nummer 375, 8 mei 2015
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 3 juli a.s.
U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag 29 juni
a.s. inleveren bij Cecile Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl
DE MEIKEVER HUREN:
Gymnastiekzaal: € 11,65 / uur
Entreeruimte: € 12,85 / uur
Vergaderruimte 1/3 € 12,85 / uur
Een ruimte huren of meer informatie ontvangen?
Mail naar: vastgoed@montferland.info
VERENIGING LEEFBAAR NIEUW-DIJK
Op 26 mei aanstaande organiseert Vereniging
Leefbaar Nieuw-Dijk haar jaarlijkse openbare
vergadering bij Steak'm om 20.00 uur.
De agenda is als volgt:
1.
Jaarvergadering VLN.
Onder andere het jaarverslag en het financieel
verslag
2.
Voorstel Vrienden van Nieuw-Dijk.
Robby de Reus en Willem Wolters hebben een
voorstel uitgewerkt om:
-de sterke punten en de zwakke punten van ons
dorp Nieuw-Dijk te benoemen
-Nieuw-Dijk meer bekend te maken voor de
buitenwacht als zijnde een leuk dorp
-de onderlinge cohesie van de N-Dijkse inwoners
te promoten
-de kleine zelfstandigen van Nieuw-Dijk aan de
inwoners en elkaar bekend te maken
-dat krimp van de bevolking een hard feit is en dat
we MET ELKAAR daar de nadelen in voordelen
moeten zien om te buigen
-dat samenwerking van verenigingen wellicht een
noodzaak wordt, maar dan wel zonder identiteits
verlies.
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-een (digitaal) platform te ontwikkelen / in te
voeren om allerlei nieuwtjes/activiteiten van
verenigingen en instanties uit Nieuw-Dijk beter
bekend te maken
-een (digitaal) platform te ontwikkelen / in te
voeren om vraag en aanbod van bv kleine klusjes,
eenvoudige zorgvragen ( niet medisch) aan elkaar
te koppelen
3.
Ontwikkeling en discussie omtrent de
school.
Ouders van kinderen die op de Antoniusschool
zitten, zullen via die kinderen uitgenodigd worden
om de huidige situatie omtrent de perikelen
rondom de school mede te bespreken en / of aan
te horen
4.
Ontwikkeling en discussie omtrent de
nieuwbouw.
Er is door de gemeente een plan in ontwikkeling
om toch, zij het op beperkte schaal, nieuwbouw te
plegen; daarvoor is ook de wethouder uitgenodigd
om e.e.a. vanuit de gemeente toe te lichten
Met vriendelijke groet
Willem Wolters
0316 223361
06 45163105
Tip van een meedenkende inwoner van NieuwDijk:
http://nos.nl/l/791168
Bovenstaand een link over dat er meer inspraak
gaat komen voor ouders met betrekking tot het
sluiten van scholen in kleine kernen.
Misschien kunnen wij hier ons voordeel mee
doen...

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

Kledingactie voor de schutterij
bel: fam. Jansen, tel. 0316 – 531770
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D.E.S.
Jaarvergadering
Op 25 maart hebben we de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden. Er waren 2
bestuursleden herkiesbaar, nl de voorzitter Tom
Kluitman en 2e secretaris Anja Bolck. Beiden
hebben aangegeven dat ze hun functie wilden
handhaven. De vacature voor een 7e bestuurslid is
nog niet ingevuld.
Voorzitter
Tom Kluitman
1e Secretaris
Ingrid Berendsen
2e Secretaris
Anja Bolck
Penningmeester
William Boerstal
Bestuurslid
Berna Rosmulder
Bestuurslid
Menno Vermeulen
Bestuurslid
vacature
Terugblik voorjaarsconcert
Tijdens het voorjaarsconcert heeft DES en de
slagwerkgroep enkele luchtige nummers ten
gehore gebracht. Tevens werden er 3 trouwe
leden gehuldigd. Theo Berendsen 45 jaar, Koen
Raben en Wendy Amting beiden voor 10 jaar
lidmaatschap.
Afsluiting muziekproject op school
Op de basisschool is weer een muziekproject
geweest. Hierbij werkten school en de
muziekschool
met elkaar samen om het
muziekonderwijs te stimuleren. In kleine groepen
leren o.a. de kinderen van groep 5 bugel,
slagwerk of saxofoon te bespelen en ze hebben
daar veel plezier in. Maandagmiddag 20 april is op
school de afsluiting van dit leuke project geweest.
Ook enkele muzikanten van D.E.S. hebben hierbij
opgetreden.
Avond4daagse
Donderdagavond 4 juni verzorgt D.E.S. de
muzikale begeleiding van de intocht van de
avondvierdaagse.
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Het eerste elftal van Sprinkhanen doet het nu in
de 4e klasse D bijzonder goed, draait bovenin
mee. En voetbalt dus nog steeds voor een
periodetitel of kampioenschap.

Een periode waar je nog veel verhalen over kunt
vertellen.
Deze verhalen willen we nog graag een keer met
z’n allen delen. Wat is er nou leuker om die
herinneringen aan te vullen met de herinneringen
van jongens van je eigen lichting.
Daarom hebben wij het initiatief genomen om een
reünie te organiseren voor oud 1e elftal spelers
van v.v. Sprinkhanen. Deze reünie zal bestaan uit
een 7 tegen 7 toernooi met vrijwillige deelname en
aansluitend een gezellige feestavond. Als je niet
deelneemt aan het toernooi ben je uiteraard
welkom op de feestavond.
De reünie wordt gehouden op vrijdagavond 12 juni
op sportpark “De Meikamer”. Het 7 tegen 7
toernooi start om 18.30 uur. Wees vroegtijdig
aanwezig voor de indeling. De feestavond zal
aansluitend plaatsvinden.
Heb je ooit een volledig seizoen deel uit gemaakt
van het 1e Elftal en nog geen uitnodiging
ontvangen
stuur
dan
een
mailtje
aan
nibkes@live.nl om je aan te melden.
Tot
ziens
op
sportpark
“De
Meikamer”……………….want daar spelen de
Sprinkhanen.
Groeten,
Organisatie reünie 1e elftal.
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V.V. SPRINKHANEN
KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
VOOR
HANS MEIJER
Op vrijdag 24 april om 11:30 heeft Hans Meijer uit
handen van Burgemeester Ina Leppink de
versierselen opgespeld gekregen van Lid in de orde
van Oranje Nassau voor zijn verdiensten voor
Sprinkhanen en de zorg voor zijn pleegkinderen.
In een volle kantine waren ook alle kinderen van de
Antoniusschool getuige van de verassing voor
Hans.
Niets vermoedend was hij naar Sprinkhanen gelokt
om even te komen helpen bij de koningsspelen.
Nadat hij zich had omgekleed in de bestuurskamer,
waar zijn kleding al klaar hing, werden de
versierselen opgespeld waarna een daverend
applaus klonk.
Programma Sprinkhanen 1 2015
Zondag 10 mei speelt Sprinkhanen 1 zijn laatste
wedstrijd van dit seizoen uit tegen Loil. Beide teams
hebben evenveel punten, bij een gelijke stand
tussen Angerlo en Groessen en winst van
Sprinkhanen kan Sprinkhanen alsnog de 3e plaats
pakken die recht geeft op een periode titel.
Dus kom zondag ons 1e elftal aanmoedigen, de
wedstrijd begint om 14:00 uur in Loil.
Nieuwe leden
Voor ons vrouwen team zijn we op zoek naar
dames die het team willen versterken.
Iets voor jou?
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 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 kunt u ons vinden op facebook
Vragen ? f.buiting2@chello.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.
9
13
4
5

mei
juni
juli
juli

12
19
26
2

juli
juli
juli
aug. t/m 3 aug.
aug. boswerkdag V.L.N.
aug. EGS in Peine
t/m 31 aug.
sept. boswerkdag V.L.N.
sept. jaarfeest CV de 11jes
sept. federatief Bielemantreffen
georganiseerd door Loil Vooruit
okt.
najaarsconcert D.E.S.
en Different Generations
okt.
boswerkdag V.L.N.
nov. kledingactie
nov. pronkzitting CV de 11jes
nov. boswerkdag V.L.N.
nov. jeugdpronkzitting CV de
11jes
dec. boswerkdag V.L.N.
dec. kerstconcert D.E.S.
dec. voorspeeldag D.E.S.

8
28
12
19
26
4
10
7
14
14
15
12
20
21

-

boswerkdag V.L.N.
boswerkdag V.L.N.
kledingactie
viering 55-jarig jubileum
De Vriendenkring
ledenvergadering Schutterij
schietwedstrijden Schutterij
jaarvergadering Schutterij
Schuttersfeest 2015
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