nummer 388, 7 april 2017
Nieuw-s-Dijk wordt gratis huis aan huis bezorgd,
tegelijk met Samen Onderweg of 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 maandag
15 mei. U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag
8 mei inleveren bij Cecile Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl
VAN DE REDACTIE
In verband met een extra berichtgeving van het
kerkbestuur, wordt de volgende Nieuw-s-Dijk op
maandagavond 15 mei bezorgd, i.p.v. op 12 mei.

ZWERFBOEKENKAST IN DE MEIKEVER
Openingstijden zwerfboekenkast in de Meikever
De zwerfboekenkast in de Meikever, onze
"dorpsbibliotheek", begint goed gevuld te raken.
We hebben nu ruim 1000 boeken in de kast staan,
echt van alles wat en ook voor elk wat wils.
Streekromans,
detectives,
jeugdboeken,
kookboeken, strips, Nederlandse literatuur het is
er allemaal.En we hebben ook een grote
verzameling maandbladen zoals Landleven,
Noaber, Op Pad, Plus enz. enz.
Omdat we helemaal geen administratie bij hoeven
houden kan iedereen boeken of tijdschriften
komen lenen als de Meikever open is. Ga gewoon
eens neuzen in de boekenkast en als je een leuk
boek ziet wat je wilt lezen: gewoon meenemen en
lekker gaan lezen. En als het boek uit is:
terugbrengen of doorgeven aan een ander. Maar
op vakantie achterlaten in een andere
zwerfboekenkast is ook prima.
De openingstijden van de Meikever en
zwerfboekenkast zijn :
dinsdag
09.30 tot 12.00 uur,
seniorengroep om de andere week
19.30 tot 21.00 uur, jeugdwerk
woensdag
14.00 tot 15.30 uur, kookgroep
donderdag
20.00 tot 21.30 uur, jeugdwerk
zaterdag
10.00 tot 17.00 uur, jeugdwerk
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Boeken over? Niet weggooien maar weggeven
aan de kringloop of een zwerfboekenkast.
Wij zijn nu op zoek naar "grote-letter"boeken, daar
is veel vraag naar. Boeken brengen mag altijd en
anders willen we ze ook wel komen ophalen.
Gerard Minke
de Pontilaan 1
telefoon 295260

JEUGDWERK
Probleem leiding nieuw Jeugdwerk seizoen
Beste ouders, vrijwilligers en inwoners van NieuwDijk,
Voor het komende Jeugdwerkseizoen (vanaf
september) voorzien wij een groot probleem in de
leiding voor de zaterdagmiddag 2 groep (groep 7
en 8, 15:30 – 17:00 uur). Zoals het er nu uitziet is
er géén beschikbare leiding meer en kan er geen
groep worden gegeven.
Als bestuur willen wij een oproep doen aan alle
inwoners van Nieuw-Dijk. Wie wil er Jeugdwerk
komen geven op deze groep? Dit mag
bijvoorbeeld ook één keer per 2 weken of één
keer per maand.
Zonder leiding zal deze groep volgend jaar niet
draaien. Dit zal teleurstellend zijn voor de kinderen
en voor het Jeugdwerk.
Wij als bestuur zullen er alles aan doen om deze
groep ook naar het Jeugdwerk te laten gaan, maar
zonder leiding gaat dat niet lukken.
Informatie
en
aanmeldingen
Boerstal.(eboerstal@hetnet.nl)

via

Eric

Namens het bestuur Jeugdwerk Nieuw-Dijk

KONINGSDAG DONDERDAG 27 APRIL 2017
Het oranjecomité organiseert ook dit jaar weer een
feestprogramma voor alle kinderen, hun ouders en
belangstellenden uit Nieuw-Dijk. 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
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10.30 uur:
11.00 uur:
11.00 uur:

Start
officiële
gedeelte
en
prijsuitreiking versierde fietsen.
Start feestprogramma voor alle
Nieuw-Dijkse jeugd.
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.
Bij slecht weer hebben we een aangepast
feestprogramma.
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.
Beachvolleybaltoernooi
Na
4
succesvolle
edities
van
het
beachvolleybaltoernooi
op
Koningsdag
organiseert het Oranjecomité Nieuw-Dijk dit
gezellige toernooi ook dit jaar weer! Als jouw
team uit minimaal 4 personen bestaat, kun je je
aanmelden via het aanmeldings- formulier op de
website:
http://oranjecomite-nieuwdijk.webnode.nl/beachvolleybal/
Inschrijven is mogelijk t/m 7 april.
We willen er vooral een gezellige dag van maken,
waarbij de sportiviteit een belangrijke rol speelt.

Beachparty
Voor de oudere jeugd vanaf groep 6 tot en met de
leeftijd van 16 jaar organiseren wij op woensdag
26 april een beachparty van 19.00-21.00 uur op
het strand bij Tante Dies.
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.
- er staat een toiletwagen, zodat jullie niet in
het café hoeven te zijn.
- gratis deelname
Oranjecomité Nieuw-Dijk

Nieuw-Dijk op internet: www.digiDIEK.nl
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D.E.S.
Terugblik jaarvergadering
Woensdag 30 maart was de jaarvergadering.
Daarbij werd het jaarprogramma vastgesteld en
kwam ook de bestuursverkiezing aan de orde.
Penningmeester William Boerstal was herkiesbaar
en werd ook weer herkozen.
Anja Lohschelder en Berna Rosmulder stopten
met hun bestuurswerk en werden bedankt door
voorzitter Tom Kluitman voor hun jarenlange inzet
voor de vereniging.
Ook wenste hij de nieuwe bestuursleden, Cor
Bolck en Mark Pouwels, veel succes.
De nieuwe samenstelling van het bestuur:
Voorzitter
Tom Kluitman
Secretariaat
Ingrid Berendsen
Penningmeester
William Boerstal
Bestuurslid
Cor Bolck
Bestuurslid
Mark Pouwels
Terugblik Musicalconcert
Zondag 2 april was het musicalconcert in zaal
Steak’m. Vocaal, de slagwerkgroep van D.E.S. en
fanfare D.E.S. verleenden hun medewerking.
Daarnaast waren er gastoptredens van Tijn
Jacobs en Hennie Pouwels.
De bezoekers genoten volop van de prachtige
optredens met muziek uit populaire musicals zoals
Grease, Joseph en Lion King. Op een groot
scherm werden bijbehorende beelden vertoond.
Via Youtube en Facebook van D.E.S. kunt u met
foto’s en filmpjes nagenieten van deze mooie
morgen: http://www.fanfaredesnieuwdijk.nl
Ook huldigde voorzitter Tom Kluitman een aantal
trouwe leden:
Lisanne Amting
10 jaar lid
Roy Amting
10 jaar lid
Debbie Welling
25 jaar lid
Gonnie Bolck
40 jaar lid
Bennie Berendsen 40 jaar lid
Hetty Schlief
45 jaar lid
De jubilarissen werden bedankt voor hun
jarenlange inzet en ontvingen een mooie
oorkonde en een bos bloemen. En natuurlijk een
‘Lang zullen ze leven’ van D.E.S.
Spelenderwijsorkest is gestart
Een grote groep enthousiaste kinderen uit groep 5
t/m 8 is inmiddels gestart met dit projectorkest. In
12 repetities werken zij met dirigent Edwin
Rosmulder toe naar een echt concert.
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Het project is een initiatief van Kunstwerk!
Het Musiater, Harmonie de Club, DES Nieuw-Dijk
en
Welcom
om
muziekles
bij
basisschoolleerlingen te promoten.
Komende activiteiten
De komende weken ziet en hoort u D.E.S.
regelmatig. De fanfare maakt muziek met de
Palmpaasoptocht, de Kringdag, Koningsdag en
tijdens de intocht van de Avondvierdaagse.

SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Vrijdag 21 april 2017 Ledenvergadering
schutterij
Op vrijdagavond 21 april 2017 zal de schutterij
een ledenvergadering houden. Evenals vorig jaar
zal deze vergadering de ledenvergadering van 3
weken voor het schuttersfeest vervangen. In deze
vergadering zal onder andere teruggekeken
worden naar een aantal evenementen die
geweest zijn en wordt vooruit gekeken naar wat
komen gaat zoals de kringdag komende zondag
en het landjuweel in Oud-Dijk. Verder zal de
begroting voor 2017 worden behandeld en zal de
uitslag van de enquête en het standpunt van het
bestuur omtrent de datum van het schuttersfeest
in de toekomst worden besproken. De status
rondom de organisatie van het Bielemantreffen in
2018 komt voorbij en zijn er diverse mededelingen
en ontwikkelingen die we graag met onze leden
delen.
We willen daarom onze leden oproepen om bij
deze vergadering aanwezig te zijn. De
vergadering is om 20.00 uur bij Steak’m.
U bent van harte welkom.
Zondag 23 april Kringdag 2017 te Greffelkamp
Voor de volledige schutterij inclusief DES is de
kringdag van Montferland het eerste evenement
van het jaar dat we ons van onze beste kant
kunnen laten zien. Dit jaar ligt de organisatie in
handen van schutterij St. Martinus te Greffelkamp.
Kringdagen zijn topdagen. Kleinschalig, dicht bij
huis, mooi weer, gezelligheid, mooie wedstrijden.
Een hapje, drankje en muziek. Kortom alles wat
een schutter kan gebruiken om er een mooie dag
uit van te maken. We hopen dan ook u allen te
kunnen verwelkomen om als schutter deze dag te
bezoeken en onze koningen en koninginnen te
ondersteunen in hun strijd om kringkoning 2017.
Het programma ziet er als volgt uit.
•
09.15 uur: Ontvangst genodigden
•
10.15 uur: Commandantenbespreking
•
11.00 uur: Opening op het buitenterrein
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•

11.30 uur: Start defileren, aansluitend
marcheren
•
13.00 uur: Aanvang wedstrijden
•
17.30 uur: Prijsuitreiking/installatie van de
nieuwe koningen
Tijden onder voorbehoud
Het volledige evenement vindt plaats rondom de
feesttent in Greffelkamp op het feestterrein van St.
Martinus gelegen aan de Manhorstweg 3.
De volledige schutterij dient dus uiterlijk om 10.45
uur aanwezig te zijn.
Voorafgaande aan de Kringdag wordt er op
zaterdagavond 22 april vanaf 20.00 uur het
“Kleintje Schutterfeest” gevierd in de feesttent aan
de
Manhorstweg
met
medewerking
van
Anderkovver
(zie www.anderkovver.nl). St.
Martinus Greffelkamp stelt het op prijs dat u ook
bij dit feest aanwezig kunt zijn en heet u van harte
welkom (entree € 8 in de voorverkoop en € 10 aan
de deur).
Voor meer informatie zie ook de website van St.
Martinus: www.stmartinusgreffelkamp.nl
Maandag 24 april kleding / schuttershesjes
pasavond
Daags na de kringdag, is de jaarlijkse pasavond.
Deze is op maandagavond 24 april 2017 om 19:00
uur.
Voor wie is deze pasavond bedoeld?
Voor alle schutters en functionarissen, die
vinden dat hun huidige kleding niet meer perfect
zit. We kunnen dan kijken of we het alsnog op
maat kunnen maken.
Voor alle leden die graag als schutter mee
willen lopen tijdens het Schuttersfeest en op
andere evenementen, en nog geen hesje hebben.
Voor de jongeren die voor het
Schuttersfeest 16 jaar worden en weten dat ze
dan lid worden en met de prachtige stoet naar
Didam trekken.
Voor degene die een nieuwe pet nodig
heeft.
Om voor nieuwe schutters voldoende hesjes klaar
te hebben hangen op die avond, willen wij
iedereen vragen, die niet meer mee gaat lopen
met de Schutterij, het hesje in te leveren bij Ans
Kraus. Bel haar even van te voren : 0316-226077.
Het zou dus ideaal zijn, dat je het hesje voor 24
april bij haar brengt.
Hoor je bij één van de doelgroepen die hierboven
beschreven staan, kom dan op 24 april naar de
pasavond bij Ans Kraus, Smallestraat 6 in NieuwDijk, vanaf 19:00 uur.
6
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Let op:
Vanaf dit jaar is er maar 1 pasavond! Houd hier
aub rekening mee! Na deze datum gaat de de
bestelling voor nieuwe hesjes de deur uit om deze
op tijd klaar te hebben voor schuttersfeest.
Nabestellen is niet mogelijk.
V.V. SPRINKHANEN
Programma Sprinkhanen 1
9 april
Sprinkhanen 1 – Kilder 1
aanvang: 14.00 uur
15 april
Sprinkhanen 1 – sv Loil 1
Paaszaterdag 17.00 uur
17 april
VVG’25 1 – Sprinkhanen 1
2e Paasdag 14.00 uur
23 april
Sprinkhanen 1 – VIOD 1
aanvang: 14.00 uur
30 april
Angerlo Vooruit 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.00 uur
7 mei
Sprinkhanen 1 – Ulftse Boys 1
aanvang: 14.00 uur
14 mei
’t Peeske 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.00 uur
Programma Sprinkhanen 2
9 april
30 april
7 mei
14 mei

Sprinkhanen 2 – sv Loil 2
aanvang: 10.30 uur
OBW 3 – Sprinkhanen 2
aanvang: 12.00 uur
Sprinkhanen2 - Warnsveldse Boys4
aanvang: 10.30 uur
Sprinkhanen 2 – Concordia Wehl 4
aanvang 10.30 uur

Schoolvoetbaltoernooi
Op goede vrijdag 14 april zal Sprinkhanen voor de
12e keer het gemeente Montferland schoolvoetbal
organiseren; door de drukte zal er enige overlast
zijn. We hopen op uw begrip.
Avond Vrienden van Sprinkhanen
De jaarlijkse vergadering van de vrienden van
Sprinkhanen is dit jaar op vrijdag 28 april 2017.
Ook zal er weer een speciale gast zijn. Alle
vrienden krijgen een uitnodiging thuis.
Nieuwe leden
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.
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Ook Senioren leden zijn uiteraard van harte
welkom.
Opgeven
kan
bij
Frank
Buiting
f.buiting2@chello.nl of 06-21677288
Onderaan op de nieuws pagina van onze website
zie je ook een aanmeldingsformulier.

Laatste uitslagen en nieuws items, meld je aan op
twitter via onze website.
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze
website www.sprinkhanen.nl Ook kun je ons
vinden op facebook.
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.
21
apr. ledenvergadering Schutterij
bij Steak’m
23
apr. Kringdag Montferland
Schutterij St. Martinus
Greffelkamp
13
mei
boswerkdag V.L.N.
10
juni
boswerkdag V.L.N.
24
juni
Landjuweel St. Isidorus
t/m 25 juni
8
juli
boswerkdag V.L.N.
16
juli
Schietwedstrijden Schutterij
23
juli
Jaarvergadering Schutterij
bij Steak’m
30
juli
Schuttersfeest 2017
t/m 31 juli
14
okt.
Bielemantreffen, Pannerden
5
nov. DES uitwisselingsconcert in
Alphen

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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