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20 maart 2019    Nieuwsbrief    Editie 60 

Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij  
Langzaam maar zeker beginnen de verschillende secties van onze schutterij weer in actie te 

komen. Zondag 31 maart gaan onze vendeliers in Wehl een poging doen om de besten van 

Gelderland te worden. Tijdens het verbroederingsfeest en op de Kringdag in Loil heeft de 

gehele schutterij de kans om zich van de beste kant te laten zien. Laten we er samen voor 

zorgen dat het 100-jarig bestaan van Loil-Vooruit een mooi Oud-Dijks blauw-wit tintje krijgt! 

Ons eigen Oud-Dijk gaan we op vrijdagavond 5 april schoonmaken en ook het Schuttersbal is 

aan een opknapbeurt toe. Over dat laatste zal in de algemene ledenvergadering van 11 april 

meer informatie worden gegeven. In deze Nieuwsbrief staan volop activiteiten waaraan wij de 

komende tijd als schutterij aan deelnemen of bij betrokken zijn. Hopelijk zien we elkaar! 

       Antonie Zopfi, voorzitter 

Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor, zondag 31 maart Wehl 
Op zondag 31 maart gaan onze vendeliers naar Wehl om daar hun aller beste kunnen te tonen. 

Die dag wordt daar door schutterij de Eendracht Wehl het GKVI georganiseerd in het 

Koningin Beatrix Centrum aan de Koningin Wilhelminalaan 12 te Wehl. Om 13.30 uur mag 

Lisa Holleman haar individuele acrobatische kunsten met haar vaandel aan de jury en het 

publiek tonen. Om 13.40 uur zullen onze jeugdvendeliers aantreden, om 14.10 uur zijn de 

senioren vendeliers aan de beurt. Om 14.50 uur krijgt het korps acrobatische vendeliers als 

laatste de kans om hoge ogen te gooien. Wij wensen alle vendeliers heel veel succes toe! 

 

Vrijdag 5 april Zwerfvuilactie 
Onze schutterij wil meer zijn dan alleen maar een feestvereniging. We willen ons inzetten 

voor een gezelliger en schoner Oud-Dijk. Daarom doen we ook dit jaar weer mee aan de 

zwerfvuilactie. Dit jaar vindt deze plaats op vrijdagavond 5 april van 18.00 tot 20.00 uur. We 

verzamelen op de parkeerplaats bij Plok om 18:00 uur waarna we over Oud-Dijk uit zullen 

zwerven om onze buurtschap weer een beetje schoner te maken. Rond de klok van 20.00 uur 

sluiten we gezamenlijk af bij manege Hoge End. Iedereen, jong en oud is van harte welkom 

om deze avond mee te komen helpen. 

 

Donderdag 11 april Algemene Ledenvergadering. 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op donderdag 11 april. 

Zoals gebruikelijk vindt dit plaats in Café-Partycentrum Plok. De aanvang van de vergadering 

is 20.30 uur. Op de agenda staat onder andere het jaarverslag van het secretariaat en de 

evaluatie van het Schuttersbal. De bestuursleden, Roy Tangelder, Jaap de Leve en Bas Loeters 

zijn statutair aftredend en hebben zich alle drie herkiesbaar gesteld. Deze avond zal ook 

worden gesproken over de mogelijk nieuwe invulling van het Schuttersbal. De stand van 

zaken wat betreft de ‘discussie’ over een andere datum Schuttersfeest in de toekomst zal 

eveneens aan de orde komen. Kortom genoeg redenen om deze vergadering te komen 

bezoeken. 

 

Verbroederingsfeest zaterdagavond 13 april Loil 
Schuttersgilde Loil Vooruit bestaat dit jaar 100 jaar. Dat willen ze vieren samen met alle 

schutterijen en gilden van de Kring Montferland tijdens een groots verbroederingsfeest. Op 

zaterdag 13 april om 19.15 uur verzamelt onze schutterij zich daarom samen met alle 

schutterijen en gilden van de Kring Montferland om 19.15 uur bij de feesttent in het centrum 

van Loil, voor de Sterren mars.  Iedere schutterij krijgt een eigen korte route door Loil en zal 
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tot slot de feesttent in trekken, alwaar een geweldig verbroederingsfeest zal starten onder de 

muzikale begeleiding van DJ Niels. Het belooft een mooi feest te worden.   

 

Zondag 14 april Kringdag Kring Montferland. 
Daags na het verbroederingsfeest in Loil zijn daar wederom al onze schutters welkom voor de 

jaarlijkse Kringdag van de Kring Montferland. Dit jaar wordt de Kringdag georganiseerd door 

schuttersgilde Loil Vooruit. Onze schutterij verzamelt zich om 10.00 uur op het voetbalveld te 

Loil. Gedurende de Kringdag zullen er verschillende wedstrijden worden gehouden. We 

wensen al onze deelnemende leden daarbij veel succes. Onze koningen Rik Loeters 

(schutterskoning) en Michel Tinneveld (ruiterkoning) en onze Jeugdkoningin Lynne 

Koppenol zullen hun uiterste best doen om de titel van Kringkoning en Jeugdkringkoningin in 

de wacht te slepen.  

 

Van Schuttersbal naar Nieuwjaarsbijeenkomst? 
Al vele jarenlang vindt op de tweede zaterdagavond van het nieuwe jaar ons Schuttersbal 

plaats. Een dansavond waarbij de jubilarissen gehuldigd worden. De laatste tijd komen 

geluiden op dat een andere invulling, op een ander moment van de dag wel eens een goed idee 

zou kunnen zijn. Naar aanleiding van een vraag van Mark Vermeulen in de algemene 

ledenvergadering van april 2018 is een groepje, met daarin naast Mark ook Wilma Koppenol 

en Xaf  Hendriksen, aan de slag gegaan om eens te kijken naar een andere invulling. 

Belangrijke punten daarbij zijn: een moment waar mensen uit Oud-Dijk en de leden van onze 

schutterij de gelegenheid krijgen om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. Deze middag is er  

volop gelegenheid om rustig bij te praten. Zowel jong als oud moet hierbij welkom en 

aanwezig kunnen zijn. Gedacht wordt daarom aan een middagprogramma met een vrije inloop 

(dus geen vaste entreeprijs). Een zaterdag of zondagmiddag begin januari zou daarvoor in 

aanmerking kunnen komen. In de loop van de middag is er dan ook een moment waarbij de 

jubilarissen van de schutterij gehuldigd worden. Op deze manier zou schutterij St. Isidorus 

een nog meer bindende factor kunnen zijn binnen de Buurt-Gemeen-schap die Oud-Dijk is. In 

de algemene ledenvergadering van 11 april aanstaande worden deze ideeën besproken.  

 

Datum Omschrijving Bijzonderheden 
31-03-2019 GKVI  

05-04-2019 Vuilruimen  

11-04-2019 Algemene Ledenvergadering    

13-04-2019 Steremars en verbroederingsfeest 100jarige jub 

Loil 

19.15 uur verzamelen bij 

Tent Centrum Loil 

14-04-2019 Kringdag Kring Montferland Loil Vooruit  

15-06-2019 St. Isidorus 6 kamp 2019  

04-07-2019 Bijzondere ledenvergadering   

07-07-2019 Oefenzondag   

14-07-2019 Oefenzondag   

15-07-2019 Seniorenschuttersfeest   

21/22-07-2019 Schuttersfeest   

23-07-2019 Terrein opruimen en eerste evaluatie /nazit  

15-09-2019 Federatiedag St. Andreas   

28-09-2019 Vrijwilligersfeest  

07-10-2019 Senioren kermis  

19-10-2019 Bielemantreffen De Eendracht Nieuw Wehl  

25-10-2019 Sectievergadering   

31-10-2019 Afrekeningsvergadering  

03-11-2019 Marketenstertreffen OEV Millingen  

??-12-2019 Jeugdactiviteit   

11/12?-01-2020 Schuttersbal of soortgelijke   
 


