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Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij
Na een heel, heel heet Schuttersfeest, waarbij mijn eerste jaar als voorzitter werkelijk als een
vuurdoop voelde, volgde een warm najaar en nu begint eindelijk de kou z’n intrede te doen.
De bladeren vallen en het einde van het jaar wordt voelbaar. We hebben nog even de tijd om
terug te kijken op wat is geweest om dan straks het nieuwe jaar in te knallen. In deze
Nieuwsbrief onder andere een terugblik op het afgelopen Schuttersfeest, waarbij kort voor
aanvang daarvan een artikel in de Gelderlander flink wat stof liet opwaaien. Over de discussie
die volgde over de datum van het Schuttersfeest geven we in deze Nieuwsbrief een korte
toelichting. Eveneens kijken we alvast vooruit naar het Schuttersbal van zaterdag 12 januari
waarbij een bijzondere huldiging plaats zal vinden.
Namens het bestuur wens ik iedereen hele fijne en goede feestdagen toe en zeker ook een
gelukkig en gezond 2019. Hopelijk kunnen we elkaar dat 12 januari persoonlijk toewensen!
Antonie Zopfi, voorzitter

Schuttersfeest in tropische sferen
Met uitzonderlijk hoge temperaturen speelde ons Schuttersfeest zich het afgelopen jaar in
welhaast tropische sferen af. Onze nieuwe beschermheer Xaf Hendriksen en zijn vrouw Mimi
konden dan ook de eerste keer op een zonovergoten wijze worden ingehaald. Hij kreeg de
ketting omgehangen die bij zijn nieuwe functie hoorde. Afscheid werd genomen van oudbeschermheer Piet Strooker en zijn vrouw Antoinette van Lieshout. Piet kreeg een fotoboek
overhandigd waar 30 jaar beschermheerschap in was vastgelegd. Bijzonder was het ook dat
voor het eerst in de historie twee dames als bestuurslid werden geïnstalleerd: Martine Jansen
en Wilma Koppenol kregen de bestuurssjerp omgehangen door de kersverse beschermheer.
De volgende dag waren er een aantal mensen die ondanks de warmte het hoofd koel wisten te
houden: Rik Loeters schoot zich tot schutterskoning, Michel Tinneveld werd ruiterkoning,
Lynne Koppenol onze Jeugdkoningin en Thijmen Bruggemans de nieuwe Ster van St.
Isidorus.

Schuttersbal 12 januari 2019
Zaterdagavond 12 januari 2019 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 wederom 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 14 euro per persoon. Let op: onder de 18 geen alcohol!
Voor iedereen van 21 jaar en ouder 28,00 euro per persoon.

Huldiging 2 jubilarissen tijdens het Schuttersbal
Tijdens het Schuttersbal worden zoals gebruikelijk de jubilarissen van onze schutterij
gehuldigd. Een medaille vanwege 40 jaar lidmaatschap wordt opgespeld bij Gerrie van Uum.
Wegens 50 jaar actief lidmaatschap zal Jan Gies worden gehuldigd. Natuurlijk zullen onze
seniorenvendeliers deze jubilarissen en hun partners een vendelhulde brengen. Iedereen is
deze avond in de gelegenheid om de gehuldigde leden en hun partners te feliciteren.
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Zilveren Kroon van de Federatie voor Jan Gies
50 jaar geleden werd Jan Gies lid van onze schutterij. Hij werd meteen vendelier en 34 jaar
lang zwaaide hij het vaandel. Na verloop van tijd ging hij zich inzetten als jurylid voor de
Gelderse Federatie. In 2002 stopte Jan als vendelier om in het bestuur plaats te nemen een
taak die hij tot op dit moment bekleed zoals ook het lidmaatschap van het jurycollege. Al met
al zijn dat dus 50 jaar actieve inzet voor de schutterij en ook vele jaren actieve inzet voor het
jurycollege. Voor deze jarenlange actieve inzet ontvangt Jan tijdens het Schuttersbal op 12
januari van de Gelderse Federatie de zilveren kroon. Een felicitatie waard!

Grootste afvaarding ooit tijdens Europees Schutterstreffen
Al heel wat jaren neemt onze schutterij deel aan het Europees Schutterstreffen (EST). Op
verschillende plekken in Europa zijn we inmiddels geweest: België, Dutsland, Oostenrijk,
Polen, maar nog nooit waren we met zo’n grote groep schutters aanwezig tijdens de
feestelijke optocht als dit jaar in het Limburgse Leudal. Maar liefst 65 schutters trokken mee,
en alle secties waren daarbij vertegenwoordigd. 3 mooie dagen zijn er in Limburg beleefd, en
er zijn er die alweer uitkijken naar het volgende EST over 3 jaar in België!

Schuttersfeest 2019 blijft op 21 en 22 juli
Voorafgaand aan het Schuttersfeest 2018 verscheen een artikel in de Gelderlander waarbij
met name de voorzitter van schutterij De Eendracht de datum van het Schuttersfeest ter
discussie stelde. Het traditionele ‘eerste weekend van de bouwvakvakantie’ leverde
problemen op bij de bezetting voor hun vaste muziekvereniging ‘De Club’. Hij stelde de
vraag of vasthouden aan dit moment in het jaar voor zijn schutterij houdbaar zou zijn naar de
toekomst toe. Zowel burgemeester de Baat als pastoor Jansen gingen daar op het bordes en in
de kerk op in wat op verschillende plekken het gesprek hierover stimuleerde. Na het
Schuttersfeest zijn de 7 Didamse schutterijen over dit onderwerp met elkaar in gesprek
gegaan. In ieder geval is besloten dat het Schuttersfeest 2019 tijdens het eerste weekend van
de bouwvak plaats zal vinden. Volgend jaar veranderd er dus zeker niets!
Op deze plek willen wij het standpunt van onze vereniging toelichten:
Wij hechten aan het met alle 7 Didamse schutterijen vieren van ons Schuttersfeest. Dat is ons
uitgangspunt. Een verschuiven van de datum is voor ons bespreekbaar. Al enkele jaren
geleden heeft harmonie St. Franciscus Babberich afgehaakt als de vaste muzikale begeleider
tijdens onze rondgang. Onze tamboers leveren, met aanvulling van enkele tamboers uit
Herwen, een schitterende prestatie, maar live muziek bij een vendelhulde wordt toch wel
degelijk gemist. Het verplaatsen van de datum van het Schuttersfeest zou de mogelijkheid
groter maken om weer met een harmonie (het liefst natuurlijk St. Franciscus) de weg op te
gaan. Verder zijn zowel de Nijmeegse Vierdaagse als de Zwarte Cross twee evenementen die
in de buurt van aanvang van de bouwvakvakantie plaatsvinden. Hierdoor komt een aantal van
onze leden voor een moeilijke keuze te staan. Uitgangspunt voor ons is dat zoveel mogelijk
leden, jong en oud, Schuttersfeest kunnen vieren.
Conclusie: Wij zien voor onze eigen vereniging ter degen voordelen in het verplaatsen van het
jaarlijkse Schuttersfeest naar een vroeger tijdstip, maar willen dat alleen doen in
gezamenlijkheid met de andere 6 verenigingen.
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