
In voormalige gemeente Didam zijn in 2018 de volgende 

acht schutterijen actief: 

 

1 DE EENDRACHT 

Schutterij De Eendracht is de oudste schutterij, die in 1875 werd opgericht voor de kern 

van Didam. De oprichter was de toenmalige (protestantse) burgemeester jonkheer Van 

der Does en de oprichting heeft waarschijnlijk in de buurtschap Holthuizen 

plaatsgevonden. Geleidelijk aan is de schutterij in de kern, het dorpscentrum van Didam, 

terecht gekomen. In 1897 kreeg De Eendracht bij Koninklijk Besluit de goedkeuring op de 

statuten. Het eerst bekende bestuur werd gevormd door onder meer M. Kok (voorzitter) 

en A. Vlemminks (secretaris). De officiële kleuren zijn groen en wit. 

 
Voor het café van secretaris A. Vlemminks/Vlemminx in 1899, nu Spoorstraat 31 (Fotoarchief fam. Vlemminx).  

 

2 LOIL VOORUIT 

Loil-Vooruit is een schuttersgilde, het enige in de voormalige gemeente Didam. Of de 

term ‘gilde’ bewust of onbewust in de naam is opgenomen, is niet bekend. Al rond 1420 

heeft in Loil waarschijnlijk een gilde bestaan. In die tijd heeft in Loil een grote adellijke 

hofstede gestaan - Hof Loil - dat waarschijnlijk al over een schutterij beschikte. Het 

gilde is opgericht in 1919, mede dankzij de stuwende kracht van pastoor Inden. De 

oprichters waren: G. Rasing, A.H. Jansen, G. Lukassen, G. Menting, H. Arendsen, F. 

Horsting en G. Kinkelaar. De officiële kleuren van het gilde zijn blauw en wit. 

 
De stuwende kracht achter Schuttersgilde Loil Vooruit was pastoor P.J.J. Inden (1910-1941).  

Deze foto is genomen in de Bosslag in 1929 (Fotoarchief OVD). 

http://www.ovd-didam.nl/index.php/didamsepersonen/burgemeesters
http://www.ovd-didam.nl/index.php/didamsepersonen/burgemeesters
http://www.ovd-didam.nl/index.php/didamsepersonen/pastoors/olv-kerk-loil


3 SINT MARTINUS 

In 1920 besloten 53 inwoners van de buurtschap Greffelkamp een eigen schutterij op te 

richten. De oprichtingsvergadering vond plaats bij café Jan Koenders. In 1921 kwam de 

koninklijke goedkeuring en was de oprichting een feit. Als naam werd Sint Martinus 

gekozen, de patroonheilige van de parochie waar Greffelkamp toebehoorde. 

Waarschijnlijk heeft het schuttersleven in Greffelkamp diepe wortels, omdat vroeger in 

Greffelkamp veel lage adel woonde. Sint Martinus is de enige schutterij met een eigen 

clubgebouw, dat aan de Manhorstweg staat. Sint Martinus heeft geen officiële kleuren.  

 
Sint Martinus werd in 1921 opgericht bij café Jan Koenders aan de Greffelkampseweg.  

Afgebeeld staat het bestuur in 1927 (Fotoarchief OVD). 

 

4 SINT ANTONIUS 

Schutterij Sint Antonius werd opgericht in 1921 door de toenmalige hoofdonderwijzer 

‘meester’ De Ponti, de gebroeders Beursken, Hent van Wessel en pastoor Bijlard. Met 

name deze laatste vond dat ook het kerkdorp Nieuw-Dijk recht had op een eigen 

schutterij. Bij de oprichting telde de schutterij meteen al 120 leden en dat aantal is in de 

jaren gestaag gegroeid. Op dit moment is Schutterij Sint Antonius een van de grootste 

schutterijen van de voormalige gemeente Didam. De officiële kleuren zijn rood en wit. 

 
Bestuur en kaderleden in de tuin van de pastorie aan de Smallestraat in 1960. Dat is schuin tegenover het 

woonhuis van de medeoprichter in 1921: meester Th. de Ponti (Fotoarchief OVD). 

 

 

 

http://www.ovd-didam.nl/index.php/didamsepersonen/meester-de-ponti
http://www.ovd-didam.nl/index.php/didamsepersonen/pastoors/antoniuskerk-nw-dijk


5 DE HEEGH 

Schutterij De Heegh is een van de kleinere schuttersverenigingen van de acht. De 

schutterij is opgericht in 1929. De oprichters waren mensen uit de buurtschap De Heegh, 

de buurtschap waar in het verleden de rechters van Didam lange tijd waren gevestigd. 

Het waren de heren Clappers, Van Wessel, Evers, Gieling, Berendsen en Kamphorst. Zij 

waren van mening dat ook een buurtschap als De Heegh recht had op een eigen schutterij. 

Bij de oprichting had de vereniging al een behoorlijk aantal leden, ongeveer 75, die bijna 

allemaal uit de buurtschap zelf kwamen. De officiële kleuren zijn wit en blauw 

 
Het feestlokaal van Schutterij De Heegh was lange tijd de zaal van ‘Klein Breteler’, later ‘Loeters’ aan de 

Lockhorststraat 4-6, afgebroken voor woningbouw (Fotoarchief OVD).  

 

6 SINT ISIDORUS 

Omdat een eigen schutterij toch enige status geeft aan een buurtgemeenschap kon Oud-

Dijk natuurlijk niet achterblijven. Vandaar dat in 1930 enkele personen het tijd vonden 

voor de oprichting van een eigen schutterij in Oud-Dijk. De oprichtingsvergadering was op 

3 augustus 1930 in café 'De Stoommolen' van H.J. Ketels (nu Plok) aan de Dijksestraat. 

Er werd een tijdelijk bestuur gevormd door H. Otten, Th. Reuling, W. Jansen, A. 

Raedeman, Th. Verheij en J. Gies. De oprichting vond plaats in 1931 in café 't 

Hagendoorntje’ van de familie Raedeman aan de Ravenstraat 1, tegenover ‘De 

Stoommolen'. De officiële kleuren zijn blauw en wit. 

 
De oprichtingsvergadering van Schutterij Sint Isidorus was in 1930 in café ‘De Stoommolen’ (Dijksestraat 52). 

Afbeelding is van 1966 (Fotoarchief OVD).  

http://www.ovd-didam.nl/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2013/08/03/1639/-/toen-op-3-augustus?Itemid=0


7 WILHELMINA 

Deze schutterij is opgericht in 1954 als een afsplitsing van schutterij De Heegh. De 

initiatiefnemers waren Beernt van Wessel (de toenmalige voorzitter van De Heegh), Jan 

van Londen, Jan Menning, Hent van Wessel, Theet Florissen, Teun Nova en Gerrit 

Driessen. Hent van Wessel woonde destijds aan de Wilhelminastraat. Vandaar dat de 

nieuwe schutterij de naam Wilhelmina kreeg. Hent van Wessel werd de eerste 

beschermheer van de schutterij. In 1955 werden de eerste statuten goedgekeurd. 

Beernt van Wessel werd de eerste voorzitter; tweede voorzitter was Jan van Londen. 

Vanwege de naam Wilhelmina is de hoofdkleur oranje. 

 
Het clublokaal van Schutterij Wilhelmina was enige tijd café-restaurant ‘De Harmonie’.  

(Uit fotoarchief OVD en uitgegeven door JosPe, Arnhem) 

 

8 MEULENVELDEN 

De wortels van de seniorenschutterij Meulenvelden liggen bij de voormalige zorginstelling 

‘Kelsehof’ aan de Verheijstraat. Daar werd eind 1990 jaarlijks een vendelhulde gebracht 

door schutterijen Sint Antonius, De Eendracht of Wilhelmina. Als dank werd in 1999 een 

schuttersboog gemaakt door bewoners en leiding. In 2007 verhuisden de bewoners naar 

Meulenvelden en daar werd één jaar later het eigen schuttersfeest gehouden. In 2011 

werd de seniorenschutterij officieel een feit. In dat jaar werd de Stichting Vrienden van 

Seniorenschutterij Meulenvelden opgericht. Het verschil met andere schutterijen is dat 

er geen sprake is van een vereniging. 

 
De voormalige zorginstelling Kelsehof in 1974. In 2007 verhuisden de bewoners naar Meulenvelden en werd 

dit gebouw afgebroken. (Uit fotoarchief OVD en uitgegeven door Herman Kuppens, Didam) 


