nummer 381, 18 maart 2016
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 6 mei a.s.
U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag 2 mei
a.s. inleveren bij Cecile Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl
VASTENACTIE 2016
Vastenactie voor Oeganda
Thema ‘Water, bron van alle leven’
Woensdag 10 februari begon de veertigdagentijd
en daarmee de start van de Vastenactie, die duurt
tot Pasen. Een tijd van bezinning. Een tijd om het
met wat minder te doen.
Dit jaar zetten de geloofsgemeenschappen van de
Parochie Gabriel zich in deze Vastentijd in voor de
watervoorziening in Oeganda.
Klimaatverandering en opwarming van de aarde
leiden
in
Oeganda
tot
steeds
meer
waterschaarste.
Vastenaktie ondersteunt de organisatie Socadido
die landbouwers en hun familie in de regio Teso
stimuleert in actie te komen voor betere
leefomstandigheden en hen leert omgaan met de
gevolgen van de klimaatverandering. Solidariteit
betonen aan mensen in Oeganda in deze
‘waterkwestie’ is inhoud geven aan de brugfunctie
tussen hemel en aarde, die water vanuit de Bijbel
heeft. Samen aan de bron van leven gevend
water staan.
De mensen in Oeganda moeten vaak voldoende
en kwalitatief goed water ontberen. Ons steuntje
in de rug voor een beter waterbeheer en betere
landbouwmethodes zijn een bijdrage aan de
waardigheid van mensen in Oeganda. Ook hier
staan we samen aan de bron van gerechtigheid
en waardigheid.
Wilt u dit waterproject in Oeganda ondersteunen?
Draag dan bij aande collecte in uw
geloofsgemeenschap of stort uw bijdrage op:
NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, Den
Haag.
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KONINGSDAG WOENSDAG 27 APRIL 2016
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.
10.30 uur:
Start
officiële
gedeelte
en
prijsuitreiking versierde fietsen.
11.00 uur:
Start feestprogramma voor de hele
Nieuw-Dijkse jeugd.
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.
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
Omdat het beachvolleybaltoernooi vorig jaar
wederom een groot succes was, organiseren we
ook dit jaar een beachvolleybaltoernooi. Als jouw
team uit minimaal 4 personen bestaat, kun je je
aanmelden via het aanmeldings- formulier op de
website:
http://oranjecomitenieuwdijk.webnode.nl/beachvolleybal/
Inschrijven is mogelijk tot 7 april of bij het bereiken
van het maximale aantal teams (16) voor
volwassenen.
We willen er vooral een gezellige dag van maken,
waarbij de sportiviteit een belangrijke rol speelt.
Dit jaar hebben we een speciale prijs voor het
leukst geklede team.
Beachparty
Voor de oudere jeugd vanaf groep 6 tot en met de
leeftijd van 16 jaar organiseren wij op dinsdag 26
april een beachparty van 19.00-21.00 uur op het
strand bij Tante Dies.
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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.
- er staat een toiletwagen, zodat jullie niet in
het café hoeven te zijn.
Oranjecomité Nieuw-Dijk
V.V. SPRINKHANEN
Programma Sprinkhanen 1
20 mrt. HC’03 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.00 uur
28 mrt. Sprinkhanen 1 – GSV’38 1
Tweede Paasdag
aanvang: 14.00 uur
2 apr. Sprinkhanen 1 – SV Loil 1
zaterdag, aanvang: 16.30 uur
7 apr. Sprinkhanen 1 – Keijenburgse Boys 1
donderdag, aanvang: 18.30 uur
10 apr. Dierense Boys 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.30 uur
21 apr. RKPSC 1 – Sprinkhanen 1
Donderdag, aanvang: 18.45 uur
24 apr. Sprinkhanen 1 – Zeddam 1
aanvang: 14.00 uur
1 mei Sprinkhanen 1 – Kilder 1
aanvang: 14.00 uur
8 mei ’t Peeske 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.00 uur
Programma Sprinkhanen 2
20 mrt. Sprinkhanen 2 – Zelhem 2
aanvang: 10.00 uur
26 mrt. Sprinkhanen 2 – DVC’26 5
paaszaterdag, aanvang: 17.00 uur
28 mrt. SV Basteom 2 – Sprinkhanen 2
Tweede Paasdag, Aanvang: 10.30 uur
3 apr. Sprinkhanen 2 – Rijnland 2
aanvang: 10.00 uur
10 apr. Keijenburgse Boys 2 – Sprinkhanen 2
aanvang: 9.30 uur
14 apr. Rijnland 2 – Sprinkhanen 2
donderdag, aanvang: 18.30 uur
17 apr. Sprinkhanen 2 – SV Basteom 2
aanvang: 10.00 uur
24 apr. Sprinkhanen 2 – SDOUC 3
aanvang: 10.00 uur
1 mei DVC’26 5 – Sprinkhanen 2
aanvang: 10.00 uur
8 mei Sprinkhanen 2 – GSV’38 3
aanvang: 10.00 uur
3
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Schoolvoetbal
Op vrijdag 25 maart zal Sprinkhanen voor de 11e
keer
het
Gemeente
Montferland
schoolvoetbaltoernooi organiseren. Het toernooi
begint om 09:00 uur en zal rond 18:00 uur zijn
afgelopen. Er zullen zo’n 760 kinderen deelnemen
aan de diverse wedstrijden.
Op deze dag is de Smallestraat vanaf de Meikever
tot boven aan de brug afgesloten voor verkeer.
Jubileumdag Sprinkhanen 80 jaar
Op zaterdag 23 april vieren we ons 80-jarig
bestaan, op deze dag proberen we om al onze
jeugdteams thuis te laten spelen en zullen er
diverse activiteiten plaats vinden; waaronder vanaf
16.30 uur het Montferlands kampioenschap bal
hooghouden voor de jeugd, met o.a. de
wereldkampioen bal hooghouden El Nasser
Jackson.
Het volledige programma ziet u binnenkort op
sprinkhanen.nl en op onze facebook pagina.
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.
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
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SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS(www.stantonius.nl)
Zondag 20 maart Gelders Kampioenschap
Vendelen Indoor
Komende zondag gaan onze vendeliers als eerste
de wei in om hun kunsten te vertonen. Het is wel
een spreekwoordelijke wei want het betreft een
indoor kampioenschap in Sporthal ‘De Pol’,
Pelgrimstraat 61 te Gaanderen. De organisatie is
in handen van schuttersgilde St. Martinus te
Gaanderen. Zowel onze jeugd als onze senioren
zullen hieraan deelnemen. De jeugd is om 10.20
uur aan de beurt en vlak daarna, om 10.40 uur, de
senioren. Supporters zijn van harte welkom.
Het volledige programma is te
http://www.stmartinusgaanderen.nl/.

zien

op

We wensen onze vendeliers veel succes.
Zaterdag 2 april Kledingactie
Zaterdag 2 april houden we onze voorjaars
kledingactie. De warme winterkleding hebben we
echt niet meer nodig. Kleding die u niet meer
gebruikt willen we graag komen ophalen. U bent
er van af en voor de schutterij brengt het wat
extra’s in het laatje om onze jeugdleden passend
en traditioneel te kleden. Wij prijzen deze
inzamelronde dan ook van harte aan.
Woont u in Didam of Nieuw-Dijk dan kunt u
zaterdag 2 april de kleding in gesloten zakken
voor 10.00 uur aan de weg plaatsen.
Mocht u kleding hebben maar u bent niet in de
gelegenheid om dit aan te bieden of de kleding is
niet opgehaald, dan kunt u dit altijd afleveren bij H.
Jansen, Wilhelminastr. 63 te Didam, tel: 0316531770 of bij I. ten Oever, Muurbloemstraat 9 te
Didam, tel: 0316-228850.
Natuurlijk kunt ook u het gehele jaar door de
kleding kwijt in onze kledingcontainer. Deze
container staat op ons schietterrein aan de
Smallestraat. Kunt u niet wachten totdat we langs
komen dan kunt u uw kleding ook daar kwijt.
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw
medewerking.
Vrijdag 15 april 2016 Ledenvergadering
schutterij
Op vrijdagavond 15 april 2016 willen we een
ledenvergadering organiseren. Deze komt dan in
de plaats van de ledenvergadering 3 weken voor
het schuttersfeest.
5
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Aangezien we een week voor het schuttersfeest
ook al een jaarvergadering hebben is het gevoel
dat we vaak 2x kort achter elkaar hetzelfde aan
het bespreken zijn. In deze vergadering zal onder
andere teruggekeken worden naar een aantal
evenementen die geweest zijn. Ook de begroting
2016 zal op de agenda staan en natuurlijk ons 90
jarig jubileum met Koning der Koningen. Verder
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.
17 april Kringdag 2016 te Didam
Voor de volledige schutterij inclusief DES is de
kringdag van Montferland het eerste evenement
van het jaar waarbij we ons van onze beste kant
kunnen laten zien. Dit jaar ligt de organisatie in
handen van schutterij Wilhelmina te Didam. Een
Kringdag is nooit heel ver weg maar nu wel erg
dichtbij, midden in Didam rondom de markthal.
Kringdagen zijn topdagen. Kleinschalig, dicht bij
huis, mooi weer, gezelligheid, mooi 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 2016.
Het programma ziet er als volgt uit.


09:00 uur
Ontvangst Koningsparen,
bestuur en genodigden in "Gasterij de
Harmonie". Aansluitend opening, en het
aanbieden van de erewijn.
 10:15 uur Commandanten bespreking
 11:00 uur
Opstellen voor de officiële
opening, aansluitend rondgang
 13:00 uur
Na aankomst op het
wedstrijdterrein, aanvang wedstrijden. Na
afloop van de wedstrijden, prijsuitreiking
 Sluiting evenement rond 19:00 uur
De volledige schutterij dient dus uiterlijk om 10.45
uur aanwezig te zijn.
Voor meer info zie ook: http://www.schutterijwilhelmina.nl/
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Maandag 18 april kleding / schuttershesjes
pasavond
Op 18 april 2016 zal de jaarlijkse pasavond
plaatsvinden. Op deze avond kunnen schutters
(OOK ALS JE IN 2016 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 hesje zo’n 8
weken duurt, begrijp je dat het niet mogelijk is om
dan nog iets te regelen.
Dus zorg er voor dat je vόόr 18 april je hesje of
ander kostuum weer eens hebt aangetrokken,
zodat je tijdig weet of je kleding nog past.
Een mooie gelegenheid hiervoor is natuurlijk de
Kringdag op 17 april!
Wij willen de leden er ook nog eens op wijzen dat
het niet de bedoeling is 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 vermaakt worden, dat
bespaart de Schutterij weer de aanschaf van een
nieuw hesje (wat toch zo’n 250 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).

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.
20

mrt.

-

30
2
9
15
16
17

mrt.
apr.
apr.
apr.
apr.
apr.

-

27

apr.

-

Gelders Kampioenschap
Vendelen Indoor Gaanderen
ledenvergadering DES
kledingactie Schutterij
boswerkdag Meikamerbos
ledenvergadering Schutterij
vossenjacht jeugdwerk
Kringdag Montferland bij
Wilhelmina, Didam
koningsdag
7

8
6
14
21

mei
mei
mei

-

22
11
1
9
24
31

mei
juni
juli
juli
juli
juli

-

7
18

aug. t/m 8 aug.
sept. -

23

okt.

-

5
12
13

nov.
nov.
nov.

-

Nieuw-s-Dijk nr. 382
boswerkdag Meikamerbos
Koning der Koningen
95-jarig bestaan schutterij
voorjaarsconcert DES
boswerkdag Meikamerbos
Nieuw-s-Dijk nr. 383
kledingactie Schutterij
schietwedstrijden schutterij
jaarvergadering schutterij
bij Steak’m
Schuttersfeest 2016
federatieve schuttersdag,
Nieuw-Wehl
federatief bielemantreffen,
Gaanderen
kledingactie Schutterij
pronkzitting CV de 11jes
jeugdpronkzitting CV de
11jes

MEIKEVER HUREN
Gymzaal €14,80 per uur
Entreeruimte €15,60
1/3 Vergaderruimte €15,60

Nieuw-Dijk op internet: www.nieuw-dijk.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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