JAARVERSLAG 2017
HET SCHUTTERSGILDE
ST. JAN, BABBERICH
Het jaar van de
jeugdkeizerin.
LEDENVERGADERING
1 februari 2018
Januari
Het gedeelte van het bestuur is met partners aanwezig geweest bij de nieuwjaarsreceptie in
de Borg op 6 januari.
Nieuwjaarsreceptie Halsaf op 12 januari: We hebben een uitnodiging ontvangen, helaas was
het bestuur verhinderd.
Er is een besturenoverleg geweest samen met Harmonie St Franciscus en Drumfanfare St
Jan op 26 januari.
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Februari

De algemene jaarvergadering werd gehouden op 2 februari. Er was een redelijke opkomst.
Er waren 23 leden aanwezig inclusief bestuur.

Maart
De voorbereiding werden getroffen voor koningsdag samen met: Maurice Driessen namens
de Borg, Drumfanfare, Harmonie, het Gilde en COOP.
Deze maand vonden de voorjaarsvergaderingen van de Kring (13 maart) en de Federatie (30
maart) plaats.

April
Op 8 april is het bestuur met aanhang en koningspaar Martijn en Saskia Bouwman
uitgenodigd bij EMM op het kleintje kermis in Ooij. Dit was een erg gezellig feestje met
meerdere verenigingen uit de buurt.
27 april was het koningsdag. Deze dag werd georganiseerd door de Borg, Harmonie,
Drumfanfare, Gilde en COOP. Het is mooi om te zien hoe deze samenwerking tussen deze
verenigingen en bedrijfsleven tot stand komt. Hierdoor heeft deze dag plaats kunnen vinden
en krijgt het in 2018 een vervolg.

Mei
Op 3 mei werd er weer geoefend voor de aankomende concoursen.
Op 7 mei zijn we naar de Kringdag de Liemers in Lobith geweest. De organisatie was in
handen van Excelsior. Uiteraard hebben we weer diverse prijzen binnen gehaald.
Het bestuur is druk met de voorbereidingen voor schuttersdag en schuttersfeest.
Op 9 mei is de Borg weer versierd voor het aankomende Koningsbal. Hier zijn een aantal
vrijwilligers druk mee geweest.
20 Mei was er een koningsbal met muziek van Keep Movin. De opkomst was bedroevend.
We gaan goed overwegen of we dit voor de toekomst nog wel willen.

Juni
Op 13 juni was er het jaarlijkse haring happen in de Borg.
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Op zaterdag 17 juni vond er weer een braderie plaats op het Babborgaplein voor Kulturhus
De Borg. Er waren 31 kramen en er was voor iedereen wat wils. Er werd muziek gespeeld
door DJ Stijn, het was er erg gezellig. De organisatie is in handen van Marc ter Schure en dit
jaar is daar Gerard van Kuijk bij gekomen om Marc te helpen. Ook is er een team van
vrijwilligers die helpt met opbouwen, en afbreken. Een aantal scholieren hielpen als
onderdeel van hun stage mee aan de organisatie.
Op zondag 18 juni was de jaarlijkse processie en Schuttersdag. Er was dan ook weer de
traditionele rondgang naar de Calvarieberg ’s Herenhof. De schuttersviering werd gedaan
door Jeroen Heemink. Daarna was er een gezellig samen zijn in de Jan Buiting Foyér in
combinatie met de Jan Hulsink zaal. Live muziek werd verzorgd door de band Keep Movin.
Natuurlijk werden de leden die 25, 40, 50 en 60 jaar lid waren van de vereniging
onderscheiden met een medaille en een kleine attentie. Het was weer een erg gezellige dag,
die nog lang doorging.
Wist u dat Aggie Molenaar de laatste jaren de St. Jans krans maakt die boven de ingang
hangt. En wist u dat deze 6 weken moet blijven hangen, anders brengt het ongeluk?
Op zondag 25 juni hebben we deelgenomen aan het Landjuweel bij Isidorus in Oud-Dijk. Het
weer zat ons tegen. We hebben flink wat water over onze rug gehad, waardoor de start werd
uitgesteld. Uiteindelijk werd het droog en zijn wij als 1 e gestart, omdat Isidorus de Harmonie
st. Franciscus als muziekale begeleiding heeft. Er waren veel mensen langs de kant van de
weg. De rest van de dag bleef het droog en werd het een leuke en gezellig feestje.
Ook deze maand is het bestuur druk met de voorbereidingen voor het schuttersfeest.

Juli
De uitnodigingen voor het schuttersfeest worden klaar gemaakt.

Augustus
De voorbereidingen voor het Schuttersfeest werden in augustus grotendeels afgerond. De
communicatie vanuit het bestuur naar kaderleden toe, loopt nog steeds via de secretaris
naar de sectiecommandanten die dit weer communiceren naar hun eigen kadergroep. Dit
gaat via mail of telefoon app. De lijn is hierdoor korter en sneller. Wij, als bestuur, zijn hier
heel tevreden over.
Er werd 23-27 en 30 augustus geoefend voor de Parade van Schuttersfeest.
Ook voor 2017 hebben we een programmablad voor Schuttersfeest verspreid in Babberich
en onder de leden via mail. Deze werd evenals voorgaande jaren huis aan huis verspreid in
Babberich. Voor leden, buiten Babberich, die hun emailadres hebben opgegeven, kregen
deze als bijlage gestuurd. Opgeven kan nog altijd bij: secretaris@gildestjan.nl
Het Kasteeloverleg vond plaats op Kasteel Halsaf op dinsdag 22 augustus.
Op 26 augustus hebben het bestuur, erevoorzitter, erelid en een aantal vendeliers een
bezoek gebracht aan de beschermheer van het Gilde Dhr. Jan de Nereé tot Babberich in
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Liemerije. Dhr. Jan de Nereé tot Babberich was 60 jaar lid van ons Gilde. Er werd voor hem
gevendeld in de binnentuin en de medaille werd op gespeld. Dhr. Jan de Nereé tot
Babberich was blij verrast. Na de tijd werd er nog gezellig koffie gedronken en herinneringen
opgehaald.
Op zondag 27 augustus konden de leden wederom hun contributie betalen in het Kulturhus.
Op donderdag 31 augustus werd de koningswagen weer gereed gemaakt bij landgoed
Halsaf.
Ook werd de schietlift al neergezet, ivm nieuw schietveld. Dit bracht de nodige problemen
met zich mee omdat de aggregaat kortsluiting veroorzaakte.

September
Op vrijdag 1 september vond de generale repetitie plaats. Ook hebben we dit jaar op deze
vrijdag de tafelreservering gedaan en tevens konden de leden de contributie betalen. De
opkomst was groot, en mede door DJ Stijn werd het een gezellige avond.
Op zaterdag 2 september zijn enkele vrijwilligers bezig geweest om het nieuwe schietveld in
te richten nabij Kasteel Halsaf. De groep vrijwilligers word steeds groter. Hier zijn wij als
bestuur enorm blij mee. De buurtschappen zijn bij elkaar gekomen om hun erebogen voor
Het Schuttersgilde St. Jan neer te zetten.
Op zondag 3 september: Het was een mooie dag met goed weer. President dhr. B. Ockers
opende het Schuttersfeest 2017 in Kulturhus De Borg met een korte toespraak. Na deze
toespraak was het tijd voor de kandidaten om zich in te schrijven voor het koning schieten.
Dit jaar waagden zich Jan van Bindsbergen ( Erik Visser als schutter), Peter Klutman en
Gerard van Kuijk zich onder de schietpaal. Het werd een zeer spannende strijd. Doordat alle
3 schutters goed konden schieten, vlogen er regelmatig stukken hout naar beneden. Peter
Klutman werd na 123 schoten de winnaar en werd koning van Het Schuttersgilde St. Jan. Hij
koos zijn vrouw Jacqueline als zijn koningin.
Bij het jeugdkoningschieten waren 4 aanmeldingen. Iris Stevens ging haar titel verdedigen
tegen Mieke Hendriks, Rick Schlief en Twan Schipper. Het schieten gaat op schietkaarten
die per ronde opgeteld worden. Totaal zijn er 3 rondes. Diegene met de meeste punten, is
dan de winnaar. Iris Stevens behaald 104 punten en mocht zich ook dit jaar jeugdkoningin
noemen. Het was de 3e keer op rij dat zij deze titel won. Dus is ze jeugdkeizerin.
De prijzen met het prijsschieten werden als volgt verdeeld:
-1e prijs, kop:
-2e prijs, rechter vleugel:
-3e prijs, linker vleugel:
-4e prijs, staart:

Tom Baars
Fred Jansen
Tienke van der Werf
Geert Zweekhorst

We begonnen met de letter V en eindigden met de letter J.
Die avond werd er gefeest met de Kaliber. Ook was er dit jaar weer een verscherpte
deurcontrole. Dit werd gedaan door het professionele beveiligingsbedrijf Booltink Security.
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Op maandagochtend verzorgde Maarten Smits de schuttersmis. Voor het eerst reed er een
jeugdkoningswagen mee met de optocht. De jeugd heeft zich goed geamuseerd onderweg.
Onderweg waren er ook 3 buurt bogen die 70 jaar bestonden. Dank aan de buurtschappen
voor de versnaperingen.
Maandagavond was er een dansles om de vergeten dans weer te laten dansen. Vida
dansstudio was aanwezig om de beste beentjes voort te zetten.
Maandagavond was ook iedereen getuige van het huwelijksaanzoek van Quinten Dikschei
(Zanger Kaliber) en onze hofdame Dianne van Uum. Ze heeft JA gezegd.
Dinsdag begon met regen. Later klaarde het gelukkig op. De buurtschappen heeft het Gilde
weer goed voorzien van een natje en een droogje. Onze dank hiervoor.
Op dinsdagochtend is er een afvaardiging van het bestuur, erevoorzitter, erelid en een aantal
vendeliers naar de uitvaart geweest van dhr. Geert Staring. Dhr. Staring was voorzitter van
de Kring de Liemers en de Gelderse Federatie. Dhr. Staring overleed op 30 aug.
Ook dit jaar verzorgde Het Schuttersgilde St. Jan, Drumfanfare St. Jan en Harmonie St.
Franciscus de parade, die een half uur eerder was gepland.
Om 24.00 uur sloot de President het Schuttersfeest 2017.

Oktober
Er is een besturenoverleg samen met Harmonie St Franciscus en Drumfanfare St Jan op 12
oktober geweest.
Op 26 oktober was ons koningspaar aanwezig voor een prachtige foto van alle
schutterskoningen en koninginnen uit Gelderland voor de Gelderlander. Dit vond plaats op
de binnenplaats in het vernieuwde Provinciehuis te Arnhem. Meer dan 130
schutterskoningen en koninginnen waren hierbij aanwezig samen met de Commissaris der
Koning Clemens Cornielje. De foto is nu voor de 3e keer gemaakt.

November
Op 5 november was er een kadervergadering. 24 leden inclusief bestuur waren hierbij
aanwezig.
Donderdag 16 november is de najaarsvergadering komen te vervallen ivm de avondwake
van Dhr. Theo Boekhorst.
Deze maand vonden ook weer de Kringvergadering (13 november) en Federatie vergadering
plaats (30 november)
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December

Deze maand zijn vrijwilligers weer rond geweest met donateurskaarten voor het Gilde St Jan
Babberich. Dit weekend was er enorme sneeuwval, vooral op zondag. Het voordeel was wel
dat bijna iedereen thuis was. Dank voor de bijdrage van een groep vrijwilligers!!

Ledenbestand per 31 december 2017
Op 31 december 2017 bedroeg ons ledenaantal 580 personen, waarvan 152 oud-lid.
De leden die in 2017 overleden zijn:
Dhr. G.A. Boekhorst
Dhr. T.B.G. Boekhorst

Laten wij hen blijven gedenken als goede en trouwe leden en dat de nabestaanden kracht en
steun zullen vinden om dit verlies te kunnen dragen.
Slot.
Dit was het jaaroverzicht van 2017. Namens President en bestuur dank ik u allen voor de
inzet die u aan Het Schuttersgilde St. Jan heeft getoond. Ook de partners die er steeds voor
zorgden dat iedereen er geweldig uit zag. Ook bedanken wij het Koningspaar Peter en
Jacqueline Klutman en jeugdkeizerin Iris Stevens voor hun bijzondere inzet.
LANG LEVE HET SCHUTTERSGILDE ST. JAN!
Aldus opgemaakt door Nicole van Kuijk-Bodd d.d.
12-01-2018

De voorzitter,
Dhr. J.T.E. Schlief

De secretaris,
Mevr. N.M.G.J. van Kuijk-Bodd

De penningmeester,
Mr. T.G.H. Boekhorst

Algemeen bestuurslid,
Lidia Lucassen
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