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Nieuwsbrief  
20 juni 2015         47ste editie 

Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij 
De door ons georganiseerde Zeskamp is inmiddels succesvol verlopen. De oefenkilometers voor de 
Nijmeegse Vierdaagse zitten in de benen bij een 15-tal van onze leden. Nog even en de witte 
broeken en overhemden kunnen weer tevoorschijn worden gehaald want  Schuttersfeest 2015 zal 
begin augustus weer in alle hevigheid losbarsten. Felix Loeters (Schutterskoning), Frans Damen 
(Ruiterkoning), Aled van Doorn (Jeugdkoning) en Huub Reulink (Ster van St. Isidorus) hebben een 
jaar lang mogen genieten van hun kostbare titel maar de opvolgers(sters?) staan al weer klaar. 
Belangrijk is natuurlijk dat het feest op een veilige manier verloopt, daarom zijn hier met betrekking 
tot de schietwedstrijden twee bestuursleden speciaal mee belast. Voor meer informatie hierover en 
voor het volledige programma van het Schuttersfeest 2015 lees verder in deze Nieuwsbrief. 
 
 
Tamboers Herwen bieden ondersteuning 
Lang is het spannend geweest of we een opvolger voor harmonie St. Franciscus uit Babberich 
zouden vinden. Gelukkig zijn de tamboers van Kon. Muziekvereniging St. Caecillia uit Herwen 
bereid om onze eigen tamboers op Schuttersfeestzondag ondersteuning te bieden. Dat onze eigen 
tamboers inmiddels ook een mooi stukje muziek kunnen maken is tijdens de afgelopen Kringdag 
wel gebleken! Vol vertrouwen zien we uit naar een mooie optocht en een prima muzikale 
ondersteuning voor de mars. 
 
Veiligheid van belang voor een mooi Schuttersfeest 
Om als schutterij schietwedstrijden te mogen organiseren zijn de regels de afgelopen jaren flink 
aangescherpt. Elke schutterij dient daarom ook door de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters 
Associatie) te worden gecertificeerd (goedgekeurd). Volgens de huidige regels is het verplicht dat er 
tijdens de schietwedstrijden een veiligheidsfunctionaris is die door eenieder aangesproken kan 
worden op zaken die met veiligheid bij en rond het schieten te maken hebben. Daarnaast dient er 
een vertrouwenscontactpersoon te zijn die te benaderen is mocht iemand moeite hebben om de 
veiligheidsfunctionaris aan te spreken. Bestuurslid Albert van Geemen is aangesteld als 
veiligheidsfunctionaris en bestuurslid Antonie Zopfi is aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. 
Veiligheid is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, laten we het samen veilig houden! 
 
Ab Reuling ontvangt Federatieve onderscheiding 
In 1990 trad Ab Reuling toe tot het bestuur van St. Isidorus. Van 1998 tot en met 2010 is hij onze 
voorzitter geweest waarna hij toe is getreden tot het bestuur van de Kring Montferland en het 
bestuur van de Gelderse Federatie St. Hubertus. Tot vorig jaar maakte hij ook nog deel uit van het 
bestuur van St. Isidorus, Voor zijn 25 jaar onafgebroken bestuurlijke inzet in de schutterswereld 
wordt Ab op zondag 2 augustus een Federatieve onderscheiding opgespeld.  
 
Schutterij teelt verse groenten voor Voedselbank Montferland 
Sinds enkele weken zijn regelmatig een aantal vrijwilligers van onze schutterij te zien op een stuk 
grond aan de Fluunseweg. Ze zijn daar bezig met de teelt van verse groenten voor de Voedselbank. 
Op deze manier wil de schutterij laten zien dat het motto ‘Old-Dieks naoberen’ dat gekozen is voor 
het Landjuweel 2017 niet alleen maar een mooie kreet is. Door deze actie voor de Voedselbank 
wordt zichtbaar gemaakt dat de schutterij anno nu nog steeds een belangrijke sociale functie heeft. 
Het project zal drie jaar beslaan waarna hopelijk een andere schutterij ‘de schoffel’ over zal nemen. 
Tot die tijd zijn alle extra handen van harte welkom. Wie zich een paar uurtjes in de maand in wil  
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zetten voor dit goede doel kan zich aanmelden bij onze voorzitter Xaf Hendriksen of via het 
secretariaat van de schutterij. 
 
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 zijn er ook weer de kruisboogwedstrijden, schieten voor 
dames van leden en het vogelknuppelen. 
 
Jeugdspelen. 
Voor de jeugd van 0 tot 16 jaar is er maandag 3 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.  
 
Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus 
Dit jaar brandt voor de tweede keer de strijd los 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. Wie zullen de kampioenen van vorig jaar 
opvolgen? In 2014 werd Aled van Doorn de eerste Jeugdkoning en Huub Reulink de eerste 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 Giesbeek op 
13 september dit jaar) en het Jeugd-Kringkoningschap (in 2016 ). We wensen iedereen heel veel 
succes toe! 
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Programma Schuttersfeest 2015: 
 
Zondag 19 en 26 juli: oefenen  
Zondag 19 en 26 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. De schutterij zal zorgen voor een drankje.  
 
Maandag 27 juli: Seniorenschuttersfeest 
Op maandagavond 27 juli verzamelen de seniorenvendeliers, de tamboers en het bestuur zich om 
19.15  19.00 uur bij Jan en Jan, waar St. Isidorus traditiegetrouw het Seniorenschuttersfeest 
organiseert. 
 
Maandag 27 juli: oefenen senioren-, jeugd- en showvendeliers op het 
gemeenteplein 
Maandagavond 27 juli zullen om 20.00 uur de senioren-, de jeugd- en de showvendeliers op het 
gemeenteplein oefenen voor de gezamenlijke vendelhulde van zondag 2 augustus. 
 
Dinsdag 28 juli: tent zetten. 
Vanaf 18.15 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 31 juli: 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. 
 
Zondag 2 augustus: 
10.30 uur: verzamelen van de gehele schutterij (inclusief de koningsparen) bij Plok 
10.40 uur: officierenbespreking  
11.00 uur: officiële opening middels het hijsen van de vlag, dit jaar door onze Jeugdkoning 
11.10 uur: afmars  
11.15 uur: aankomst bij de Beschermheer: huldiging i.v.m. een federatieve onderscheiding voor Ab 
Reuling (vendelhulde + traktatie) 
12.25 uur: aankomst bij de Plokkeboog (vendelen) 
12.45 uur: aankomst bij boog Dijksestraat/vendeliersgroep (hakken) 
13.00 uur: aankomst bij de koningen (Dijksestraat) de koningen zullen hier hun 
(herinnerings)koningsmedaille opgespeld krijgen (vendelhulde + koningstraktatie). Gelegenheid 
voor de verschillende secties om een broodje te eten, de secties dienen daar zelf zorg voor te dragen. 
14.20 uur: aankomst bij boog van Geemen (hakken) 
14.45 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1931 (vendelen)  
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. 
+ 17.15 uur: aankomst bij de Meurspoort (vendelen) 
+ 17.35 uur: aankomst Plok 
20.00 uur: zaal open; 20.30 uur aanvang feestavond (in de geheel verbouwde feestzaal) 
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Maandag 3 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 
13.15  aanvang kampen wedstrijd lepeltjeschieten  
13.30 uur: einde mogelijkheid tot verwerven kampbeurt bij de koningsonderdelen 
13.30 uur aanvang kampen wedstrijd ringrijden 
14.00 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 4 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. De nieuwe koningsparen zullen samen met 
alle Didamse koningsparen in Loil op de foto worden gezet. 
 
 
Europees Schutterstreffen heerlijk toetje! 
Van 28 tot en met 30 augustus wordt in Peine het Europees Schutterstreffen gehouden. Van onze 
vereniging zullen rond de 70 personen naar dit evenement in Duitsland afreizen. De hotelkamers 
zijn inmiddels volgeboekt maar wie op zondag 30 augustus in de grote stoet mee wil lopen of als 
publiek lang de kant van de weg de duizenden voorbijtrekkende schutters wil bewonderen kan een 
reisje naar Peine overwegen (reistijd met auto is ongeveer 3 uur). Het is een overheerlijk toetje na 
ons eigen Schuttersfeest op 2 en 3 augustus. Voor programma, locatie, tijden zie: 
www.peine2015.de  
 
 
Programma na Schuttersfeest: 
Datum Omschrijving 
28-29-30 aug EGS Peine (D) 
13-09-2015 Federatie dag EMM Giesbeek 
19-09-2015  Vrijwilligersfeest 2015 
25-09-2015 Sectie bijeenkomst 2015 
26-09-2015 Bielemantreffen Loil Vooruit 
15-10-2015 DB en Erevoorzitter en beschermheer 
29-10-2015 Afrekeningsvergadering 

 
Ook voor in de agenda: 

85 jarig jubileum Schutterij St. Isidorus   14 en 15 mei 2016 
Schuttersfeest 2016,  7 en 8 augustus  

http://www.peine2015.de/

