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

EN DAN IS ALLES ANDERS…  

Het coronavirus houdt nu al maanden de hele wereld 
in zijn greep. De impact in de levens van zoveel 
mensen is ontzettend groot, zowel wat betreft de 
gezondheid als economisch/financieel raakt het 
velen. Misschien ook wel onszelf of mensen dichtbij 
ons. Dat door alle maatregelen die getroffen zijn om 
het virus in te dammen vrijwel alle activiteiten van 
onze vereniging noodgedwongen stil liggen is maar 
van beperkte grootte in alles wat plaatsvindt, maar 
het raakt ons als schutterij wel.  

De afgelopen 2 maanden hebben we als bestuur via 
skype moeten vergaderen. Het was goed om op deze 
manier elkaar toch te zien en van elkaar te horen hoe 
het thuis ging. We hebben ook gesproken over wat er 
in de nabije toekomst mogelijk en onmogelijk is om 
als bestuur en schutterij actief te zijn in deze tijd.  

 

Al eerder was bekend dat ons Schuttersfeest op 26 en 
27 juli geen doorgang kon vinden. Het behoort tot de 
vergunning plichtige evenementen die tot 1 
september verboden zijn.  

In de skype’ bestuursvergadering van 1 mei hebben 
we helaas eveneens moeten besluiten dat we ook niet 
op een later tijdstip dit jaar (na 1 september) alsnog 
een Schuttersfeest gaan organiseren. Al zouden we 
dat zo ontzettend graag willen, er is teveel onzeker en 
onduidelijk. Bovendien, als er al wat meer ruimte is 
in deze periode, zullen er dan veel uitgestelde 
familiefeestjes of herdenkingen zijn en ook nog eens 
de evenementen die voor die periode al gepland 
staan. Met pijn in het hart, maar ook met oog voor de 
realiteit hebben we dus dit besluit moeten nemen. 
Mocht de wet en regelgeving na 1 september meer 
ruimte bieden voor het organiseren van een 
evenement dan zullen we zeker kijken of we als 
schutterij nog een gezellige samenkomst kunnen 
organiseren. 

In deze vreemde tijd, waarin er gelukkig ook al weer 
wat sprankjes hoop gloren, verschijnt deze 
Nieuwsbrief. Een Nieuwsbrief in een andere 
‘huisstijl’ die het lezen wellicht nog iets aangenamer 
maakt. We kijken even terug naar de tijd ‘toen 
schutteren nog heel gewoon was’. We staan stil bij 
veel van wat niet door heeft kunnen gaan. We hebben 
oog voor lief en leed en we richten het vizier op de 
toekomst. Want schutterij St. Isidorus dat zijn en 
blijven we met z’n allen samen. Ook, of misschien 
wel juist, in deze moeilijke tijd hebben we elkaar 
hard nodig. Dat dat anders is dan we gewend waren, 
dat is duidelijk, maar al is het met meer afstand: we 
blijven betrokken bij elkaar. Hou daarom ook in de 
komende tijd elkaar in het zicht of gehoor en blijf 
gezond! 

ANTONIE ZOPFI, VOORZITTER 

 

Toch nog wat terugblikken! 

JEUGDUITJE GEORGANISEERD DOOR DE 
EREWACHT WAS EEN KNALLER! 

Op 7 december 2019 waren er bijna 25 kinderen 
aanwezig in de Muizenberg in Didam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze kregen een middag met spel en inspannende 
ontspanning aangeboden door de leden van de 
Erewacht: Gerard, Joseph en Harrie. 
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Onze jeugdleden en hun vriendjes/vriendinnetjes 
hebben die middag veel plezier beleefd en voor de 
aanwezige papa’s en mama’s was er genoeg 
gezelligheid aan de bar. Zoals we van de Erewacht 
mochten verwachten was het jeugduitje 2019 een 
echte knaller! Komend jaar zal het keurkorps de 
organisatie van het jeugduitje op zich nemen. 
Hopelijk zijn de coronamaatregelen dan zodanig dat 
dit ook mogelijk zal zijn… 

 

RESULTATEN ENQUÊTE DATUM 
SCHUTTERSFEEST 

In december hebben wij onder de leden van de 7 
Didamse schutterijen een enquête gehouden over het 
handhaven of veranderen van de datum van het 
Schuttersfeest in ‘het eerste weekend van de 
bouwvak regio zuid’. De resultaten hadden we graag 
op de geplande algemene ledenvergadering van 16 
april met onze leden willen delen. Helaas kon deze 
vergadering niet doorgaan en is het op dit moment 
niet duidelijk wanneer dat wel zal gebeuren. Het 
verder uitstellen van het publiceren van de resultaten 
vond het bestuur niet wenselijk. Daarom is het 
volledige rapport in te zien op onze website. Toch 
willen we kort hier enkele belangrijke uitkomsten 
van de enquête noemen: 

Een duidelijke en overgrote meerderheid van alle 
deelnemers is het helemaal eens met de stelling dat 
alle zeven schutterijen tegelijk het Schuttersfeest 
moeten vieren, inclusief de gezamenlijke 
vendelhulde.  

Over de datum waarop dat gezamenlijk vieren dan 
plaats zou moeten vinden zijn de meningen van de 
leden van de 7 schutterijen echter verdeeld. De leden 
van St. Isidorus zijn in meerderheid voor het 
aanpassen van de datum voor het Schuttersfeest. Met 
een voorkeur voor een vaste datum in juni of juli. 
Een tweede voorkeur was er bij onze leden voor het 
weekeinde bij aanvang van de schoolvakantie. 

Zoals aangegeven zijn de tegenstellingen tussen de 
verenigingen niet veranderd door deze enquête, 
daarom is afgesproken dat elk bestuur dit onderwerp 

inbrengt in de ledenvergadering. Deze zal het laatste 
woord hebben over dit onderwerp. Nadat elk bestuur 
dit met de leden in de eigen ledenvergadering heeft 
besproken komen vertegenwoordigers van alle 
Didamse schutterijen weer bij elkaar. 

Van groot belang is dus het standpunt dat de leden 
aan het bestuur meegeven in de ledenvergadering: 
welke weg slaan wij in?  Zodra we weer een 
ledenvergadering uit kunnen schrijven zal dit 
belangrijke onderwerp dus zeer zeker op de agenda 
staan. 

 

NIEUWJAARSBORREL TOEN ALLES NOG MOOI 
LEEK TE ZIJN… 

In samenwerking met Plok organiseerde onze 
schutterij op zondagmiddag 5 januari voor de eerste 
keer een Nieuwjaarsborrel voor alle inwoners van 
Oud Dijk en de leden van onze schutterij. De 
opkomst was in ieder geval groter dan die van het 
Schuttersbal in de afgelopen jaren, maar we hopen 
een volgende keer nog meer buurtbewoners 
nieuwjaar te kunnen wensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de aanwezigen was er ruimschoots de 
gelegenheid om elkaar een goed en gezond 2020 te 
wensen. Dit alles onder het genot van een drankje, 
een hapje en wat later in de middag een gezellig 
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stukje muziek. Hoogtepunten van deze 
nieuwjaarsborrel waren de huldiging van maar liefst 
7 jubilarissen van St. Isidorus en de bekendmaking 
van de prinses van carnavalsvereniging de 
Piepeblaozers. Alles bij elkaar leek het een mooie 
start van een nieuw (schutters-)jaar in Oud Dijk te 
zijn…. 

 

Veel wat niet is doorgegaan… 

AFGELASTE SCHUTTERSACTIVITEITEN 

Als schutterij wil je samen erop uit gaan, gezelligheid 
zoeken en vinden bij collega verenigingen. Natuurlijk 
zijn we ook competitief ingesteld en willen we ons 
graag meten met leden en korpsen van andere 
verengingen in Kring en Federatieverband. Het 
coronavirus heeft jammer genoeg een dikke streep 
getrokken door veel schuttersactiviteiten die gepland 
stonden en voor de komende tijd gepland staan. Al 
veel tijd en energie is door ontzettend veel 
vrijwilligers de afgelopen tijd gestoken in een 
evenement dat niet door kon gaan.  

Zo ging er een streep door het Gelders 
Kampioenschap Vendelen Indoor op 29 maart, 
georganiseerd door onze Diemse zustervereniging 
Wilhelmina. De Kringdag van de Kring Montferland 
op 19 april georganiseerd door het St. Jansgilde Beek 
kon ook geen doorgang vinden. De Federatiedag op 6 
september bij onze vrienden van De Eendracht Ulft is 
inmiddels al afgelast.  

Ook een 
aantal van 
onze eigen 
activiteiten 
konden niet 
doorgaan. 
Zoals de 
door St. Isidorus georganiseerde activiteit voor 
leerlingen van het Liemerscollege in het kader van 
NL Doet, maar ook de zwerfvuilactie van 3 april 
waarbij onze leden zich in zouden zetten voor een 
schoon Oud Dijk kon niet doorgaan.  

Wel en wee binnen onze vereniging 

OVERLIJDEN VAN HEND WOLBRINK 

Op 16 maart bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van ons erelid Hend Wolbrink.  Na een 
langdurige ziekte waar hij 
op bewonderens-waardige 
wijze mee is omgegaan is 
dan uiteindelijk toch de 
vlag gevallen voor deze 
oud vendelier, oud 
commandant en 
bestuurslid. Wij hebben 
veel respect voor de 
manier waarop hij, 
ondanks zijn ernstige 
ziekte, zich nog steeds tot 
het laatste moment aan toe 
met hart en ziel voor onze 
schutterij heeft ingezet. 
Voor velen waren de schutterij en Hend één, iedereen 
kende Hendje en Hend kende iedereen. Op zijn 
bescheiden wijze heeft hij voor onze vereniging 
ontzettend veel betekend. Nu Hend van ons is 
heengegaan missen we een geweldige schutter, een 
warm en goed mens, we missen een vriend. Zaterdag 
21 maart hebben we hem met de grootst mogelijke 
schutterseer uitgeleide gedaan, voor zover de 
maatregelen i.v.m. de coronapandemie dit mogelijk 
maakten. Maar het vaandel is voor hem gezwaaid en 
de erewacht heeft hem het laatste salut gegeven.  

 

WELKOM IN OUD DIJK! 

Sinds eind vorig jaar mogen we de nieuwgeborenen 
in Oud Dijk verblijden met een slabbetje van St. 
Isidorus. Een kort bezoekje van 2 bestuursleden, een 
felicitatie en een mooi slabbetje voor de baby. De 
bezoekjes moeten deze tijd even op zich laten 
wachten, maar zodra het weer mogelijk is om een 
bezoek aan huis te brengen zullen we weer rondgaan 
om de slabbetjes te overhandigen aan de jongste 
inwoners van Oud Dijk! Mocht ons overigens een 
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geboorte zijn ontgaan, aarzel dan niet om het 
secretariaat daar een tip over te geven.  

 

ONZE BESCHERMHEER KONINKLIJK 
ONDERSCHEIDEN 

Op vrijdag 24 april ontving onze Beschermheer Xaf 
Hendriksen, voor hem geheel onverwacht, een 
telefoontje van burgemeester Peter de Baat van de 
gemeente Montferland. De burgemeester deelde hem 
verheugd mee ‘dat het Zijne Majesteit Koning 
Willem Alexander had behaagd’ om Xaf te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Een 
onderscheiding die hij onder andere heeft gekregen 
voor zijn grote inzet en betekenis voor onze schutterij 
als bestuurslid, voorzitter en de laatste jaren als onze 
Beschermheer.  

De leden van het dagelijks bestuur van St. Isidorus 
zijn die middag kort bij Xaf en Mimi op bezoek 
geweest om namens de schutterij onze felicitaties 
over te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra de beperkende maatregelen i.v.m. het 
coronavirus zijn opgeheven zal de burgemeester bij 
Xaf de koninklijke onderscheiding persoonlijk 
opspelden. Op dat moment zullen wij als schutterij 
vanzelfsprekend op gepaste wijze aanwezig zijn en 

hem huldigen op de manier zoals wij als Oud-Dijkse 
schutters dat kunnen. 

 

Broederschap, trouw en 
dienstbaarheid in deze coronatijd 

EEN TELEFOONTJE, EEN BOODSCHAP, OF EEN 
BIJDRAGE VOOR DE VOEDSELBANK 

We mogen in deze coronatijd niet dicht bij elkaar 
zijn, 1 ½ meter afstand is in ieder geval voorlopig de 
regel. De vraag is hoe we dan als schuttersvereniging 
onze broeder- en zusterschap, trouw en 
dienstbaarheid naar elkaar en onze buurtschap Oud- 
Dijk vorm kunnen geven. In ieder geval staat het 
niemand in de weg om eens een telefoontje te doen 
naar een collega-schutter, of een buurman/buurvrouw 
in de straat. Het doen van een boodschap voor 
iemand die de deur niet uit kan of mag is ook een 
goed idee. We horen dat de voedselbanken zitten te 
springen om hun assortiment uit te breiden voor 
diegenen die het financieel echt heel moeilijk hebben 
in deze crisistijd. Dus als je wat over hebt, is een 
bijdrage op welke manier dan ook aan de 
voedselbank zeer welkom. In de aanloop naar het 
Landjuweel in 2017 hebben we een aantal jaren voor 
de voedselbank groenten verbouwd. Daarom is het 
helemaal niet zo’n gek idee om hen nu op deze 
manier te ondersteunen. 

 

SCHUTTERSFEEST 2020 DIGITAAL? 

Aangezien ons Schuttersfeest behoort tot de 
evenementen die vergunning plichtig zijn kan 
Schuttersfeest 2020 niet doorgaan op 26 en 27 juli. 
Dat is natuurlijk een hele bittere pil, maar we hebben 
besloten om niet zomaar bij de pakken neer te gaan 
zitten. Als bestuur zijn we aan het onderzoeken of het 
mogelijk is om digitaal via internet iets te organiseren 
waardoor we op een of andere manier onze 
verbondenheid met elkaar vorm kunnen geven. Zodra 
daar meer over bekend is zullen we jullie zeker 
informeren. 
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CONTRIBUTIE 2020 

Schuttersfeest 2020 kan niet op de wijze worden 
gevierd zoals we allemaal graag zouden willen. Wij 
hopen natuurlijk wel dat we op ieders steun kunnen 
blijven rekenen, ook in financiële zin. Het bestuur is 
aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om iets 
extra’s tegenover de betaalde contributie te zetten. In 
de bestuursvergadering zijn verschillende ideeën 
genoemd waar we de volgende keer een besluit over 
gaan nemen. Ook zijn we ons aan het beraden over 
de wijze van het afgeven van de lidmaatschapskaart 
en het innen van de contributie. Daarbij rekening 
houdend met de gezondheid van iedereen.  

 

Misschien twee kleine stipjes aan de 
horizon 

ALGEMENE LEDENVERGADERING, INDIEN 
MOGELIJK, OP 2 JULI 

De algemene ledenvergadering (alv) is een van de 
hoogtepunten van het jaar. Bestuur en leden zitten 
samen rond de tafel en bespreken het wel en wee van 
de vereniging. De secretaris leest het jaarverslag 
voor. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld 
en bestuursleden worden gekozen of herkozen. De 
alv van 16 april kon niet doorgaan, de reden daarvoor 
is iedereen bekend. Indien de overheidsmaatregelen 
het toelaten wil het bestuur voor donderdagavond 2 
juli een algemene ledenvergadering uitschrijven. We 
kunnen dan bijpraten over wat is gebeurd en 
voorzichtig samen vooruitkijken naar wat al dan niet 
mogelijk is in de rest van het schuttersjaar. In de 
tussentijd houdt het bestuur iedereen zo goed als dat 
mogelijk is op de hoogte van alle nieuws en 
ontwikkelingen via de website, Facebook en 
natuurlijk deze Nieuwsbrief.  

 

VRIJWILLIGERSFEEST 12 SEPTEMBER 

Als je geen doelen stelt, dan is er in het leven vaak 
maar weinig te behalen. Daarom laten we de datum 
van 12 september in de schuttersagenda staan als de 

dag waarop wij ons vrijwilligersfeest vieren. Mocht 
de wet en regelgeving op dat moment een 
bijeenkomst zoals deze toestaan dan zullen we die 
gelegenheid niet aan ons voorbij laten gaan. Maar dat 
is dus enkel en alleen als dat toegestaan is. Zoals het 
gaat met meer dingen die in deze Nieuwsbrief aan de 
orde komen: zodra er meer duidelijkheid is word je 
hier nader over geïnformeerd. 

 

En dan nog even dit 

GEEF JE HUIDIGE EMAILADRES DOOR! 

Op dit moment zijn er nog steeds ongeveer 70 leden 
die onze Nieuwsbrief op papier in de bus krijgen. 
Liever zouden we dit via de mail doen: dit is beter 
voor het milieu, kostenbesparend en efficiënter voor 
ons. Mocht je daarom deze Nieuwbrief niet via de 
email ontvangen en het geen probleem vinden om 
deze in het vervolg wel via je email te ontvangen: 
geef dan je emailadres door aan: 

 secretaris@oud-dijk.nl  

Aan de leden die in het verleden al wel hun 
emailadres aan ons hebben doorgegeven, maar 
inmiddels van emailadres zijn veranderd: geef dan je 
huidige emailadres aan ons door. 

Vanzelfsprekend gaan we hier zorgvuldig mee om, 
zie daarvoor onze privacyverklaring op de site: 
 https://isidorus.oud-dijk.nl/privacyverklaring/ 

 

 

 

 

 

 


