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Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij
2017 zal voor onze schutterij de geschiedenis in gaan als het jaar waarin we met z’n allen
samen een prachtig en succesvol Landjuweel hebben gerealiseerd. 2017 is eveneens het jaar
geworden waarin onze beschermheer Piet Strooker heeft aangekondigd tijdens de algemene
ledenvergadering in april 2018 als beschermheer te stoppen. 2017 is ook het jaar dat onze
voorzitter Xaf Hendriksen heeft besloten om zijn voorzittershamer over te dragen aan een
opvolger. 2017 is het jaar dat het Voedselbankproject zijn laatste seizoen is ingegaan.
Maar…. 2018 wordt het jaar waarin veel opnieuw zal beginnen: Een nieuwe invulling voor
het Old-Dieks Naoberen, een nieuwe voorzitter, een nieuwe beschermheer/vrouwe, maar
vooral ook feesten met elkaar en klaar staan voor elkaar als vanouds. In deze Nieuwsbrief
blikken we terug, nemen we afscheid en kijken we vooruit…
Landjuweel uiteindelijk in alle opzichten positief
Tijdens de afrekeningsvergadering die op 26 oktober werd gehouden bleek dat na alle
positieve gevoelens er ook nog eens een positief financieel resultaat van ruim 28.000 euro
over is gebleven. Wie van het Landjuweel nog eens uitgebreid na wil genieten is er een film
beschikbaar, op USB stick 32GByte, die voor 15 Euro te koop is. Belangstellenden kunnen
zich melden bij bestuurslid Jan Gies.
Nieuwe Koningen, Jeugdkoning en Ster van St. Isidorus
Kort na het Landjuweel stond ons jaarlijkse Schuttersfeest op het programma. Na een
prachtige rondgang op de zondag met een feestavond die naar alle waarschijnlijkheid nog
nooit zo druk bezocht is geweest vonden op Schuttersfeestmaandag de wedstrijden plaats.
Mark Vermeulen schoot zich tot schutterskoning, Niels Hendriksen stak iedereen de loef af en
werd de nieuwe ruiterkoning. Huub Reulink schoot en stak zichzelf naar het
Jeugdkoningschap en Wouter Reuling werd de Ster van St. Isidorus. Een gezellige feestavond
sloot een mooi feest af.
Beschermheer Piet Strooker stopt na 30 jaar
Sinds Schuttersfeest 1988 is Piet Strooker beschermheer van onze schutterij. Op zijn eigen
bescheiden en innemende wijze heeft Piet, samen met zijn vrouw Antoinette, het
beschermheerschap inhoud en invulling gegeven. Het inhalen van de beschermheer en zijn
vrouw op Schuttersfeestzondag zorgde voor een gezellige en ontspannen start van de dag.
Voor het bestuur is hij, samen met onze erevoorzitter, een gewaardeerd klankbord geweest die
bij belangrijke beslissingen zijn licht op de zaak liet schijnen. De mededeling van Piet in de
afrekeningsvergadering van 26 oktober dat hij zijn taak als beschermheer neer gaat leggen
maakte veel indruk. Dankbaar zijn we voor de 30 mooie jaren die we met onze beschermheer
hebben gehad. Op gepaste wijze zal tijdens de algemene ledenvergadering in april volgend
jaar afscheid van hem worden genomen. Het bestuur doet z’n uiterste best om tegen die tijd
een bekwame opvolg(st)er te hebben gevonden.
Nieuwe voorzitter St. Isidorus
Na 7 jaar een uitstekende voorzitter te zijn geweest van onze schutterij heeft Xaf Hendriksen
besloten de voorzittershamer over te dragen aan een opvolger. Het bestuur heeft uit haar
midden Antonie Zopfi gekozen als de nieuwe voorzitter. Na 15 jaar vendelier te zijn geweest
is hij in 2005 in het bestuur gekozen waar hij direct tweede secretaris werd. Sinds december
2008 is hij ook vicevoorzitter. Een nieuwe uitdaging gaat hij nu samen met zijn collega
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bestuursleden aan. Tijdens het Schuttersbal zal de voorzittershamer officieel aan onze nieuwe
voorzitter worden overgedragen. Alle leden zijn van harte welkom om daarvan getuige te zijn.
Tevens is iedereen in de gelegenheid om de oude en de nieuwe voorzitter en hun partners
deze avond de hand te drukken.
Het nieuwe jaar goed beginnen met het Schuttersbal
Zaterdagavond 13 januari 2018 zijn 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 DJ-Niels. Evenals vorig jaar wordt een all-in entreeprijs gehanteerd. Op deze manier is
iedereen de hele avond vrij om te gaan en staan waar die wil. Voor hapjes zal door Plok
worden gezorgd en aan het eind van de avond is er een broodje. De all-in entreeprijs bedraagt
voor jeugd van 12 t/m 20 jaar 13 euro per persoon. Voor iedereen van 21 jaar en ouder 27,50
euro per persoon.
Huldiging van 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 R. Cornelese,
Harry Derksen, Dick Reuling, J. Verheyen, Henry van Vuuren en Johan Zopfi. Vanwege 40
jaar lidmaatschap worden Willy Banning, Henk Kraayvanger en Teun Tinneveld gehuldigd.
Wegens 25 jaar actief lidmaatschap ontvangt Mark Vermeulen de zilveren Isidorus.
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.
Voedselbankproject nadert haar einde.
Op het moment dat deze Nieuwsbrief bij u binnen komt is het voedselbankproject bijna
afgesloten. We oogsten nog prei en boerenkool tot eind januari. Terugkijkend op het project
dat door Ton Banning is aangedragen, kunnen we, met dank aan de ondersteuning van
praktische kennis door Jan Gesthuizen en Frenk Polman en de hulp van veel vrijwilligers,
zeggen dat het project zeer geslaagd is. We hebben groenten geleverd voor 7000 pakketten.
Daar hebben 107 vrijwilligers aan meegewerkt waarvan 58 onder de leeftijd van 16 jaar!
Samen hebben we er 3500 uren in gestopt en de geschatte waarde van de geleverde groenten
ligt bij €35000. We hopen dat anderen opvolging geven aan dit project. Ons heeft het als
schutterij in elk geval een goed gevoel van saamhorigheid opgeleverd. Velen van de vaste
groep vrijwilligers zullen het planten, schoffelen en oogsten gaan missen maar wie weet komt
er komend jaar wel iets anders moois voor terug.
Vrijwilligersbedankavond op zaterdag 24 februari
Het bestuur van schutterij Sint Isidorus wil iedereen hartelijk bedanken die zich het afgelopen
jubileumjaar op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor onze vereniging. Dankzij u,
dankzij jou kunnen we terugkijken op een geslaagd Gelders Landjuweel en een goed
schuttersjaar. Voor alle vrijwilligers van het afgelopen jaar zal er op zaterdag 24 februari 2018
een stampottenbuffet geregeld worden. Noteer dit vast in uw agenda. Nadere informatie volgt
nog.
Ten slotte:
De redactie van de Nieuwsbrief wenst u allemaal van harte een zalig Kerstfeest, een mooie
jaarwisseling en een gezond en gelukkig nieuw jaar!
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