nummer 403, 21 juni 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 23
augustus. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 19 augustus inleveren bij Cecile
Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

INFORMATIEPUNT NIEUW-DIJK

U heeft er vast van gehoord! U heeft er vast
over gelezen!
Maar wat is het en wat kun je ermee?
Samen naar de markt. Samen een ommetje
maken of een hapje eten. Samen klusjes in huis
doen. Samen zorgen dat iedereen weer zo
plezierig en lang mogelijk kan blijven wonen in ons
dorp: dat is waar Informatiepunt Nieuw-Dijk om
draait!
Een team van vrijwilligers van digiDIEK en
medewerkers van Welcom en gemeente
Montferland staat voor u klaar om u te helpen
uzelf weer te redden.
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Voor van alles! Denk aan vragen op het gebied
van zorg, wonen, vervoer, bewegen en eten:
- Ik heb moeite om mijn huis op orde te
houden. Wat nu?
-

Ik kan niet meer zelf naar de winkel. Hoe
moet dat nu? Wie kan mij helpen?

-

Ik merk dat ik steeds meer thuis zit en dat
vind ik niet fijn. Wat kan ik daar aan doen?

-

Ik moet meer bewegen om gezond te
blijven. Hoe kan ik dat regelen?
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Samen met u zoeken we naar een passende
oplossing. Door de vlotte samenwerking op de
Diekse werkvloer kunnen activiteiten snel worden
opgezet en helpen we om mensen zelf weer de
regie te krijgen over hetgeen wat belangrijk voor
hen is. De eerste succesverhalen zijn al een feit:
het Samen Eten of Samen Wandelen met het
Dieks Ommetje groepje.
Hoe komt u in contact met ons?
Het
Informatiepunt
Nieuw-Dijk
is
elke
dinsdagochtend van 9:30 uur tot 11:30 uur
geopend in de Meikever. Een Diekse vrijwilliger,
een medewerker van Welcom en een medewerker
van het sociaal team van gemeente zijn daar.
Bovendien zijn wij bereikbaar via e-mail
infopuntnieuwdijk@gmail.com .
Ook telefonisch te bereiken op 06-18894101 en
via Whatsapp. Wij streven ernaar om binnen 1
werkdag te reageren.
Let op: vanaf 2 juli tot 20 augustus zijn wij niet in
de Meikever aanwezig. Uiteraard wel via mail,
telefoon en Whatsapp bereikbaar.
De vrijwilligers van Informatiepunt Nieuw-Dijk /
digiDIEK
Ceciel Raben, Ine Tempel, Marianne Derksen en
Willem Wolters

MUZIEKVERENIGING D.E.S.
Muziekprojecten
D.E.S.
heeft
momenteel
twee
mooie
muziekprojecten: op maandagmiddag krijgen
kinderen van groep 5 en 6 muziekles in de
Meikever en inmiddels is ook het project voor
volwassenen gestart met 6 deelnemers. Wilt u ook
nog meedoen bij de volwassenen? Bel met
voorzitter Tom Kluitman, 06 - 53 42 51 55, of mail
naar mailadres: fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
Komende activiteiten
Het schuttersfeest komt weer in zicht. Om goed
voor de dag te komen, worden de walsen en
marsen extra geoefend.
In het najaar, op 23 november, gaat de fanfare op
concours. Er wordt al gerepeteerd met
verschillende muziekstukken om een goede keuze
te kunnen maken voor dit optreden.
Terugblik Examens
In het voorjaar slaagden Kai Vastbinder en Sen
Visser voor hun diploma B. De slagwerkers
volgden met veel plezier hun lessen bij Edwin
Rosmulder. Van harte gefeliciteerd met het mooie
resultaat.
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Terugblik mini-concert
Afgelopen zondag lieten de deelnemers van de
muziekprojecten enthousiast hun vorderingen
horen: ze speelden samen met hun groep en met
fanfare D.E.S. De leiding was in handen van
Henrite Rusch en Jilt Jansma.
Aan het eind van het concert kregen de kinderen
ook hun diploma uitgereikt. Van harte
gefeliciteerd.
Bliksemactie
In juli is weer de jaarlijkse collecte. De vereniging
hoopt dat u deze actie wilt steunen. U krijgt een
envelop en een brief in de bus.
Op woensdag 17 (bebouwde kom) en zaterdag 20
juli (buitengebied) komt de collectant de envelop
weer ophalen. Alvast bedankt voor uw gift en een
fijne vakantie!

SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Schietwedstrijden zondag 7 juli a.s.
Zondag 7 juli organiseert schutterij St. Antonius
schietwedstrijden.
Het is voor leden en toekomstige leden de laatste
mogelijkheid te oefenen voor het komende
schuttersfeest.
Natuurlijk zijn ook niet leden welkom om deel te
nemen.
De wedstrijden worden gehouden bij de schietpaal
aan de Smallestraat in Nieuw-Dijk.
Er kan zowel op de linker als de rechter baan
worden geschoten.
Men kan schieten van 11.00 tot 13.00 uur en
daarna begint het kampen.
Er zijn een aantal aantrekkelijke geldprijzen te
verdienen.
Jaarvergadering 14 juli bij Steak’m
Schutterij St. Antonius organiseert zondag 14 juli
de jaarvergadering om 11.00 uur bij Steak’m.
Op de agenda staan o.a. terugblik evenementen,
aanpassing huishoudelijk reglement en 100 jaar
schutterij st Antonius .
Verder
zijn
er
bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar zijn Mark van de
Waterlaat, Harry Peters en Ronnie Derksen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Gert Stinissen.
Kandidaten die het bestuur willen betreden
kunnen een briefje inleveren met 10 gerechtigde
handtekeningen van leden bij de secretaris aan de
Liemersweg 23 in Nieuw-Dijk, voor vrijdagavond
12 juli.
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In de pauze is er gelegenheid om aan te melden
als lid. U bent allen uitgenodigd.
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 eenieder die aankomend
schuttersfeest niet mee loopt, het hesje in te
leveren bij Ans Kraus of een bestuurslid .
Bij voorbaat dank,
Bestuur schutterij St. Antonius

Programma Schuttersfeest :
vrijdag 19 juli:
Inrichten feesttent en -terrein.
- 16.30 uur: Bezoek jeugdvendeliers, Jeugd
trommelaars, Jeugd piassen delegatie bestuur
(Jeugd)bielemannen en kader van schutterij St.
Antonius aan ‘Meulenvelden’.
zaterdag 20 juli:
- 13.00 uur: Werkbezoek aan bogenbouwers door
bestuur.
- 19.00 uur: Uitbetalen spaarkas, proeven van het
bier en tot 21.00 uur aanmelden als lid.
- 21.00 uur: Muziek van DJ Niels
- 00.30 uur: Sluiting
zondag 21 juli:
- 08.45 uur: Aantreden voor een korte rondgang
door Nieuw-Dijk. Hierbij zullen we ook onder
enkele bogen door trekken.
- 09.30 uur: Gebedsviering o.l.v. Guus van der
Ploeg.
- 10.30 uur: Vendelhulde en majoretteoptreden op
het plein. Aansluitend zal Vereniging Leefbaar
Nieuw-Dijk de vrijwilliger van het jaar bekend
maken.
- 13.00 uur: Uitreiken geweren en intekenen voor
de hesjes.
- 13.30 uur: Afhalen koningsparen bij
Schutterskoning Remco Derksen aan de
Smallestraat 32b
- 14.00 uur: Gezamenlijk optreden van de
majoretteverenigingen op het gemeenteplein.
- 15.30 uur: Aankomst bij Jan & Jan in Didam.
- 16.00 uur: ezamenlijke aubade van alle 7
schutterijen uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk aan de
gemeentelijke overheid.
- 16.45 uur: Terugtocht richting Nieuw-Dijk en
bezoek aan een aantal bogen.
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- 19.00 uur: Aankomst feesttent en aanvang
dansmuziek m.m.v. "Kaliber".
- 00.30 uur: Sluiting.
maandag 22 juli:
- 08.15 uur: Aantreden voor een rondgang
richting Geulecamp/Oldegoorweg.
- 10.00 uur: Aanvang schietwedstrijden.
- 10.30 uur: Aankomst feesttent, aanvang
dansmuziek voor senioren en start wedstrijden:
Schiet- en ringrijwedstrijden voor het koningschap
Prijsschieten Mik Wis.
Schietwedstrijden voor de jeugd van 12 t/m 15
jaar
Ringrijwedstrijden voor de jeugd van 12 t/m 15
jaar
- 11.00 uur: Aanvang schuttersfeest voor de
kinderen in de Meikever. Voor eten en drinken
wordt gezorgd.
- 14.00 uur (+/-): Aantreden muzikanten,
Majorettes ,Jeugd trommelaars, jeugdvendeliers,
jeugd Piassen, jeugd Bielemannen en kader voor
het afhalen van de jeugdkoningen bij de Meikever.
- 14.30 uur: Optreden majorettes en vendelhulde
ter ere van de nieuwe jeugdkoningsparen.
- 16.00 uur: Sluiting.
- 17.00 uur(+/-): Aantreden voor het afhalen van
de nieuwe koningsparen.
- 18.45 uur: Aankomst feesttent en aanvang
dansmuziek.
- 19.00 uur: Optreden Majorettes.
- 19.15 uur: Uitreiken van de prijzen en huldigen
van jubilarissen.
- 00.30 uur: Sluiting.
dinsdag 23 juli:
- 09.30 uur: Opruimen feesttent.
- 12.00 uur: Leegmaken van het vat.
Thema: “ Leuk zonder spreuk.”
- 16.00 uur: Einde schuttersfeest
V.V. SPRINKHANEN
De competitie zit erop en Sprinkhanen kreeg er
maar liefst vier kampioenen bij,
Sprinkhanen 4, MO15 (meisjes), MO17 (meisjes)
en Sprinkhanen 45+.
Het 1e elftal speelde nacompetitie en wist met 4-0
te winnen van Bredevoort zodat ze ook in het
nieuwe seizoen in de 4e klasse spelen.
O23 toernooi 2019
Inmiddels zijn we met de laatste toernooien bezig,
tijdens het schrijven van dit stukje beginnen we op
18 juni met het O23 toernooi waarvan vrijdag 21
juni de finale ronde is, aanvang 19:00 uur.
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Deelname van acht teams uit onze regio.

7vs7 toernooi 2019
Op 30 juni sluiten we af met de 10e editie van het
7vs7 toernooi. Dit toernooi met vrienden en familie
teams is een vaste waarde geworden. Organisator
Roy Egging viert dit jaar de jubileumeditie met als
gast DJ Henri van Vossen.

Inleveren kleding jeugd.
De kleding van alle jeugdteams kan worden
ingeleverd op donderdag 27 juni tussen 19:00 en
20:00 uur in het wedstrijdsecretariaat bij de
kledingcommissie.
Nieuwe vrouwen competitie
Voor het nieuwe seizoen hebben we ons
ingeschreven voor 7vs7 vrouwen 18+ deze
wedstrijden zullen op vrijdagavond worden
gespeeld net als de heren 45+.
Misschien iets voor jou? Je kunt je altijd
aanmelden via onze website www.sprinkhanen.nl.
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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.
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juli
juli
t/m 23 juli
aug. sept. sept. -

19
25
23
13
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okt.
okt.
nov.
dec.
dec.

-

schietwedstrijden Schutterij
aanvang: 11.00 uur
boswerkdag
jaarvergadering Schutterij
aanvang: 11.00 uur
bliksemactie D.E.S.
Schuttersfeest 2019
Nieuw-s-Dijk nr. 404
kledingactie Schutterij
federatief concours bij
St .Andreas, Zevenaar
Bielemantreffen Nieuw-Wehl
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
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________________________________________
Kledingactie voor de schutterij
bel: fam. Jansen, tel. 0316 – 531770
Of breng je kleding naar de kledingcontainer op
het schietterrein aan de Smallestraat

Wij wensen u allemaal een fijne,
zonnige vakantie!
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