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26 maart 2018    Nieuwsbrief             Editie 57 

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

     
Beste schuttersvrienden en vriendinnen,  

De algemene ledenvergadering op 19 april zal in meerdere opzichten van historische betekenis zijn. 

Allereerst is op exact die datum in 1931 onze schutterij opgericht, we vieren dus onze 87e verjaardag. 

Maar er is nog meer: Voor de eerste keer in de geschiedenis van de schutterij zijn er twee dames die 

zich kandidaat hebben willen stellen voor een bestuursfunctie. Mocht de verkiezing van Martine 

Jansen en Wilma Koppenol doorgaan dan is een nieuwe stap gezet sinds het invoeren van het 

vrouwenlidmaatschap in 1998 en het toetreden van meisjes en dames bij het keurkorps, de vendeliers, 

de tamboers en vanzelfsprekend de marketentsters. Beide dames zijn uit de laatstgenoemde sectie 

afkomstig en hebben dus al verschillende jaren de schutterij van dichtbij meegemaakt. Het mogelijk 

invullen van de vacatures in het bestuur levert daarmee wel vacatures bij de marketentsterssectie op, 

maar we vertrouwen erop dat deze ook weer snel goed zullen worden ingevuld.  

Nog een historisch moment zal tijdens deze vergadering plaatsvinden. Na 30 jaar invulling gegeven te 

hebben aan het beschermheerschap van onze schutterij heeft Piet Strooker eind vorig jaar te kennen 

gegeven dat hij zijn functie met ingang van de Algemene ledenvergadering van 2018 neer zal leggen. 

Tijdens deze vergadering zullen we daarom op gepaste wijze van Piet afscheid nemen. Het bestuur is 

zich aan het beraden op een mogelijke opvolging en zal daar tijdens de vergadering mededeling over 

doen.  

Over de algemene ledenvergadering en nog andere belangwekkende zaken is in deze Nieuwsbrief 

meer te lezen.        Antonie Zopfi, voorzitter  

 

Warm afscheid van onze voorzitter Xaf Hendriksen 
Tijdens het Schuttersbal dat op zaterdag 13 januari bij Plok werd gehouden is op mooie wijze afscheid 

genomen van onze voorzitter Xaf Hendriksen. Bij dat afscheid werd ook nadrukkelijk zijn vrouw 

Mimi betrokken, want Xaf en Mimi hebben de afgelopen 7 jaar samen de kar getrokken en dat op een 

geweldige wijze gedaan. Woorden van dank werden gesproken door zijn opvolger en dus nieuwe 

voorzitter Antonie Zopfi die deze avond uit handen van erevoorzitter Jan Loeters de voorzittershamer 

kreeg aangereikt. De oude en de nieuwe voorzitter kregen, samen met hun echtgenotes, onze 

koningsparen en alle jubilarissen een vendelhulde aangeboden waarna ze nog vele handen mochten 

schudden. 

 

Vrijdag 6 april Zwerfvuilactie 
Vrijdagavond 6 april vindt van 18.30 tot 20.00 uur de jaarlijkse zwerfvuilactie plaats. We verzamelen 

op de parkeerplaats bij Plok om 18:30 uur waarna we over Oud-Dijk uit zullen zwerven om onze 

buurtschap weer een beetje schoner te maken. Rond de klok van 20.00 uur sluiten we gezamenlijk af 

bij manege Hoge End. Iedereen, jong en oud is van harte welkom om deze avond mee te komen 

helpen. 

 

Donderdag 19 april Algemene Ledenvergadering. 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op donderdag 19 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. De opvolging van beschermheer Piet Strooker zal worden besproken en eveneens zal er 

een bestuursverkiezing plaatsvinden. De bestuursleden Jan Gies en Theo Holleman zijn statutair 

aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Bestuurslid Xaf Hendriksen is statutair aftredend en 

heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Dat betekent na het terugtreden van bestuurslid Michel 
Tinneveld vorig jaar dat er in het bestuur twee vacatures zijn. Het bestuur heeft, zoals in deze 
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Nieuwsbrief al eerder vermeld, de dames Martine Jansen en Wilma Koppenol bereid gevonden zich 

kandidaat te stellen.  

 

Zondag 22 april Kringdag Kring Montferland 
Op zondag 22 april organiseert schutterij de Eendracht de jaarlijkse Kringdag van de Kring 

Montferland in het centrum van Didam, in en om de Markthal. 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 Mark Vermeulen  (schutterskoning) en Niels 

Hendriksen (ruiterkoning) zullen er alles aan doen om Remond Tinneveld na te volgen die vorig jaar 

de Kringkoningstitel bij de ruiterkoningen wist te behalen. 

De avond ervoor komen De Heinoos naar de Markthal, onder het veelzeggende motto ‘Høken met De 

Heinoos’. Kaarten kunnen online besteld worden via: www.captainticket.nl/heinoos. Let op! Bestel je 

kaarten via de website, dan kost het je €12,50. Koop je de kaarten 'aan de deur', dan kost het je €15,-. 

De Markthal is vanaf 18:00 geopend en om 19:00 zal het programma van start gaan.  

 

Van Voedselbankproject naar Naoberlijn 
Lange tijd was het onzeker of het Voedselbankproject, waar we in de aanloop naar het Landjuweel 

mee waren begonnen, voortgezet zou worden. Gelukkig zijn we op dit moment in overleg met 

geïnteresseerden om het Voedselbankproject door te zetten. Het is nog net te vroeg namen bekend te 

maken maar het ziet er hoopvol uit dat dit prachtige project zijn vervolg krijgt. 

Als schutterij overwegen we als vervolg op het Voedselbankproject een Naoberlijn op te zetten. Een 

telefoonnummer waarnaar inwoners van Oud-Dijk kunnen bellen voor hulp bij onder andere vervoer 

en tuinonderhoud. Voorwaarden is uiteraard dat professionele hulp en mantelzorgers voor deze 

hulpvraag niet haalbaar zijn. De eerste stappen zijn gezet.  Op deze manier willen we proberen ons in 

te zetten voor de hulpbehoevende  inwoner van Oud-Dijk. 

 
Europees Schutterstreffen Leudal (Limburg) komt in zicht 

Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus gaat een flinke afvaardiging van onze schutterij naar het 

Europees Schutterstreffen te Leudal in Limburg. Het hotel is op dit moment reeds volgeboekt, wie 

toch nog belangstelling heeft om dit evenement 3 dagen mee te maken kan zich nog op de wachtlijst 

plaatsen. Komt er in de komende maanden een plaatsje vrij dan kun je alsnog 3 dagen volop 

meegenieten. Voor wie liever een dag op en neer gaat is het mogelijk om de reis zelf aan te vangen. 

(met name de zondag is daarvoor geschikt) . Binnen de Kring Montferland wordt gekeken naar de 

mogelijkheid van gezamenlijk (pendelbus)vervoer naar Limburg.. Indien hiervoor belangstelling 

bestaat laat dit dan even weten aan ons secretariaat. Indien er voldoende belangstelling is zal nadere 

informatie hierover volgen. Ook is er een extra camping tijdelijke ingericht in Roggel met een 

pendeldienst, mocht je willen kamperen.  

 

Vendeliers actief op GKVI te Giesbeek 
Op zondag 25 maart waren onze vendeliers actief op het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor te 

Giesbeek. Zowel de junioren als de senioren vendeliers hebben ieder in hun eigen klasse de eerste prijs 

behaald. Van harte proficiat! Onze showvendeliers zijn deze keer buiten de prijzen gevallen maar 

hebben binnenkort tijdens de Kringdag weer een nieuwe kans.  

 

 

 


