


Programma Schuttersfeest 2016:

Zondag 24 en 31 juli: oefenen
Zondag 24 en 31 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.

Zondag 31 juli zal extra algemene ledenvergadering
Op oefenzondag 31 juli zal om 11.30 uur ‘onder de schietmast’ een extra algemene
ledenvergadering worden gehouden waar de leden kunnen stemmen over de door het 
bestuur voorgestelde wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Maandag 1 augustus: Seniorenschuttersfeest
Op maandagavond 1 augustus verzamelen de seniorenvendeliers, de tamboers en het 
bestuur zich om 19.15 uur bij Jan en Jan, waar St. Isidorus traditiegetrouw het 
Seniorenschuttersfeest organiseert.

Maandag 1 augustus: oefenen senioren-, jeugd- en 
showvendeliers op het gemeenteplein
Maandagavond 1 augustus zullen om 20.00 uur de senioren-, de jeugd- en de 
showvendeliers op het gemeenteplein oefenen voor de gezamenlijke vendelhulde van 
zondag 7 augustus. De erewacht (bulderbuksen) is hier deze keer ook bij aanwezig.

Dinsdag 2 augustus: 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. Iedereen die wil komen helpen is van harte 
welkom!

Vrijdag 5 augustus: feestterrein opbouwen
Om 9.00 uur beginnen we met het opbouwen en het verder in gereedheid brengen van
het feestterrein. Ook hier geldt weer: veel handen maken licht werk, dus als je tijd 
hebt: kom even helpen.



Zondag 7 augustus:
10.00 uur: officierenbespreking bij Plok
10.15 uur: verzamelen van de gehele schutterij (inclusief de koningsparen) bij Plok

I.v.m. het jubileumjaar zullen van de verschillende secties en de 
schutterij als geheel foto’s worden gemaakt.

11.10 uur: officiële opening middels het hijsen van de vlag, dit jaar door Herman 
Willems en Hend Wolbrink

11.15 uur: afmars
11.20 uur: aankomst bij de Beschermheer: huldiging i.v.m. een federatieve 

onderscheiding voor Herman Willems (vendelhulde + traktatie)
12.15 uur: aankomst bij de Plokkeboog (hakken)
12.45 uur: aankomst bij boog van Geemen (vendelen)

Gelegenheid voor de verschillende secties om een broodje te eten, de 
secties dienen daar zelf zorg voor te dragen

13.40 uur: aankomst boog Gruttostraat: inwijding boog (vendelen)
14.15 uur: aankomst aankomst bij boog De Hoge End anno 1931waar de koningen 

worden ingehaald. De koningen zullen hier hun 
(herinnerings)koningsmedaille opgespeld krijgen (vendelhulde + 
koningstraktatie).

15.05 uur: aankomst bij boog De Hoge End anno 1989 (hakken)
15.30 uur: aankomst gemeenteplein voor de gezamenlijke vendelhulde en 

aansluitend 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 aanvang feestavond

Maandag 8 augustus:
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.

Aansluitend: brunch
11.30 uur: officiële opening van de wedstrijden
11.30 uur: aanvang jeugdspelen/wedstrijd Jeugdkoning(in) en Ster van St. Isidorus
12.45 uur: aanvang vogelknuppelen voor dames
13.30 uur: aanvang kampen wedstrijd lepeltjeschieten
13.45 uur: einde mogelijkheid tot verwerven kampbeurt bij de koningsonderdelen
13.4: uur: aanvang kampen wedstrijd ringrijden
14.15 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

18.30 uur: afmars bij Plok voor inhalen nieuwe koningen
20.00 uur: aanvang feestavond bij Plok



Dinsdag 9 augustus:
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.
Programma na Schuttersfeest : Zie daar onze site http://isidorus.oud-dijk.nl/

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

