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Nieuwsbrief 
19 december 2019  

Aan de leden en zij die zich verbonden voelen met de schutterij 
Bij de twaalfde klokslag van 31 december wordt een nieuw decennium ingeluid. De jaren 10 

van deze eeuw maken dan plaats voor de jaren 20. Aan het begin van het nieuwe jaar is er 

meteen ook voor onze schutterij een verandering. Het Schuttersbal dat we jarenlang op de 

tweede zaterdagavond van het nieuwe jaar hebben gevierd wordt vervangen door een 

Nieuwjaarsborrel op zondagmiddag 5 januari.  Alle inwoners van Oud-Dijk, jong en oud zijn 

hierbij welkom. Over een mogelijke andere verandering wordt nog eind van dit jaar de 

mening van onze leden gepeild. Middels een enquête zal je mening worden gevraagd over de 

datum waarop we ons jaarlijks Schuttersfeest vieren. Met alles wat, mogelijk, verandert hopen 

we vooral ook dat behouden blijft wat goed is: samen feest vieren, gezelligheid en als goede 

buren omzien naar elkaar. Dat hebben we al vele jaren gedaan en dat gaan we zeker ook in het 

nieuwe jaar doen. Namens het bestuur wens ik iedereen mooie feestdagen en een goed, 

gezond en gelukkig 2020! 

        Antonie Zopfi, voorzitter 

 

Schuttersfeest met een warm gevoel 
We raken er bijna aan gewend, ook dit jaar werd ons Schuttersfeest in een warme atmosfeer 

gevierd. Zondagochtend werden Ronnie Jansen en Servie Loeters Federatief gehuldigd 

vanwege 40 jaar actief lidmaatschap van onze schutterij. Een dag later wist Servie de door 

hem al zo lang begeerde Ruiterkoningstitel in de wacht te slepen. Na een spannende 

ontknoping werd Thomas Gies onze nieuwe Schutterskoning. Jeugdkoning werd Robin van 

Geemen en Florian Zweserijn mag zich een jaar lang de Ster van St. Isidorus noemen. De 

wedstrijden vonden plaats op het voor een deel nieuw ingericht feest/wedstrijdterrein. 

Volgend jaar zal daar nog meer invulling aan worden gegeven. De wens is om een meer open 

karakter te geven aan het terrein waardoor ieder zich welkom voelt om even een kijkje te 

komen nemen en gezellig met bekenden een praatje te maken. Kortom, ook volgend jaar gaan 

we weer voor een Schuttersfeest met een warm gevoel! 

 

Enquête over veranderen datum Schuttersfeest  
Al langere tijd wordt er gesproken over het veranderen van de datum waarop het jaarlijkse 

Schuttersfeest wordt gevierd. Traditioneel is dat in het ‘eerste weekend van de 

bouwvakvakantie’. De laatste jaren lopen verschillende verenigingen, waaronder ook de onze, 

tegen een aantal problemen aan in deze tijd. Gezinnen met schoolgaande kinderen komen in 

de knel (of spagaat) met hun vakantieplanning. Al sinds enige jaren kunnen we op zondag niet 

meer gebruik maken van de muzikale ondersteuning van harmonie St. Franciscus omdat zij, 

door de vakantieperiode, hun bezetting niet rond kunnen krijgen. De keuze uit de bands die ’s 

avonds in de zaal kunnen spelen is ook beperkt, omdat…. vakantie… Met alle Diemse 

verenigingen zijn we daarom al enige tijd in gesprek om de datum te gaan veranderen. De 

meningen zijn hierover nog verdeeld. Om de mening van de leden van alle schutterijen in 

Didam te peilen wordt er vanaf 18 tot en met 31december van dit jaar een enquête gehouden 

onder al die leden. De vraag die daarbij gesteld wordt is of een verzetten van Schuttersfeest 

naar het eerste weekend van de zomervakantie van de scholen in regio zuid een goede optie 

zou zijn. Welke mening je ook hebt, meedoen aan de enquête vinden wij heel belangrijk! 
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BELANGRIJK!!!….    LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN!!!!!    

De enquête is op woensdag 18 december jl. toegezonden aan alle leden waar we het 

emailadres van hebben. Heb je geen mail gehad? Dan willen we toch ook heel graag jouw 

mening mee laten tellen. Dat kan door de enquête op papier in vullen en in te leveren. Vraag 

het formulier op of kom het ophalen op het secretariaat.    

 

Old-Dieks Nej jaor wensen op zondagmiddag 5 januari 
Een nieuwe traditie zou op zondagmiddag 5 januari geboren kunnen worden. Vanaf 14.00 uur 

zijn dan alle inwoners van Oud-Dijk en alle leden van onze schutterij van harte welkom bij 

Partycentrum Plok om elkaar in een sfeervolle omgeving een goed nieuwjaar toe te wensen. 

De entree is gratis en de ontvangst is hartelijk met een glaasje glühwein of warme 

chocolademelk. Verdere consumpties zijn met munten te betalen, ook een warme hap is 

daarbij mogelijk. Voor vermaak van kinderen wordt gezorgd, dus neem ze gerust mee. Vanaf 

een uur of 4 is er livemuziek zodat de liefhebbers ook nog een dansje kunnen maken. Rond 

18.00 uur is de nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen. De echte volhouders kunnen dan nog 

nazitten aan de bar. Wij hopen op een gezellige middag. Iedereen is van harte welkom! 

 

Huldiging 7 jubilarissen 

Zondagmiddag 5 januari zal er tijdens het nieuwjaarswensen ook een moment zijn om de 

jubilarissen van schutterij St. Isidorus te huldigen. Dit jaar zijn er maar liefst 7 jubilarissen. 

Rob van Doorn wordt gehuldigd i.v.m. zijn 25-jarig actief lidmaatschap. Dus naast de 

medaille zal hem ook de zilveren Isidorus worden opgespeld. 40 jaar lid zijn Geert Giesen, 

Xaf Hendriksen, Ronnie Jansen, Servie Loeters en Ab Reuling. Een bijzonder feit is dat Thijs 

Straatsma gehuldigd zal worden in verband met zijn 60-jarig lidmaatschap! Natuurlijk wordt 

aan deze markante schutters en hun partners een vendelhulde aangeboden Iedereen is 

vervolgens in de gelegenheid om hen te feliciteren. 

 

Stichting Vrienden van St. Isidorus heeft eerste geld in kas 

Tijdens de ledenvergadering van 31 oktober heeft Xaf Hendriksen, voorzitter van de Stichting 

Vrienden van St. Isidorus, een uitleg gegeven over de doelstellingen van deze stichting. Voor 

een bedrag van 5 euro per maand (of eenmalig 60 euro per jaar) kan men Vriend worden van 

St. Isidorus. De helft van het ingezamelde geld zal jaarlijks worden uitgekeerd aan een 

investering ten behoeve van de schutterij. Alle Vrienden van St. Isidorus worden in de loop 

van het volgend jaar uitgenodigd op een gezellige avond met een hapje en een drankje. 

Tijdens die avond kunnen zij uit een 3-tal door het bestuur van de schutterij geselecteerde 

doelen een keuze maken. Dus, als Vriend van St. Isidorus help je mee aan de verfraaiing en 

instandhouding van de schutterij en beloon je jezelf ook nog eens met een leuke avond. 

Inmiddels zijn er al ongeveer 20 personen die zich als Vriend van St. Isidorus hebben 

aangemeld. Nog meer nieuwe leden kunnen zich melden bij voorzitter Xaf Hendriksen tijdens 

de Nieuwjaarsborrel op 5 januari. 

 

Slabbetjes uitgereikt in Oud-Dijk 

Om de nieuwgeborenen in onze buurtschap Oud-Dijk welkom te heten gaan sinds dit najaar 

bestuursleden van onze schutterij bij de familie op kraamvisite. Bij dit bezoek wordt aan de 

nieuwe buurtgenoot een slabbetje overhandigd. Het slabbetje is ontworpen door Anne van 

Geemen en wordt gemaakt door cliënten van Elver. Het eerste slabbetje werd in september 

overhandigd aan Tuur Vincken, zoon van Ronald en Henriëtte Vincken. In korte tijd is het 

slabbetje al een echt collectorsitem geworden. Mocht u op de hoogte zijn van de geboorte van 



 

Pagina 3 van 3 
 

 
                                              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 

 

 

een nieuwe Oud-Dijker, geef dat dan door aan ons secretariaat of aan een van onze 

bestuursleden. Dit geldt overigens ook voor de jonge aanwinst van leden die niet in Oud-Dijk 

woonachtig zijn! 

 

Schutters doen meer dan alleen maar feesten 

Als schutterij staan broeder- en zusterschap, trouw en dienstbaarheid hoog in ons vaandel. Dit 

brengen we tot uitdrukking door het organiseren van gezellige dagen en avonden, mooie 

feesten, waarvan Schuttersfeest het jaarlijkse hoogtepunt is. Maar we willen meer zijn dan een 

feestvereniging. Sinds ons succesvolle Landjuweel van 2017 is ook de term Old-Dieks 

naoberen in ons DNA gaan zitten. Hiermee bedoelen we dat we het ook belangrijk vinden om 

ons in te zetten voor onze Oud-Dijkse buurtschap. Dit doen we onder andere door het jaarlijks 

deelnemen aan de zwerfvuilactie. Maar we doen meer! Zoals hierboven te lezen is worden er 

slabbetjes uitgedeeld aan nieuwgeborenen in Oud-Dijk, maar er is ook een bezoekgroep die 

leden bezoeken die op leeftijd zijn en zelf niet zo makkelijk meer de deur uit kunnen. Mocht u 

het zelf prettig vinden om eens iemand op bezoek te krijgen, of mocht u iemand weten die 

zo’n bezoekje op prijs zal stellen geef dat dan door aan het secretariaat van onze schutterij. 

 

Rabobank clubkasactie 
De Rabobank Clubkas Campagne biedt de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen voor 

het realiseren van een bestedingsdoel binnen de vereniging. St. Isidorus heeft dit jaar ook mee 

gedaan aan de actie met het doel om de jeugdtamboers te voorzien van nieuwe kleding. Leden 

van de Rabobank hebben vervolgens de mogelijkheid gehad om een stem aan het 

bestedingsdoel te geven. Dit heeft erin geresulteerd dat St. Isidorus op 8 oktober het mooie 

bedrag van 533 euro heeft ontvangen. Hartelijk dank aan eenieder die ons gesteund heeft om 

dit te realiseren. 

 

Zeskamp 2020 
Zoals al op de jaarvergadering is gemeld is het aanmelden voor de zeskamp vervroegd.  

Dit jaar moet je team bestaan uit minimaal 8 personen. Waaronder minimaal twee 

mannen/jongens en twee vrouwen/ meisjes. We zien graag voor 1 februari 2020 de 

aanmelding van jullie team. Deze mogen gemaild worden naar Theo Holleman 

(theo@holleman.biz) en/of Eva Lucassen 

(eva.lucassen@hotmail.com ) . Het deelnamegeld bedraagt 

dit jaar wederom 70 euro per team. Dit zien wij graag voor 1 

maart 2020 verschijnen op rekeningnummer : 

NL64ABNA0533124891 t.n.v. T.G.A.M. Holleman onder 

vermelding van de naam van het team waarvoor je de 

betaling doet. 

Bij aanmelding van minimaal 8 teams zal de zeskamp 

plaatsvinden op zaterdag 27 juni 2020. Wanneer dit aantal 

aanmeldingen niet binnen is voor 1 februari zal de zeskamp 

helaas niet doorgaan.  

In 2021 zal er geen zeskamp plaatsvinden in verband met het  90-jarige jubileum van de 

schutterij en het Europees Schutterstreffen in Deinze.  

We horen graag van jullie!   

Groetjes van de Zeskamp organisatie.  
 

 

 


