Rabobank: NL40RABO 0111.1898.53 Internet: http//www.oud-dijk.nl E-mail: secretaris@oud-dijk.nl , mobiel 06-33636171
secretariaat: locatie d´n Letste Timp, Tel: +31 (0)316 22 90 87, BJ.F. Loeters, Haaghweg5b, NL 6942 GP Oud-Dijk Didam

1 juli 2019

Nieuwsbrief

Editie 61

Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij
De afgelopen tijd zijn er weer een flink aantal schuttersactiviteiten geweest, zoals het Gelders
Kampioenschap Indoorvendelen in Wehl, de Kringdag in Loil, het zwerfvuilruimen, onze
Zeskamp op 15 juni j.l.. Mooie dagen om op terug te kijken. Een verdrietig moment was het
overlijden van ons erelid Gerrit Bolk. Met gepaste schutterseer hebben we hem uitgeleide
gedaan. Schutterij zijn is meer dan alleen maar feestvieren. Over het vorm geven van
broederschap trouw en dienstbaarheid in onze buurtschap Oud-Dijk leest u meer in deze
Nieuwsbrief. Volop informatie is er eveneens te vinden over het naderende Schuttersfeest.
Afscheid gaan we dan nemen van onze schutterskoning Rik Loeters, ruiterkoning Michel
Tinneveld en Jeugdkoningin Lynn Koppenol. Met spanning kijken we uit naar wie dit jaar met
de hoogste eer zullen gaan strijken. Ook de Ster van St. Isidorus Thijmen Bruggemans zal een
opvolger krijgen. Ik wens iedereen heel veel plezier met de voorbereidingen in de komende
weken en natuurlijk voor ons allemaal een prachtig Schuttersfeest!
Antonie Zopfi, voorzitter

Broederschap, trouw en dienstbaarheid in Oud-Dijk
Wie aan de schutterij denkt, denkt aan feesten maar de maatschappelijke betrokkenheid en inzet
voor onze buurtgemeenschap in Oud-Dijk is zeker zo belangrijk. Dat is ook de reden dat we
bezig zijn met het vormen van een bezoekgroep voor zieken en ouderen in Oud-Dijk. Eveneens
zijn er plannen om een leuke attentie te verzorgen voor de nieuwgeborenen in onze buurtschap.
De plannen om het Nieuwjaarsbal om te vormen tot een Nieuwjaarsmatinee. Alle inwoners van
Oud-Dijk en leden van de schutterij zijn dan welkom om elkaar nieuwjaar te wensen. Verder zijn
we bezig om ons schuttersterrein toegankelijker en gezelliger te maken. Zodat op
Schuttersfeestmaandag ons feestterrein nog meer de plek wordt om elkaar te ontmoeten, iets te
drinken en bij te praten.

St. Isidorus ook te volgen op Facebook
Al vele jaren verschijnt deze Nieuwsbrief om informatie te geven over dingen die met onze
schutterij te maken hebben. Inmiddels is het traditie geworden om deze Nieuwsbrief 3 x per jaar
te laten verschijnen. Voor meer actuele informatie is een kijkje op onze website (isidorus.ouddijk.nl) bij velen inmiddels bekend. Daarnaast zijn we tegenwoordig ook op Facebook te volgen
(sint Isidorus Oud-Dijk). Zo ben je nog sneller geïnformeerd.

Schuttersfeest 2019
Federatieve onderscheiding voor 2 trouwe schutters
Zondag 21 juli trekt de schutterij voor de tweede keer naar de Fluunseweg om onze
Beschermheer Xaf Hendriksen en zijn vrouw Mimi in te gaan halen. Een delegatie van de
Gelderse Federatie van schutterijen en schuttersgilden St. Hubertus zal dan aanwezig zijn om
Servie Loeters (eerder keurkorps nu commandant keurkorps) en Ronnie Jansen (eerder keurkorps
nu standaardvaandeldrager) een onderscheiding op te spelden in verband met hun 40-jarig actief
lidmaatschap van St. Isidorus.

Boog Gruttostraat een jaartje afwezig
Door allerlei omstandigheden zal het de boogbouwers van de boog aan de Gruttostraat dit jaar
niet lukken om de ereboog op te richten. Dat vinden we heel jammer maar natuurlijk rekenen we
erop dat deze boog volgend jaar weer zal ‘herrijzen’. Om te laten zien dat de Gruttostraat er wat
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ons betreft zeker bij hoort zullen wij als schutterij zondagmiddag wel door de Gruttostraat heen
trekken.

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).

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. Net als vorig jaar is er voor de jeugd gelegenheid om met de laser gun
te schieten, mocht er gelegenheid zijn dan kunnen ook volwassenen een poging wagen. Voor
volwassenen staat in ieder geval het pistoolschieten weer op het programma.

Jeugdspelen/jeugdwedstrijden gratis.
Voor de jeugd van 0 tot 16 jaar is er maandag 22 juli op het feestterrein ook weer van alles te
beleven. Om deelname voor zowel de kinderen als de ouders/verzorgers zo makkelijk mogelijk
te maken zal voor geen van de jeugdwedstrijden een vergoeding worden gevraagd.

Voor kinderen en jeugd genoeg te doen
Voor de kleinsten zijn er jeugdspelen waarbij aan verschillende spelletjes meegedaan kan
worden. Je kunt ook dit jaar weer een super stoere tattoo laten zetten! Na het succes van de
vorige jaren is het paintballen ook dit jaar weer een spektakelstuk. Ook is er weer de
mogelijkheid om met de luchtbuks en de laser gun te schieten. 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. Een springkussen geeft weer volop gelegenheid voor vermaak.

Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus
Voor inmiddels alweer de zesde 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 2018 ging de titel
van Jeugdkoningin naar Lynn Koppenol, Thijmen 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 JeugdFederatiekoningschap (te Zevenaar op 15 september dit jaar) en het Jeugd-Kringkoningschap (in
2020). We wensen iedereen heel veel succes toe!

Aanvangstijd kampen koningsonderdelen wederom om 14.30 uur
Het streven is om het kampen voor de koningsonderdelen aan te laten vangen om 14.30 uur. Op
deze manier is er voldoende gelegenheid voor een feestje in de tent met de nieuwe koningen en
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het bouwen van de boog bij het inhaaladres van de nieuwe koningen. Daarom een oproep aan
alle leden: kom maandag 22 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!

Programma Schuttersfeest 2019:
Zondag 7 en 14 juli: oefenen
Zondag 7 en 14 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 15 juli: Seniorenschuttersfeest
Op maandagavond 15 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 15 juli: oefenen senioren-, jeugd- en showvendeliers en de erewacht
op het gemeenteplein
Maandagavond 15 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 21 juli.

Dinsdag 16 juli: tent zetten.
Vanaf 18.30 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!

Vrijdag 19 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 21 juli (alle tijden onder voorbehoud):
10.00 uur: verzamelen van de gehele schutterij (inclusief de koningsparen) bij Plok
10.00 uur: officierenbespreking bij Plok
10.20 uur: officiële opening middels het hijsen van de vlag
10.25 uur: afmars
10.40 uur: aankomst bij de Beschermheer Xaf Hendriksen. Huldiging i.v.m. Federatieve
onderscheiding voor Servie Loeters en Ronnie Jansen. (vendelhulde + traktatie)
Vertrek: 12.10 uur
12.25 uur: aankomst bij de Plokkeboog (hakken) Vertrek: 12.40 uur
12.45 uur: aankomst bij boog Dijksestraat/vendeliersgroep waar de koningen worden ingehaald
(vendelen + koningstraktatie). Gelegenheid voor de verschillende secties om een broodje te eten,
de secties dienen daar zelf zorg voor te dragen. Vertrek: 13.35 uur
13.55 uur: aankomst bij boog van Geemen (hakken) Vertrek: 14.10 uur
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14.20 uur: aankomst Gruttostraat (rondgang)
14.35 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1931 (hakken). Vertrek: 14.50 uur
14.55 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1989 (vendelen) Vertrek: 15.05 uur
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 22 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. Aansluitend: brunch
11.30 uur: officiële opening van de wedstrijden voor volwassenen en de jeugd (eveneens
wedstrijden voor Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus
12.30 uur: aanvang kinderspelen
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 23 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:
Federatieve Schuttersdag 15 september
Op zondag 15 september organiseert schutterij St. Andreas Zevenaar de Federatieve
Schuttersdag. Vorig jaar zijn we, door onze volle schuttersagenda voor het eerst in jaren niet naar
deze Federatiedag gegaan. Daarom nu een oproep aan alle actieve leden om deze dag onze
nieuwe schutterskoning(in) te vergezellen op deze mooie dag. Hij/zij kan dan met onze steun een
poging doen om de prestigieuze Federatiekoningstitel in de wacht te slepen. Samengaan we er
een gezellige Schuttersdag van maken.

Vrijwilligersfeest zaterdag 28 september
Om iedereen te bedanken voor de inzet voor onze vereniging in het afgelopen jaar wordt op
zaterdag 28 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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