
Wie doet nu wat in Nieuw-Dijk? 
Door alle ontwikkelingen in Nieuw-Dijk (sluiting Antoniusschool, sluiting Kerk, 
afstoten De Meikever door gemeente Montferland) zijn er afgelopen jaren nieuwe 
initiatieven en overlegvormen in Nieuw-Dijk ontstaan. Wij zijn ontzettend trots dat 
een grote groep vrijwilligers er samen de schouders onder zetten en bouwen aan een 
nog leuker en leefbaarder dorp. Het lijkt ons goed om u een beknopt overzicht te 
geven van wie nu wat doet in Nieuw-Dijk. Let op, het overzicht is natuurlijk verre 
van compleet, er ontbreken vele vrijwilligers maar bij deze mensen kunt u terecht 
voor meer informatie. 
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 Stichting Dorpsvoorziening 
Nieuw-Dijk 

Vereniging Leefbaar 
Nieuw-Dijk Voorzittersoverleg

bestuur bestuur
Henk Strijbis CV de 11jes André Polman
Jan Moorman Meikamerbosploeg

Irma Kluitman Jeugdwerk Nieuw-Dijk José Peters
Robby de Reus digiDiek

buurtverbinders Schutterij St Antonius Ronnie Derksen
Ceciel Raben

Activiteitencommissie Stanny Baakman Gabrielparochie Wilma Beursken
Ine Tempel

Theo Derksen Leefbaar Nieuw-Dijk Jeroen Rosendahl
Theo Jansen

Onderhoudscommissie Glenn Duis VV Sprinkhanen Frans van Vugt
Willem Wolters

Ans Kraus Fanfare Des Tom Kluitman



Stichting Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk 

Het doel van deze nieuwe stichting is het exploiteren, beheren en onderhouden van 
een voorziening waar activiteiten voor de dorpsbewoners plaatsvinden. Deze 
stichting neemt binnenkort de Meikever over van de Gemeente Montferland. De 
stichting beperkt zich tot de voorziening en de activiteiten die in deze voorziening 
plaatsvinden. De stichting zal optreden als verhuurder van de ruimtes in de 
Meikever. De bezettingsgraad van de Meikever is na sluiten van de Antoniusschool te 
laag voor een positieve exploitatie. We zullen nieuwe activiteiten moeten gaan 
ontwikkelen als we de Meikever ook op termijn voor Nieuw-Dijk willen behouden. 
Hiervoor wordt een activiteitencommissie opgericht. Het onderhoud zullen we ook 
zelf moeten gaan organiseren. Hiervoor wordt een onderhoudscommissie opgericht. 
Voor beide commissies zoeken we nog vrijwilligers. Bestaande gebruikers zoals het 
Jeugdwerk kunnen overigens gewoon gebruik blijven maken van de Meikever en 
nieuwe gebruikers zijn van harte welkom! 
  

Het bestuur van de stichting …….. 
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Activiteitencommissie 

tekst en plaatjes volgt later    
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Onderhoudscommissie  

tekst en plaatjes volgt later    
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Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk 

Vereniging Leefbaar Nieuwdijk (VLN) stimuleert de leefbaarheid van het gehele 
dorp, behartigt de belangen van alle dorpsbewoners en is spreekbuis naar externe 
partijen zoals de media en gemeente Montferland.  

De activiteiten van digiDIEK en het onderhoud van het Meikamerbos vallen ook onder 
VLN. Voor al uw vragen over ‘dorpsaangelegenheden’ kunt u terecht bij de leden van 
VLN of bij de buurtverbinders. Zij zullen zorgen dat uw vraag op de juiste plek 
komt.  

VLN is ook gesprekspartner van de Gemeente Montferland voor het nieuwbouwplan 
op de locatie van de Antoniusschool.  VLN zal binnenkort ook een werkgroep starten 
die gaat onderzoeken of de kerk gebruikt kan worden voor andere toepassingen. 
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Verenigingen en voorzittersoverleg 

Nieuw-Dijk kent een rijk verenigingsleven waar we erg trots op zijn. Ook de 
individuele verenigingen en de Gabriëlparochie krijgen te maken met demografische 
en maatschappelijke ontwikkeling die voor hen gevolgen hebben.  

Door met elkaar samen te werken bundelen we de krachten, mensen en middelen en 
staan we veel sterker naar de toekomst. Op initiatief van VLN is vorig jaar het 
voorzittersoverleg gestart.   

In dit overleg worden de verenigingszaken verbonden aan de leefbaarheid van 
Nieuw-Dijk en de belangen van alle dorpsbewoners. De verenigingen blijven 
overigens zelfstandig en houden hun eigen ‘eigenheid’. 
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Meikamerbosploeg  

tekst en plaatjes volgt later    
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digiDIEK 

tekst en plaatjes volgt later    
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