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

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Na jaren van gesprekken, enquêtes, vergaderingen in 
eigen gelederen en Didam breed wordt dit jaar 
Schuttersfeest gevierd in het eerste weekend van de 
schoolvakantie regio zuid. Dat betekent dat op 
zaterdag 23 juli eindelijk, na drie jaar afwezigheid als 
gevolg van de coronapandemie, in ons hele 
buurtschap weer de prachtige bogen opgericht en 
versierd gaan worden. In een wereld en een tijd waar 
de ene crisis snel door de andere wordt opgevolgd is 
het samen bouwen aan een boog, het samen feest 
vieren een middel om de onderlinge band te 
verstevigen.  

Zondag 24 juli trekt onze schutterij door Oud-Dijk 
om de bogen en natuurlijk hun bouwers met een 
bezoek te vereren. Vanaf zondagmiddag trekt 
harmonie St. Franciscus na een onderbreking van 
acht jaar weer met ons mee. Daar zijn we ontzettend 
blij mee! De gezamenlijke vendelhulde en het 
aansluitende defilé voor de (waarnemend) 
burgemeester en wethouders en alle belangstellenden, 
waaronder ook veel deelnemers aan de bogenroute, 
vindt plaats op het kerkplein voor de Mariakerk. In 
het achterliggende park is voor de meelopende leden 
gelegenheid om onder het genot van een drankje met 
schutters van andere schutterijen te verbroederen. 

Maandag 25 juli zal na de schuttersviering in de 
Mariakerk de strijd losbarsten om de verschillende 
prijzen en natuurlijk vooral ook om de felbegeerde 
titels die er te behalen zijn. We zijn benieuwd wie de 
opvolgers gaan worden van Sep Tangelder (Ster van 
St. Isidorus), Mik Tangelder (Jeugdkoning), Ronnie 
Jansen (ruiterkoning), samen met koningin Willy, en 
Xeno Hildering (schutterskoning), samen met 
koningin Wendelin. 

We wensen iedereen in de komende weken veel 
plezier met de voorbereidingen en voor ons allemaal 
een prachtig Schuttersfeest. 

Antonie Zopfi, voorzitter  

SAMEN STERKER IN HET JUBILEUMWEEKEND 

VAN ONZE SCHUTTERIJ 

In het weekend van 14 en 15 mei hebben we alsnog 
ons 90 jarig jubileum (van vorig jaar) kunnen vieren. 
Bijzonder waren de bezoeken aan Zozijn, 
Meulenvelden en de Poort van Diem. Dit was een 
prachtig initiatief van onze koningen om zo het 
naoberen daadwerkelijk invulling te geven.  

 
Indrukwekkend was de warme ontvangst van onze 
nieuwe ereleden Erik Berendsen, Alfred Gies, Piet 
Hendriks, Harrie Loeters en Piet Strooker. Dat gold 
evenzeer voor de nieuwe dragers van de Gouden 
Isidorus Gerard Loeters en Ab Reuling. Het feest in 
de tent met muzikale begeleiding van coverband 
Amplifier was druk bezocht. De samen sterker spelen 
op zondag brachten verbondenheid over het hele 
veld.  

Aan het eind van de 
middag wisten na een 
spannende strijd Mark 
Vermeulen en Niels 
Hendriksen de aller-
hoogste eer te behalen. 5 
jaar nadat ze samen de 
koningstitels hadden 
veroverd bleken ze 
wederom samen sterk te 
zijn en wonnen ze de 
strijd om het keizerschap. 
Tot en met 2026 is Mark 
onze schutterskeizer en 
Niels onze ruiterkeizer.  
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HARMONIE ST. FANCISCUS BABBERICH TREKT 

WEER MET ONS MEE 

Het verplaatsen van Schuttersfeest naar het begin van 
de schoolvakantie regio zuid heeft het mogelijk 
gemaakt dat harmonie St. Franciscus weer met ons 
mee trekt op zondagmiddag.  

Acht jaar geleden werd de jarenlange samenwerking 
beëindigd omdat het voor hen moeilijk was om 
midden in de vakantieperiode de bezetting goed rond 
te krijgen. Met het verzetten van de datum is dat 
obstakel uit de weg geruimd. We zijn blij dat we 
weer samen op pad gaan. Natuurlijk zijn en blijven 
we ook trots op onze eigen tamboers die het hele jaar 
door er voor ons zijn. Zonder hen zijn en komen we, 
letterlijk, nergens! 
 

TWEE SCHUTTERS IN HET FEDERATIEVE 

ZONNETJE 

Zondag 24 juli trekt de schutterij naar de Fluunseweg 
om onze Beschermheer Xaf Hendriksen en zijn 
vrouw Mimi in te halen. Een delegatie van de 
Gelderse Federatie van schutterijen en 
schuttersgilden St. Hubertus zal daar dan aanwezig 
zijn om Henk Kraaijvanger en Joseph Wolbrink een 
onderscheiding op te spelden in verband met hun 
jarenlange inzet voor onze schutterij. Wij feliciteren 
de beide heren van harte en zijn hen dankbaar voor 
hun jarenlange inzet voor onze vereniging. 

 

HULDIGEN VAN JUBILARISSEN ZONDAGAVOND 

24 JULI BIJ PLOK 

Aangezien de Nieuwjaarsborrel begin dit jaar 
vanwege de op dat moment geldende coronaregels 
niet door kon gaan is toen de huldiging van onze 
jubilarissen uitgesteld. We gaan dit alsnog doen aan 
het begin van de feestavond op zondag 24 juli.  

Een medaille vanwege 25 jaar lidmaatschap zal 
worden opgespeld bij Gerco Honders, Harrie 
Lucassen en Jan Koppenol. Vanwege 40 jaar 
lidmaatschap worden Roland Smits en Wim Venhorst 
gehuldigd. Een bijzondere medaille vanwege 50 jaar 
lidmaatschap wordt opgespeld bij twee markante en 
gerenommeerde (ere)leden van onze schutterij, 
namelijk Herman Willems en Teun Jansen.  

Wegens 25 jaar actief lidmaatschap ontvangt Jos 
Reuling de zilveren Isidorus. Jos is van 1996 tot 2004 
vendelier geweest en is vanaf 2004 de algemeen 
commandant van onze schutterij. 

We danken al deze jubilarissen voor hun trouwe 
verbondenheid aan onze vereniging en wensen ze van 
harte proficiat toe. 
 

MOGELIJKHEID DEEL TE NEMEN AAN BEIDE 

KONINGSONDERDELEN. 

Dit jaar is het voor de eerste keer mogelijk om aan 
beide koningsonderdelen deel te nemen. Er zijn dus 
twee kansen om koning(in) te worden! Een misser 
betekent dus nog geen einde aan de kans op een titel. 
Indien bij beide onderdelen een kampbeurt is 
verworven zal voordat het kampen om het 
koningschap aanvangt een keuze moeten worden 
gemaakt bij welk onderdeel er mee gekampt gaat 
worden. (kampen om het koningschap kan dus maar 
bij 1 van de 2 onderdelen). 

Zoals we gewend zijn zullen er naast de 
koningsonderdelen ook wedstrijden zijn voor het 
prijslepeltjeschieten en prijsringrijden. De kosten 
bedragen € 2,- per beurt, er zijn maximaal 2 
kampbeurten te verdienen.  
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Hier op deze plaats nogmaals een oproep aan alle 
leden om op tijd aan de wedstrijden deel te nemen. 
De tijden waarop gekampt gaat worden zullen dit jaar 
strikt worden gehandhaafd.  

Dit jaar is het tot uiterlijk 14:00 mogelijk om mee 
te schieten of te ringrijden voor het koningsschap. 
Dus wees er op tijd bij om een kampbeurt te 
bemachtigen. 

Voor de jeugd van 0 tot 16 jaar is er maandag 25 juli 
op het feestterrein ook weer van alles te beleven. 
Voor de kleinsten zijn er kinderspelen waarbij aan 
verschillende spelletjes meegedaan kan worden. Ook 
het paintballen belooft dit jaar weer een 
spektakelstuk te worden. Verder zijn schiet-
wedstrijden met een luchtbuks. Voor kinderen tot 12 
jaar is er een kleine tractor om te gaan ringrijden, de 
jeugd vanaf 12 jaar kan meedoen aan de 
prijswedstrijd op de grote tractor. Voor de kleinsten 
is er een mooi springkussen waarop veel plezier 
gemaakt kan worden.  

 

JEUGDKONING(IN) EN STER VAN ST. ISIDORUS  

Voor inmiddels alweer de achtste keer zal er 
gestreden worden om de titel van Jeugdkoning(in) 
van St. Isidorus. Jongeren van 12 t/m 17 jaar kunnen 
meedoen aan deze wedstrijd. Voor kinderen tot en 
met 11 jaar is er een wedstrijd om de Ster van St. 
Isidorus te worden. In 2021 ging de titel van 
Jeugdkoning naar Mik Tangelder, Sep Tangelder 
werd de Ster van St. Isidorus. De titels kunnen 
worden behaald door deel te nemen aan een 
gecombineerde wedstrijd van (luchtbuks)schieten en 
ringrijden (voor beide onderdelen 1 beurt). De 
deelname is gratis. Op het wedstrijdterrein kun je je 
hiervoor aanmelden. Bestuurslid Theo Holleman is 
op het wedstrijdterrein aanwezig om dit spannende 
evenement te begeleiden. Zowel de Jeugdkoning(in) 
als de Ster van St. Isidorus zullen maandagmiddag op 
het feestterrein worden gehuldigd.  

De Jeugdkoning(in) mag namens onze schutterij 
deelnemen aan de strijd om het Jeugdfederatie-
koningschap (te Wals Wieken Milt op 18 september 

dit jaar) en het Jeugd-Kringkoningschap (in 2023). 
We wensen iedereen heel veel succes toe!  

 

PROGRAMMA SCHUTTERSFEEST 2022 

Zondag 10 en 17 juli: oefenen  
Zondag 10 en 17 juli oefent St. Isidorus voor het 
Schuttersfeest. Om 10.30 uur oefent het keurkorps, 
om 11.00 uur de gehele schutterij. Zoals gebruikelijk 
wordt geoefend aan de Dijksestraat. Ook is er 
gelegenheid om het lepeltjesschieten en (zo mogelijk) 
het ringrijden te oefenen. Het bestuur zal zorgen voor 
een drankje.  
 
Maandag 18 juli: Seniorenschuttersfeest 
bij Plok 
Op maandagavond 18 juli verzamelen de 
seniorenvendeliers, de tamboers en het bestuur zich 
om 19.00 uur bij Plok (!), waar St. Isidorus 
traditiegetrouw het Seniorenschuttersfeest 
organiseert. Let op: het vindt plaats bij Plok (dus niet 
bij Jan & Jan zoals voorheen). 
 

Maandag 18 juli: oefenen op het kerkplein  
Maandagavond 18 juli zullen om 20.00 uur de 
senioren-, de jeugd- en de showvendeliers en ook de 
leden van de erewacht op het kerkplein oefenen voor 
de gezamenlijke vendelhulde van zondag 24 juli.  
 

Dinsdag 19 juli: tent zetten.  
Vanaf 19.00 uur beginnen we met het zetten van de 
tent en het leggen van de vloer op het feestterrein aan 
de Dijksestraat. Eveneens willen we deze avond een 
aanvang maken met het opbouwen van het 
feestterrein. Iedereen die wil komen helpen is van 
harte welkom!  
 

Vrijdag 22 juli: feestterrein opbouwen  
Om 9.00 uur beginnen we met het verder opbouwen 
en in gereedheid brengen van het feestterrein. Ook 
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hier geldt weer: veel handen maken licht werk, dus 
als je tijd hebt: kom even helpen.  
 

Zondag 24 juli: schutterszondag 
 9.45 uur: verzamelen van de gehele schutterij 
(inclusief de koningsparen) bij Plok  

10.00 uur: officierenbespreking bij Plok  

10.20 uur: officiële opening middels het hijsen van 
de vlag  

10.30 uur: afmars 10.45 uur: aankomst bij de 
Beschermheer Xaf Hendriksen. Federatieve huldig-
ing van Henk Kraaijvanger en Joseph Wolbrink 

12.10 uur: aankomst bij de Plokkeboog (hakken)  

12.35 uur: aankomst bij boog van Geemen (vendelen)  

12.55 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 
1931 (hakken). Traktatie i.v.m. 90-jarig bestaan van 
de boog in 2021. Tevens gelegenheid voor de 
verschillende secties om een broodje te eten, de 
secties dienen daar zelf zorg voor te dragen 

13.50 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 
1989 (vendelen)  

14.10 uur: aankomst boog Gruttostraat (Hakken)  

14.30 uur: aankomst bij de koningen (vendelhulde + 
koningstraktatie) 

15.30 uur: aankomst kerkplein voor de gezamenlijke 
vendelhulde en defilé met alle Didamse schutterijen 

+ 17.20 uur: aankomst bij boog Dijksestraat 
/vendeliersgroep (vendelen) 

+ 17.35 uur: aankomst Plok  

20.00 uur: zaal open 

20.30 uur huldiging van de jubilarissen en opspelden 
zilveren Isidorus, aansluitend feestavond 
 
Maandag 25 juli: schuttersmaandag 

7.45 uur: verzamelen bij Plok.  

8.00 uur: afmars  

8.30 uur: Schuttersviering in de Mariakerk, 
aansluitend vendelhulde en defilé 

+ 10.35 uur: aankomst feestterrein: vendelhulde 
showvendeliers. Daarna brunch voor de actieve leden 

11.30 uur: officiële opening van de wedstrijden  

12.30 uur: aanvang kinder- en jeugdspelen/wedstrijd 
Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus  13.30 uur: 
aanvang kampen wedstrijd lepeltjeschieten  

14.00 uur: einde mogelijkheid tot verwerven 
kampbeurt bij de koningsonderdelen  

14.00: uur: aanvang kampen wedstrijd schieten en 
ringrijden  

15.00 uur: aanvang kampen koningsonderdelen. 
Nadat de koningen bekend zijn: installatie van de 
nieuwe koningen, de Jeugdkoning(in), de Ster van St. 
Isidorus en prijsuitreiking voor de overige 
jeugdonderdelen. Aansluitend: vendelhulde op het 
feestterrein  

19.00 uur: afmars bij Plok voor inhalen nieuwe 
koningen  

20.30 uur: aanvang prijsuitreiking en vervolgens 
feestavond bij Plok  
 

Dinsdag 26 juli: opruimen 
Vanaf 10.00 uur beginnen we met het opruimen van 
het feestterrein. Volop gelegenheid om de handen uit 
de mouwen te steken en gezellig na te praten.  
 

ACTIVITEITEN NA SCHUTTERSFEEST 

Ook na het schuttersfeest staan er nog enkele 
evenementen op de agenda: 

20,21 en 22 
augustus 

EGS Treffen Deinze  (België) 

18 september Federatiedag  Wals Wieken Milt  

8 oktober Bielemantreffen St. Martinus 
Greffelkamp  

14 oktober Sectiebijeenkomst  

27 oktober Afrekeningsvergadering  

 


