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

55e editie

Na een grandioos succesvol verlopen Gelders Landjuweel maken we meteen een doorstart
naar ons jaarlijkse Schuttersfeest. Met spanning kijken we uit wie de koningstitels van Denny
Gies (schutterskoning) en Remond Tinneveld (ruiterkoning) over zullen nemen. In deze
Nieuwsbrief een korte terugblik op het Gelders Landjuweel en eveneens het volledige
programma van het Schuttersfeest 2017. Graag vestigen wij de aandacht op de oproep om op
Schuttersfeest maandag tijdig aan de wedstrijden deel te nemen zodat het kampen voor de
koningsonderdelen op de juiste tijd kan plaatsvinden.

Gelders Landjuweel 2017: ‘Old-Dieks naoberen’
Pluim voor voortreffelijke gastheer van het Gelders Landjuweel 2017
Ruim 4 jaar is St. Isidorus bezig geweest met de voorbereidingen op het Gelders Landjuweel
dat op 23, 24 en 25 juni heeft plaatsgevonden. De verschillende commissies, die onder
voorzitterschap van Bas Loeters, de Landjuweel Organisatie Commissie vormden hebben
prachtig werk geleverd. Dankzij de inzet van ongeveer 200 vrijwilligers de hulp van alles
sponsoren heeft dit geleid tot een Landjuweel dat zijn weerga niet kende. De burgmeester van
de gemeente Montferland, dhr. Peter de Baat, reikte daarom bij het begin van het Landjuweel
aan onze schutterij zijn eerste Pluim van de Burgemeester uit. Hieronder kijken we terug op 3
mooie dagen.

Vrijdag 23 juni: Scholen en Symposium Old-Dieks Naoberen
Op vrijdag kwamen ruim 320 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de 7 Didamse
basisscholen voor hun eigen Jeugd Landjuweel. Bram Wenting van de St. Jozefschool te Loil
wist de eerste Jeugdlandjuweelkoning te worden. Later die dag was er een symposium waar
onder leiding van Jos Roemaat onder andere Commissaris van de Koning Clemens Cornielje
met de aanwezige gasten gesproken werd over het werkwoord ‘naoberen’ dat St. Isidorus als
thema van het Landjuweel had gekozen.

Zaterdag 24 juni: demonstraties, prachtige officiële opening en feestavond
Op zaterdag waren er verschillende demonstraties op het feestterrein waar zeker de Zeeuwse
ringrijders en Stihl timber team veel bewondering oogsten. Na een spectaculaire opening die
ondanks een spatje regen vlekkeloos verliep trok iedereen de tent in waar samen met Kaliber
een geweldig feest werd gebouwd en naoberen in de praktijk werd gebracht. De verbroedering
was tot in de wijde omgeving te horen!

Zondag 26 juni: de finale dag met als kroon een nieuwe Landjuweelkoning
Zondag begon de dag weer met een buitje waardoor het aanbieden van de erewijn door de
burgemeester even moest worden uitgesteld. Dat alle deelnemende Schutters en gildeleden
een Juweeltje kregen aangeboden verzachte die pijn meteen. Een grandioze optocht met
ongeveer 3000 schutters en gildeleden van 50 verenigingen trok daarna door Oud-Dijk
waarna op het feestterrein verschillende wedstrijden werden gehouden en demonstraties te
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zien waren. Aan het eind van de middag ontving St. Isidorus van de voorzitter van de
Gelderse Federatie St. Hubertus naast warme woorden van dank een blijvende herinnering in
de vorm van een prachtig bord. Vervolgens werd de nieuwe Federatiekoning, Richard
Gunsing van het Schuttersgilde St. Hubertus Ulft, gehuldigd. Na een laatste vendelhulde werd
nog een keer massaal de tent in getrokken waar om 19.00 uur het einde van het feest daar was.
Ook daarna waren tientallen vrijwilligers nog bezig met het opruimen, afbreken en netjes
opleveren van het feestterrein.

Bas Loeters ontvangt gouden Isidorus
Xaf Hendriksen, de voorzitter van St. Isidorus, sprak na drie dagen Landjuweel uit dat hij
dankbaar was voor het feit dat onze schutterij dit Landjuweel mocht organiseren en trots dat
het met zoveel vrijwilligers tot een succes werd gemaakt. Een persoon wilde hij hierbij
speciaal naar voren halen. Bas Loeters, voorzitter van het LOC en secretaris van de schutterij
werd als dank voor al zijn inzet voor de vereniging onderscheiden met de gouden Isidorus die
hem op het podium werd opgespeld. Een dankbaar applaus onderstreepte dit moment waarna
zijn vrouw Martine nog een ‘geïmproviseerd’ bloemetje werd overhandigd.

Schuttersfeest 2017
Aanvangstijd kampen koningsonderdelen vastgesteld op 14.30 uur
De laatste jaren komen onze leden op maandag steeds later op het feestterrein waardoor ook
later aan de wedstrijden wordt deelgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de aanvang van het
kampen voor de koningsonderdelen steeds verder naar achter is geschoven. Dit is niet
wenselijk voor het verloop van de verdere dag: de gelegenheid voor een feestje in de tent met
de nieuwe koningen en het bouwen van de boog bij het inhaaladres van de nieuwe koningen.
Daarom een oproep aan alle leden: kom maandag 31 juli op tijd op het feestterrein. Om 11.30
uur starten de wedstrijden en om 14.30 uur zal met het kampen voor de titels van ruiter- en
schutterskoning worden aangevangen. Wie dan nog niet heeft geschoten of ringgereden zal dit
jaar geen koning worden!

Vogelknuppelen dit jaar om 12.00 uur!
Veel meisjes en dames hebben op maandagmiddag een taak te vervullen bij het goed laten
verlopen van de verschillende wedstrijden en de kinderspelen. Om hen de kans te geven om
deel te nemen aan het vogelknuppelen zal deze wedstrijd dit jaar om 12.00 uur plaats vinden.
Direct aansluitend beginnen om 12.30 uur de kinderspelen en alle jeugdwedstrijden.

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 de vorige jaren 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).
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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 is er ook weer het vogelknuppelen en
zal er, evenals vorig jaar, gelegenheid zijn voor pistoolschieten.

Jeugdspelen.
Voor de jeugd van 0 tot 16 jaar is er maandag 31 juli 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
Voor inmiddels al weer de vierde keer zal er gestreden worden 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. In 2016 ging de titel van Jeugdkoning naar Tim Koppenol, Nora Bruggemans werd
de 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 Varsselder-Veldhunten op 3
september dit jaar) en het Jeugd-Kringkoningschap (in 2018). We wensen iedereen heel veel
succes toe!

Programma Schuttersfeest 2017:
Zondag 16 en 23 juli: oefenen
Zondag 16 en 23 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. Het bestuur zal zorgen voor een drankje.

Maandag 24 juli: Seniorenschuttersfeest
Op maandagavond 24 juli verzamelen de seniorenvendeliers, de tamboers en het bestuur zich
om 19.15 uur bij Jan en Jan, waar St. Isidorus traditiegetrouw het Seniorenschuttersfeest
organiseert.

Maandag 24 juli: oefenen senioren-, jeugd- en showvendeliers op het
gemeenteplein
Maandagavond 24 juli zullen om 20.00 uur de senioren-, de jeugd- en de showvendeliers op
het gemeenteplein oefenen voor de gezamenlijke vendelhulde van zondag 30 juli.

Dinsdag 25 juli: tent zetten.
Vanaf 19.00 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!
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Vrijdag 28 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 30 juli:
10.45 uur: verzamelen van de gehele schutterij (inclusief de koningsparen) bij Plok
11.00 uur: officierenbespreking bij Plok
11.25 uur: officiële opening middels het hijsen van de vlag, dit jaar door Harrie Loeters
11.30 uur: afmars
11.35 uur: aankomst bij de Beschermheer (vendelhulde + traktatie)
12.25 uur: aankomst bij de Plokkeboog (vendelen)
12.40 uur: aankomst bij boog Dijksestraat/vendeliersgroep (hakken)
Gelegenheid voor de verschillende secties om een broodje te eten, de secties dienen daar zelf
zorg voor te dragen
13.30 uur: aankomst bij boog van Geemen (vendelen)
13.55 uur: aankomst boog Gruttostraat (hakken)
14.10 uur: aankomst aankomst bij boog De Hoge End anno 1931 (vendelen)
14.25 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1989 waar de koningen worden ingehaald.
(vendelhulde + koningstraktatie).
15.30 uur: aankomst gemeenteplein voor de gezamenlijke vendelhulde en aansluitend defilé
met alle Didamse schutterijen.
+ 17.30 uur: aankomst Plok
20.00 uur: zaal open; 20.30 uur aanvang feestavond

Maandag 31 juli:
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. De oude koningen zullen
hun herinneringsmedaille ontvangen. Aansluitend: brunch
11.30 uur: officiële opening van de wedstrijden
12.00 uur: aanvang vogelknuppelen voor dames
12.30 uur: aanvang kinder- en jeugdspelen/wedstrijd Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus
13.30 uur: aanvang kampen wedstrijd lepeltjeschieten
14.00 uur: einde mogelijkheid tot verwerven kampbeurt bij de koningsonderdelen
14.00: uur: aanvang kampen wedstrijd ringrijden
14.30 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 1 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.
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