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

Na lang wachten, uitstellen, afstellen, meerdere
draaiboeken die elke keer weer konden worden
weggegooid is er nu dan eindelijk goed nieuws. De
persconferentie van dinsdag 14 september maakte
duidelijk dat een dag Schuttersfeest op ons eigen
feestterrein geen probleem is. (wel met toegangscontrole!). Dit zal plaatsvinden op zaterdag 2 oktober
vanaf 12.00 uur. Het gezamenlijke defilé en
vendelhulde van de 7 Diemse verenigingen is binnen
de maatregelen van dit moment helaas niet haalbaar.
Laten we nu echter vooral kijken naar wat wel kan!
En dat is een dagje Schuttersfeest op ons eigen
feestterrein aan de Dijksestraat. De witte broeken
kunnen dus eindelijk uit de kast, de petten, hoeden,
trommelstokken, vaandels, bijlen, mandjes en
geweren mogen weer tevoorschijn worden gehaald.
We gaan eindelijk weer eens knallen! Een mooi feest
gaan we er samen van maken. Uniek in de historie
van onze schutterij (en hopelijk blijft het ook bij deze
ene keer en gaan we volgend jaar gewoon weer twee
volle dagen Schuttersfeest vieren!).

September 2021

een stokje voor heeft gestoken. Ook de mogelijkheid
om deze huldiging tijdens ons Jubileumfeest in mei
plaats te laten vinden werd door coronamaatregelen
belemmerd. Op zondag 8 augustus was dan toch het
moment daar dat een delegatie van onze schutterij
bestaande uit het voltallige bestuur, onze
beschermheer Xaf Hendriksen en enkele vendeliers
een viertal jubilarissen aan huis heeft bezocht.
Na een kort woordje door voorzitter Antonie Zopfi
werd door onze beschermheer de medaille aangereikt
die door de partner van de jubilaris bij de
gedecoreerde werd opgespeld waarna een boeket
bloemen werd overhandigd. De vendeliers brachten
aan de jubilaris, partner en aanwezige familie een
vendelhulde.

In deze Nieuwsbrief is het programma voor 2 oktober
opgenomen. Er is een korte terugblik te lezen op de
huldiging van een viertal leden op 8 augustus en er
staat nog enige extra informatie die voor de komende
tijd van belang is.
Ik ben blij dat we weer samen kunnen zijn en samen
feest kunnen vieren. Want dat hebben wij als bestuur
ontzettend gemist. Hopelijk zien we elkaar op
zaterdag 2 oktober!
Antonie Zopfi, voorzitter

HULDIGING JUBILARISSEN CORONA PROOF

Eigenlijk hadden in januari dit jaar tijdens het
Nieuwjaarsmatinee onze jubilarissen gehuldigd
moeten worden. We weten allemaal dat corona daar
https://isidorus.oud-dijk.nl/

Op deze wijze werden die dag achtereenvolgens
gehuldigd: Tonnie Willemsen (60 jaar lid), Ton
Banning (40 jaar lid), Theo Boolting (40 jaar lid) en
Robert van Wanroy (25 jaar lid). Bennie Jansen
(eveneens 40 jaar lid) was wegens vakantie niet
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aanwezig, hij zal op een later moment de medaille
krijgen opgespeld.
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Zaterdag om 12.30 uur starten we met een defilé en
vendelhulde voor Schutterskoning Thomas Gies,
Ruiterkoning Servie Loeters, Jeugdkoning Robin van
Geemen en de Ster van Isidorus Florian Zweserijn.

OPBOUWEN TENT EN FEESTTERREIN
DONDERDAG 30 SEPTEMBER

Om een feest te kunnen vieren is het natuurlijk wel
noodzakelijk dat onze prachtige schutterstent op het
feestterrein komt te staan en dat datzelfde terrein
wordt opgebouwd om alle wedstrijden goed te
kunnen laten verlopen. Donderdagavond 30
september gaan we om 18.00 uur beginnen. Alle hulp
is meer dan welkom. Laten we ook hier samen onze
schouders onder zetten!

EÉN DAG SCHUTTERSFEEST OP ZATERDAG 2
OKTOBER VANAF 12.00 UUR, MAAR TOEGANG
ALLEEN MET EEN CORONA-BEWIJS EN ID

Op zaterdag 2 oktober ben je vanaf 12.00 uur
welkom op ons feestterrein voor een dagje Old-Dieks
Schuttersfeest! Wel is het daarbij noodzakelijk dat
voor toegang tot het terrein een toegangscontrole
wordt gehouden. Dit houdt in dat er toegang is voor
iedereen die aantoonbaar is gevaccineerd, genezen is
verklaard of een negatieve toegangstest resultaat
heeft.

Na de officiële opening zal de strijd losbarsten om
het koningschap 2021. Naast de strijd om het
koningschap, het Jeugdkoningschap (12 t/m 17 jaar)
en de Ster van St. Isidorus (kinderen tot en met 11
jaar) zijn er verschillende andere wedstrijden:
Prijsluchtgeweerschieten voor jeugd, prijsschieten
voor volwassen, wedstrijd ringrijden voor jeugd en
volwassenen, paintball schieten voor de jeugd. In
plaats van kinderspelen is er een prachtig
springkussen voor de jongste schutters.
Vanaf 15.00 uur tot + 20.00 uur is er live muziek
op het feestterrein. Rond de klok van 15.15 uur zal
het kampen
voor de verschillende
wedstrijden
beginnen en aansluitend zal het kampen om het
koningschap plaatsvinden.

Dat gaat het gemakkelijkst met de CoronaCheck-app,
maar een bewijs op papier is ook geldig
(https://coronacheck.nl/nl/print).

We hopen om 17.30 uur de nieuwe koningen te
installeren. Daarna zal het nog een tijd gezellig
blijven op het terrein met verwarmd overkapt terras.

Zorg ook voor een geldig identiteitsbewijs. Kinderen
tot en met 12 jaar zijn vrijgesteld van de verplichte
controle

Graag zien we jullie zaterdag 2 oktober aanstaande
om 12.00 uur.

https://isidorus.oud-dijk.nl/
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AFBREKEN TENT EN OPRUIMEN FEESTTERREIN
MAANDAG 4 OKTOBER

DE VRIENDEN VAN ST. ISIDORUS SPONSOREN
AANSCHAF NIEUWE TROMMELS EN OPLEIDING

Met mooie herinneringen aan een prachtige
Schuttersfeestdag moet uiteindelijk ook alles weer
worden opgeruimd. Als de weersomstandigheden dat
toestaan gaan we maandagavond 4 oktober om 18.00
uur onze schutterstent afbreken en het feestterrein
opruimen. Wederom is alle hulp welkom!

Sinds enkele jaren bestaat de Stichting Vrienden van
St. Isidorus. De Vrienden van St. Isidorus is een
groep mensen die onze schutterij een warm hart
toedraagt en per lid voor een bedrag van 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 drietal door het bestuur van de schutterij
aangemerkte doelen.

BIELEMANTREFFEN ZATERDAG 9 OKTOBER OEV
MILLINGEN AAN DE RIJN

Op zaterdag 9 oktober zullen 75 bielemannen in het
strijdperk treden om de boomstammen zo snel als
mogelijk door te hakken.
Naast de huidige bielemannen zullen ook onze 2
nieuwe bielemannen Tim Koppenol en Dorus Loeters
hier van de partij zijn.

Om 15.45 uur starten de wedstrijden en omstreeks
20.00 uur zal de finale plaatsvinden.
De wedstrijden vinden plaats aan de Heerbaan 190
Millingen aan de Rijn. Toegang is mogelijk conform
de maatregelen van het RIVM. Wij wensen onze
bielemannen veel succes bij deze eerste wedstrijd
sinds lange tijd.

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

Dit jaar hebben
29 van de 30
leden een stem
uitgebracht.
Met een nipte
meerderheid
viel de keus op
de nieuwe
trommels en
opleiding van
jeugdtamboers.
De stichting
heeft inmiddels de hiervoor bestemde 800 euro aan
de schutterij overgemaakt. 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 het uitstel
i.v.m. corona en de volle schuttersagenda in de
maand oktober geen doorgang vinden. Volgend jaar
zal dit zeker goed worden gemaakt. 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.
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SECTIEBIJEENKOMST 15 OKTOBER WORDT
VERPLAATST NAAR BEGIN VOLGEND JAAR

In de schuttersagenda staat voor vrijdagavond 15
oktober een sectiebijeenkomst gepland. Het is
waardevol om de contacten goed en de lijntjes kort te
houden. Aangezien er in het afgelopen 1 ½ jaar maar
weinig secties actief zijn geweest en gezien de vele
schuttersactiviteiten in de maand oktober gaan we
deze bijeenkomst verplaatsen naar begin volgend
jaar. Een datum hiervoor volgt nog.
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genomen om dit jaar deze dag te organiseren. Het
afgelopen jaar was het voor onze Marketentsters
soms best moeilijk omdat regels i.v.m. corona steeds
veranderden. Maar uiteindelijk staan op dit moment
alle seinen op groen en zal Oud-Dijk op zondag 31
oktober meer dan 100 Marketentsters uit geheel
Gelderland te gast hebben.
Ze zullen de dag doorbrengen bij Café Partycentrum
Plok. We wensen onze Marketentsters veel succes
met de organisatie en een hele fijne en gezellige dag
toe.
RABO CLUBSUPPORT ACTIE

LEDENVERGADERING DONDERDAG 21 OKTOBER

Donderdagavond 21 oktober vindt bij CaféPartycentrum Plok een ledenvergadering plaats. De
aanvang van de vergadering is zoals gebruikelijk om
20.30 uur. Op de agenda staat onder andere een
evaluatie van ons Schuttersfeest dat op 2 oktober is
gehouden, het financieel verslag van de
penningmeester en de datum waarop Schuttersfeest
2022 zal worden gevierd. Alle leden zijn van harte
welkom. Let op: deze vergadering vindt plaats in een
horeca gelegenheid, dus corona app en geldig ID zijn
verplicht om toegang te kunnen krijgen.

ST. ISIDORUS VERWELKOMT DE GELDERSE
MARKETENTSTERS OP 31 OKTOBER

Jaarlijks wordt er een dag georganiseerd speciaal
voor alle Marketentsters van de schutterijen en gilden
die zijn aangesloten bij de Gelderse Federatie St.
Hubertus. Onze Marketentsters hebben het op zich

Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de Rabo
clubsupport actie. St. Isidorus heeft zich dit jaar ook
weer ingeschreven.
Vanuit de vereniging St. Isidorus hebben we dit jaar
als doel aangedragen de kleding en materialen voor
de twee nieuwe jonge bielemannen.

Ieder lid van de Rabobank kan maximaal 5 stemmen
uitbrengen (maximaal 2 per doel). We hopen ook
jouw stem(men) te mogen ontvangen voor dit mooie
doel. Stemmen is mogelijk vanaf 4 tot en met 25
oktober. Laat uw stem niet verloren gaan.
Dit jaar kunnen de stemmen uitgebracht worden door
in te loggen in de Rabo app of de Rabo website.
Daarna via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn
Lidmaatschap’ kan je klikken op ‘Rabo ClubSupport’
om daar de doelen te selecteren en daarop te
stemmen.
Mocht je al wel een Rabo rekening hebben maar ben
je nog geen lid dan is lid worden zonder kosten
mogelijk. Zie hiervoor ook:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/
Alvast hartelijk dank namens,
Schutterij St. Isidorus

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