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

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

Het einde van het jaar komt alweer snel dichterbij. 
Een jaar waarbij de eerste maanden nog volop in het 
teken stonden van de coronapandemie en de 
maatregelen om deze in te dammen. Voor de tweede 
keer op rij kon daarom ons Old Dieks 
Nieuwjaarwensen geen doorgang vinden. In de loop 
van het jaar trok het virus zich terug en werden in de 
schutterswereld weer stappen vooruit gezet. 
Tegelijkertijd brak een oorlog uit in Oekraïne, 
groeide de onzekerheid bij veel boerenbedrijven voor 
hun toekomst en dreigt met het stijgen van de kosten 
voor veel huishoudens het water aan de lippen te 
komen te staan.  

 
Op wat zich op het grote wereldtoneel afspeelt 
hebben we niet veel invloed, maar vanuit ons 
schuttersdevies broeder- en zusterschap, trouw en 
dienstbaarheid kunnen we in de kleine wereld om ons 
heen wel van betekenis zijn. Een bijdrage aan de 
voedselbank bijvoorbeeld, of gewoon een 
bemoedigend woord voor iemand die dat nodig heeft. 
Met de financiële zorgen voor leden van onze 
schutterij in gedachten zijn we als bestuur 
voornemens om volgend jaar de contributie niet te 
verhogen zodat hopelijk op deze manier de 
verbondenheid met elkaar in stand kan blijven. 
 

In deze Nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen 
Schuttersfeest maar ook op het Europees 
Schutterstreffen in Deinze. We kijken vooruit naar 
het Nieuwjaarwensen op 8 januari waarbij veel 
jubilarissen gehuldigd gaan worden. Ikzelf kijk er 
naar uit om veel inwoners van Oud-Dijk en leden van 
onze schutterij die zondagmiddag te begroeten zodat 
we samen het glas kunnen heffen op een goed, 
gezond en gelukkig 2023! 

Antonie Zopfi, voorzitter 

SCHUTTERSFEEST 2022, WARME 

HERINNERINGEN… 

Met temperaturen die, zeker op Schuttersfeestzondag, 
tropisch aandeden hebben we op 24 en 25 juli een 
mooi Schuttersfeest kunnen vieren. Het verzetten van 
de datum zorgde ervoor dat na enkele jaren van 
afwezigheid harmonie St. Franciscus op de zondag 
ons weer muzikaal ondersteunde. En dat was 
prachtig!  

Het inhalen van onze Beschermheer Xaf Hendriksen 
en zijn vrouw Mimi werd extra luister bijgezet 
doordat Joseph Wolbrink en Henk Kraaijvanger een 
Federatieve onderscheiding mochten ontvangen.  

De gezamenlijke vendelhulde en defilé op de nieuwe 
locatie van het kerkplein was nog even wennen, maar 
met de ervaringen van dit jaar kan de organiserende 
vereniging van het komende jaar haar voordeel doen.  

De wedstrijden op maandag leverden voor ons weer 
nieuwe stralende koningsparen op. Schutterskoning 
werd Albert van Geemen, de titel van Ruiterkoning 
werd behaald door Ted Holleman. Maud Loeters is 
onze nieuwe Jeugdkoningin geworden en Ben 
Reuling is een jaar lang de ‘Ster van St. Isidorus’.  
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Een woord van dank is hier op zijn plaats aan 
iedereen die eraan heeft meegewerkt om dit 
Schuttersfeest goed te laten verlopen. 

 

OLD DIEKS NIEUWJAAR WENSEN 

 ZONDAG 8 JANUARI 2023 BIJ PLOK 

Zondagmiddag 8 januari zijn vanaf 14.00 uur alle 
inwoners van Oud-Dijk en alle leden van onze 
schutterij van harte welkom bij Plok om samen het 
nieuwe jaar goed te beginnen.  

 
De entree is gratis en een kopje koffie wordt 
aangeboden. Voor de te nuttigen consumpties kunnen 
munten bij Plok worden aangeschaft. In een rustige 
sfeer kunnen we elkaar Nieuwjaar wensen en is er 
volop gelegenheid om gesprekjes met elkaar aan te 
knopen. In de loop van de middag worden de 
jubilarissen van de schutterij gehuldigd en vervolgens 
wordt aan hen en aan onze koningsparen een 
vendelhulde gebracht.  

Vanaf + 16.00 uur zal 
de bekende DJ-Niels 
de feeststemming 
verhogen zodat het 
volume kan worden 

opgevoerd en er gedanst 
kan worden. Voor de 

kinderen is er een indoor springkussen geregeld en 
kunnen er spelletjes gespeeld worden. Met de 
invulling van de middag op deze wijze hopen we 
zowel jong als oud, buurtbewoners en leden een 
plezier te doen.  

Om 19.00 uur is het Nieuwjaarwensen 2023 ten 
einde en het nieuwe schuttersjaar echt begonnen. 

 

HULDIGING VAN GROOT AANTAL JUBILARISSEN 

TIJDENS DE NIEUWJAARSBORREL 

Tijdens de Nieuwjaarsborrel op zondagmiddag 8 
januari worden jubilerende leden van onze schutterij 
gehuldigd. Vanwege 25 jaar lidmaatschap wordt een 
medaille opgespeld bij Geert Gieskes, Stefan 
Huisman, Clemens Ketels, Harm Loeters, Harold 
Smits, Werner Kaal, J. Wenting, en Bert Willems.  

De versierselen vanwege het 40-jarig lidmaatschap 
worden opgespeld bij Bennie Jansen, Roland Smits, 
Eduard Reuling, Theo Holleman, Remond Tinneveld 
en Michel Tinneveld.  

Bovendien worden er ook nog twee leden gehuldigd 
vanwege hun 50-jarig lidmaatschap en dat zijn Harrie 
Loeters en Frits Wanders.  

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

 

EREVOORZITTER JAN LOETERS 70 JAAR LID VAN 

ST. ISIDORUS 

Een speciaal plekje in deze Nieuwsbrief verdient 
onze erevoorzitter Jan Loeters. Maar liefst 70 jaar is 
hij lid van onze vereniging!  

Tijdens zijn lange 
schutterscarrière is 
Jan al veelvuldig 
onderscheiden, maar 
dit moment is wel 
weer heel bijzonder 
als markeringspunt 
van zijn lange staat 
van dienst binnen 
onze vereniging. We 
hopen hem dan ook 
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op zondagmiddag 8 januari vanwege dit heugelijke 
feit extra in het zonnetje te zetten. 

 

DRIE ZILVEREN ISIDORUSSEN! 

 

Naast de medaille vanwege het 25-jarig lidmaatschap 
ontvangen Werner Kaal en Harm Loeters eveneens 
de zilveren Isidorus. Een extra blijk van waardering 
omdat ze beiden al 25 jaar actief lid zijn van onze 
schutterij.  

Jan Koppenol, die vorig jaar gehuldigd is in verband 
met zijn 25-jarig lidmaatschap, zal nu ook de zilveren 
Isidorus krijgen opgespeld.  

We feliciteren deze drie schutters van harte en zijn 
blij met alle inzet die ze in de afgelopen jaren hebben 
getoond en hopen dat ze dat nog vele jaren zullen 
blijven doen. 
 

EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN DEINZE 

(BELGIË) 

Een kleine maand na ons eigen Schuttersfeest is een 
flinke delegatie van onze schutterij naar het 
Belgische Deinze getrokken om deel te nemen aan 
het Europees Schutterstreffen.  

 

Het waren gezellige dagen waar goed feest is gevierd 
en de contacten met schutters uit verschillende 
Europese landen zijn aangehaald.  
 
Onze schutterskoning Albert 
van Geemen wist zelfs door 
te dringen tot de finaleronde 
om mee te schieten om de 
titel van Europakoning.  

De titel ging echter na een 
spannende strijd naar 
Koningin Svenja Reher van 
St Wilhelmi Kinderhaus uit 
Munster. De titel van jeugd-
prinses is naar Jannika 
Klos van St.Hubertus 
Schützen Gilde uit Kerpen 
gegaan.  

Met plezier kijken we terug op deze mooie dagen.  

De voorbereidingen zijn inmiddels alweer gestart 
voor het EST 2024 dat van 30 augustus tot en met 1 
september in het Oostenrijkse Mondsee wordt ge-
organiseerd. Al meerdere belangstellenden hebben 
zich hiervoor opgegeven, maar er is nog plaats! Als 
je geïnteresseerd bent om dit fantastische evenement 
eens een keer mee te maken, meld je dan aan bij ons 
secretariaat! 
 

WEDEROM MOOIE OPBRENGST  RABO 

CLUBSUPPORT ACTIE 

In september was er ook weer de Rabo clubsupport 
actie waar leden van de Rabobank op onze 
vereniging konden stemmen. Ons bestedingsdoel dit 
jaar was het onderhoud van onze tent..  
 
Op 12 oktober is 
de uitslag van 
de Rabo Club-
support actie 
bekend gemaakt.  

We danken iedereen voor de steun aan St. Isidorus. 
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NIEUWS VAN DE VRIENDEN VAN ST. ISIDORUS 

 

Vanwege de coronaperikelen van de afgelopen twee 
jaar was het voor de Vrienden van St. Isidorus niet 
mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. 
Noodgedwongen moest in deze periode digitaal een 
stem worden uitgebracht op een door de Vrienden te 
sponsoren doel voor de schutterij.  

Zaterdagavond 17 september konden de Vrienden 
dan eindelijk fysiek bij elkaar zijn. Onder het genot 
van een hapje en een drankje hebben ze hun keuze 
gemaakt. Dankzij de bijdrage van de Vrienden kan de 
schutterij overgaan tot aanschaf van sjerpen voor de 
ereleden van de vereniging.  

Bovendien maakt een gulle gift van Dick Gieling 
(een van de Vrienden) het ook nog mogelijk dat een 
nieuwe voordraaiersvlag kan worden aangeschaft. 
Zodra het bestuur van de schutterij deze vlag zal 
laten vervaardigen nemen zij met De Vrienden van 
St. Isidorus contact op om met Dick Gieling de 
financiële zaken te regelen.   

Dick en alle Vrienden: hartelijk bedankt! 
 

VERSTERKING TAMBOERS NODIG 

 

Zonder tamboers kan de schutterij niet de weg op. 
Dat is de simpele maar tegelijk belangrijke 
constatering die we kunnen doen. Op 
Schuttersfeestmaandag begeleiden ze ons naar de 
kerk en ’s avonds bij het inhalen van de nieuwe 
koningsparen. Een deelname aan de Kringdag of een 
Federatief evenement verloopt moeizaam zonder de 
instrumentale ondersteuning van onze tamboers. 

Met het wegvallen van Martine Loeters die de 
overslagtrom sloeg is er dringend behoefte aan 
iemand die deze taak over wil nemen. Natuurlijk is 
ook verdere uitbreiding van de tamboers welkom. 
Ben jij diegene, of ken je iemand die dat zou willen 
en kunnen? Neem dan contact op met het secretariaat 
van onze schutterij.  

EXTRA LEDENVERGADERING DONDERDAG-

AVOND 2 MAART 2023 ! 

Schutterij Sint Isidorus dat zijn we samen met elkaar. 
De verbondenheid binnen onze vereniging vraagt de 
inzet van veel vrijwilligers. En daar zijn wij als 
bestuur dankbaar voor.  
Maar ook de taken die binnen het bestuur worden 
vervuld vragen steeds meer tijd en inzet. Om dit op 
een goede en verantwoorde manier te kunnen blijven 
doen is een verantwoordelijkheid die niet alleen bij 
de huidige bestuursleden ligt maar breder in de 
vereniging gedragen moet worden.  
Tevens zijn we als bestuur de mogelijkheid aan het 
bekijken om leden deel uit te laten maken van het 
bestuur terwijl ze actief lid kunnen blijven van hun 
sectie. Op deze manier hopen we de stap naar een 
bestuursfunctie te vergemakkelijken. Daarom 
schrijven we voor donderdagavond 2 maart een extra 
ledenvergadering uit waarbij we hierover met onze 
leden in gesprek willen gaan. U, jij bent daarbij van 
harte uitgenodigd. 
 

SCHUTTERSAGENDA 2023 

 

08-01-2023 Old-Dieks Nieuwjaar wensen 
02-03-2023 Extra Ledenvergadering! 
26-03-2023 GKVI Duiven OG en Remigius  
13-04-2023  Algemene Ledenvergadering  
23-04-2023 Kringdag Montferland Eendracht N Wehl 
13-05-2023 6 Kamp St. Isidorus 
20-05-2023 Vrijwilligersfeest  
27-06-2023 Bijzondere ledenvergadering  
02+09-07-2023 Oefenzondagen 
10-07-2023 Seniorenschuttersfeest  
16/17-07-2023 Schuttersfeest 2023 
03-09-2023 Federatie-dag Willen Tell Silvolde  
24-09-2023 Bieleman treffen Wilhelmina 
13-10-2023 Sectievergadering  
26-10-2023 Bijzondere ledenvergadering  
05-11-2023 Marketenstertreffen Eendracht N Wehl 

Rest ons nog iedereen een mooi kerstfeest te 
wensen en veel geluk en gezondheid voor 2023 


