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Jaarverslag Schutterij St. Isidorus 2018-2019 

 

Volgens goed gebruik, maar ook conform de statuten, is het weer een eer om tijdens de 

algemene ledenvergadering verslag te doen van het afgelopen schuttersjaar. 

 

Na het roemruchtige schuttersjaar 2017/2018 zouden we een rustig schuttersjaar in het 

verschiet hebben was de algemene verwachting. Of dit is bewaarheid zal aan het einde van dit 

verslag in ieder geval beter kunnen worden beoordeeld. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 april werden er een aantal verschuivingen in de 

personele bezetting van onze schutterij door de leden goed gekeurd. Zo werd ook formeel 

afscheid genomen van bestuurslid Xaf Hendriksen. Het voorzitterschap had hij al in december 

2017 overgedragen. Hij werd daarbij voorgesteld als nieuwe beschermheer, als opvolger Piet 

Strooker. Verder werd zijn zetel en de nog openstaande vacature in het bestuur ingevuld door 

twee dames. Wilma Koppenol en Martine Jansen. Al deze verschuivingen werden door de 

leden enthousiast ontvangen en zoals gezegd goed gekeurd.  

 

Op 22 april was er de kringdag van de Kring Montferland. In het zonovergoten centrum van 

Didam, maakte de viertien schutterijen hun opwachting. De Eendracht had alles uit de kast 

getrokken om de dag te doen slagen. Helaas wisten onze koningen Mark Vermeulen en Niels 

Hendriksen het kringkoningschap voor schutterij St.Isidorus niet opnieuw te prolongeren. Dat 

nam niet weg dat het ook voor onze schutterij een mooie dag was met een mooie opkomst van 

alle secties.  

 

Op 16 juni was er weer de Old-Diekse 6 kamp. Een gezellige familiedag waar bij het 

spelelement bijdraagt aan de doelstelling van het creëren van saamhorigheid in de buurtschap. 

Dit kreeg een extra dementie door deelname van Nieuw Dijkse groepen. Later in het jaar 

kreeg de verjonging van de organisatie commissie verder gestalte.  Ook zal Xaf Hendriksen 

het stokje doorgeven. Het bestuur is verheugd dat collega Theo Holleman de honneurs zal 

waarnemen, De nieuwe commissie zal tijdens de aanstaande 6 kamp aan het grote publiek 

worden voorgesteld. Dit alles onder dankzegging aan de mensen die die dit evenement 

initieerden en tot wasdom brachten, zoals voorzitter Xaf Hendriksen, Michel Tinneveld, 

Jeroen Buiting, Jos Peters en Rebeca Pols. 

 

Na de bijzondere ledenvergadering van 5 juli en de daaropvolgende oefenzondagen stond het 

schuttersfeest 2018 op de rol. Natuurlijk is het schuttersfeest waar het allemaal om draait, 

maar elk schuttersfeest krijgt zijn eigen specifieke kenmerken is ons in het verleden gebleken. 

Zo zouden we voor het schuttersfeest van 2018 kunnen zeggen dat het in teken stond van een 

nieuwe route en de extreme warmte. In de week voorafgaand waren er de voorfeesten zoals 

het seniorenschuttersfeest en voorbereidingen zoals het bouwen van de bogen. Er werden 

ondanks de extreme weersomstandige weer 6 prachtige bogen opgericht. Bij Boog van 

Geemen werd het veertigjarige jubileum gevierd met een extra mooie boog op traditionele 

wijze gebouwd. Verder kozen sommige bogen een bijzondere kleur ter ere van de koning.  Na 

het hijsen van de vlag door oud Beschermheer Piet Strooker vertrok op zondag de schutterij 

vanaf Plok in oostelijke richting om aan de Fluunseweg, op het erf van Xaf en Mimi 

Hendriksen de formele installatie van de beschermheer en de twee nieuw bestuursleden ter 

hand te nemen. Na een knallende slot avond maakte scheidende koningsparen Mark en 

Suzanne Vermeulen en Niels Hendriksen en Evi Eijt en Jeugd koning Huub Reulink zich op 
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voor de overdracht aan nieuwe koninklijke hoogheden. Ook op maandag waren de 

temperaturen zodanig dat je zou verwachten dat de strijd wat minder spectaculair zou zijn. 

Toch werden ogenschijnlijk de schutters en de ruiters niet gehinderd door de koperen ploert. 

Als eerste konden we Lynn Koppenol als de nieuwe Jeugdkoningin verwelkomen, gevolgd 

door Michel Tinneveld en zijn Rianne als ruiterkoningspaar en tot slot Rik en Kim Loeters als 

schutterskoningspaar. Alle koninklijke hoogheden waren zichtbaar verguld met hun nieuwe 

titel. Dat geldt evenzo voor de hele schutterij. Net als hun voorgangers werden zij door de 

hele schutterij warm ontvangen. Nadat zij op één van de bakermatten van het Oud-Dijkse 

schuttersfeest, De Bierboom, werden ingehaald kon het slotfeest bij de Plok losbarsten, en dat 

deed het ook.    

 

Het stof van het schuttersfeest was nog niet neergedaald of de bus stond al klaar om de 

grootste delegatie ooit naar het EGS treffen te vervoeren. Op zaterdag had Rik Loeters de eer 

om met zijn Europese collega’s te strijden om de titel Europa koning. Omdat het EGS treffen 

in het mooie Leudal plaatsvond werd er met de geweldige Limburgse buksen geschoten. 

Op zondag waren alle secties van de schutterij vertegenwoordigd, een 65 tal schutters in totaal 

en langs de weg evenzoveel sympathisanten. Het was de EST optocht met de meeste 

deelnemende schutterijen ooit, ook weer zonovergoten zonder enige wanklant kortom in één 

woord geweldig. 

 

Zo groot de deelname was in Leudal, zo smolt de deelname van onze schutterij voor de 

Federatie dag die plaatsvond in Pannerden. Uiteindelijk kon het bestuur niet anders dan de 

schutterij in zijn geheel af melden. Iets dat onze schutterij hoogst zelden doet. In de afgelopen 

twintig jaar was dit de eerste keer dat we verstek moesten laten gaan.   

Het bestuur heeft zich voorgenomen om tijdens de geldende procedure nog nadrukkelijke om 

feedback te vragen van de secties en de ledenvergadering, alvorens het programma in de 

ledenvergadering vast te stellen.  

 

Op 22 september was het vrijwilligersfeest op de nieuwe locatie. De opkomst was iets minder 

dan andere jaren. De gezelligheid was er evenwel niet minder door. Het bestuur is ervan 

overtuigd dat ook hier, wat opkomst betreft, weer snel de stijgende lijn zal worden opgepakt. 

Het feest is voor iedereen die al actief is of dat van plan is te worden, of daaraan ondersteund 

is. Je zou ook kunnen gezegd dat iedereen is uitgenodigd die op één of andere manier onze 

schutterij een warm hart toedraagt. 

 

Op 13 oktober was bij onze buren St. Antonius Nieuwe Dijk het Gelders Bielemantreffen. 

Onze bielemannen en een delegatie waren daarbij aanwezig, waaronder onze koningsparen. 

De concurrentie was onze bielemannen ditmaal een slag voor. Opvallend was de introductie 

van de jeugdbielemannen binnen het Federatief wedstrijdverband.    

 

Op 29 november overleed Paul Kaal. Paul was een schutter in hart en nieren. Bij zijn uitvaart 

werd zijn verbondenheid met de schutterij en de waardering die wij daarvoor hebben tot 

uitdrukking gebracht middels een schuttersescorte in de uitgeleide. 

Gedurende het jaar verloren we nog eens vier gewaardeerde leden middels overlijden van 

Hent Peters, Teun Tinneveld, Jan Jansen en Henk Otten. 
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50 jaar actief lid, is zeker een reden om even bij stil te staan. Jan Gies werd daarvoor 

gehuldigd en werd de zilverenkroon van de Gelderse Federatie uitgereikt tijdens het 

schuttersbal op 12 januari jl. Zowel federatie bestuurslid Ab Reuling als onze voorzitter 

wisten in treffende bewoording de waardering voor de enorme inzit binnen eigen schutterij en 

daarbuiten vorm te geven. Jan is actief, voorheen als vendelier nu als bestuurslid en bij de 

federatie als jury lid en secretaris van het jurycollege.  

 

In de ledenvergaderingen van de afgelopen jaren is het schuttersbal al diverse malen 

onderwerp van gesprek en discussie geweest. In het najaar vormde zich een commissie die 

inmiddels een grotendeels uitgewerkt plan kan gaan presenteren hoe Schutterij St. Isidorus 

samen de gehele buurtschap Oud-Dijk het nieuwe kalenderjaar zou kunnen inluiden. De 

verwachtingen zijn hoog gespannen.  

 

Op de laatste dag van het eerste kwartaal 2019 wisten de vendeliers hoge ogen te gooien met 

een bijna gedeelde Gelders kampioenschap voor de senioren klassiek vendelen, ook de jeugd 

wist een eerste prijs te halen. Dit alles ondanks een korte voorbereidingsperiode.  

   

Het bestuur heeft in haar nieuwe samenstelling, na de geplande inwerkperiode voor de twee 

nieuwe bestuursleden, de taken traditiegetrouw herverdeeld. In goede sfeer tracht het bestuur 

op basis van affiniteit en competenties de optimale werkverdeling te realiseren. Waarbij de 

belangen van de schutterij en haar leden meer dan centraal staan. Zo is het secretariaat weer 

op volle oorlog sterkte, met Martine Jansen als tweede secretaris. Ook de marketentsters, 

tamboers en koningen kreeg een nieuwe contactpersoon. Het bestuur hoopt met deze 

verdeling de secties optimaal te ondersteunen maar ook te kunnen laten groeien. Nu de 

bezetting en de taakverdeling op orde zijn, wordt er door het bestuur vooruitgekeken. Tijdens 

een Brabantse heisessie heeft het bestuur een begin gemaakt met een meer-jaren visie. In de 

komende tijd zullen we daar natuurlijk uitgebreid op terug komen.  

 

Met deze laatste twee passages komen we in de tegenwoordige tijd om niet te zeggen in de 

toekomst. Daarmee nadert dit verslag dan ook haar einde. Om de beoordeling van het 

afgelopen jaar ook te kunnen afronden, durft het secretariaat de stelling aan dat het een mooi 

maar ook bewogen jaar was met behoorlijke verschuivingen die tot nieuwe inspiraties lijden 

In de hoop en verwachting dat die inspiratie tot acties zullen leiden voor het levendig in stand 

houden van onze eeuwen oude schutterstraditie hier in Oud-Dijk. 

 

Rest ons namens het bestuur iedereen hartelijke te danken die het ons mogelijk maakten onze 

taken tot uitvoering te brengen. 

 

Oud-Dijk, 11 april 2019            

 

Bas Loeters, 

Secretaris,  

Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk 

 


