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

WOORDJE VAN DE VOORZITTER:  

Meerdere scenario’s had het bestuur klaarliggen om 
Schuttersfeest 2021 op 8 en 9 augustus veilig en 
verantwoord plaats te kunnen laten vinden. Van alleen een 
wedstrijd om het koningschap tot een (bijna) volledig 
Schuttersfeest met testen voor toegang. De ineens enorme 
stijging aan besmettingen na het versoepelen van de 
maatregelen door de overheid leidde tot een 
persconferentie van Rutte en De Jonge waarbij hard op de 
rem werd getrapt. Overleg met de gemeente leerde ons dat 
een nog enigszins acceptabele viering van ons feest niet 
mogelijk was. Noodgedwongen moesten we daarom het 
pijnlijke maar niet te ontkomen besluit nemen om voor het 
tweede jaar op rij Schuttersfeest niet door te laten gaan.  

Maar we zijn nog steeds niet uit het veld geslagen! We 
richten ons vizier op het weekend van 2 en 3 oktober voor 
toch nog een nieuwe poging om Schuttersfeest dit jaar te 
vieren. Hierover meer verderop in deze Nieuwsbrief. Ook 
kunt u lezen dat na jarenlang van overleg er uiteindelijk 
een besluit is gevallen over het vieren van Schuttersfeest 
op een andere datum dan in ‘het eerste weekend van de 
bouwvak regio zuid’. Helaas is het nog niet een 
gezamenlijk besluit van alle 7 de Diemse schutterijen.  

In de stilstand door corona veroorzaakt in het afgelopen 
anderhalf jaar is er dus ook volop beweging. Onze 
Marketentsters zullen in het weekend van 7 en 8 augustus 
wat dat betreft de daad bij het woord voegen… En 
wellicht is er dat weekend toch nog plotseling wat meer 
van de schutterij te zien, maar dat blijft een verrassing. In 
ieder geval hoop ik dat we elkaar dit jaar nog kunnen zien 
en spreken, want dat wordt wel hoog tijd! Tot die tijd: 
blijf gezond, houd moed en blijf verbonden met onze 
mooie schutterij.     
      Antonie Zopfi, voorzitter 

SCHUTTERSFEEST 2021 WELLICHT VERPLAATST 

NAAR 2 EN 3 OKTOBER 

Zoals eerder bekend gemaakt heeft het bestuur in juli 
moeten besluiten om het Schuttersfeest dat op 8 en 9 
augustus gevierd zou worden af te gelasten. De 
besmettingscijfers van dat moment en de regels door de 
gemeente opgesteld om het feest alsnog doorgang te laten 
vinden hebben tot dat besluit geleid. Er wordt nu een 
poging ondernomen om Schuttersfeest te verplaatsen naar 
het weekend van 2 en 3 oktober. Natuurlijk geldt ook nu 
weer dat alles plaats zal vinden binnen de maatregelen 
zoals door het RIVM bepaald.  

Wij denken nu aan de volgende invulling:  

Er zullen geen oefenzondagen worden gehouden.  

De boogbouwers zal worden gevraagd om gezamenlijk 
één boog te bouwen bij de ingang van het feestterrein.  

Op zaterdag 2 oktober houden we op ons feestterrein 
wedstrijden voor het koningschap bij het schieten en 
ringrijden, de Jeugdkoning en de Ster van St. Isidorus. 
Aangezien er geen oefenzondagen zijn is er voorafgaand 
aan de schiet/ringrijbeurt een mogelijkheid voor een 
oefenronde.  

Na de prijsuitreiking en installatie van de nieuwe 
koningen/koninginnen, Jeugdkoning en Ster zal er een 
feestelijke nazit volgen op het terrein, en/of indien 
mogelijk een feestavond in de tent.  

Als het verplicht 1 ½ meter afstand houden niet meer van 
kracht is, is het zelfs mogelijk om op zondag 3 oktober 
een gezamenlijk defilé en vendelhulde op het gemeente-
plein te organiseren. We zullen ons dan beperken tot een 
tocht direct naar het centrum van Didam en na het defilé 
weer direct terug naar het feestterrein met nog een nazit 
aldaar. 
Doorgang, dag en tijd van een gezamenlijke Schuttersmis 
is nog nader met de parochie en de overige deelnemende 
schutterijen te overleggen.  
Dit programma is nog in alle voorlopigheid, maar in ieder 
geval is het een programma om rekening mee te houden. 
Zet in ieder geval Schuttersfeest 2 en 3 oktober in je 
agenda! 
 

WINNAAR PUZZELTOCHT 2020 BEKEND GEMAAKT 

Tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering op 
donderdag 8 juli werd dan eindelijk de winnaar van de 
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vorig jaar gehouden puzzeltocht bekend gemaakt.  
Omdat Schuttersfeest vorig jaar geen doorgang kon 
vinden had het bestuur voor de zomervakantietijd een 
puzzeltocht door Oud-Dijk gemaakt die coronaproof 
afgelegd kon worden. Tal van vragen werd daarbij gesteld 
over allerlei buurtschap en schutterij gerelateerde zaken. 

Uiteindelijk bleek Ab Reuling degene te zijn die de 
meeste goede antwoorden had ingeleverd. Een passend 
cadeau is hem tijdens de vergadering overhandigd. We 
wensen Ab van harte proficiat. 
 

LYNNE HUGHES GEKOZEN TOT  BESTUURSLID  

Na het vertrek van bestuurslid Martine Jansen was er een 
vacature in het bestuur ontstaan. Op voordracht van het 
bestuur is tijdens de algemene ledenvergadering van 8 juli 
Lynne Hughes bij acclamatie in het bestuur gekozen. 
Lynne is tot haar toetreden tot het bestuur actief geweest 
als marketentster en ook zeer betrokken bij de bouw van 
de Plokkeboog. Kortom iemand die al vele jaren een 
bekend gezicht is binnen onze vereniging. We feliciteren 
Lynne en wensen haar veel succes en plezier als lid van 
ons bestuur. 
 

ONS SCHUTTERSFEEST 2022 IN EERSTE WEEKEND 

SCHOOLVAKANTIE ZUID 

In eerdere nieuwsbrieven en tijdens meerdere 
ledenvergaderingen is het veranderen van de datum 
waarop ons Schuttersfeest wordt gevierd aan de orde 
geweest. Het ‘eerste weekend van de bouwvak regio zuid’ 
waarop ons feest decennialang is gevierd ging de 

afgelopen jaren steeds meer problemen opleveren 
aangezien het midden in de schoolvakantie viel. Veel 
gezinnen zijn in deze periode op vakantie. Harmonie St. 
Franciscus, onze trouwe muzikale begeleider bij onze 
rondgang, haakte 7 jaar geleden af omdat ze de bezetting 
niet goed rond konden krijgen. Het regelen voor muziek in 
de zaal werd er midden in de vakantietijd ook niet 
makkelijker op.  

In de algemene ledenvergadering van 8 juli heeft het 
bestuur instemming gevraagd met het besluit om samen 
met zoveel mogelijk andere verenigingen het 
Schuttersfeest te gaan verzetten naar het eerste weekend 
van de schoolvakantie zuid. De leden stemden daar mee 
in. Dit besluit is meegedeeld in een bespreking van de 7 
Diemse schutterijen. Inmiddels heeft een meerderheid van 
de schutterijen aangegeven ook naar deze nieuwe datum te 
gaan. We hopen dat het gezamenlijk vieren van 
Schuttersfeest in Didam dan ook voortgezet zal kunnen 
worden.  

Over de precieze invulling van Schuttersfeest 2022 gaan 
we met de leden en zeker ook met de schutterijen die mee 
veranderen overleggen. Wat ons betreft is een 
gezamenlijke vendelhulde en aansluitend defilé op zondag 
met zoveel mogelijk deelnemende verenigingen een 
belangrijk uitgangspunt.  
 

MARKETENTSTERS BRENGEN TRAKTATIE ROND 

Op zaterdag 7 en zondag 8 augustus gaan onze 
Marketentsters langs bij de in Didam wonende actieve (de 
meelopende) leden voor zover bekend bij het secretariaat. 
Zij zullen door de Marketentsters worden verrast met een 
smaakvolle traktatie in schuttersstijl. Een prachtig 
initiatief van deze sectie dat wij enorm waarderen. Mooi is 
dat zo toch nog een klein stukje schutterij zichtbaar zal 
zijn deze dagen.  

 

HANG 7,  8 EN 9 AUGUSTUS DE WIT/BLAUWE 

SCHUTTERSVLAG UIT! 

Veel kan niet en mag niet, maar wat wel kan en mag is het 
uithangen van onze wit/blauwe schuttersvlag op zaterdag 
7, zondag 8 en maandag 9 augustus. Laten we samen Oud-
Dijk versieren met onze schuttersvlaggen. Zo laten we 
elkaar zien dat we nog steeds met elkaar verbonden zijn 
en dat corona ons schuttersgevoel nooit zal laten 
verdwijnen!  


