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Nieuwsbrief  
17 december 2016                                53e editie 

 

Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij 

2016 was het jaar van het 85-jarig bestaan van onze schutterij. Het jaar waarin Alexander 

Gies en Lesley Loeters onze nieuwe schutters- en ruiter keizer werden. Het jaar waarin Ton 

Banning en Hend Wolbrink een gouden Isidorus kregen opgespeld. Het jaar waarin Herman 

Willems en Gert Scholten erelid van onze schutterij zijn geworden. Het jaar waarin Denny 

Gies onze nieuwe schutterskoning en Remond Tinneveld onze nieuwe ruiterkoning is 

geworden.  Het jaar waarin Tim Koppenol Jeugdkoning en Nora Bruggemans Ster van 

Isidorus werd. 2017 wordt het jaar van het Gelders Landjuweel. Een evenement waar de 

Landjuweel Organisatie Commissie al veel uren werk in heeft gestoken en waar de komende 

periode nog veel meer werk in zal gaan zitten. In deze Nieuwsbrief zal de voorzitter van het 

LOC hier wat meer over vertellen. Verder is er informatie over het aanstaande Schuttersbal. 

 

 

Schuttersbal 14 januari feestelijke start van het nieuwe jaar 
Zaterdagavond 14 januari 2017 markeert St. Isidorus traditiegetrouw het begin van een nieuw 

jaar met het Schuttersbal. 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 in handen van Voice & 

Music. We gaan er met elkaar weer een gezellige en feestelijke avond van maken. 

 

All-in entreeprijs bij het Schuttersbal 
Met instemming van de ledenvergadering van 22 oktober is besloten om voor het Schuttersbal 

weer een all-in entreeprijs te hanteren. Op deze manier is iedereen de hele avond vrij om te 

gaan en staan waar die wil. Voor hapjes zal door Plok worden gezorgd en aan het eind van de 

avond is er een (warm) broodje. De all-in entreeprijs bedraagt voor jeugd van 12 t/m 17 jaar 

(dus geen alcohol!) 15 euro per persoon. Voor iedereen van 18 jaar en ouder 27,50 euro per 

persoon.  

 

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 Henk Otten en 

Mark Vermeulen. Vanwege 40 jaar lidmaatschap worden Jan van Geemen, Felix Loeters en 

Jan Kok gehuldigd. Joseph Wolbrink wordt onderscheiden in verband met zijn 50-jarig 

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. 

 

Landjuweel Nieuws 
De tijd tikt. Het is bijna 23 december!!! 

Nog 25 weken, 181 dagen nog 4367 uren of te wel exact 6 maanden. Dan start het Gelders 

Landjuweel 2017!  
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Tijdens de informatieavond en met de wijkraadvergadering, de federatievergadering en de 

kringvergaderingen maar ook bij de kick off vergadering van het scholenproject hebben we 

het gemerkt! 8 x presenteerden we het Landjuweel. Overal werd het met belangstelling en 

enthousiasme ontvangen. Ook het aantal voor inschrijvingen is meer dan bemoedigend 40 

verenigingen inmiddels.  

Het aantal mensen dat hun schouders eronder zet, groeit met de dag. 

Zelfs nu de dagen korter worden en Sinterklaas al weer zijn biezen heeft gepakt, en Kerst voor 

de deur staat, wordt er druk overlegd en worden plannen verder uitgewerkt.  Steeds meer 

spontane initiatieven melden zich en worden daar we dat kan ingepast. Maar de tijd gaat ook 

snel. 

Stonden we exact 6 maanden geleden nog onder de brandende zon de pers te vertellen wat er 

over een jaar te gebeuren staat daar in het hoge gras.  Nu is in een prachtige 3D-presentatie 

het terreinplan te bekijken op de site. Wordt het bier gebrouwen, en gelagerd. 

Maar is er ook nog werk aan de winkel.  Daarom ook even in vogelvlucht een paar oproepen 

 

Oproep aan ouders en grootouders met kinderen op de basisschool. Voor het Scholenproject 

heeft St. Isidorus op basisschool het Kompas vrijwilligers nodig die een paar uurtjes op school 

het project onder steunen. Bijvoorbeeld vertellen over de schutterij, helpen bij het maken van 

schutters attributen (trommels, vaandels koningszilver, bouwen van een boog) het opleiden 

van de vendeliers de commandant, het helpen bij het koning schieten. 

Maar ook bij het Jeugd Landjuweel zelf, op vrijdagmiddag 23 juni zijn er vrijwilligers nodig 

om de wedstrijdonderdelen te begeleiden enz. ( Bas Loeters 06-33636171) 

 

De commissie veiligheid zoekt verkeerbegeleiders, In de Kerkwijk en Kom Zuid zullen we 

actief gaan werven. Maar iedereen die een paar uurtjes op zondag, maar ook op zaterdag en 

vrijdag middag het verkeer in de juiste banen wil helpen begeleiden is van harte welkom. Zeg 

het voort, ook aan hen die geen lid zijn van onze schutterij. (Martine Loeters 0316 229087) 

 

De wedstrijdcommissie zoekt begeleiders bij de vele wedstrijdonderdelen. Laders, Schrijvers, 

Ringen zetters, baancommissarissen, klokkers bedieners van de muziekinstallaties enz. 

Een begin is er maar de bezetting is nog niet rond. (Alexander Gies 06-11094995) 

 

Kortom het komt helemaal goed maar we hebben de tijd en jullie ondersteuning zeker nodig. 

Dus meld je aan bij de betreffende commissie.  (Bas Loeters voorzitter LOC) 

 

 

Hartelijk dank voor uw stem bij de Rabobank Clubkas Campagne 
Dankzij de vele stemmen die St. Isidorus ontvangen heeft tijdens de Rabobank clubkas 

campagne 2016 kon onze vereniging in november een cheque van ruim 1300 euro in 

ontvangst nemen. Deze cheque zal gebruikt worden om het Gelders Landjuweel 2017 verder 

gestalte te geven. (www.landjuweel.oud-dijk.nl). Wij willen iedereen bedanken die door een 

stem aan St. Isidorus te geven hieraan heeft bijgedragen. (Landjuweel sponsor coördinator 

Leo Gerritsen en landjuweel penningmeester Gerard Rasing.) 

 

 

Dank je wel 
Het bestuur van schutterij Sint Isidorus wil iedereen hartelijk bedanken die zich het afgelopen 

jubileumjaar op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor onze vereniging. Dankzij u, 

dankzij jou kunnen we terugkijken op een geslaagd Jubileumjaar.  

 

Ten slotte: 

http://www.landjuweel.oud-dijk.nl/
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De redactie van de Nieuwsbrief wenst u allemaal van harte een zalig Kerstfeest, een mooie 

jaarwisseling en een juweel van een nieuw jaar!  


