nummer 377, 11 september 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 23 oktober
a.s. U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag 19
oktober 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

JEUGDWERK

Het Jeugdwerkseizoen is weer begonnen.
De dagen en tijden zijn het komend jaar als volgt:
Basisschool: kosten per keer € 1,Groep 1 t/m 4 =>
zaterdagmorgen
9.45 tot 11.00 uur
Groep 5 + 6 =>
zaterdagmiddag 1
13.30 tot 15.00 uur
Groep 7 + 8 =>
zaterdagmiddag 2
15.30 tot 17.00 uur
Voortgezet Onderwijs:kosten per keer € 1,50
Klas 1 + 2: Dinsdagavond 19.30 tot 21.00 uur
Klas 3 + 4: Donderdagavond 20.00 tot 21.30 uur
Namens de vrijwilligers van het Jeugdwerk
wensen wij een ieder een prettig nieuw seizoen.
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GERARDUSKALENDER
Ze zijn er weer: de Gerarduskalender 2016 is te
koop bij Dhr. Fons Derksen, Smallestraat 30 of bij
Cecile Tiemessen, Tolweg 2.
Kosten: € 6,75 voor schild en blok samen.
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS (www.stantonius.nl)
Plaatsing permanente Kledingcontainer
Sinds het begin van deze zomer staat er op ons
schietterrein
aan
de
Smallestraat
een
kledingcontainer. Naast onze kledingacties,
waarbij we 3x per jaar in Nieuw-Dijk en Didam
gebruikte kleding op komen halen, kunt u nu dus
tussendoor te allen tijden oude kleding kwijt. We
hopen dat u maximaal gebruik zult maken van
deze container. Zoals al vaker aangegeven bent u
daarmee van uw oude kleding af en het levert de
schutterij extra financiën waar we allen weer profijt
van kunnen hebben. We hopen dat u nog meer
dan eerder hieraan denkt wanneer u oude kleding
weg wilt doet. Zegt het voort. De eerste volgende
kledingactie is overigens op zaterdag 7 november.
Uitslagen Schuttersfeest
Begin augustus hebben we ons schuttersfeest
uitbundig gevierd. We hebben afscheid genomen
van de koningsparen en jeugdkoning van 2014 –
2015. Op maandag hebben we ons nieuwe
ruiterkoningspaar Arjan Wiendels en Dominique
Raben, schutterskoningspaar Tim Gieling en Silke
Bodd en jeugdkoning Dirk van Schaik in mogen
halen aan de Meisterholt. Samen met hen hopen
we er mooi schuttersjaar van te kunnen maken.
Hieronder volgende de overige uitslagen:
Uitslagen schieten:
1e prijs:
Tim Gieling
2e prijs:
Edo Melissen
3e prijs:
Ron Derksen
4e prijs:
Niels Menting
5e prijs:
Uitslagen ringsteken:
1e prijs: Arjan Wiendels
2e prijs: Ico Bodd
3e prijs: Ronny Engelen
4e prijs: Johan Banning
5e prijs: Stephan Bosch
Uitslag luchtgeweer dames:
1e prijs:
Dalya Meijer
2e prijs:
Shirley van Vuuren
3e prijs:
Marjoos Reintjes
2

3
Jeugdschieten 12 t/m 15 jaar:
1e prijs: Vera Bolder
2e prijs: Tom Menting
3e prijs: Lindsay van Haren
Jeugd ringrijden 12 t/m 15 jaar:
1e prijs: Clint ter Voert
2e prijs: Elise Boerstal
3e prijs: Dione Boerstal
Jeugdwedstrijden basisschool klein:
Koning: Jurre Scheerder
Koningin: Sanne Gerritsen
Jeugdwedstrijden basisschool groot:
Koning: Nick Polman
Koningin: Cheyenne Egging
20 September naar Amsterdam met een
afvaardiging
Op zondag 20 september zullen we met een
groep het Amsterdamse schuttersfeest bezoeken.
Dit is gebracht door het bestuur als een inofficieel
bezoek waar voor de functionarissen dus geen
‘verplichting’ aan vast zit. Inmiddels is het een
behoorlijke groep geworden die met de bus naar
Amsterdam zal afreizen. Het programma ziet er
globaal als volgt uit:











10:00 tot 10:30 uur verzamelen bij Oude
Kerk / Oudekerksplein Amsterdam
10:45 uur met muziek de kerk in en plaats
nemen
11:00 - 12:15 kerkdienst met ergens
halverwege muziek van de schutterijen
12:15 - 12:35 koffie en cake in de kerk
12:40 - 12:50 Vendelzwaaien en muziek
13:00 Opstellen buiten bij de kerk
13:10 afmarcheren richting Museumplein
13:45 - 14:00 uur aankomst Museumplein
Museumplein
welkomstwoord,
feest,
zanger, konings- en dagkoningschieten
19:00 uur Einde

Exacte tijden van de bus waren bij het aanleveren
van copy aan de Nieuw-s-Dijk nog niet bekend.
Deelnemers zullen alsnog ingelicht worden.
Vrijdagavond 16 oktober Ledenvergadering
Op
vrijdagavond
houden
we
onze
najaarsledenvergadering. Hierin zullen we onder
andere terugblikken op ons schuttersfeest. Verder
zal de schuttersagenda voor het komende seizoen
besproken worden en zal de penningmeester de
begroting voor 2016 presenteren. We heten u
allen deze avond om 20.00 uur van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn.
3

4
18 oktober bezoek Kermis te Lengel
Als afsluiting van het Kermis én schuttersseizoen
zijn we op zondag 18 oktober uitgenodigd door
schutterij St. Antonius Lengel om daar de kermis
op te luisteren. Op dit moment zijn de exacte
tijden niet bekend maar deze zullen via de e-mail
en via de website alsnog verspreid worden. Deze
Kermis een begrip in de Achterhoek en is dan
zeker de moeite waard om met een mooie groep
te bezoeken.
4 oktober Schietwedstrijden
Op 4 oktober zal schutterij St. Antonius haar
najaar schietwedstrijden organiseren bij de
schietpaal aan de Smallestraat. Van 11.00 tot
13.00 uur kan men aan beiden kanten van de
schietpaal om kampbeurten schieten. Vanaf
ongeveer 13.00 uur zal er worden begonnen met
het kampen. Zowel leden als niet leden zijn
welkom. Er zijn diverse aantrekkelijke geldprijzen
te verdienen.
Doordat de schutterij is gecertificeerd door de
KNSA
(Koninklijke
Nederlandse
Schiet
Associatie), zoals dit door de minister van justitie
is verplicht, zijn er sinds het voorjaar een aantal,
vooral
administratieve,
veranderingen
doorgevoerd.
Voor de schutters is de belangrijkste informatie,
dat men zich moet legitimeren, om te kunnen
schieten. Zonder identiteitsbewijs (ID kaart,
paspoort of rijbewijs) te laten zien, kan iemand
niet deelnemen aan het schieten. Het bestuur
hoopt op een goede opkomsten en dat het een
gezellige dag zal worden.
V.V. SPRINKHANEN
De competitie is afgelopen zondag prima
begonnen voor ons 1e elftal met winst uit in Kilder.
Zondag spelen we om 14:00 uur thuis tegen MvR
uit ‘s-Heerenberg.
Programma Sprinkhanen 1
20 sept.
GSW’38 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.00 uur
22 sept.
Sprinkhanen 1 – Zutphen 1
aanvang: 20.00 uur
27 sept.
Sprinkhanen 1 – Groessen 1
aanvang: 14.00 uur
4 okt.
Keijenburgse Boys – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.30 uur
11 okt.
Sprinkhanen 1 – RKPSC 1
aanvang: 14.00 uur
18 okt.
Worth Rheden 1 – Sprinkhanen 1
aanvang 14.00 uur
1 nov.
Sprinkhanen 1 – HC’03 1
aanvang: 14.00 uur
4
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Programma Sprinkhanen 2
13 sept.
GSW’38 3 – Sprinkhanen 2
aanvang: 10.00 uur
20 sept.
Sprinkhanen 2 – Etten 2
aanvang: 10.00 uur
27 sept.
SDOUC 3 – Sprinkhanen 2
aanvang: 09.30 uur
4 okt.
Sprinkhanen 2 – OBW 3
aanvang: 10.00 uur
11 okt.
FC Winterswijk 5 – Sprinkhanen 2
aanvang: 12.00 uur
18 okt.
Sprinkhanen 2 – VIOD 3
aanvang: 10.00 uur
Jaarvergadering Sprinkhanen
Op maandag 14 september jaarvergadering
v.v.Sprinkhanen in de kantine. Aanvang 20:00 uur.
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
AED cursus
Eind augustus heeft REOB Opleidingen uit Didam
weer een herhalingscursus gegeven voor de
vrijwilligers bij Sprinkhanen.
Tevens hebben we toen leren omgaan met onze
nieuwe AED, om meer mensen in de gelegenheid
te stellen om deze cursus te kunnen doen wil
REOB opleidingen een cursus organiseren.
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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.
12
19
20

sept.
sept.
sept.

26

sept.

4

okt.

4
10
16

okt
okt.
okt.

18

okt.

23
7
14
14
15

okt.
nov.
nov.
nov.
nov.

11
12
20
21
2016
3
20

dec.
dec.
dec.
dec.

boswerkdag V.L.N.
jaarfeest CV de 11jes
bezoek schuttersfeest te
Amsterdam (delegatie)
federatief Bielemantreffen
georganiseerd door Loil Vooruit
najaarsconcert D.E.S.
en Different Generations
schietwedstrijden schutterij
boswerkdag V.L.N.
ledenvergadering schutterij
Bij Steak’m
bezoek kermis Lengel,
schutterij
Nieuw-s-Dijk nr. 378
kledingactie
pronkzitting CV de 11jes
boswerkdag V.L.N.
jeugdpronkzitting CV de
11jes
Nieuw-s-Dijk nr. 379
boswerkdag V.L.N.
kerstconcert D.E.S.
voorspeeldag D.E.S.

jan.
mrt.

-

17

apr.

-

24
31

juli
juli

-

7

-

aug. t/m 8 aug.

schuttersdag
Gelders Kampioenschap
Vendelen Indoor Gaanderen
Kringdag Montferland bij
Wilhelmina, Didam
schietwedstrijden schutterij
jaarvergadering schutterij
bij Steak’m
Schuttersfeest 2016

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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