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Aan de leden en zij die zich verbonden 

voelen met de schutterij 

Eindelijk kunnen we weer echt zonder beperkingen 

samen feest vieren! En wat hebben we dat gemist! De 

Kringdag in Nieuw-Dijk waar we kortgeleden, onder 

begeleiding van ons versterkte tamboerskorps naartoe 

zijn gegaan, was een goed begin. Nu marcheren we 

met luid tromgeroffel door naar ons (uitgestelde) 

Jubileumfeest op 14 en 15 mei aanstaande. Vorig jaar 

bestond onze schutterij 90 jaar, en dat gaan we nu 

vieren met elkaar.  

Natuurlijk sluiten wij onze ogen niet voor de wereld 

om ons heen. We weten maar al te goed dat ook al is 

corona op dit moment op de achtergrond, het nog niet 

helemaal weg is. Maar we hebben goede hoop dat we 

daar in de komende tijd niet op een vervelende 

manier mee geconfronteerd zullen worden. Het zien 

van de verwoeste steden in Oekraïne, de beelden van 

en berichten over zoveel gewonden en doden raken 

ons ook in Oud-Dijk diep. Ze laten ons beseffen dat 

vrede en veiligheid een groot goed zijn.  

Als schutterij staan wij voor verbondenheid met 

elkaar. In onze buurtschap Oud-Dijk met de mensen 

die daar wonen, met de leden over grenzen van Oud-

Dijk heen, maar ook met de andere schutterijen in 

Didam. Blij en opgelucht zijn we dat we dit jaar ons 

Schuttersfeest met alle 7 Diemse schutterijen samen 

gaan vieren.  

De kracht van de verbinding komt door de mensen 

die dat met elkaar tot stand brengen. Daarom is het 

goed om tijdens ons Jubileumweekend mensen te 

eren die daar in de afgelopen jaren, ieder op een 

eigen wijze, een bijdrage aan hebben geleverd. Vijf 

nieuwe ereleden en twee nieuwe dragers van de 

Gouden Isidorus gaan we daarom zaterdag 14 mei 

huldigen.  

Onze keizers Alexander Gies en Lesley Loeters 

weten na een extra jaar keizerschap dan 

zondagmiddag 15 mei eindelijk ook wie hun 

opvolgers zullen zijn. 

Samen gaan we er een mooi Jubileumweekend van 

maken. Als bestuur hopen we u, jou deze dagen te 

mogen begroeten, want: eindelijk kunnen we weer 

samen feest vieren! 

Antonie Zopfi, voorzitter 

  

In de afgelopen jaren hebben we jullie in de 

ledenvergaderingen en via deze Nieuwsbrief op de 

hoogte gehouden voor wat betreft de ontwikkelingen 

van het veranderen van de datum van het 

Schuttersfeest.  

Al eerder konden we melden dat wij samen met 

schutterij De Eendracht en schuttersgilde Loil 

Vooruit hadden besloten de datum te verzetten naar 

het eerste weekend van de schoolvakantie voor de 

regio zuid (dit jaar zondag 24 en maandag 25 juli). 

Nadat deze drie verenigingen hiertoe hadden 

besloten, sloten korte tijd later ook de schutterijen St. 

Martinus Greffelkamp en Wilhelmina zich hierbij 

aan. Weer enige tijd later sloot schutterij De Heegh 

(al was het onder protest) zich aan bij het vieren van 

Schuttersfeest op een nieuwe datum. Enige tijd 

geleden maakten ook de leden van schutterij St. 

Antonius Nieuw-Dijk de keuze om van datum te 

veranderen. 

Het heeft de afgelopen jaren heel wat voeten in de 

aarde gehad, veel overleg en discussie intern en 

extern gekost maar uiteindelijk is het gelukt om als 

Diemse 7 bij elkaar te blijven en ons Schuttersfeest 

allemaal samen te kunnen blijven vieren! 

 

Rond de 50 leden waren op donderdagavond 21 april 

in Partycentrum Plok aanwezig bij de algemene 

ledenvergadering van onze schutterij. Een grote 

opkomst waar het bestuur erg blij mee is.  
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Tijdens deze vergadering werd secretaris Bas Loeters 

herkozen als bestuurslid van St. Isidorus. We wensen 

hem veel succes en plezier in deze komende 

bestuursperiode. De bestuursleden Jaap de Leve en 

Roy Tangelder stelden zich niet herkiesbaar. Tijdens 

de vergadering werden ze door de voorzitter bedankt 

voor hun inzet in de afgelopen 6 jaar.  

Het bestuur neemt de komende periode de tijd om 

kandidaten te zoeken om deze vacatures in te vullen. 

De voorkeur gaat daarbij uit naar mensen in de 

leeftijdscategorie van de dertigers en veertigers. 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 april 

zijn de namen bekend gemaakt van de vijf nieuwe 

ereleden van onze schutterij. Het gaat om vijf leden 

met ieder een lange staat van dienst binnen onze 

vereniging: Erik Berendsen, Alfred Gies, Piet 

Hendriks, Harrie Loeters en Piet Strooker.  

Tijdens het Jubileumweekend zal hen op zaterdag-

avond 14 mei in de feesttent aan de Dijksestraat de 

bijbehorende versierselen worden opgespeld.  

Eveneens werden tijdens de algemene leden-

vergadering de namen bekend gemaakt van de twee 

trouwe schutters die in het Jubileumweekend de 

Gouden Isidorus gaan ontvangen. Het gaat om Ab 

Reuling en Gerard Loeters. Beide heren hebben zich 

meer dan 40 jaar ingezet voor onze schutterij en zijn 

nog steeds volop actief voor onze vereniging. 

Daarom komt Ab en Gerard met recht het dragen van 

deze Gouden Isidorus toe. Ook deze onderscheiding 

zal op zaterdagavond 14 mei in de feesttent worden 

opgespeld.  

 

Op zondag 24 april vond in Nieuw-Dijk de Kringdag 

van de Kring Montferland plaats. Het was het eerste 

grote schuttersevenement in Gelderland dat 

georganiseerd kon worden zonder dat coronaregels 

dat in de weg konden staan. De dag ervoor had 

schutterij St. Antonius uit Nieuw-Dijk het predicaat 

koninklijk gekregen, in verband met haar 100 jarige 

jubileum van verleden jaar, waarmee we ze natuurlijk 

van harte hebben gefeliciteerd.  

De Kringdag verliep onder een stralende zon waarbij 

veel schutters blij waren elkaar na lange tijd weer te 

hebben kunnen zien en spreken.  

Als volledige schutterij deden we na bijna 3 jaar weer 

eens mee aan de defileer en marcheerwedstrijden. De 

bielemannen en vendeliers konden zich meten met 

deelnemers en korpsen van andere verenigingen. 

Bijzonder vermeldingswaard is de prestatie van onze 

acrobatisch vendelier Hein Lucassen, die de eerste 

prijs wist te behalen! 

Onze koningen Xeno Hildering (schutterskoning) en 

Ronnie Jansen (ruiterkoning) hebben hard gestreden 

maar konden hun Kringdag helaas niet bekronen met 

een titel. Maar…  

De Kringdag in Nieuw-Dijk kreeg een prachtige 

Oud-Dijkse glans doordat onze Jeugdkoning Mik 

Tangelder als winnaar uit de strijd kwam bij de 

wedstrijd om het Jeugdkoningschap van de Kring 

Montferland.  
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Koelbloedig wist Mik alles op de schietmast te raken 

wat nodig was om deze bijzondere titel in de wacht te 

slepen. Op de schouders werd hij daarna de feesttent 

in gedragen waar hij het feest enthousiast met de 

aanwezige schutters heeft gevierd. Mik van harte 

proficiat met deze geweldige prestatie! 

 

Onze beide koningen Xeno Hildering en Ronnie 

Jansen hebben aangegeven dat ze in dit voor hen 

bijzondere koningsjaar ook iets bijzonders en 

betekenisvol willen doen. En dan specifiek voor 

mensen in onze omgeving die wat extra aandacht en 

een hart onder de riem verdienen. In gesprek met een 

delegatie van het bestuur is de keuze gevallen op het 

tijdens ons Jubileumweekend aanbieden van een 

vendelhulde aan de bewoners en medewerkers van 

Zozijn, de Meulenvelden en de Poort van Diem. Voor 

bewoners en medewerkers van de Meulenvelden en 

de Poort van Diem wordt bovendien voor een 

feestelijke traktatie gezorgd. Na de, zeker voor hen, 

zware coronatijd is deze geste absoluut op zijn plaats. 

We danken onze koningen voor dit initiatief 

waardoor het Old-Dieks naoberen wederom meer 

inhoud heeft gekregen. 

 

Schutteren doe je samen, feesten kun je niet alleen en 

ook bij wedstrijden sta je samen sterker. Daarom zijn 

de wedstrijden zondagmiddag op het feestterrein in 

teamverband. De teams bestaan uit 3 personen. Je 

mag aan meerdere teams deelnemen. 

Voor volwassenen (vanaf 16 jaar) bedragen de kosten 

per team 5 euro. De onderdelen waaraan 

deelgenomen moet worden zijn: schieten op lepels bij 

de schietmast, ringrijden en lasergeweerschieten. 

Voor jeugd (tot en met 15 jaar) bedragen de kosten 

per team 3 euro. De onderdelen waaraan 

deelgenomen moet worden zijn: paintball, 

luchtgeweerschieten en ringrijden. 

Voor de jongste jeugd staat er een springkussen waar 

zij hun energie op kwijt kunnen. 

 

Zes jaar geleden wisten Alexander Gies (bij de 

schutters) en Lesley Loeters (bij het ringrijden) de 

felbegeerde keizerstitel in de wacht te slepen. Met 

een jaar uitstel treden de koningen van de afgelopen 

6 jaar met elkaar in het strijdperk om de keizerstitel 

in de wacht te slepen.  

Bij de schutters zijn dat de oud-koningen Dennie 

Gies, Mark Vermeulen, Rik Loeters, Thomas Gies en 

onze huidige schutterskoning Xeno Hildering.  

Bij het ringsteken zijn dat de oud-koningen Remond 

Tinneveld, Niels Hendriksen, Michel Tinneveld, 

Servie Loeters en onze huidige ruiterkoning Ronnie 

Jansen. We wensen hen allemaal heel veel succes op 

zondag 15 mei. 

 

Zowel voor de zaterdagavond als zondag overdag is 

er in de feesttent geweldige muziek geregeld. 

Zaterdagavond 14 mei gaat coverband Intensifier 

ervoor zorgen dat we met z’n allen een fantastisch 

feest kunnen vieren. De nieuwe ereleden en dragers 

van de Gouden Isidorus alsook de nog regerende 

keizers Alexander Gies (schutters) en Lesley Loeters 

(ruiters) met hun partners zijn samen met iedereen 

die in de tent aanwezig is gegarandeerd van een 

knallende feestavond. 

Op zondagmiddag 15 mei is DJ Guus van de partij 

om ervoor te zorgen dat deze middag ook tot een 

gezellig feest kan worden voor zowel jong als oud. 
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Wie zin heeft in het maken van een dansje is van 

harte welkom. Voor wie wat harder uit zijn dak wil 

gaan is DJ Guus zeker ook de juiste man. Natuurlijk 

zullen de kinderen niet worden vergeten met bij hen 

passende nummers en dansjes. 

 

 

Dinsdag 10 mei: Tent zetten 

Dinsdagavond 10 mei beginnen we om 18.00 uur met 

het zetten van onze schutterstent op het welbekende 

feestterrein aan de Dijksestraat. Alle hulp is van harte 

welkom en een gezellige nazit voor de harde werkers 

is gegarandeerd! 

 

Vrijdag 13 mei: Feestterrein opbouwen 

Vrijdagochtend 13 mei gaan we om 10.00 uur van 

start om het feestterrein helemaal in orde te maken 

voor het komende Jubileumweekend. Wederom is 

alle hulp fijn. Vele handen maken immers licht werk! 

De inwendige mens zal zeker ook bij deze 

werkzaamheden niet vergeten worden. 

 

Zaterdag 14 mei: Feestavond 

18.30 uur: verzamelen van de gehele schutterij bij de 

feesttent aan de Dijksestraat 

19.00 uur: aanvang rondgang door de Kerkwijk met 

daarbij een vendelhulde voor de medewerkers en 

bewoners van Zozijn. 

20.00 uur: aanvang feestavond in de feesttent aan de 

Dijksestraat (toegang gratis) met huldiging van de 

nieuwe ereleden en dragers van de Gouden Isidorus. 

Aansluitend vendelhulde en gelegenheid tot 

feliciteren.. 

Vervolgens feest met coverband Intensifier 

00:30 uur: einde feestavond 

Zondag 15 mei: Wedstrijden 

08.30 uur: verzamelen van de gehele schutterij bij de 

feesttent aan de Dijksestraat 

09.00 uur: vertrek naar de Mariakerk voor een 

feestelijke eucharistieviering 

09.30 uur: eucharistieviering in de Mariakerk 

10.30 uur: vertrek schutterij voor rondgang  

10.45 uur: vendelhulde bij Meulenvelden en 

aanbieden taart voor bewoners en medewerkers  

11.30 uur: vendelhulde bij Poort van Diem en 

aanbieden taart voor bewoners en medewerkers 

12.30 uur: aankomst bij feesttent aan de Dijksestraat 

13.00 uur: openingsschot en steken eerste ring door 

de keizers, daarna aanvang van de Samen Sterker 

wedstrijden  

13.30 uur aanvang wedstrijden om het keizerschap 

Vanaf 13.30 uur muziek van DJ Guus 

16.00 uur: kampen Samen Sterker wedstrijden jeugd 

en volwassenen, direct aansluitend prijsuitreiking 

waarna aanvang kampen wedstrijden om het 

keizerschap. 

17.00 uur: installatie van de nieuwe keizers 

18.00 uur: sluiting van het Jubileumweekend 

 

Maandag 16 mei: Opruimen terrein 

Maandag 16 mei beginnen we om 09.00 uur met het 

afvoeren van de dranghekken, overige spullen en het 

opruimen van het feestterrein.  

Maandagavond zal om 18.00 uur begonnen worden 

met het afbreken van de schutterstent door de 

tentbouwersgroep en een ieder die nog even en 

handje mee wil helpen. 

Hopelijk zijn er weer voldoende helpers aanwezig 

om alles weer netjes achter te kunnen laten. 

Natuurlijk gaan we ook gezellig napraten over alles 

wat er in het Jubileumweekend heeft plaatsgevonden. 

https://isidorus.oud-dijk.nl/
mailto:secretaris@oud-dijk.nl

