nummer 402, 12 april 2019
Nieuw-s-Dijk wordt gratis huis aan huis bezorgd,
apart of tegelijk met de Gabriël. Extra exemplaren
liggen in de kantine van Sprinkhanen en in het
boekenstalletje achter in de kerk.
De volgende Nieuw-s-Dijk verschijnt op vrijdag 21
juni. U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag 17
juni inleveren bij Cecile Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl
VASTENACTIE 2019
Water verandert alles!
Water verandert alles. Vastenactie ondersteunt dit
jaar projecten die schoon water dicht bij mensen
brengen. Op veel plekken in de wereld hebben
mensen geen toegang tot schoon water en
sanitaire voorzieningen. Ziektes en gebrek aan
voedsel zijn de gevolgen. Daarom is er geld nodig
voor het slaan van waterputten en het aanleggen
van sanitaire voorzieningen. En voor trainingen,
zodat mensen hun deskundigheid vergroten en
zelf kunnen zorgen voor het onderhoud van
waterputten. Onze bijdrage kan het verschil
maken, want water verandert alles!
Meer informatie vindt u op:
https://www.vastenactie.nl/nl/vastenactie2019/wat
doetvastenactie
In tegenstelling tot vorige jaren, wordt vanaf dit
jaar het vastenzakje wél via de Nieuw-s-Dijk bij u
thuis bezorgd, maar wordt niet meer door de
collectanten opgehaald. U kunt het vastenzakje
deponeren in de brievenbus van de voordeur bij
de pastorie. U kunt Uw gift ook storten op:
NL21 INGB 000 000 5850
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
DE PALOMA’S
Stichting Diek Events organiseert op zaterdag 15
juni 2019 vanaf 19.00 uur de Promotietour van
Toporkest De Paloma’s op het trapveld van V.V.
Sprinkhanen in het Meikamerbos.
DJ Rondie en accordeonist Giovanni zijn ook van
de partij.
Kaarten zijn verkrijgbaar via Ticket Service, zie
Facebook
Toegang Event vanaf 16 jaar
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KONINGSDAG ZATERDAG 27 APRIL 2019
Het oranjecomité Nieuw-Dijk organiseert ook dit
jaar weer een feestprogramma voor alle kinderen,
hun ouders en belangstellenden. Ook dit jaar is
het middagprogramma in samenwerking met
"Tante Dies".
Ons programma gaat er als volgt uit zien:
10.00 uur:
Verzamelen
10.10 uur:
Rondgang met versierde fietsen
door Nieuw-Dijk.
10.30 uur:
Start
officiële
gedeelte
en
prijsuitreiking versierde fietsen.
11.00 uur:
Start feestprogramma voor groot en
klein.
11.00 uur:
Start beachvolleybaltoernooi en
activiteiten “Tante Dies” m.m.v. DJ Elmo.
Net als andere jaren is het deelnemen aan deze
Koningsdag activiteiten gratis.
Voor ieder kind zijn er diverse traktaties
waaronder limonade en patat.
Iedereen is van harte welkom! Ook broertjes,
zusjes, vriendjes of vriendinnetjes mag je
meenemen. We verwachten wel dat de jongere
kinderen onder begeleiding van de ouders komen.
Ook zijn de senioren weer van harte welkom om
van een oranjebitter te komen genieten, we hopen
weer op een zelfde opkomst als afgelopen jaren.
Beachvolleybaltoernooi
Dit jaar wordt er voor het 7e jaar op rij het
succesvolle en gezellige beachvolleybaltoernooi
georganiseerd . Als jouw team uit minimaal 4
personen bestaat, kun je je aanmelden via het
aanmeldingsformulier
op
de
website:
http://oranjecomite-nieuwdijk.webnode.nl/beachvolleybal/
Inschrijven is mogelijk t/m 17 april.
We willen er vooral een gezellige dag van maken,
waarbij de sportiviteit een belangrijke rol speelt.
Koningsnacht vrijdag 26 april
Vanaf 22.00 uur wordt het bierpongspel gespeeld
bij café Tante Dies, zorg dat je er bij bent.
Oranjeparty vrijdag 26 april
Op de avond voor Koningsdag organiseren we
voor de jeugd weer een oranjeparty.
Jongeren vanaf groep 6 van de basisschool tot 16
jaar zijn van harte welkom op dit feest in de
meikever.
De party begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00
uur.
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Er zijn een aantal dingen die je moet weten als je
dit feest met ons wilt gaan vieren:
- Goede zin meenemen
- kledingadvies is oranje
- Er wordt geen alcohol geschonken
- Door het oranjecomité wordt gezorgd voor
hapjes en drankjes.
- Gratis deelname
Oranjecomité Nieuw-Dijk
MUZIEKVERENIGING D.E.S.
Projecten
D.E.S.
heeft
momenteel
twee
mooie
muziekprojecten: op maandagmiddag krijgen
kinderen van groep 5 en 6 muziekles in de
Meikever en afgelopen week hebben de
deelnemers van het volwassenenproject kennis
gemaakt met elkaar en met de dirigent.
Bij beide projecten zijn enkele plaatsen vrij. Nog
meedoen? Bel met voorzitter Tom Kluitman,
06-53425155,
of
mail
naar
mailadres:
fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
Komende activiteiten
De komende weken is D.E.S. weer te zien en te
horen tijdens de Kringdag, op Koningsdag en bij
het inhalen van de wandelaars tijdens de
avondvierdaagse.
In het najaar gaat de fanfare op concours. Er
wordt
al
gerepeteerd
met
verschillende
muziekstukken om een goede keuze te kunnen
maken voor dit optreden.
Terugblik jaarvergadering
Woensdag 27 maart werd de jaarvergadering
gehouden in de mooie vergaderlocatie van de
Meikever. Het jaarprogramma werd vastgesteld en
ook kwam de bestuursverkiezing aan de orde.
Mark Pouwels was herkiesbaar en werd ook weer
herkozen.
De bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Tom Kluitman
e
1 Secretaris
Mark Pouwels
2e secretaris
Erik Amting
Penningmeester
William Boerstal
Bestuurslid
Cor Bolck
Terugblik voorjaarsconcert 7 april
Het was een mooie muzikale morgen met
gevarieerde optredens van de slagwerkgroep en
van de fanfare. Ook traden de kinderen van het
muziekproject op. Nog maar kort op les en toch al
een geslaagd optreden met de fanfare.
Ze kregen dan ook een groot applaus voor hun
mooie optreden.
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Ook huldigde voorzitter Tom Kluitman een aantal
trouwe leden vanwege hun 10-jarig lidmaatschap:
Elise Boerstal, Michelle Bolck en Siebe Polman,
en prees hun grote inzet. Elise en Michelle spelen
bugel, Siebe speelt bij de slagwerkgroep.
Trompettist Hans Rosmulder is maar liefst 50 jaar
lid. Hij kreeg lovende woorden voor zijn bijzonder
grote inzet voor de vereniging op allerlei gebied:
50 jaar muzikant (bugel/sousafoon/trompet), meer
dan 20 jaar in het bestuur, lid van diverse
commissies,
het
creatieve
brein
achter
themaconcerten
en
de
gangmaker
van
evenement
Buikschuiven
(voor
nieuwe
uniformen). Kortom, een gouden jubilaris met een
geweldige staat van dienst!
Natuurlijk volgde een Lang zullen ze leven voor
alle jubilarissen en kregen zij van de voorzitter de
bijbehorende versierselen uitgereikt.
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
“LOIL STERRENMARS” 13 april
Zaterdag 13 april zal schuttersgilde Loil-Vooruit
een “LOIL STERRENMARS” organiseren met
deelname van zoveel mogelijk Montferlandse
schutterijen en gilden. De bedoeling is dat elke
vereniging vanuit zijn eigen richting (bijv. NieuwWehl vanuit de Bosslagstraat, Greffelkamp vanuit
de Oude Maatsestraat en wij van Schutterij St.
Antonius vanuit de Wehlseweg ) vanaf 19.30 uur
Loil in marcheert, waardoor er op een gegeven
moment her en der in Loil een schutterij/ gilde aan
het marcheren is. Uiteindelijk komen we na de
rondgang allemaal samen in de schutterstent voor
een groot verbroederingsbal en zullen we samen
proosten op het 100 jarig bestaan.
KRINGDAG 2019 IN LOIL
De kringdag op 14 april zal om 8.45 uur beginnen
met de ontvangst van de genodigden in de
feesttent en het aanbieden van de erewijn. De
overige deelnemers zijn vanaf 9.30 uur van harte
welkom op sportpark de Korenakker en kantine
De Zomp (dus niet in de feesttent) voor de officiële
opening om 10.30 uur op het voetbalveld.
De opening zal plaatsvinden op het kunstgrasveld
van de SV Loil. Het is niet toegestaan het veld te
betreden met drank/sigaretten/kauwgom etc.
Er zal controle bij de toegang tot het veld zijn.
Zondagmorgen de gehele schutterij dus
verzamelen om 10.00 uur op het kunstgrasveld
in Loil.
Het programma zal er op hoofdlijnen als volgt
uitzien:
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* 08.45 u. Officiële ontvangst
in
de
feesttent, sprekers, erewijn
* 09.30 u. Ontvangst overige deelnemers op het
sportpark en in de kantine van de SV Loil
* 09.45 u. Commandantenbespreking in de
pastorie
* 10.30 u. Officiële opening Kringdag met
gezamenlijke vendelhulde en aansluitend defilé en
mars
* 13.00 u. Start majorette- en vendelwedstrijden
* 13.15 u. Briefing bielemannen in de pastorie
* 14.00 u. Start schiet- en ringsteekwedstrijden
Wij hopen op een grote opkomst !!
Beste schutter van schutterij St. Antonius,
Graag aandacht voor het volgende:
We
hebben
in
januari
een
pasavond
georganiseerd
voor
eenieder
die
met
schuttersfeest graag een hesje wil dragen.
Het animo was/is hiervoor zo groot dat we hesjes
te kort komen. Nieuwe hesjes aanschaffen kan
natuurlijk wel maar kost geld, veel geld !!
Daarom vragen wij aan een ieder die aankomend
schuttersfeest niet mee loopt, het hesje in te
leveren bij Ans Kraus of een bestuurslid .
Bij voorbaat dank,
Bestuur schutterij St. Antonius

V.V. SPRINKHANEN
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 1
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur
14 apr.: Sprinkhanen 1 – Keijenburgse Boys 1
18 apr.: Sprinkhanen 1 – KSH 1
aanvang: 19.00 uur (donderdag)
22 apr.: KSH 1 – Sprinkhanen 1 (2e Paasdag)
28 apr.: Sprinkhanen 1 – VVG’25 1
4 mei: Sprinkhanen 1 – AD’69 1
12 mei: Sprinkhanen 1 – SV Loil 1
19 mei: Dinxperlo 1 – Sprinkhanen 1
29 mei: Sprinkhanen 1 – SVGG 1
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 2
14 apr.: Sprinkhanen 2 – Angerlo Vooruit 2
aanvang: 10.30 uur
2 mei: Sprinkhanen 2 – Elsweide 2 (donderdag)
aanvang: 19.00 uur
12 mei: Babberich 2 – Sprinkhanen 2
aanvang: 11.30 uur
19 mei: Sprinkhanen 2 – VVO 2
aanvang: 10.30 uur
26 mei: VVG’25 2 – Sprinkkhanen 2
aanvang: 10.30 uur
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Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden
Lid worden?
Heb je zin om te voetballen bij een jongens of
meisjes team of misschien wel bij een gemengd
team, dan kun je je aanmelden bij het secretariaat.
Weet je het niet zeker dan mag je ook eerst een
paar keer mee trainen en als je het dan leuk vindt
kun je lid worden.
Ook Senioren leden (heren en dames) zijn
uiteraard van harte welkom.
We hebben ook een Dames team recreatief, die
niet mee spelen in de competitie maar af en toe
een wedstrijd spelen.
Opgeven
kan
bij
Frank
Buiting
f.buiting2@chello.nl of 06-21677288
Onderaan op de nieuwspagina van onze website
zie je ook een aanmeldingsformulier.
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze
website www.sprinkhanen.nl Ook kun je ons
vinden op facebook, Twitter en digiDIEK
Vragen ? f.buiting2@upcmail.nl

AGENDA
Als de datum van uw activiteiten bekend is, geef
die dan ook door aan de redactie van Nieuw-sDijk.
Een ieder kan daarmee tijdig rekening houden.
13
14
11
8
14

apr.
apr.
mei
juni
juni

21
13
17
21

juni
juli
juli
juli
t/m 22 juli
aug. okt.
nov. dec. dec. -

23
25
23
13
16

-

boswerkdag
Kringdag Schutterij
boswerkdag
boswerkdag
avond “Vrienden van Sprinkhanen”. Gast: Youri Mulder
Nieuw-s-Dijk nr. 403
boswerkdag
bliksemactie D.E.S.
Schuttersfeest 2019
Nieuw-s-Dijk nr. 404
Nieuw-s-Dijk nr. 405
D.E.S. op concours
Nieuw-s-Dijk nr. 406
voorspeelavond D.E.S.

Nieuw-Dijk op internet: www.digiDIEK.nl

Kledingactie voor de schutterij
bel: fam. Jansen, tel. 0316 – 531770
Of breng je kleding naar de kledingcontainer op
het schietterrein aan de Smallestraat
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