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

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

2020 was een jaar heel anders dan andere jaren. Het 
coronavirus hield en houdt iedereen in zijn greep. 
Leek er afgelopen zomer na de eerste golf hoop op 
betere tijden te zijn, is inmiddels die hoop voor dit 
moment vervlogen. We zitten midden in de tweede 
golf waardoor de Sinterklaastijd, het Kerstfeest en het 
vieren van Oud en Nieuw heel anders verlopen dan 
gebruikelijk. Hopelijk bieden de ontwikkelde vaccins 
voor het komende jaar een wat beter uitzicht. Al zal 
het nog een hele tijd duren voor de mondkapjes niet 
meer gedragen en de onderlinge afstand van 1 ½ 
meter niet langer in acht genomen hoeven te worden.  

 

Toch hebben we behoefte aan perspectief en daarom 
deze Nieuwsbrief met niet alleen een opsomming van 
dingen die (weer) niet door konden gaan. We hebben 
ook goed nieuws te melden. En we blijven goede 
hoop houden om in het Pinksterweekend van  

22 en 23 mei ons jubileumfeest vanwege het 90-jarig 
bestaan van onze schutterij te kunnen vieren (al dan 
niet op aangepaste wijze). We gaan er samen voor! 

Het was voor ons als bestuur fijn te constateren dat 
ondanks het feit dat we dit jaar niet samen 

Schuttersfeest konden vieren praktisch al onze leden 
de vereniging trouw zijn gebleven. Dat zegt wat over 
de onderlinge band met elkaar en het belang dat we 
samen hechten aan de schutterij in onze mooie 
buurtschap Oud-Dijk. Dank aan jullie allemaal voor 
jullie steun!  

 

In deze donkere dagen is, al is het met wat afstand, 
toch goed om om te zien naar elkaar. Een kaartje, een 
telefoontje kan al zoveel betekenen voor zeker de 
oudere inwoners van Oud-Dijk en leden van de 
schutterij die ergens anders woonachtig zijn. Mocht 
je ondanks de moeilijke tijden het financieel toch wat 
ruimer hebben, denk dan ook eens aan een bijdrage 
aan bijvoorbeeld de Voedselbank om mensen die het 
minder hebben zo van iets extra’s te kunnen 
voorzien.  

Broeder- en zusterschap, trouw en dienstbaarheid 
gaan verder dan een feesttent of een concoursterrein. 

 

2020 is bijna voorbij, samen kijken we uit naar het 
nieuwe jaar. Ik wens jullie allemaal een heel mooi, 
goed, gelukkig en vooral heel gezond 2021 toe. Blijf 
gezond, houd moed! 

 

KLEINE TERUGBLIK OP EEN BIJZONDERE 
OEFENZONDAG 

Op zondag 19 juli kwam een grote groep van leden 
samen aan de Dijksestraat bij de familie Lucassen op 
de plek waar we gebruikelijk ons Schuttersfeest 
vieren. De coronamaatregelen van dat moment 
stonden deze bijeenkomst in de buitenlucht gelukkig 
toe. Zo konden we elkaar ontmoeten, werd er 
geschoten en ringgereden. Het vaandel werd 
gezwaaid en de Marketentsters zorgden voor een 
stukje worst en kaas. Oud-voorzitter Ab Reuling 
vierde zijn verjaardag die dag met ons en had daarom 
voor een speciale traktatie gezorgd. Geweldig! Zo 
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hadden we samen toch een zonnige dag in dit 
donkere jaar. 

 

ONDANKS CORONA TOCH EEN 
SCHUTTERSMIS 

Schuttersfeest helemaal voorbij laten gaan. Dat kon 
natuurlijk niet. In goed overleg met de parochie werd 
daarom op zondag 26 juli een viering gehouden in de 
Mariakerk met daarin enkele schuttersaccenten. De 
eucharistieviering voorgegaan door pastoor Jurgen 
Jansen was een moment van verbondenheid van de 
zes aanwezige Didamse schutterijen en de Didamse 
gemeenschap. Het aantal aanwezigen in de kerk was 
i.v.m. de coronamaatregelen beperkt maar dankzij de 
livestream verbinding waren vele mensen thuis toch 
in de gelegenheid om bij deze viering betrokken te 
zijn. Onze voorzitter sprak aan het eind van de 
viering een dankwoord uit.  

Zijn woorden: “het coronavirus is hardnekkig, maar 
het schuttersvirus is onuitroeibaar”, mocht op een 
warm applaus rekenen 

 

DE VRIENDEN VAN ST. ISIDORUS SPONSOREN 
TUSSENVAANDELS 

Dit jaar zijn de Vrienden van St. Isidorus van start 
gegaan. 

Een groep mensen die onze schutterij een warm hart 
toedraagt en per lid voor een bedrag van jaarlijks 60 
euro zich Vrienden van St. Isidorus mogen noemen. 
Jaarlijks wordt de helft 
van de verkregen 
bijdrage uitgekeerd aan 
de schutterij, bedoeld 
voor initiatieven die te 
maken hebben met de 
jeugd of ter vervanging 
van kleding, attributen, 
e.d. van de schutterij. 

De Vrienden hebben het 
recht een stem uit te brengen op een 3-tal door het 
bestuur van de schutterij aangemerkte doelen. Dit 
jaar hebben 25 van de 28 leden een stem uitgebracht. 
Met een nipte meerderheid viel de keus op 
tussenvaandels voor de vendeliers. De stichting heeft 
inmiddels 750 euro aan de schutterij overgemaakt 
waarmee de nieuwe tussenvaandels kunnen worden 
aangeschaft. Een dankjewel aan de Vrienden van St. 
Isidorus die dit mogelijk hebben gemaakt! De 
feestelijke avond die in de planning zat voor de 
Vrienden kon helaas vanwege de coronamaatregelen 
geen doorgang vinden. Hopelijk zal dit volgend jaar 
wel het geval zijn. Mochten er nog mensen zijn die 
zich graag bij het gezelschap van de Vrienden van St. 
Isidorus aansluiten dan kunnen ze contact opnemen 
met Xaf Hendriksen, de voorzitter van de stichting. 

 

RABO CLUB SUPPORT ACTIE LEVERT MOOI 
RESULTAAT OP VOOR DE MARKETENTSTERS 

Op 10 november is via een online bijeenkomst het 
resultaat bekend gemaakt van de Rabo Club Support 
actie. Leden van de Rabobank konden een stem 
uitbrengen op verschillende door clubs en verenigen 
aangedragen bestedingsdoelen. Onze schutterij had 
als doel aangemerkt de kleding en de attributen voor 
onze nieuwe marketentster Lynn Koppenol. Dankzij 
de stemmen van ieder die onze schutterij een goed 
hart toedraagt is het mooie bedrag van 464,19 euro 
toegekend. Echt een mooi resultaat en bij deze een 
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welgemeend dankjewel aan ieder die haar/zijn stem 
heeft uitgebracht! Dank voor jullie steun! 

SLABBETJES LATEN EVEN OP ZICH WACHTEN 

Afgelopen jaar is het bestuur begonnen met het 
afgeven van een mooi slabbetje bij de nieuw 
geborenen in Oud Dijk en bij de leden die buiten Oud 
Dijk wonen. Een kort bezoekje van 2 bestuursleden 
waarbij de ouders worden gefeliciteerd, de baby 
wordt bewonderd en het slabbetje wordt overhandigd 
is in deze coronatijd waarbij afstand houden 
belangrijk is niet zo verstandig. Daarom is besloten 
om de slabbetjes op een later tijdstip te overhandigen. 
Mocht je trouwens op de hoogte zijn van een 
geboorte in Oud Dijk of bij een van de leden buiten 
Oud Dijk woonachtig, laat het ons dan even weten! 

 

PUZZELTOCHT BLEEK EEN HELE PUZZEL 

Als alternatief voor de bogenroute en om in de 
zomerperiode toch iets te doen te hebben we een 
puzzeltocht georganiseerd. Op deze wijze kon onze 
buurtschap nog wat beter worden ontdekt en werden 
feitjes uit de (geschiedenis van de) buurt en de 
schutterij bevraagd. Het bleek nog een hele puzzel te 
zijn om de juiste antwoorden te vinden. Een aantal 
leden hebben hun oplossingen ingestuurd. De 
prijswinnaar zal bekend worden gemaakt in de 
eerstvolgende ledenvergadering (deze wordt 
uitgeschreven zodra de RIVM maatregelen dat 
mogelijk maken). 

IN 2021 BESTAAT ST. ISIDORUS 90 JAAR! 

Op 19 april 1931 werd schutterij St. Isidorus in Oud-
Dijk opgericht. Een heugelijk feit aan de vooravond 
van de moeilijke jaren van de grote economische 
crisis van de jaren dertig en de periode van de 
Tweede Wereldoorlog daarna. In de oorlogsjaren is, 
net als in het afgelopen jaar van de coronapandemie, 
geen Schuttersfeest gevierd. Maar ondanks die 
moeilijke tijd bleef de schutterij voortbestaan. En 
dankzij de mannen en vrouwen van die tijd en die 
van de vele jaren daarna is onze schutterij nog steeds 
een vereniging die goed kan feesten met elkaar, maar 
ook in moeilijke tijden samen door weet te gaan.  

Komend jaar bestaat schutterij St. Isidorus dus 90 
jaar. Iets wat we natuurlijk graag willen vieren met al 
onze leden. De planning is om dat te doen in het 
Pinksterweekend van zaterdag 22 en zondag 23 mei. 
We hopen dat het coronavirus tegen die tijd zodanig 
is teruggedrongen dat een echt Old Dieks feestje die 
dagen mogelijk is! 

 

HULDIGING JUBILARISSEN INDIEN MOGELIJK 
TIJDENS HET JUBILEUMWEEKEND 

Vele jarenlang is het gebruik geweest om de 
jubilarissen van onze schutterij te huldigen tijdens het 
jaarlijks Schuttersbal in januari. Begin dit jaar werd 
die traditie voortgezet bij de eerste Nieuwjaarsborrel.  

Het coronavirus maakt de Nieuwjaarsborrel 
onmogelijk en daarmee ook de huldiging van onze 
jubilarissen. We zijn nu van plan om dit plaats te 
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laten vinden tijdens het Jubileumweekend van ons 
90-jarig bestaan in het Pinksterweekend van 22 en 23 
mei. Mocht dat op dat moment nog niet mogelijk zijn 
dan zoeken we naar een gepaste oplossing. In deze 
Nieuwsbrief willen we alvast wel de jubilarissen 
vermelden. Robert van Wanroy zal een medaille 
krijgen in verband met zijn 25 jarig lidmaatschap. 
Ton Banning, Theo Booltink en Bennie Jansen 
worden gehuldigd vanwege hun 40 jarig 
lidmaatschap. Heel bijzonder is het 60 jarig 
lidmaatschap van Tonnie Willemsen. We hopen deze 
trouwe leden in het komende jaar op een goede 
manier in het zonnetje te zetten. 

 

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DOOR DE 
KASCOMMISSIE IN ORDE BEVONDEN 

Het is gebruikelijk dat in de najaarsvergadering door 
de leden van de kascommissie verslag wordt gedaan 
van het controleren van de kas en de financiële 
administratie bij de penningmeester. Zoals bekend is 
de ledenvergadering in oktober niet doorgegaan. De 
leden van de kascommissie, Rik Loeters en 
Alexander Gies, zijn inmiddels wel bij de 
penningmeester langs gegaan om de kas en de 
boeken te controleren. Zij 
hebben alles in orde 
bevonden. In de volgende 
ledenvergadering zullen ze 
hier uitgebreider verslag 
van doen waarna de 
ledenvergadering 
hierover nog vragen 
kan stellen. 
Vervolgens kan het 
bestuur decharge 
voor het afgelopen 
boekjaar worden verleend.  

 

JEUGDUITJE UITGESTELD NAAR 2021 

We waren in het najaar nog vol goede moed dat een 
activiteit voor onze jeugdleden, kinderen van leden 

en hun vriendjes en vriendinnetjes toch nog mogelijk 
zou zijn. Maar jammer genoeg bleek het ons niet 
mogelijk dit op een leuke en goede manier 
georganiseerd te krijgen. Daarom wordt het 
jeugduitje uitgesteld naar volgend jaar. Het keurkorps 
zal dan z’n best doen om het succes van het vorige 
uitje in december 2019, georganiseerd door de leden 
van de erewacht, te evenaren. 

 

SCHUTTERSEVENEMENTEN IN 2021 

We blijven positief vooruit kijken en daarom 
vermelden we hier de schuttersevenementen waaraan 
onze schutterij, voor zover de maatregelen dat 
toelaten, in het komende jaar deel zal nemen: 
 21 maart: Gelders Kampioenschap Vendelen 

Indoor, OEV Millingen met uitwijkmogelijkheid 
naar 27 juni maar dan Outdoor  

 18 april: Kringdag Kring Montferland St. 
Martinus  

 22-23 mei:  90 jarig jubileum St Isidorus  
 8/9 augustus: Schuttersfeest 2021 (St. Isidorus 

heeft de organisatie) 
 12 september: Federatiedag St. Antonius  

Nieuw Dijk  
 09 oktober: Bielemannen treffen OEV  
 31 oktober: Marketentstertreffen georganiseerd 

door Schutterij St. Isidorus  
 
 

DIGITAAL NIEUWJAAR WENSEN  

Fysiek samenkomen is ook aan het begin van het 
nieuwe jaar nog niet mogelijk. Maar dat betekent niet 
dat we elkaar niet alle goeds en vooral veel 
gezondheid voor het nieuwe jaar kunnen wensen. 
Laat daarom een leuk berichtje met een positieve 
Nieuwjaarwens achter in het gastenboek van onze 
website of op onze Facebookpagina! Aan al de 
secties van onze schutterij is gevraagd om een 
filmpje te maken met een ludieke Nieuwjaarswens 
die eveneens op onze website en op Facebook te zien 
zullen zijn. 


