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Jaarverslag Schutterij St. Isidorus 2019-2020 

 

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

ledenvergadering verslag te doen van het afgelopen schuttersjaar. 

Door de heersende pandemie en de daarmee verbandhouden vergaande maatregelen die ook 

het schuttersleven in de gereep had was het noodzakelijk de algemene ledenvergadering uit te 

stellen. Inmiddels schijnt er weer een helder licht in de tunnel en kunnen we nu vergaderen. 

 

 

Na de algemene ledenvergadering op 11 april, stond de Kringdag bij 100 jaar jubilerende 

Schuttersgilde Loil Vooruit op de agenda. Na een mooie sterrenmars door Loil en een gezellig 

maar niet rijk bezette verbroederingsfeest op zaterdag avond, barste de strijd om het 

kringkoningschap op zondag los. Rik Loeters en Michel Tinneveld wisten de titel net niet te 

bemachtigen. Het nieuw samengestelde korps van onze schutterij bezweek niet onder de 

hooggespannen verwachtingen door felbegeerde wisselbeker voor het korpsschieten in de 

wacht te slepen.    

 

Een soortgelijk strijd was waar te nemen tijdens de 6 kamp op 15 juni. Helaas namen er 

minder teams deel aan het goed georganiseerde familie evenement.  

 

En toen stond het schuttersfeest gewoon op de rol. Dit met een vanzelfsprekendheid die nu 

bijna laconiek lijkt. Na alle geweldig gezellige voorbereidingen, waarbij veel handen licht 

werk maakte, Starte het zonovergoten schuttersfeest op zondag  met de mars naar het 

inmiddels vertrouwde adres van onze beschermheer. Hier werden Ronnie Jansen en Servie 

Loeters als trouwe schutters geert met de zilveren eremedaille van de Gelderse Federatie. 

Samen met Ab Reuling die reeds eerder werd gedecoreerd. Zijn zij 40 jaar actief lid en alle 

drie een rotsen in het schutters-branding. We weten zeker dat twee van hen er eigenlijk niet 

meer van durfde te dromen, maar toch lukt het één van hen om de nog hogere eer te 

bemachtigen, en ruiterkoning te worden. Servie Loeters wist zonder twijfel de juiste ring te 

pakken en zo een aanvang te maken aan dit bijzonder schuttersjaar samen met de ervaren 

schutterskoning Thomas Gies. Robbin Van Geemen is de jeugd schutter die het even zo feel 

begeerde jeugdkoningschap wist te bemachtigen.  

 

Dat alles op een nieuw ingedeelde terrein, waarbij de vaste onderdelen werden geëerd maar 

ook tal van nieuwe elementen werden ingebracht. Het was het erg gezellig. Hetgeen 

vertrouwen geeft dat het koning-schieten, het grote publiek op termijn zal aantrekken. 

De opkomst van de vrijwilligers bij het op- en afbouwen was in één woord fantasties.  

 

Tijdens de Gelderse federatie dag op 15 september bij St. Andreas in het centrum van 

Zevenaar bleven Thomas en Robbin  lang in de strijd, maar uiteindelijk lukte het hen niet om 

hun titel ook een federatieve glans te geven. Het korpsschieten was ook hier een succes voor 

St. Isidorus.  

Het vrijwilligersfeest op 28 september had een Italiaans tintje met genoeg versnaperingen 

voor de vrijwilligers. De volgende dag was er ook nog een ontbijtje voor de tentbouwers die 

in de ochtend alweer de tent elders hadden afgebroken.  
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19 oktober vertegenwoordigde onze bielenmannen St. Isidorus in Nieuw Wehl bij het erg 

gezellige Gelderse bielemantreffen. 

 

25 oktober was de jaarlijkse sectie bijeenkomst. Het was een goed bezochte bijeenkomst 

waarbij in een ontspannen sfeer zaken en ideeën op tafel kwamen die ons alle bezighouden en 

een inspiratie zijn voor tal van initiatieven. 

 

31 oktober werd financieel verslag gedaan in de afrekeningsvergadering. Onze schutterij is 

kern gezond dat is te danken aan een jarenlange gezond financieel beleid en de capaciteit om 

evenementen tot een succes te maken. Ja; je voelt de maar al aankomen. De som van de 

contributie is ontoereikend  om de vaste kosten van het schuttersfeest te dekken. Zo 

waarschuwde onze prudente penningmeester. Alhoewel de ernst van de mededeling zijn doel 

niet miste, bracht het de vergadering niet onbalans. Hetgeen ook onze schutterij kernschets.  

 

Onze marketentsters waar op bezoek bij de marketenstersdag in Millingen. Daar werd de 

lobby ter hand genomen met het oog op de marketensterdag van 2021. Deze is te organiseren 

door onze dames. Zij hebben de organisatie al ter hand genomen.    

 

In goed overleg met de secretarissen van de 7 Didamse schutterijen werd een enquête 

georganiseerd met als doel de meningen van alle Diemse schutters te peilen over het moment 

van schuttersfeest vieren. Ondanks de prachtige respons bleek de opinie van de schutters niet 

de gehoopte verschuiving van de standpunten ter weeg te brengen.   

 

In december werd een geweldig jeugdfestijn organiseert door de heren van de Erewacht. Het 

was Past boem georganiseerd. Met een grote opkomst werd de jeugd op een geweldige manier 

in de Muizenberg een hele middag vermaakt. Met rode konen gingen niet alleen de 25-tal 

jeugdleden en potentiele jeugdleden maar zeker ook de organisatoren huiswaarts.             

 

Op 11 januari van het nu al bijzondere jaar 2020 werd het Old-Dieks Nieuwjaarswensen 

geïntroduceerd. Mark Vermeulen, Wilma Koppenol en onze beschermeer Xaf Hendriksen 

hadden hun schouders er onder gezet en het idee doen landen binnen de schutterij en 

daarbuiten. Ook onze gastheer Frank Gesthuizen droeg in organisatorische zin zijn steentje 

bij. Het was erg gezellig, op zondagmiddag was ruimte voor de grote groep jubilarissen, 

ontmoette schutters en andere Old-Diekse elkaar, maar werd ook de Princes van de 

PiepeBlaozer gepresenteerd. Kortom een geweldige manier om het jaar goed te beginnen.  

 

Wat we toen nog als ver van ons bed show waanden en nog even leek op een lokaal Chinees 

probleem, nam de hele wereld in zijn greep, op een schaal die om maatregelen vroegen, die in 

oorlogstijd niet zouden misstaan. Ook als je het effect op ons schuttersfeest in ogenschouw 

neemt. Deze moest, in de vorm zoals dat voor ons zo gewoon is, voor het eerst in 75 jaar, 

worden afgelast. Gelukkig schijnt er weer, zoals al eerder aangehaald, het helder licht en is er 

weer van alles mogelijk. Echter moeten nu nog niet denken dat de oorlog is gewonnen. Maar 

met verstand en begrip voor elkaar en het potentiele gevaar kunnen we elkaar weer 

ontmoeten. Wat dat aangaat was het een belangrijke les, De les dat saamhorigheid en 

gemeenschapszin ons door diepste dalen zal voeren. Daarom is het creëren en stimuleren van 

saamhorigheid zo verschrikkelijk belangrijk. Een stelling die nu eigenlijk geen betoog meer 

nodig heeft. Maar toch is het onderhouden ervan het geheim van de smid. Het vieren van het 
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schuttersfeest met heel Oud-Dijk is daarvoor het uitgelezen instrument, dat ook in moeilijke 

tijden binnen de mogelijkheden ter hand genomen dient te worden.   

 

Daarmee is de blik weer op de toekomst gericht en komen we aan het einde van het verslag.  

 

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

taken tot uitvoering te brengen. 

 

Oud-Dijk, 2 juli 2020          

 

Bas Loeters, 

Secretaris,  

Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk 

 


