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

Dit jaar gaat het aanbreken van de lente niet gepaard
met een actieve start van het schuttersseizoen. De
coronawolken zijn, ondanks de langzaam op gang
komende vaccinaties, nog dik en de druk op de zorg
is gezien het aantal besmettingen groot. Het applaus
dat vorig jaar rond deze tijd voor alle werkers in de
zorg klonk is inmiddels geluwd. Maar dat maakt het
werk dat door velen in de gezondheidszorg wordt
verricht, ook door leden van onze vereniging, niet
minder van belang en waardevol.
Waardevol is ook het omzien naar elkaar in deze
moeilijke tijd. Omzien naar buren, naar medeleden
van de sectie waar je deel van uit maakt. Een appje,
een telefoontje, een kaartje, kleine dingen van
aandacht geven die broeder- en zusterschap, trouw en
dienstbaarheid voelbaar maken. Blijf dit dan ook
doen!
Het niet doorgaan van schuttersactiviteiten is maar
van een kleine orde vergeleken met de zorgen die
veel mensen bezig houden. Iedereen die zelf of in de
naaste omgeving door COVID-19 is getroffen,
fysiek, mentaal of zakelijk wensen we, al is het op
afstand, veel sterkte toe.
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uitgesteld. Zodra de maatregelen van het RIVM dit
mogelijk maken wordt een vergadering
uitgeschreven. Vanzelfsprekend worden de leden
daar tijdig over geïnformeerd.
In deze jaarvergadering zal zoals gebruikelijk de
bestuursverkiezing op de agenda staan. Inmiddels
hebben de bestuursleden Jan Gies en Antonie Zopfi
te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.
Bestuurslid Martine Jansen heeft besloten haar
bestuursperiode niet te verlengen. Zij heeft met
ingang van februari haar bestuurstaken neergelegd.
Als bestuur zullen we haar inzet en inbreng zeer
zeker missen. We danken Martine hartelijk voor de
fijne samenwerking. De komende tijd zal het bestuur
zich in alle rust beraden op het invullen van de
vacature. Ter zijner tijd zal zij de ledenvergadering
een voordracht doen.

JUBILEUMFEEST WORDT VERPLAATST NAAR
14 EN 15 MEI 2022

We keken er allemaal erg naar uit, maar helaas, het
geplande Jubileumfeest ter gelegenheid van ons 90jarig bestaan zal dit jaar op 22 en 23 mei geen
doorgang vinden.

In deze Nieuwsbrief ontkomen we er niet aan om
wederom melding te doen van een aantal activiteiten
die de komende maanden geen doorgang zullen
vinden. Maar we kijken ook hoopvol uit naar de tijd
waarin het coronavirus de greep op onze samenleving
heeft verloren. Tot die tijd: houd vol, houd moed en
blijf gezond!
Antonie Zopfi, voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING UITGESTELD

De algemene ledenvergadering die voor
donderdagavond 15 april op de agenda staat wordt
https://isidorus.oud-dijk.nl/

Hiertoe heeft het bestuur besloten gezien de corona
maatregelen die ook in die periode naar alle
waarschijnlijkheid nog van kracht zullen zijn.
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Uitstellen naar later dit jaar is overwogen, maar
bewust is de keuze gemaakt dit niet te doen. Als de
situatie weer zo is dat meerdere mensen bij elkaar
kunnen komen verwachten we dat velen in eigen
familie- en vriendenkring nog heel wat hebben in te
halen. En dat gunnen we iedereen van harte.
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scenario’s. Ideaal zou zijn een Schuttersfeest zoals
we dat jaren gewend zijn geweest. Dus met de 7
Diemse schutterijen samen optrekken naar het
gemeenteplein op zondag en op maandagochtend een
Schuttersmis in de Maria-kerk. Maar wellicht worden
we door de omstandigheden genoodzaakt om in een
gecontroleerde omgeving met aantoonbaar
test/vaccinatiebewijs in een besloten kring feest te
vieren. We houden alle ontwikkeling goed in de
gaten en zullen in overleg met onze Diemse zusterverenigingen onze keuze maken.

HANG OP 19 APRIL DE WIT/BLAUWE VLAG UIT!

Bovendien vieren onze zusterverenigingen St.
Antonius Nieuw-Dijk en St. Martinus Greffelkamp
dit jaar hun 100-jarig bestaan en dit eeuwfeest willen
ze beiden na de zomer vieren. Indien mogelijk zullen
daarbij festiviteiten zijn waarbij andere verenigingen
worden uitgenodigd en zullen wij als buurt-schutterij
daar, als het mogelijk is, natuurlijk graag bij
aanwezig zijn.
Wij stellen ons Jubileumfeest dus uit tot het weekend
van 14 en 15 mei volgend jaar en hopen dat samen
met al onze leden en buurtbewoners op een
feestelijke wijze te kunnen doen.

SCHUTTERSFEEST 2021?

In de bestuursvergadering van april stond het
draaiboek voor Schuttersfeest 2021 op de agenda.
Hoe onzeker alles ook op dit moment nog is, we gaan
de voorbereidingen wel starten met de hoop dat we
dit mooie feest dit jaar kunnen gaan vieren. We
houden hierbij wel rekening met verschillende
https://isidorus.oud-dijk.nl/

Met het goedkeuren van de notulen tijdens de
algemene ledenvergadering op 19 april 1931 was de
oprichting van schutterij St. Isidorus in ons mooie
Oud-Dijk een feit. Het vieren van dit heugelijke feit
stellen we dus uit tot mei volgend jaar, maar… we
doen hierbij wel een oproep aan alle inwoners van
Oud-Dijk om op maandag 19 april de wit/blauwe
schuttersvlag uit te hangen om zo onze onderlinge
solidariteit zichtbaar te maken en zo ook aan iedereen
zichtbaar te maken dat ondanks de lockdown het
schuttersgevoel zichtbaar blijft!

“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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