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Nieuwsbrief  
23 mei 2017                               54e editie 

 

Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij 
2017 is alweer aan zijn vijfde maand bezig en nu pas verschijnt de eerste Nieuwsbrief… 

Reden hiervan is dat de redactie van de Nieuwsbrief de afgelopen maanden zeer druk is 

geweest met het schrijven van artikelen voor de Landjuweel Krant die in juni zal worden 

uitgebracht als aanloop naar het Gelders Landjuweel dat op 23, 24 en 25 juni Oud-Dijk op 

zijn grondvesten zal laten trillen. Voor u nog enkele weken wachten voordat deze krant bij u 

in huis zal zijn en dat grote feest los zal barsten. Daarom in deze Nieuwsbrief toch al wat 

Landjuweel nieuws en een korte terugblik op de Kringdag, de Algemene Ledenvergadering 

die in april hebben plaatsgevonden en de Zeskamp die op zaterdag 13 mei werd gehouden. 

 

Succesvolle Kringdag voor St. Isidorus 
De op zondag 23 april door schutterij St. Martinus Greffelkamp georganiseerde Kringdag van 

de Kring Montferland is voor onze schutterij meer dan succesvol verlopen. Lisa Holleman en 

Rik Loeters behaalden de eerste prijs bij het acrobatisch vendelen in hun leeftijdscategorie. 

Onze ruiterkoning Remond Tinneveld wist alle andere ruiterkoningen te verslaan en zo de 

titel van Kringkoning te behalen. Zijn koningin Ans slaagde er bovendien op een bijzondere 

wijze de romp van de vogel naar beneden te halen zodat zij Knuppelkoningin van de 

Kringdag Montferland is geworden. De jeugd- en seniorenvendeliers vielen dit keer niet in de 

prijzen maar tijdens het Gelders Kampioenschap Indoorvendelen op 2 april bij OEV 

Millingen aan de Rijn wisten beide groepen in hun categorie wel een eerste plaats te behalen! 

 

Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering. 
Op donderdag 21 april werd bij Plok de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Van 

bestuurslid Michel Tinneveld werd tijdens deze vergadering afscheid genomen. De 

bestuursleden Albert van Geemen en Antonie Zopfi stelden zich herkiesbaar en werden 

beiden herkozen. In de vergadering werd stilgestaan bij het Schuttersbal dat in januari werd 

gehouden. Dit jaar is daarbij weer gewerkt met een vaste entreeprijs. Voor sommige jongere 

leden lijkt de hoogte van dit bedrag een te hoge drempel te zijn. Daarom wordt nagedacht 

over een mogelijke oplossing voor dit probleem. In de najaars/afrekeningsvergadering in 

oktober wordt dit onderwerp nog eens besproken. 

 

Wie wordt de 100e vrijwilliger die meewerkt aan ons voedselbank project? 
Op 14 april meldde zich de 97e vrijwilliger. Nog drie te gaan en we hebben honderd 

verschillende mensen die als vrijwilliger bij ons project betrokken waren en zijn. Ondanks de 

koude nachten beginnen de planten mooi te groeien. 19 Mei hebben we weer de eerste verse 

groenten, namelijk raapstelen, kunnen leveren. Dit jaar hebben we dank zij de familie 

Roemaat 2000 m² grond meer dan vorig jaar en verbouwen we ook vroege aardappelen. De 

eerste 3000 planten zijn gepoot en we hopen met onze producten weer net zo veel mensen blij 

te kunnen maken als vorig jaar. 

 

Zeskamp 2017 
Onder buiten verwachting goede weersomstandigheden heeft zaterdag 13 mei de vierde editie 

van onze 6-kamp plaats gevonden. 11 Teams hebben gestreden om de hoogste eer die 
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uiteindelijk is gewonnen door de Linke Loetjes onder leiding van de jeugdige captain Steffie 

Loeters. DES uit Nieuw-Dijk en de Luc(k)ies waren met gelijke eindstand tweede en derde.  

 

Nijmeegse 4-daagse. 
14 leden van onze schutterij zijn dit jaar weer ingeloot voor de Nijmeegse 4-daagse. Van 18 

t/m 21 juli zullen ze alle dagen proberen de 40 km weer te halen!  Succes! 

 

Stand van zaken  Gelders Landjuweel 2017. 

 
De organisatie draait op volle toeren en de eerst onderdelen zijn inmiddels afgerond. Zo ligt 

de krant inmiddels bij de drukker. De Landjuweelkrant is een 40 pagina tellende editie 

geworden die het lezen meer dan waard is. Deze zal 6 juni verschijnen 

Ook zijn Inmiddels de aanwonende aan de route in de Kerkwijk en Dijksestraat geïnformeerd. 

De oveige straten aan de route zullen nog volgen. 

 

Boven alles willen we graag de volgende data onder de aandacht brengen: 

 

Maandag 29 mei om 20.00 uur zal de instructie avond voor de 

verkeersregelaars plaatsvinden aan de Haaghweg 5B ook bekend als het secretariaat. 

Daar zal in een ontspannen sfeer middels jou eigen smartphone of tablet of op de aanwezige 

laptop een korte vragenlijst kunnen worden ingevuld nodig oor de certificering. Voor zover 

men dat al niet online heeft gedaan.  

 

We zoeken nog een aantal vrijwilligers die een paar uurtje ons willen ondersteunen. Meld je 

aan en/of kom gerust langs op de 29ste. 

 

Op vrijdag 9 juni om 20.00 uur zal de grote vrijwilligers bijeenkomst worden 

gehouden bij Partycentrum Plok. Tijdens deze avond zal de actuele stand van de 

programmering worden toegelicht en alle werkzaamheden voorafgaand en aansluitend op het 

Landjuweel hier voor zijn.  alle vrijwilligers en belangstellende van harte 

welkom. 
 

Wil je als vrijwilliger ook mee helpen aan het Gelders Landjuweel 2017 Dat 

kan!!  We zoeken nog een aantal vrijwilligers voor:     

vrijdag 23 juni       Het Jeugdlandjuweeldag wedstrijdbegeleiders   

zaterdag 24 juni  Op Naobermiddag begeleiding van verschillende 

demonstraties  

zaterdag avond 24 juni  van 17.30 tot 19.30 uur bij de opening begeleiding  

zondag 25 juni    Begeleiding van de wedstrijden  
 

Verder zal er voor Alle vrijwilligers een Vrijwilligers napraatavond zijn op vrijdag 30 juni 

vanaf 20.00 uur Bij Party Centrum Plok.   

 

Dus zet het landjuweel in je agenda, Zie voor het hele programma onze site: 

http://landjuweel.oud-dijk.nl/ 
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