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Nieuwsbrief 64
Aan de leden en zij die zich
verbonden voelen met de schutterij
WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Terwijl in Nederland de maatregelen om het coronavirus te bestrijden versoepelen en het
maatschappelijke en economische leven weer wat op
gang begint te komen (met 1 ½ meter afstand
weliswaar) zien we wereldwijd nog grote problemen
met betrekking tot dit onzichtbare virus. Hoe graag
we ook zouden willen dat alles weer is zoals het was
aan het begin van dit jaar, dit is niet het geval. Zoals
al eerder bekend is gemaakt wordt er dit jaar geen
Schuttersfeest gevierd: geen bogen die verschijnen,
geen schutterij met slaande trom en vliegende
vaandels, geen wedstrijd om het koningschap, geen
feest in de tent en in de zaal.
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Al was er geen Schuttersfeest om te organiseren, het
bestuur heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten.
Er is volop nagedacht om de komende tijd niet
zonder schuttersgevoel voorbij te laten gaan. Wat dat
aan concrete initiatieven heeft opgeleverd kunt u
lezen in deze Nieuwsbrief.
Donderdag 2 juli kon gelukkig de eerder uitgestelde
algemene ledenvergadering van onze schutterij
worden gehouden. Het was goed om na zo’n lange
tijd weer eens bij elkaar te zijn en zo de onderlinge
verbondenheid met elkaar te voelen en uit te spreken.
Ruim 30 leden waren deze avond aanwezig en over
verschillende onderwerpen werd uitgebreid van
gedachten gewisseld. Enkele zaken die tijdens deze
vergadering zijn besproken vindt u eveneens in deze
Nieuwsbrief.
Ik wens u allen een goede zomer en vakantietijd toe
en hoop dat u onze schutterij een warm hart toe blijft
dragen. Blijf verbonden met elkaar, blijf gezond en
we zien en spreken elkaar hopelijk weer snel.
ANTONIE ZOPFI, VOORZITTER

Geen Schuttersfeest…
maar wat is er wel?
OPROEP: HANG DE (NIEUWE) VLAG UIT!

De koningen van het vorige jaar: Thomas Gies
(Schutterskoning), Servie Loeters (Ruiterkoning) en
Robin van Geemen (Jeugdkoning) hebben ermee
ingestemd deze titel nog een jaar te dragen. We zijn
hen hier zeer dankbaar voor. We hopen dat we
volgend jaar weer een Schuttersfeest kunnen vieren
waarbij zij hun titels over kunnen dragen aan hun
opvolg(st)ers.

https://isidorus.oud-dijk.nl/

Verbondenheid met elkaar kunnen we als
schutters/inwoners van Oud Dijk eenvoudig zichtbaar
maken door de wit/blauwe St. Isidorus vlag uit te
hangen. We willen iedereen dan ook vragen dit te
doen van (in ieder geval) zaterdag 25 tot en met
maandag 27 juli. Zo
maken we samen het
schuttersgevoel zichtbaar.
Wie nog niet in het bezit is
van een vlag kan deze
bestellen bij bestuurslid
Jan Gies. Er zijn inmiddels
nieuwe exemplaren
voorradig met daarop het
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St. Isidorus logo. De kosten voor een ‘kleine’
(120x120cm) vlag bedragen 20 euro.
IN PLAATS VAN DE BOGENROUTE EEN
PUZZELTOCHT

Alles is anders dit jaar: geen Schuttersfeest, geen
bogen die worden opgericht. Om toch iets
gemeenschappelijks te doen, zonder al te dicht bij
elkaar te zijn, heeft het bestuur een puzzeltocht
gemaakt die in de komende zomer/vakantieperiode
kan worden gedaan. Het is een leuke manier om OudDijk (nog wat) beter te leren kennen en de kennis van
de schutterij en de buurt te testen. Sommige vragen
kunnen direct
vanuit de luie
stoel worden
beantwoord,
voor andere
vragen kan
het toch
nodig zijn om
even de fiets
te pakken of
een
wandelingetje
te maken, en
voor weer andere vragen is misschien hulp nodig van
onze website of een goed geïnformeerde
buur/schutter… Voor het vinden van de oplossingen
is ruim de tijd, dit ook om te voorkomen dat teveel
mensen tegelijkertijd de weg op gaan. Om de
uitdaging nog wat leuker te maken is er voor de
winnaar een leuk prijsje. Deze winnaar zal tijdens de
ledenvergadering van 22 oktober bekend worden
gemaakt. We wensen alle deelnemers veel plezier en
succes!
ZONDAG 19 JULI TOCH EEN KEER OEFENEN DIT
JAAR

De maatregelen door het RIVM afgekondigd, zoals
deze tot op dit moment geldend zijn, maken het
mogelijk dat we op zondag 19 juli toch een keer als
https://isidorus.oud-dijk.nl/
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schutterij bij elkaar komen om te gaan oefenen. We
doen dit op de gebruikelijke locatie aan de
Dijksestraat. De tamboers en vendeliers kunnen, als
zij dit zelf willen, hun kunsten laten horen en zien. Er
zal gelegenheid zijn voor leden om te schieten onder
de schietmast, indien mogelijk zal er worden
ringgereden en is er
voor de jeugd de
mogelijkheid om te
schieten met de laser
gun. Bij alle
activiteiten moet 1½
meter afstand van
elkaar worden
gehouden en zal het
bestuur voorzien in voldoende hygiënische
/desinfecterende materialen en maatregelen. Om 10
uur zal begonnen worden om alles op te
bouwen/klaar te zetten en om 11.00 uur zal het
oefenen beginnen. Om 13.00 uur is de bijeenkomst
afgelopen. Het bestuur zal zorgen voor een drankje.
Op deze manier hopen we toch een klein beetje
gezelligheid en saamhorigheid met elkaar te kunnen
beleven.

ZONDAG 26 JULI KERKDIENST MET
SCHUTTERSSFEER

Geen Schuttersfeest, dan ook geen Schuttersmis… In
samenspraak met pastoor Jansen is het idee ontstaan
om op zondag 26 juli een kerkdienst te organiseren in
de Mariakerk met daarin een gepaste schutterssfeer.
De Diemse schutterijen zijn hierbij betrokken, een
klein aantal schutters zal geüniformeerd bij de
viering aanwezig zijn en een bijdrage leveren. Het
betreft de reguliere zondagsviering van 9.30 uur in de
Mariakerk. In verband met de coronamaatregelen is
het aantal personen dat tijdens de dienst aanwezig
mag zijn beperkt. Daarvoor dient te worden
aangemeld op de site van de Gabriëlparochie:
https://www.parochiegabriel.nl/aanmeldenvieringen/
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Wie dat wil kan deze eucharistieviering ook thuis
volgen via de livestream:
https://www.parochiegabriel.nl/livestream/
Mocht de regelgeving van het Bisdom tussentijds
wijzigen dan zullen wij u middels een Nieuwsflits
informeren. Dit wordt dan eveneens kenbaar
gemaakt op onze website en Facebook.

VOOR ALLE LEDEN EN DONATEURS DIT JAAR
EEN LEUKE ATTENTIE

Geen Schuttersfeest vieren, dat doet pijn. Om die pijn
een klein beetje te verzachten en om iedereen te
bedanken voor de blijvende steun en betrokkenheid
krijgen dit jaar alle leden en donateurs een bijzondere
attentie. Bij het afgeven van de lidmaatschapskaart
wordt deze overhandigd waarmee u de komende
zomer in de tuin, bij het zwembad, op vakantie, thuis
of waar dan ook even lekker weg kunt dromen
terugdenkend aan alle mooie herinneringen die het
vieren van Schuttersfeest de
afgelopen jaren hebben
opgeleverd. Natuurlijk
is dromen over wat
de komende jaren
staat te gebeuren
ook mogelijk!
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ZATERDAG 12 SEPTEMBER VRIJWILLIGERS
FEEST

Zoveel is anders dan anders dit jaar, maar toch willen
we op zaterdag 12 september een bijeenkomst
organiseren voor alle vrijwilligers van onze
vereniging. In het bijzonder zijn de leden van de
tentbouwersgroep hierbij van harte uitgenodigd.
Uiteraard
zijn alle
actieve
leden van
harte
welkom.
Ook al
hebben
we dit
jaar de
handen niet
zoveel uit de mouwen kunnen steken als andere
jaren, ieders betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd
dus kom gerust! Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd, voor het plezier, de gezelligheid en de 1 ½
meter afstand ben je zelf verantwoordelijk! Verdere
informatie zal tijdig volgen.

Nieuws uit de algemene
ledenvergadering van 2 juli
3 BESTUURSLEDEN HERKOZEN

LIDMAATSCHAP VIA DE BANK BETALEN

In deze coronatijd willen we het afleveren van de
lidmaatschapskaart en de betaling van de contributie
zo veilig mogelijk laten verlopen. De
lidmaatschapskaarten zullen daarom samen met de
attentie bij u worden afgegeven met het verzoek om
de contributie via een bankbetaling te voldoen
(indien nog geen gebruik wordt gemaakt van een
automatische incasso).

https://isidorus.oud-dijk.nl/

De bestuursleden Wilma Koppenol, Theo Holleman
en Albert van Geemen waren dit jaar statutair
periodiek aftredend. Aangezien zij zich alle 3 weer
beschikbaar stelden en er zich geen tegenkandidaten
hadden aangemeld zijn deze 3 bestuursleden
herkozen voor een periode van 3 jaar. We danken
Wilma, Theo en Albert voor hun inzet in de
afgelopen jaren en wensen hen veel succes en
natuurlijk ook veel plezier in de komende
bestuursperiode.
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HOOGTE VAN DE CONTRIBUTIE BLIJFT
GEHANDHAAFD

De penningmeester gaf in deze vergadering aan dat
het afgelopen jaar de kosten van het Schuttersfeest
niet gedekt konden worden door de contributie. Dat
is altijd wel het streven van het bestuur. Eigenlijk zou
daarom dit jaar het voorstel gedaan worden om de
contributie te verhogen, maar aangezien er dit jaar als
gevolg van de coronacrisis geen Schuttersfeest
gevierd kan worden vond het bestuur dat voor dit jaar
geen optie. Het bestuur heeft daarom de
ledenvergadering voorgesteld om de hoogte van de
contributie te handhaven op het niveau van vorig
jaar. Alle leden en donateurs krijgen bovendien een
extra attentie (zoals al eerder genoemd) als zij de
lidmaatschaps/donateurskaart ontvangen. De
ledenvergadering heeft met dit voorstel ingestemd.

ST. ISIDORUS STELT ZICH KANDIDAAT VOOR
ORGANISATIE FEDERATIEDAG 2025

Schutterij Sint Isidorus is aangesloten bij de
overkoepelende Gelderse Federatie van Schutterijen
en Schuttersgilden St. Hubertus. Jaarlijks wordt er
een Federatiedag georganiseerd waarbij alle bij de
Federatie aangesloten verenigingen zijn uitgenodigd
om deel te nemen. Met instemming van de
ledenvergadering zal onze schutterij zich als
kandidaat aanmelden
om de organisatie
van de Federatiedag
2025 op zich te
nemen. Met het
succesvolle
Landjuweel 2017 in
onze herinnering
hebben we er alle
vertrouwen in ook
deze dag tot een
succes te maken.

https://isidorus.oud-dijk.nl/
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Zodra er duidelijkheid is aan wie de organisatie
wordt toegewezen brengen wij u daar
vanzelfsprekend van op de hoogte.
Bij de opening van de algemene ledenvergadering
voegde de voorzitter een extra couplet toe aan het
bestaande St. Isidoruslied. We plaatsen het in deze
Nieuwsbrief, vooral ook met de hoop dat het daarna
voor altijd diep in de archieven opgeborgen kan
worden.

“ Sint Isidorus, onze schutterij
blijven met elkaar verbonden,
in coronatijd
Ook op anderhalve meter,
heffen wij het glas
Hopelijk gaan we snel weer feesten
zoals het altijd was “
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