nummer 400, 7 december 2018
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 22
februari 2019. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 18 februari inleveren bij Cecile
Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE
De redactie van Nieuw-s-Dijk wenst u allen
Prettige Kerstdagen en een gezond en
voorspooedig 2019.
AANKONDIGING
ZekerWeten diagnostiek@Rijnstate:
Nieuwe prikpost in Nieuw-Dijk

Arnhem, 20 november 2018
Om het onze klanten in en rond de Gemeente
Montferland zo gemakkelijk mogelijk te maken,
opent ZekerWeten, diagnostiek@rijnstate op
donderdag 6 december aanstaande een nieuwe
prikpost in Nieuw-Dijk. Deze prikpost bevindt zich
in Dorpshuis De Meikever aan de Smallestraat 42
in
Nieuw-Dijk.
Er
is
een
ruime
parkeergelegenheid.
Openingstijden
donderdag 09.30-10.00 uur (met uitzondering van
27 december 2018)
U kunt bij ons terecht voor bloedafname
aangevraagd door huisarts of verloskundige en
voor het inleveren van materialen voor
laboratorium onderzoek.
Neem uw Rijnstatekaart of ID-kaart mee.
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Over ZekerWeten
Soms vindt een huisarts of verloskundige het
nodig om in het belang van uw gezondheid verder
diagnostisch onderzoek te laten doen.
Voorbeelden
hiervan
zijn;
bloeden
urineonderzoek, röntgenfoto’s, weefselonderzoek,
longfunctieonderzoek of een hartfilmpje.
U mag zelf kiezen waar en door wie u
diagnostisch onderzoek laat uitvoeren. Kiest u
voor ZekerWeten, dan gaat u voor snelheid en
gemak, maar bovenal voor de beste diagnostische
expertise omdat ZekerWeten verbonden is aan
topklinisch ziekenhuis Rijnstate.
ZekerWeten heeft meerdere locaties, ook bij u in
de regio! Bezoek onze website www.
Zekerweten.nl voor meer informatie over
onderzoeken en locaties.
Toevoeging bericht prikpost:
Naar aanleiding van dit bericht op Digi-Diek kwam
er de vraag of mensen die vanuit het Slingeland
Ziekenhuis geprikt moeten worden, hier ook
terecht kunnen en zo ook de vraag over de
Trombosedienst.
Slingeland Ziekenhuis:
ZekerWeten/Rijnstate prikt in de Meikever ook de
mensen die geprikt moeten worden vanuit het
Slingeland Ziekenhuis.
Bij voorkeur neemt men dan de Rijnstate kaart
mee. Als zo'n kaart niet beschikbaar is dan is een
geldige ID kaart voldoende.
Naast het bloedprikken zijn monsters voor
urinekweek en/of wondkweek ook af te geven voor
zowel Rijnstate als voor Slingeland.
Trombosedienst:
ZekerWeten/Rijnstate prikt bij de Meikever alléén
voor
de
trombosedienst
van
Nijmegen/Arnhem/Zevenaar, dus niet voor de
trombosedienst van Doetinchem.
Indien men hiervan gebruik wil maken, kan dit wel
op
maandag
of
donderdag
in
Gezondheidscentrum Didam.
Heb je hierover nog vragen bel dan met
ZekerWeten/Rijnstate
Telefoonnummer:

088 - 005 7440
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DORPSHUIS
VERBOUWD!

DE

MEIKEVER

WORDT

Elke zaterdag zijn een aantal gedreven vrijwilligers
keihard aan het werk om de verbouwing van de
Meikever te realiseren.
Op dit moment is de bouwploeg bezig in de
Meikever, bestaande uit o.a. Chiel Derksen – York
Scheerder – Alwin Peters – Maarten Berendsen –
Henk Kraus onder leiding van Theo Jansen. Ze
hebben echt ontzettend hard gewerkt en maken
inmiddels flinke vorderingen:
De plafonds in de vergader- activiteiten-,
kleedkamers en opbergruimtes en de hal zijn
vernieuwd en zo goed als gereed. Tevens zijn alle
(energieverslindende) verlichtingsarmaturen in
bovengenoemde
ruimtes
vervangen
door
(energiezuinige) LED verlichting. Het uiteindelijke
doel is om met z’n allen te werken aan een
gezellig, maar ook een meer duurzaam gebouw
voor de toekomst.
Verder wordt er op dit moment gewerkt aan de pui
voor de nieuwe hoofd entree. Woensdag 5
december wordt het beton gestort en zaterdag 8
december wordt de pui geplaatst.
In overleg wordt ook op korte termijn de doorbraak
van de hal naar de grote vergaderruimte
opgepakt. Hier komt een kozijn met dubbele
deuren.
Komende weken wordt er ook gewerkt aan de
afwerking van de nieuwe gipswanden tussen de
vergaderruimtes. Hier komt dan ruimte voor een
digibord (afkomstig uit de school).
Naast de bouwactiviteiten zijn er inmiddels ook
schoonmaakploegen opgericht met de vrijwilligers
die zich hebben opgegeven tijdens de dag van
Ons Dorp. Dit onder de bezielende leiding van
Thea Wolters. Het bestuur is bijzonder trots op de
vele vrijwilligers die steeds weer belangeloos klaar
staan om het dorpshuis de Meikever om te
toveren naar een echt Dorpshuis.
Hiervoor onze hartelijk dank!
Het bestuur Stichting Dorpsvoorziening
Mocht je hierover vragen hebben of wil je het
Dorpshuis de Meikever huren neem dan contact
op met ons 06 125 46418
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INFORMATIEPUNT NIEUW-DIJK
Inmiddels draaien we alweer 6 weken ons
informatiepunt Maak Nieuw-Dijk Meester in de
Meikever. Het loopt goed!
Elke dinsdagmorgen komen allerlei vragen bij ons
binnen op het gebied van wonen, vervoer en
welzijn. Naar aanleiding van deze vragen ontstaan
er ook mooie initiatieven en samenwerking.
Inmiddels is er al een wandelgroep gestart en
wordt er gewerkt aan het opzetten van samen
eten na de seniorenmorgen. Ook de individuele
hulpvragen worden gesteld. Het varieert van hoe
men zich thuis beter kan redden (met of zonder
hulp), meer kan bewegen of hoe men kan
deelnemen aan activiteiten in het dorp. Samen
bekijken we wat precies de vraag of het probleem
is en of we u kunnen helpen met het vinden van
een oplossing. En gelukkig komen er ook mensen
die hun hulp aanbieden. We zijn er blij mee.
Kom gerust eens langs. Elke dinsdag van 9.30 tot
11.30 uur zit er iemand van Sociaal Team,
Welcom en een digiDIEK-er in het informatiepunt
in de Meikever.
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SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Schuttersdag, zaterdag 5 januari 2019 !!
Het programma ziet er als volgt uit:
17.30 uur: Verzamelen van de schutterij bij
zalencentrum “Steak’m” voor een korte rondgang
door de kern van Nieuw-Dijk.
18.00 uur: Schuttersviering. Aansluitend zullen er
optredens van de majorettes en de trommelgroep
plaatsvinden in zalencentrum “Steak’m’’.
19.30 uur: Huldiging van jubilarissen, die 25, 40,
50 of 60 jaar lid van de schutterij zijn. DES zorgt
voor de muzikale begeleiding.
20.45 uur: Einde huldigingsceremonie.
21.00 uur: Muzikale avond met medewerking van
Vision.
00.30 uur: Afsluiting van de schuttersdag.
Wij hopen u te mogen begroeten op 5 januari a.s..
Het bestuur wenst u en uw familie alvast prettige
Kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een
voorspoedig 2019 toe.
Kleding / Pasavond schutterij :
Op 7 januari 2019 zal de ENIGE pasavond
plaatsvinden. Op deze avond kunnen schutters
(OOK ALS JE IN 2019 LID GAAT WORDEN) een
hesje aan laten meten, of kunnen schutters
waarvan het hesje te krap of te wijd is geworden,
het hesje weer op maat laten maken. Dit geldt
natuurlijk ook voor de kleding van de
functionarissen van de schutterij.
De laatste jaren blijkt dat het toch nog vaak
voorkomt dat leden vlak voor het schuttersfeest
nog iets vermaakt willen hebben, of zelfs bij Ans
aankloppen voor een nieuw hesje. Met de
wetenschap dat het maken van een hesjes zo’n 8
weken duurt, begrijp je dat het niet mogelijk is om
dan nog iets te regelen.
Dus zorg ervoor dat je vόόr 7 januari je hesje of
ander kostuum weer eens hebt aangetrokken,
zodat je tijdig weet of je kleding nog past.
Wij willen de leden er ook nog eens op wijzen dat
het niet de bedoeling is om het hesje uit te lenen
aan iemand anders. Draag je je hesje niet meer,
lever dan je hesje in bij Ans, zodat een andere
schutter het weer kan gaan dragen. Indien
mogelijk kan het hesje voor iemand anders
5
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vermaakt worden, dat bespaart de Schutterij
weer de aanschaf van een nieuw hesje (wat toch
zo’n 350 euro kost).
De pasavond is bij Ans Kraus aan de Smallestraat
nr. 6 en begint om 19.00 uur.
Indien je verhinderd bent, maar wel langs wilt
komen voor je kleding, neem even contact op met
Ans (Tel. 0316-226077).
Met vriendelijke schuttersgroet,
Bestuur van schutterij St. Antonius

D.E.S.
Kerstconcert
Dit jaar is er weer een Kerstconcert. Dit concert is
op zondagavond 16 december en begint om 19.30
uur in zaal "Steak’m". Op het programma staan
optredens van Vocaal en het Gemengd Koor. Ook
de fanfare en de slagwerkgroep van D.E.S. treden
op.
Elk gezelschap brengt een blok met kerstrepertoire.
Gezien het mooie programma kan Nieuw-Dijk weer
een prachtige muzikale avond verwachten. We
hopen veel publiek te begroeten.
De toegang is vrij en de organisatie is in handen
van D.E.S.
Voorspeelavond
Op
maandagavond
17
december
sluit
muziekvereniging D.E.S. het muzikale jaar af met
een voorspeelavond in zaal Steak’m. Er zijn
optredens van de leerlingen maar ook van de
‘grote’ muzikanten: in kleine groepjes treden ze
op en spelen lichte muziek.
Het belooft een hele leuke en gevarieerde avond
te worden.
De avond begint om 19.30 uur en de toegang is
vrij. U bent van harte welkom.
Muziekproject volwassenen
D.E.S. gaat in het nieuwe jaar muziekles
introduceren
voor
volwassenen.
Dit
zijn
groepslessen waarbij volwassenen, zonder
muziekkennis of ervaring, direct op een instrument
starten met aangepaste muziek. Het instrument
krijgt u in bruikleen van D.E.S.
Onze dirigent, Jilt Jansma, heeft al veel goede
ervaringen met dit project opgedaan. Wie heeft er
zin om mee te doen? Voor meer informatie:
voorzitter Tom Kluitman, 06-53 42 51 55, of via
mailadres: fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
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Terugblik optredens
De muzikanten van D.E.S. waren in november
regelmatig te zien en te horen: de slagwerkers bij
de optocht van St. Maarten, de fanfare bij
pronkzitting en de slagwerkgroep trad de dag erna
op bij de kinderpronkzitting. Ook bij de intocht van
Sinterklaas klonken de sinterklaasliedjes van
D.E.S. in zal Boszicht.
Op 30 november trouwde onze trompettist en
bestuurslid Mark Pouwels met Jessica Spronk.
D.E.S. bracht het bruidspaar een mooie serenade.
Nogmaals gefeliciteerd!
Terugblik concert D.E.S. op de Franse toer
Zaterdag 27 oktober was zaal Steak’m sfeervol
aangekleed in Franse sfeer. Het publiek genoot
van het mooie programma van de fanfare en de
slagwerkgroep, en van de wijn en de Franse
hapjes.
De aankondigingen en de bijbehorende acts door
de toneelgroep van K.V.G. zorgden voor veel
hilariteit in de zaal. Het was een zeer geslaagde
avond.
Accordeonist Harry IJsveld, toneelgroep: Henk en
Ria Engelen, Tonnie Tiemes, Annet Wolters, Dinie
Kluitman, Marieke en Wilma Vermeulen, Marianne
Snelting, nogmaals bedankt voor jullie inzet.
Kerstwens
Tenslotte willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de samenwerking en de steun in het afgelopen jaar. Wij wensen u fijne feestdagen toe en alle
goeds voor 2019!
Dirigenten,
bestuur
en
leden
van
muziekvereniging D.E.S.
V.V. SPRINKHANEN
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 1
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur
9 dec.: Keijenburgse Boys 1 – Sprinkhanen 1
16 dec.: Sprinkhanen 1 – Ulftse Boys 1
23 dec.: Sprinkhanen 1 – KSH1
(onder voorbehoud)
20 jan.: Sprinkhanen 1 – AD’69 1
27 jan.: Zeddam-St. Joris 1 – Sprinkhanen 1
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 2
10 feb.: Sprinkhanen 2 – Angerlo Vooruit 2
aanvang: 10.30 uur
17 feb.: Arnhemia 3 – Sprinkhanen 2
aanvang: 11.30 uur
10 mrt.: Sprinkhanen 2 – Elsweide 2
aanvang: 10.30 uur
17 mrt.: DCS 4 – Sprinkhanen 2
aanvang: 10.00 uur
7
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Agenda activiteiten commissie
1e helft seizoenafsluiting
20 dec. 2018
KerstBingo
22 dec. 2018
Meikamerloop 1
30 dec. 2018
Boerenkooltoernooi
6 jan. 2019
Darten 2019
20 jan. 2019
Meikamerloop 2
27 jan. 2019
Pokeravond
1/8/15/22 feb. 2019
Meer info op onze site.

Kerstbingo
Zaterdag 22 december Kerstbingo in de kantine
Van Sprinkhanen met leuke prijzen.
Iedereen is van harte welkom, de kantine is open
vanaf 19.00 uur.
Aanvang Bingo: 20.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie op 1 januari
Op 1 januari houden we onze nieuwjaarsreceptie
zoals al jaren de traditie is. Deze dag worden de
jubilarissen in het zonnetje gezet en zal bekend
worden gemaakt wie de Sprinkhaan van het jaar
is. Voorafgaand aan de receptie zal om 12:00 uur
de wedstrijd Sprinkhanen 1 tegen een
samengesteld team van Sprinkhanen worden
gespeeld.
Sprinkhanen wenst iedereen fijne Kerstdagen
en een gezond en sportief 2019
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
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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.
17
17

dec.
dec.

-

16
28

dec.
dec

-

2019
1
jan.

-

5
7
11
3
14
21

jan.
jan.

-

feb.
mrt. t/m 5 mrt.
apr. juli
t/m 22 juli

voorspeelavond D.E.S.
deelnemersvergadering
CV de 11jes
kerstconcert D.E.S.
Workshop Carnavalswagen
bouwen
nieuwjaarsreceptie
Sprinkhanen
Schuttersdag Schutterij
pasavond hesjes en kleding
Schutterij (i.p.v. april)
jaarvergadering CV de 11jes
Carnaval 2019
Kringdag Schutterij
Schuttersfeest 2019

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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