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Nieuwsbrief 

14 december 2014       45e editie  
Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij 

Een jaar nadert alweer zijn einde, een jaar waar ieder van ons zijn of haar eigen herinneringen aan heeft, 

zowel positief als negatief. In deze laatste Nieuwsbrief van 2014 blikken we een beetje terug maar vooral 

ook vooruit naar het nieuwe schuttersjaar. 

 

Felix Loeters en Frans Damen nieuwe koningen St. Isidorus 
Tijdens het afgelopen Schuttersfeest moesten we afscheid nemen van onze koningen Joris Gieling en Joost 

Jansen. Tot de Kringdag 2015 mag Joost zich nog wel Kringkoning noemen. Felix Loeters (schutterskoning) 

en Frans Damen (ruiterkoning) wisten dit jaar de belangrijkste titels binnen onze schutterij te bemachtigen. 

Voor Felix was het zijn tweede titel in 2014. Eerder werd hij al koning bij St. Bavo in Angeren waar hij 

woonachtig is. In het najaar lukte het Felix ook nog om koning te worden in Amsterdam. Een bijzondere 

prestatie! We zijn er van overtuigd dat we samen met onze koningen een prachtig jaar gaan beleven. 

 

Aled van Doorn eerste Jeugdkoning! 
Dit jaar werd voor de eerste keer gestreden om Jeugdkoning of Jeugdkoningin (12 t/m 17 jaar) van St. 

Isidorus te worden. Na een spannende strijd waarbij zowel schieten als ringrijden op het programma stonden 

bleek Aled van Doorn de beste van alle deelnemers te zijn. Een jaar lang mag hij zich Jeugdkoning van onze 

schutterij noemen. 

 

Huub Reulink een jaar lang de Ster van Isidorus 
De jeugd tot en met 11 jaar ging dit Schuttersfeest met elkaar de strijd aan om de Ster van St. Isidorus te 

worden. Na een leuke en spannende wedstrijd door verschillende enthousiaste kinderen werd Huub Reulink 

de eerste Ster van St. Isidorus.  Een talent voor de toekomst! 

 

Schuttersbal 10 januari start nieuwe schuttersjaar 
Zaterdagavond 10 januari 2015 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 de in de regio bekende dj Robert. Evenals vorig jaar is er hetzelfde 

betalingssysteem als tijdens het Schuttersfeest: dus zowel een tafelsysteem als een muntensysteem. Op deze 

manier hopen we de toegankelijkheid te vergroten. Hapjes kunnen zelf worden besteld bij de hapjestafel die 

Plok zal verzorgen. 

 

Huldiging van 11 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 Gal, Marco van Geemen, Hayco Gies, 

Henk Hemels, Gert Hupkes, Theo Kraayvanger, Erik Peters, Harm Reuling en Eddie Reulink. Vanwege 40 

jaar lidmaatschap worden Geert Jansen en Piet van Lieshout gehuldigd. 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. 

 

Harmonie St. Franciscus Babberich… Bedankt! 
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van harmonie St. Franciscus uit Babberich. Vele jaren 

hebben zij ons op de weg begeleid tijdens het jaarlijkse Schuttersfeest. Tijdens een repetitieavond heeft het 



 
                                              Rabobank: NL40RABO 0111.1898.53 Internet: http//www.oud-dijk.nl  E-mail: secretaris@oud-dijk.nl , mobiel 06-33636171   

secretariaat: locatie d´n Letste Timp, Tel: +31 (0)316 22 90 87, BJ.F. Loeters, Haaghweg5b, NL 6942 GP Oud-Dijk Didam 

 

 

 

Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk (Didam)  Email: secretaris@oud-dijk.nl 

1 van 2  Internet site www.oud-dijk.nl 

    

dagelijks bestuur van onze schutterij, samen met onze erevoorzitter, hen bedankt voor al die mooie jaren 

samen. Het bestuur is, na het bekend worden van het einde van deze samenwerking, naarstig op zoek naar 

een goede muzikale opvolger. 

 

De paden op, de lanen in… 
Dit jaar heeft een groep enthousiaste wandelaars binnen onze vereniging deelgenomen aan de Nijmeegse 

Vierdaagse. Gezien de goede sfeer tijdens dit evenement maar zeker ook tijdens de oefenwandeltochten 

daarvoor is besloten om elke 2
e
 zondag van de maand vanaf 8.00 te gaan wandelen. De route bedraagt + 20 à 

30 km. Deelname aan de Vierdaagse 2015 is geen doel op zich, gewoon lekker wandelen en genieten van de 

mooie natuur in de nabijgelegen omgeving is al prachtig genoeg. Wie geïnteresseerd is om mee te lopen kan 

zich melden bij Albert van Geemen of  Xaf Hendriksen. 

 

Van trommelstok tot vaandelstokken,  wie pakt ze op? 
Bij de tamboers en bij de vendeliers is er ruimte voor nieuwe instroming. Zowel jeugd als senioren zijn bij 

beide secties van harte welkom. Voor een goede opleiding zal worden gezorgd. Wie durft de uitdaging aan 

en pakt de trommel of vaandelstokken op? Met een mailtje of telefoontje naar het secretariaat van de 

schutterij zal je naar de juiste contactpersoon worden doorverwezen. Zelf contact opnemen met iemand die je 

kent van de tamboers of vendeliers kan natuurlijk ook. 

 

Zeskamp wegens succes geprolongeerd 
In juni van 2014 vond voor de eerste keer een door St. Isidorus georganiseerde zeskamp plaats. Een evaluatie 

onder de deelnemers viel zo positief uit dat besloten is om in 2014 dit sportieve en vermakelijke evenement 

wederom te organiseren. Meer informatie kunt u  spoedig verwachten. Het samenstellen van het ideale team 

kan alvast beginnen! 

 

Voorbereiding Gelders Landjuweel 2017 van start 
Na de officiële toekenning aan St. Isidorus van het Gelders Landjuweel 2017 in de najaarsvergadering van 

2013 van de Gelderse Federatie is de voorbereiding op dit geweldig evenement goed van start gegaan. Onder 

leiding van Bas Loeters, Tanja Loeff-Hageman en Jos Roemaat zijn verschillende commissievoorzitters 

bezig om een aansprekend en uitdagend programma neer te zetten. Het thema: ‘Old-Dieks noaberen’ laat in 
een paar woorden zien waar het om gaat: samen met en voor elkaar in Oud -Dijk iets moois presteren waar 

we allemaal tot in lengte van jaren trots op kunnen zijn. 

 

Verrijken van de ledenadministratie 

Als u nieuwsbrief niet  per email ontvangt wij graag het emailadres. Van alle geüniformeerde schutters 

zouden we graag het mobiele nummer willen registeren voor What’s app berichtverkeer binnen de secties. 
Graag even een  E-mailtje aan   secretaris@oud-Dijk.nl.  

 

Dank je wel 
Het bestuur van schutterij Sint Isidorus dankt iedereen hartelijk die zich het afgelopen jaar op welke wijze 

dan ook heeft ingezet voor onze vereniging. Dankzij u, dankzij jou hebben we een mooie en actieve 

schutterij waarbij jong en oud zich thuis voelt.  

 

Ten slotte: 
De redactie van de Nieuwsbrief wenst u allemaal van harte een zalig Kerstfeest, een gezellige jaarwisseling 

en een geweldig en vooral gezond 2015!  
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