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

Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij
Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april is de vergadering eenstemmig akkoord
gegaan met het voorstel van het bestuur om oud-voorzitter Xaf Hendriksen te benoemen tot
onze nieuwe Beschermheer. Wij wensen Xaf samen met zijn vrouw Mimi veel plezier met
deze functie die ze de komende jaren ongetwijfeld samen op een zeer goede en bijzondere
wijze invulling zullen geven. Mark Vermeulen (Schutterskoning), Niels Hendriksen
(Ruiterkoning), Huub Reuling (Jeugdkoning) en Wouter Reuling (Ster van St. Isidorus)
hebben een jaar lang mogen genieten van hun kostbare titel. Tijdens het a.s. Schuttersfeest
wordt bekend wie hun opvolgers zullen zijn. In deze Nieuwsbrief is het volledige programma
van het komende Schuttersfeest opgenomen en wordt ook al even vooruitgekeken naar enkele
activiteiten die daarna plaats zullen vinden. Namens het bestuur wens ik iedereen veel
gezelligheid en plezier tijdens de voorbereidingen in de komende tijd en op 22 en 23 juli een
geweldig mooi Schuttersfeest!
Antonie Zopfi, voorzitter

Schuttersfeest 2018
Officiële installatie nieuwe Beschermheer en bestuursleden
Zondagmiddag 22 juli trekt de schutterij naar de Fluunseweg om voor de eerste keer onze
nieuwe Beschermheer Xaf Hendriksen in te gaan halen. Bij die gelegenheid wordt hij officieel
geïnstalleerd in zijn nieuwe functie. De sjerp en het schild zullen in aanwezigheid van oudBeschermheer Piet Strooker overgaan op Xaf Hendriksen. Daarna zal de nieuwe
Beschermheer meteen zijn eerste publieke taak uitvoeren door de nieuw gekozen
bestuursleden Martine Jansen en Wilma Koppenol van hun bestuurssjerpen te voorzien.

Aanvangstijd kampen koningsonderdelen wederom om 14.30 uur
Evenals vorig jaar zal het kampen voor de koningsonderdelen aanvangen om 14.30 uur. Op
deze manier is er voldoende 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 23 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!

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.

Lasergun nieuw onderdeel voor de jeugd
Als schutterij blijven we proberen om met de tijd mee te gaan. Om weer een extra uitdaging te
bieden heeft de vereniging dit jaar geïnvesteerd in de aanschaf van een laser gun. Daarom zal
er voor de jeugd dit jaar de eerste keer de mogelijkheid te zijn om met deze laser gun te
schieten. We hopen op veel deelnemers en een spannende wedstrijd!

Jeugdspelen.
Voor de jeugd van 0 tot 16 jaar is er maandag 23 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 dit jaar dus voor de
eerste keer met de lasergun. 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 vijfde 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 2017 ging de titel van Jeugdkoning naar Huub Reulink, Wouter Reuling 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 Pannerden op 9 september dit
jaar) en het Jeugd-Kringkoningschap (in 2019). We wensen iedereen heel veel succes toe!

Programma Schuttersfeest 2018:
Zondag 8 en 15 juli: oefenen
Zondag 8 en 15 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.
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Maandag 16 juli: Seniorenschuttersfeest
Op maandagavond 16 juli verzamelen de seniorenvendeliers, de tamboers en het bestuur zich
om 19.00 uur bij Jan en Jan, waar St. Isidorus traditiegetrouw het Seniorenschuttersfeest
organiseert.

Maandag 16 juli: oefenen senioren-, jeugd- en showvendeliers en de
erewacht op het gemeenteplein
Maandagavond 16 juli zullen om 20.00 uur de senioren-, de jeugd- en de showvendeliers en
ook de leden van de erewacht op het gemeenteplein oefenen voor de gezamenlijke
vendelhulde van zondag 22 juli.

Dinsdag 17 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. Eveneens willen we deze avond een aanvang maken met het
opbouwen van het feestterrein. Iedereen die wil komen helpen is van harte welkom!

Vrijdag 20 juli: feestterrein opbouwen
Om 9.00 uur beginnen we met het verder opbouwen en in gereedheid brengen van het
feestterrein. Ook hier geldt weer: veel handen maken licht werk, dus als je tijd hebt: kom even
helpen.

Zondag 22 juli:
10.15 uur: verzamelen van de gehele schutterij (inclusief de koningsparen) bij Plok
10.30 uur: officierenbespreking bij Plok
10.45 uur: officiële opening middels het hijsen van de vlag, dit jaar door Piet Strooker.
11.00 uur: afmars
11.05 uur: aankomst bij de nieuwe Beschermheer: installatie van Beschermheer Xaf
Hendriksen en de bestuursleden Martine Jansen en Wilma Koppenol (vendelhulde + traktatie)
12.05 uur: aankomst bij de Plokkeboog (hakken)
12.20 uur: aankomst bij boog Dijksestraat/vendeliersgroep (vendelen). Gelegenheid voor de
verschillende secties om een broodje te eten, de secties dienen daar zelf zorg voor te dragen
13.05 uur: aankomst bij boog van Geemen (vendelen)
13.55 uur: aankomst boog Gruttostraat (Hakken)
14.10 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1931 waar de koningen worden ingehaald.
(vendelhulde + koningstraktatie).
14.55 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1989 (hakken)
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 23 juli:
7.45 uur: verzamelen bij Plok. 8.00 uur: afmars
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8.30 uur: Schuttersviering in de Mariakerk, aansluitend vendelhulde en defilé.
+ 10.35 uur: aankomst feestterrein: vendelhulde showvendeliers.. Aansluitend: brunch
11.30 uur: officiële opening van de wedstrijden
12.30 uur: aanvang kinder- en jeugdspelen/wedstrijd Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus
13.30 uur: aanvang vogelknuppelen voor dames
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 24 juli:
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.

Activiteiten na Schuttersfeest:
Europees Schutterstreffen Leudal (Limburg) 17 t/m 19 augustus
Alhoewel de ogen nu gericht zijn op het komende Schuttersfeest is ook het Europees
schutterstreffen op 17,18 en 19 augustus is alweer dichtbij. Zoals jullie weten gaan we 50
schutters het hele weekeinde. Helaas zijn daar nu geen plaatsen meer vrij. Maar misschien wil
je zaterdag avond het feest mee maken of zondag wel gaan kijken en/of mee trekken in de
grote optocht. Om te kijken of we met een bus (al dan niet in samenwerking met andere
Didamse schutterijen) kunnen rijden zouden we graag horen of je daar interesse in hebt, stuur
dan even een berichtje naar ons secretariaat. (voor de goede orde er is nu nog geen bus
geregeld, maar bij voldoende interesse zal de voorinschrijving starten.)

Federatieve Schuttersdag 9 september
Op zondag 9 september organiseert schutterij Claudius Civilis Pannerden de Federatieve
Schuttersdag. We weten dat we al een vol programma achter de rug hebben maar toch willen
we proberen met onze schutterij op een goede manier daar vertegenwoordigd te zijn. We
waren immers ook blij met alle schutters die vorig jaar naar ons Landjuweel toe zijn
gekomen. Onze nieuwe schutterskoning kan dan een poging doen om de prestigieuze
Federatiekoningstitel in de wacht te slepen en samen kunnen we er een gezellige Schuttersdag
van maken.

Vrijwilligersfeest zaterdag 22 september
Om iedereen te bedanken voor de inzet voor onze vereniging in het afgelopen jaar wordt op
zaterdag 22 september door het bestuur een vrijwilligersfeest georganiseerd. Iedereen die op
welke wijze dan ook in het voorbije jaar een bijdrage heeft geleverd is daar van harte welkom.
Nadere informatie zal later nog volgen, maar zet alvast deze datum in je agenda!
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