedereen heel veel succes toe! 

 

 

Programma Schuttersfeest 2016: 
 

Zondag 24 en 31 juli: oefenen  
Zondag 24 en 31 juli oefent St. Isidorus voor het Schuttersfeest. Om 10.30 uur oefent het 

keurkorps, om 11.00 uur de gehele schutterij. Zoals gebruikelijk wordt geoefend aan de 

Dijksestraat. Ook is er gelegenheid om het lepeltjesschieten en (zo mogelijk) het ringrijden te 

oefenen. Het bestuur zal zorgen voor een drankje.  

 

Zondag 31 juli zal extra algemene ledenvergadering  
Op oefenzondag 31 juli zal om 11.30 uur ‘onder de schietmast’ een extra algemene 

ledenvergadering worden gehouden waar de leden kunnen stemmen over de door het bestuur 

voorgestelde wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

Maandag 1 augustus: Seniorenschuttersfeest 

Op maandagavond 1 augustus verzamelen de seniorenvendeliers, de tamboers en het bestuur 

zich om 19.15 uur bij Jan en Jan, waar St. Isidorus traditiegetrouw het Seniorenschuttersfeest 

organiseert. 

 

Maandag 1 augustus: oefenen senioren-, jeugd- en showvendeliers op het 

gemeenteplein 

Maandagavond 1 augustus zullen om 20.00 uur de senioren-, de jeugd- en de showvendeliers 

op het gemeenteplein oefenen voor de gezamenlijke vendelhulde van zondag 7 augustus. De 

erewacht (bulderbuksen) is hier deze keer ook bij aanwezig. 

 

Dinsdag 2 augustus: tent zetten. 
Vanaf 19.00 uur beginnen we met het zetten van de tent en het leggen van de vloer op het 

feestterrein aan de Dijksestraat. Iedereen die wil komen helpen is van harte welkom! 

Vrijdag 5 augustus: feestterrein opbouwen 
Om 9.00 uur beginnen we met het opbouwen en het verder in gereedheid brengen van het 

feestterrein. Ook hier geldt weer: veel handen maken licht werk, dus als je tijd hebt: kom even 

helpen. 
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Zondag 7 augustus: 
10.00 uur: officierenbespreking bij Plok 

10.15 uur: verzamelen van de gehele schutterij (inclusief de koningsparen) bij Plok 

I.v.m. het jubileumjaar zullen van de verschillende secties en de schutterij als geheel foto’s 

worden gemaakt. 

11.10 uur: officiële opening middels het hijsen van de vlag, dit jaar door Herman Willems en 

Hend Wolbrink 

11.15 uur: afmars  

11.20 uur: aankomst bij de Beschermheer: huldiging i.v.m. een federatieve onderscheiding 

voor Herman Willems (vendelhulde + traktatie) 

12.15 uur: aankomst bij de Plokkeboog (hakken) 

12.45 uur: aankomst bij boog van Geemen (vendelen) 

Gelegenheid voor de verschillende secties om een broodje te eten, de secties dienen daar zelf 

zorg voor te dragen 

13.40 uur: aankomst boog Gruttostraat: inwijding boog (vendelen) 

14.15 uur: aankomst aankomst bij boog De Hoge End anno 1931waar de koningen worden 

ingehaald. De koningen zullen hier hun (herinnerings)koningsmedaille opgespeld krijgen 

(vendelhulde + koningstraktatie).. 

15.05 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1989 (hakken) 

15.30 uur: aankomst gemeenteplein voor de gezamenlijke vendelhulde en aansluitend defilé 

met alle Didamse schutterijen. 

+ 17.20 uur: aankomst bij boog Dijksestraat/vendeliersgroep (vendelen) 

+ 17.35 uur: aankomst Plok 

20.00 uur: zaal open; 20.30 uur aanvang feestavond 

 

Maandag 8 augustus: 
7.45  uur: verzamelen bij Plok.  

8.00 uur: afmars 

8.30 uur: Schuttersviering in de Mariakerk, aansluitend vendelhulde en defilé. 

+ 10.35 uur: aankomst feestterrein: vendelhulde showvendeliers.  

Aansluitend: brunch  

11.30 uur: officiële opening van de wedstrijden  

11.30 uur: aanvang jeugdspelen/wedstrijd Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus 

12.45 uur: aanvang vogelknuppelen voor dames 

13.30 uur: aanvang kampen wedstrijd lepeltjeschieten  

13.45 uur: einde mogelijkheid tot verwerven kampbeurt bij de koningsonderdelen 

13.4: uur: aanvang kampen wedstrijd ringrijden 

14.15 uur: aanvang kampen koningsonderdelen. Nadat de koningen bekend zijn: installatie 

van de nieuwe koningen, de Jeugdkoning(in), de Ster van St. Isidorus en prijsuitreiking voor 

de overige jeugdonderdelen. Aansluitend: vendelhulde op het feestterrein 

18.30 uur: afmars bij Plok voor inhalen nieuwe koningen 

20.00 uur: aanvang feestavond bij Plok 

 

 

Dinsdag 9 augustus: 

Vanaf 10.00 uur beginnen we met het opruimen van het feestterrein. Volop gelegenheid om 

de handen uit de mouwen te steken en gezellig na te praten. 

 

Programma na Schuttersfeest: Zie daar onze site http://isidorus.oud-dijk.nl/ 
 

 

 


