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

Nieuwsbrief
52e editie

8 oktober 2016

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

In 2017 krijgen de jarenlange voorbereidingen op het Gelders Landjuweel hun bekroning. In
deze extra Nieuwsbrief daarom een update van de verschillende commissies en een oproep
om mee te doen met de Rabobank Clubkas Campagne. Natuurlijk ook een korte terugblik op
het afgelopen Schuttersfeest.

Denny Gies en Remond Tinneveld nieuwe koningen in Oud-Dijk
Tijdens een zonovergoten Schuttersfeest wisten Denny Gies (schutterskoning) en Remond
Tinneveld (ruiterkoning) de hoogste eer te behalen. Het was dit jaar wel lang wachten voor
het zover was. Deelname van onze leden aan de verschillende wedstrijdonderdelen lijkt jaar
na jaar langer op zich te laten wachten waardoor de aanvang van het kampen wordt uitgesteld.
Het bestuur wil in de komende ledenvergadering met de leden van gedachten wisselen hoe dit
op een goede manier te doorbreken. Aan de huidige koningen zal het niet liggen, op
indrukwekkende wijze hebben zij de toon gezet voor een supermooi jaar.

Tim Koppenol Jeugdkoning, Nora Bruggemans Ster van Isidorus
De belangstelling van onze jeugd om Jeugdkoning of Ster van Isidorus te worden is groot.
Gespannen gezichtjes, juichkreten bij weer een voltreffer en soms een minder vrolijke uitroep
na een niet verwachte misser. Uiteindelijk was het Tim Koppenol die de titel van Jeugdkoning
wist te behalen. Nora Bruggemans is dit jaar de stralende Ster van Isidorus.

De Landjuweel Organisatie Commissie stapt uit haar eigen schaduw.
De Landjuweel Organisatie Commissie, in de volksmond het LOC, is deze dagen hard aan het
werk. We willen dat in deze Nieuwsbrief zichtbaar maken door de stand van zaken bij de
verschillende commissies kort te belichten.
De sponsorcommissie timmert, onder de bezielende leiding van Leo Gerritsen, behoorlijk aan
de weg. De commissie is inmiddels uitgegroeid tot een man of 8. Zij trekken langs ‘s Heren
wegen en treffen daar met de regelmaat van de klok een gevoelig oor om met een financiële
bijdrage het Gelders Landjuweel te ondersteunen. Als jullie nog leads of tips hebben Leo
verneemt ze graag.
De Pr-commisse, met als voorman Joris Gieling, heeft al behoorlijk van zich laten zien en
horen en is nu volop bezig om het Landjuweel bij de verschillende verenigingen onder de
aandacht te krijgen. Er staan presentaties bij de diverse schutterskringen op het programma en
de pers wordt van alle kanten benaderd.
De horecacommissie is al geruime tijd intensief aan de slag. Werner Kaal heeft in
samenspraak met collega’s in het LOC groots uitgepakt. Deals met de brouwerij die de drank
verzorgt en met top bands die de muziek in de tent verzorgen zijn in een vergevorderd
stadium.

Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk

Nieuwsbrief editie 52

Pagina 1 van 2

De wedstrijdcommissie, waarbij Alexander Gies het voortouw heeft, is met een innovatief
wedstrijdprogramma bezig. Zij zijn in overleg met niet alleen de Gelderse maar ook de Noord
Brabantse en Limburgse Federaties. Het aantrekkelijke programma is ongeveer klaar, zodat de
bemensing kan worden ingevuld.
Ook Harrie Loeters zit zeker niet stil. Het is een monsterklus om het terrein op de beste wijze
ingericht te krijgen. Gestaag is hij de verschillende zaken punt voor punt aan het invullen.
Vanzelfsprekend gebeurt dit in collegiale samenwerking.
Het secretariaat is bezig om het geheel te vervatten in een centraal draaiboek. Ook geen
kleinigheid. Gezamenlijk zijn we doende om het symposium en de invulling voor de
zaterdagmiddag gestalte te geven. De voorbereiding voor het Basisscholenproject draait op
volle toeren.
Met z’n allen werken we naar het eerste volgende ijkpunt. Dat is de informatieavond voor
leden, vrijwilligers en belangstellenden. Deze zal op donderdag 10 november a.s. om 20.00
uur plaats vinden bij Party centrum Plok. We zullen dan gedetailleerd uit de doeken doen
wat waar en wanneer georganiseerd wordt. U bent van harte welkom.
Namens het voltallige LOC
Bas Loeters, voorzitter

Rabobank Clubkas Campagne
Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?
Rabobank Arnhem en Omstreken introduceert de Rabobank Clubkas Campagne: een nieuwe
en bijzondere vorm van financiële ondersteuning voor het lokale verenigingsleven. Vanuit het
Coöperatiefonds van de bank is er in 2016 een bedrag beschikbaar van € 100.000,-. Elk lid
ouder dan 18 jaar krijgt vijf stemmen om te verdelen over hun favoriete verenigingen en/of
stichtingen. Iedere stem heeft een bepaalde waarde. Het is dan ook in het belang van de
vereniging en/of stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven.
Wij hebben ons als Stichting L.O.C. aangemeld ivm het te organiseren Landjuweel 2017,
waarvoor, zoals jullie ongetwijfeld weten, nogal wat geld nodig is. Al vrij snel kregen wij een
bericht retour van de Rabobank dat wij aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen
voor een deel van het beschikbaar gestelde geld, echter………zoals hierboven reeds
aangegeven moeten wij er nog wel wat voor doen.
Als lid van Rabobank Arnhem en Omstreken mag je tijdens de Rabobank Clubklas Campagne
stemmen. Beslis mee en geef ons jouw stem in de periode van 4 t/m 17 oktober. Leden van
Rabobank Arnhem en Omstreken ontvangen op 4 oktober de stemkaart met daarop een unieke
stemcode. Voor het stemmen is een speciale stemmodule ingericht. Stemmen via de
stemmodule is de enige stemmogelijkheid. Er kan dus niet op een andere manier worden
gestemd.
Wanneer worden de winnaars bekend gemaakt?
In november 2016 wordt bekend gemaakt wie de grote winnaars zijn van de Rabobank
Clubkas Campagne 2016 en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende
verenigingen en stichtingen.
Daar elke stem van belang is bij deze ook het vriendelijke doch zeer dringende verzoek om
ook anderen binnen jouw sociaal netwerk te laten stemmen. Denk aan familie, vrienden en
deel het svp op social media als twitter, facebook en LinkedIn.
Jouw stem is geld waard !

Je steunt ons toch ook ?
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