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Puzzeltocht   Schutterij St. Isidorus   “Rondje Old-Diek” 

Omdat de bogenroute dit jaar niet gefietst kan worden, hebben we als Schutterij gemeend om onze leden en alle andere belangstellenden een alternatief aan 

te bieden. Deze puzzeltocht voert u door het Old-Diekse landschap. Op de fiets, te voet, met de auto of thuis vanuit de luie stoel dat is geheel aan u. Ook 

wanneer u deze puzzeltocht gaat doen is geheel aan uzelf. Naast de mooie plekken die Oud-Dijk kent zullen ook typische vragen over onze Schutterij aan 

bod komen. 

De bijgevoegde kaart laat zien welk gebied tot Oud-Dijk behoort. Dat gebied ligt ook voor een groot deel aan de andere zijde van de A12, tegenwoordig 

behorende bij de gemeente Zevenaar. Verder gaat de grens grofweg over het sportpark Hengelder via de Tatelaarweg tot in het centrum van Didam. Dan via 

Verheijstraat, Hogenendseweg richting het station. Vanuit daar via de parallelweg langs het spoor en Fluunseweg weer richting A12. Dit gebied werd in 

vroegere tijden Wijk-B genoemd en is als Oud-Dijks grondgebied groter dan menigeen zou denken. 

Op de kaart zijn een aantal punten aangegeven. Bij elk punt staan een aantal vragen die u dient te beantwoorden. Voor sommige vragen is het wellicht nodig 

het punt even te bezoeken, voor andere vragen kan het zijn dat u diep in uw geheugen moet graven of een hulplijn moet inschakelen (zoals bijvoorbeeld onze 

website). 

Met deze puzzeltocht valt uiteraard ook nog iets leuks te winnen! Wat? Dat is nog een verrassing. U kunt uw antwoorden voor 1 oktober insturen naar 

secretaris@oud-dijk.nl of per post naar; Secretariaat Schutterij St Isidorus, Haaghweg 5B, 6942 GP  Didam. Bij meerdere winnaars zal het lot bepalen wie de 

prijs in ontvangst mag nemen. (Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden!). 

Tijdens de ledenvergadering van oktober zullen we de winnaar bekend maken. 

Wij wensen u veel plezier met deze puzzeltocht! 

 

Het bestuur van St Isidorus. 
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Punt 1: Plok 
Sinds jaar en dag vertrekt onze schutterij op de zondag met schuttersfeest vanaf dit punt om de beschermheer op te halen en daarna onder de verschillende 
bogen door te trekken. Ook na de rondgang is dit de plek waar we weer samenkomen om het avondfeest te houden. 
Vraag A:  Hoeveel jaar is St. Isidorus al te gast bij Partycentrum Plok om hier het schuttersfeest te vieren? 
Vraag B:  Wat was de naam van Partycentrum Plok vroeger? 
Vraag C:  In de geschiedenisboeken is de plek nabij Plok vaak terug te vinden. Welke namen van woningen zie je vaak terugkomen in deze boekjes? 
Vraag D:  Wat is de kleur van de brievenbus van Partycentrum Plok? 
Vraag E:  Bij de ingang van Plok wordt ook al vele jaren een boog gezet door een fanatieke groep boogbouwers. Wat is de naam van deze boog? 
Vraag F:  Wie is koning, keizer en koning der koningen geweest behorende bij deze boog? 
 
Punt 2: Haaghweg 
Op de weg naar de huidige beschermheer Xaf Hendriksen, wonende aan de Fluunseweg, lopen we jaarlijks onder andere langs het secretariaat van onze 
schutterij. 
Vraag A:  Hoeveel berkenbomen heeft onze secretaris in zijn tuin staan? 
Vraag B: Hoe noemt onze secretaris zijn locatie ook wel? 
Vraag C:  Welke secretaris(sen) binnen het schutterswezen woont/wonen hier dichtbij? 
 
Punt 3: Beschermheer 
Bij Xaf en Mimi Hendriksen wordt de schutterij al een aantal jaren hartelijk ontvangen. Dit stukje Oud-Dijk is nog niet zo heel lang onderdeel van de route op 
zondag. 
Vraag A:  Hoe lang mag Xaf zich al beschermheer van onze schutterij noemen? 
Vraag B:  Wie was de beschermheer vóór Xaf waar we ook vele jaren zeer gastvrij zijn ontvangen? 
Vraag C:  Hoe heet het fiets-/looppad naar Nieuw-Dijk? In welk jaar is het aangelegd? 
 
Punt 4: Vendeliersboog 
De Vendeliersboog wordt al jaren gebouwd bij de familie Reuling. Een echte schuttersfamilie. Elke jaar worden de boogbouwers en de schutterij gastvrij 
ontvangen op deze locatie. 
Vraag A:  Waar zijn de bouwers van de vendeliersboog trots op? 
Vraag B:  Waar heeft de vendeliersboog eerst gestaan?  
Vraag C:  Hoe is de huidige vendeliersboog gefinancierd?  
 
Punt 5: Boog van Geemen 
Na de vendeliersboog trekt op zondag de schutterij via de Kerkwijkweg richting boog van Geemen 
Vraag A:  Boog van Geemen is de enige boog die op traditionele wijze opgebouwd wordt. Wat maakt deze boog zo bijzonder? 
Vraag B:  In welk jaar heeft deze boog haar 40-jarig jubileum gevierd? 
Vraag C:  De weg heet nu Kerkwijkweg. Vroeger had dit stukje weg een ander naam en liep al kronkelend door naar Didam. Hoe heette deze weg? 
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Punt 6: Viaduct  
Als je via de afslag aan de Kerkwijkweg de weg ’t Slag richting autobaan volgt, onder het viaduct door, dan kom je in het nieuwbouwgebied van de gemeente 
Zevenaar. Dit gebied behoort voor een groot deel ook nog bij Oud-Dijk. 
Vraag A:  Welke trouwe schutter, die helaas onlangs overleden is, woonde jaren in dit gebied? 
Vraag B:  Uit hoeveel pilaren bestaat de brug van het viaduct in totaal? 
 

Punt 7: Nieuwe fietstunnel Hengelder 
Dit gebied heeft een behoorlijke metamorfose doorgemaakt de afgelopen jaren en is nog niet klaar. 
Vraag A:  Van welke oud vendelier was de grond waar binnenkort gestart wordt met de bouw van de outlet Zevenaar? 
Vraag B:  Welke tuinder heeft vroeger op het Hengelder (het huidige sportpark/industriegebied) gewoond? 
Vraag C:  Er staan meerdere locaties van het Liemerscollege binnen de landsgrenzen van Oud-Dijk. Wat is de naam van de locatie nabij dit punt?  
 
Punt 8: Hazenpad 
Vroeger werd in dit gebied ook jarenlang schuttersfeest gevierd. 
Vraag A:  Hoe heet dit Landgoed? 
Vraag B:  Wat staat er onder op de toegang van dit Landgoed?   
Vraag C:  In het verleden werd door onze schutterij met paard ring gereden in de laan. Wat is de naam van de oud-tamboer die haar paard laat grazen op 

het laatste stukje grond van de Erven van Nispen? 
Vraag D:  Carpe Diem heet het viswater op dit landgoed, maar hoe noemen we dit water ook wel binnen Old-Diek? 
 
Punt 9: Spoorbrug/ kruispunt Kerkwijk 
Jarenlang trok St. Isidorus over het spoor heen aan de Kerkwijkweg. Sinds een paar jaar trekt de schutterij er echter onderdoor. 
Vraag A:  Hoe vaak is St. Isidorus al onder het spoor door getrokken op deze plek?  
Vraag B:  Wat staat er op de plaquette van de spoorbrug? 
Vraag C:  Een markant kunstwerk in Oud-Dijk staat op de hoek van de Kerkwijkweg en Hengelderweg. Hoe heet dit kunstwerk? 
Vraag D:  Uit hoeveel buizen bestaat dit kunstwerk in totaal? 
 
Punt 10: Vogelbuurt 
In deze buurtschap in Oud-Dijk is enkele jaren geleden voor het eerst een boog opgericht ter ere van onze schutterij 
Vraag A:  Hoe heet deze buurtschap waar ook de boog naar vernoemd is? 
Vraag B:  Wat was het thema van deze boog in het oprichtingsjaar? 
Vraag C:  Nabij welk huisnummer heeft deze boog gestaan in deze buurt? 
 
Punt 11: Boog Hoge End 1931 
In 1995 werd duidelijk dat de gemeente plannen had om de akkers van ‘t Hoge End te veranderen in industrieterrein. Uit een proefonderzoek in dit gebied 
werden veel archeologische resten gevonden. De vondsten van de grondsporen dateren uit de derde, vierde en vijfde eeuw. Veel geld was nodig maar in 
1998 besloot de Rijksdienst voor oudheidkundig Bodemonderzoek samen met vele vrijwillige archeologen om het terrein op te graven. Spectaculair daarbij 
was de vondst van een bronzen Romeinse kan. Daarnaast zijn er veel vondsten gedaan van artefacten uit de vroegere ijzertijd 
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De Boog Hoge end anno 1931 is op de rand van dit gebied ontstaan en staat er nog steeds. Het is de oudste boog die onze schutterij rijk is. 
Vraag A:  Welke sectie van onze vereniging is naast de buurt ook zwaar vertegenwoordigd bij deze boog? 
Vraag B:  Wie is de constructeur van de nieuwe boog die sinds enkele jaren hier geplaatst wordt?  
Vraag C:  Iedereen kent inmiddels wel de betekenis van Noaberen. In buurt De Hoge End heeft deze naam in het verleden (en heden) ook een andere 

betekenis gehad. Wat is deze tweede betekenis? 
 
Punt 12: Boog Hoge end 1986  
Deze boog kenmerkt zich als thema-boog binnen onze schutterij. Elke jaar zetten ze een actueel thema centraal in de boog.  
Vraag A: Welke bieleman heeft hier een boompje omgelegd?  
Vraag B:  In deze straat hebben we het 1e St. Isidorus-slabbetje uitgereikt. Welke kleur had dit slabbetje en hoe heet de jonge telg die het mag dragen? 
Vraag C:  Welke oud-bestuursleden zijn/waren actief betrokken bij deze boog? 
 
Punt 13: Diem in trekken 
Na de boog Hoge End Anno 1986 vervolgt onze schutterij de tocht naar het (oude) gemeenteplein. Net na de kruising Wilhelminastraat-Hengelderweg 
passeren we een appartementencomplex welke ook nog onderdeel van Oud-Dijk uitmaakt. 
Vraag A:  Hoe heet dit complex? 
Vraag B:  In welk jaar is dit pand gebouwd? 
 
Punt 14: Oude gemeenteplein 
Dit punt was vroeger het gemeentehuis en ligt eigenlijk buiten de landsgrenzen van Oud-Dijk. De gemeenteraad echter, heeft besloten om zijn hoofdlocatie 
binnen Oud-Dijk te vestigen. Op het oude gemeenteplein komen normaal gesproken op schutters zondag alle Didamse schutterijen/gilden bij elkaar en wordt 
er een defilé afgenomen en een vendelhulde gebracht. 
Vraag A:  Hoeveel schutterijen/gilden komen er dan samen?  
Vraag B:  Door wie wordt het defilé normaal gesproken afgenomen? 
Vraag C:  Welke groepen vendeliers brengen achtereenvolgens de vendelhulde aan de vele aanwezigen? 
 
Punt 15: Boog Meursweg 
Op de terugweg vanaf het oude gemeenteplein trok onze schutterij jarenlang onder een boog aan de Meursweg door. Deze markante boog werd door 
buurtbewoners gebouwd. 
Vraag A:  Wat was de naam van deze boog? 
Vraag B:  Wat was er speciaal aan deze boog? 
Vraag C:  Waar komt de naam Meursweg vandaan?  
 
Punt 16: Meursweg / Dijksestraat 
Op 21 december kwamen Dj’s naar Didam tijdens hun tour voor Serious Request Lifeline. Na hun opwachting gemaakt te hebben in de pub-quiz heeft St. 
Isidorus de Dj’s begeleidt naar hun slaapadres. 
Vraag A:  Hoe heten de Dj’s die in de Meursweg hebben overnacht?   
Vraag B:  Wat is de naam van het huis aan de Dijksestraat nr. 29? 
Vraag C:  In de Dijksestraat staat ook de voormalige burgemeesterswoning. Uit welk jaartal dateert deze woning? 
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Punt 17: Rotonde Dijksestraat 
Enkele jaren geleden heeft St. Isidorus een groots evenement mogen organiseren waar meer dan 50 verenigingen en duizenden bezoekers op bezoek 
kwamen. 
Vraag A:  Welke evenement werd er gevierd en wat was de gelegenheid? 
Vraag B:  Hoe heet de straat waaraan zich de hoofdingang van het evenement bevond? 
Vraag C:  De rotonde op de Dijksestraat is opgesierd met een in het oog springend blauw kunstwerk. De vendeliers van St. Isidorus zijn mede-initiatiefnemer 

van dit kunstwerk. Tijdens het schuttersfeest in 2012 is dit kunstwerk feestelijk onthuld. Hoe heet het kunstwerk op deze rotonde? 
Vraag D:  Ter ere van welke gelegenheid is dit kunstwerk geplaatst? 
Vraag E:  Wie heeft dit kunstwerk ontworpen? 
 
Punt 18: Schuttersterrein 
Op het terrein van de Familie Lucassen waar onze schutterij op schuttersmaandag de wedstrijden organiseert is het altijd een gezellig samenzijn. Al jaren 
mogen wij gebruik maken van het weiland en de faciliteiten van de familie. Naast de wedstrijden om het Koningschap zijn er ook tal van andere wedstrijden 
waar jong en oud aan mee kunnen doen. 
Vraag A:  Wie waren de koningen van afgelopen jaar? 
Vraag B:  Hoe heette de afgebroken boerderij van Theo Thuis waaromheen jarenlang schuttersfeest gevierd is?  
Vraag C:  Hoeveel lepeltjes zitten er in totaal in de schietmast? 
Vraag D:  Uit hoeveel secties bestaat onze schutterij? 
Vraag E:  Welke belangrijke titel is er naast de jeugdkoning nog meer te behalen voor de jeugd? 
 

Bonusvraag 19: 
Wie de bijgevoegde kaart met de landsgrenzen van Oud-Dijk goed bestudeert zal wellicht nog een fout(en) in de grensafbakening kunnen ontdekken.   
Waar zit(ten) deze ongeveer? 
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Antwoordformulier Puzzeltocht Oud-Dijk 
 

Naam: 
 
Adres: 
 
 

Punt 1  Plok 

Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
Vraag D  
Vraag E  
Vraag F  

   
Punt 2 Haaghweg 
Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
  
Punt 3 Beschermheer 

Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
  
Punt 4  Vendeliersboog 
Vraag A  

Vraag B  
Vraag C  
  
Punt 5 Boog van Geemen 
Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
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Punt 6 Viaduct 
Vraag A  
Vraag B  

  
Punt 7 Nieuwe fietstunnel Hengelder 
Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
  

Punt 8 Hazenpad 
Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
Vraag D  
  

Punt 9 Spoorbrug/ kruispunt Kerkwijk 
Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  

Vraag D  

  
Punt 10 Vogelbuurt 

Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
  
Punt 11 Boog Hoge End Anno 1931 
Vraag A  

Vraag B  
Vraag C  
  
Punt 12 Boog Hoge End anno 1986 
Vraag A  
Vraag B  
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Vraag C  
  
Punt 13 Diem in trekken 

Vraag A  
Vraag B  
  
Punt 14 Oude gemeenteplein 
Vraag A  
Vraag B  

Vraag C  
  
Punt 15 Boog Meursweg 
Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  

  
Punt 16 Meursweg/Dijksestraat 
Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
  
Punt 17 Rotonde Dijksestraat 

Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
Vraag D  
Vraag E  
  

Punt 18 Schuttersmaandag 
Vraag A  
Vraag B  
Vraag C  
Vraag D  
Vraag E  
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Bonusvraag 19: Geef op de tekening aan waar mogelijk de landsgrenzen van Oud-Dijk niet kloppen (kleine afwijkingen daargelaten): 
 
 


