
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                   nummer 374, 27 maart 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 8 mei a.s. 
U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag 4 mei 
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  
 
 
D.E.S.  
 
Lenteconcert 
Zondag 29 maart geeft Muziekvereniging D.E.S. 
uit Nieuw-Dijk samen met haar Slagwerkgroep  
een luchtig Lenteconcert. 
Wilt u deze lente vrolijk beginnen dan is een 
bezoek aan ons concert een must. Met o.a. 
nummers als Lord Tullamore, Let’s get Loud, 
Happy, Africa en Fireball halen we het zonnetje  
voor u in zaal Steak’m in Nieuw-Dijk waar het 
concert zal plaatsvinden. 
Het concert begint om 11.00 uur en de entree is 
GRATIS; iedereen, jong en oud is van harte 
welkom. 
Wilt u zelf of uw kinderen ook muziek maken bij 
deze prachtige vereniging, meld je dan bij één van 
onze bestuursleden, kijk op onze website voor 
meer informatie. 
www.desnieuwdijk.ontspant.nl  
 
 
 
 

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

 
   

 

mailto:vln@hetnet.nl
mailto:vastgoed@montferland.info
http://www.desnieuwdijk.ontspant.nl/
http://www.nieuw-dijk.nl/
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Kledingactie voor de schutterij 

bel: fam. Jansen, tel. 0316 – 531770 
 

 
 
 
 
KONINGSDAG  MAANDAG 27 APRIL 2015 
 
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 uitzien: 
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 
Koningsdagactiviteiten 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://oranjecomite-nieuw-
dijk.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.   
 
 
 

http://oranjecomite-nieuw-dijk.webnode.nl/beachvolleybal/
http://oranjecomite-nieuw-dijk.webnode.nl/beachvolleybal/
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Beachparty 
Voor de oudere jeugd vanaf groep 6 tot en met de  
leeftijd van 16 jaar organiseren wij op zondag 26 
april een beachparty van 19.00-22.00 uur op het 
strand  bij Tante Dies. 
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 
 
 
NIJMEEGSE VIERDAAGSE 
 
Hallo allemaal!  
Wij: Carmen, Lisan, Iris, Ellen en Silke gaan de 
Nijmeegse vierdaagse lopen.  
Omdat we deze prestatie extra betekenis willen 
geven, lopen we voor een goed doel.  
We hebben gekozen om voor de MLDS te lopen, 
speciaal voor slokdarmkanker. In het bijzonder 
lopen wij voor Werner, de vader van Silke. 
We hopen een mooi bedrag op te halen,  
jullie steun en iedere euro is meer dan welkom!  
Doneren? Klik op de knop rechts 'doneer ook'. 
Bedankt! 
Liefs, de Nieuw-Dijkse chicks 
http://acties.darmkanker.info/nieuwdijksechicks 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 
 

Mededeling van de werkgroep kerkbalans: 

Voor dit jaar was er weer een goede opbrengst: 

kontanten                                € 4.876,- 
toezeggingen                               € 5.110,- 
machtigingen                                   € 11.622,- 
totaal                                                € 21.608,- 

Dit is een prima bedrag waarmee het 
locatiebestuur kan zorgen dat de kerk 
onderhouden kan worden en dus in stand kan 
blijven. 

Toch is er een opmerking bij te plaatsen: er waren 
toch nog veel anonieme enveloppen met als 
inhoud een behoorlijk geldbedrag, voor deze 
gevers is het jammer dat zij hun naam niet bekend 
willen maken, want zoals bekend gelden vanaf juli 
vorig jaar 2 verschillende tarieven voor kerkelijke 
diensten. Een laag tarief voor diegenen die bij het  
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bestuur bekend zijn als personen die een 
behoorlijke bijdrage leveren aan de kerkbalans en 
een hoog tarief voor de onbekenden. 

Een tweede mededeling: Vanaf 27 maart zullen de 
gezinnen die uitdrukkelijk aangegeven hebben 
niet meer met de kerkbalans mee te doen ook 
geen informatie vanuit deze kerk, in de vorm van 
het blad Samen Onderweg en het Gabrielblad, 
meer ontvangen. 

 
 
CV DE 11JES 
 
Wij kijken terug op een geweldige optocht en drie 
gezellige Carnavalsdagen in residentie Boszicht 
met Prins Bassie 1e en Jeugdprins Dylan 1e. 
Namens deze weg willen wij alle deelnemers 
bedanken voor de  mooie creaties en grote 
kwaliteit van de wagens in de optocht. Zowel de 
foto's van de optocht en de zaal, als de volledige 
prijsuitreiking zijn terug te vinden op onze website: 
www.11jes.nl.  
 
Prikbord 
Na afloop van Carnaval zijn er wellicht materialen 
over waar groepen  vanaf willen en waar 
misschien andere groepen mee geholpen kunnen 
worden. Kijk op ons prikbord op de website of er 
iets in de aanbieding is.  
 
Volg ons op Facebook voor de actuele nieuwtjes 
en activiteiten. En noteer alvast in de agenda: 
Pronkzittingweekend 14 & 15 november.  
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 
Programma Sprinkhanen 1 
zo. 29 mrt. ’t Peeske 1 – Sprinkhanen 1 
za.   4 apr. Kilder 1 – Sprinkhanen 1 
  aanvang: 17.00 uur 
ma.  6 apr.  Sprinkhanen 1 – RKPSC 1 
  aanvang: 14.00 uur 
zo. 12 apr. Sprinkhanen 1 – Westervoort 1 
do. 16 apr.  Sprinkhanen 1 – MvR 1 
zo. 19 apr. Rijnland 1 – Sprinkhanen 1 
zo. 26 apr. Sprinkhanen 1 – Ulftse Boys 1 
zo.   3 mei Sprinkhanen 1 – HC’03 1 
zo. 10 mei Loil 1 – Sprinkhanen 1 
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Gemeente Montferland schoolvoetbal toernooi 
2015 

  
Op Goede vrijdag 3 april zal voor de 10e maal het 
Gemeente Montferland schoolvoetbal toernooi 
plaats vinden, voetbalvereniging Sprinkhanen zal dit 
tevens voor de 10e maal organiseren. 
 
Aan het toernooi zullen tussen de 750 en 800 
kinderen deelnemen van bijna alle scholen uit onze 
gemeente. ‘s Morgens spelen de kinderen in de 
recreatieklasse en na het middag uur zijn de 
prestatieteams aan de beurt. Het toernooi begint 
om 9:00 uur en zal om 18:00 uur afgelopen zijn. 
 
Een gedeelte van de Smallestraat is afgesloten 
voor alle verkeer, daarom vragen we iedereen die 
het toernooi bezoekt om zijn auto vooral te parkeren 
op het hondenveld ingang vanaf de Beekseweg. 
Vanaf de parkeerplaats loopt u zo de velden van 
Sprinkhanen op. Voor de fietsers is er een parkeer 
plaats voor de Antoniusschool, volgt u de 
aanwijzigingen van de verkeersbrigadiers op.  
Meer informatie op www.sprinkhanen.nl 
 
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  

 

 
 
 

http://www.sprinkhanen.nl/
http://www.sprinkhanen.nl/
mailto:f.buiting2@chello.nl
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SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS 
 
Zaterdag 28 maart Kledingactie 
Komende zaterdag 28 maart houden we onze 
voorjaarskledingactie.  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 28 maart de kleding in gesloten zakken 
voor 10.00 uur aan de weg plaatsen. 
  
Mocht u kleding hebben maar u woont niet in 
Didam of u bent niet in de gelegenheid om dit aan  
 
te bieden dan kunt u dit altijd afleveren bij H. 
Jansen, Wilhelminastr. 63 te Didam, tel: 0316-
531770 of bij I. ten Oever, Muurbloemstraat 9 te 
Didam, tel: 0316-228850. Wij danken u bij 
voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
19 april Kringdag 2015 te Zeddam 
Voor de volledige schutterij inclusief DES is de 
kringdag van Montferland het eerste evenement 
van het jaar dat we ons van onze beste kant 
kunnen laten zien. Dit jaar ligt de organisatie in 
handen van St. Johannes te Zeddam. Kringdagen 
zijn topdagen. Kleinschalig, dicht bij huis, mooi 
weer, gezelligheid, mooie 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 allen te kunnen 
verwelkomen om als schutter deze dag te 
bezoeken en onze koningen en koninginnen te 
ondersteunen in hun strijd om kringkoning 2015. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 9.00 uur: Viering in de St. Oswalduskerk, 
gevestigd aan de Bovendorpstraat 8 te 
Zeddam. 

 10.00 uur: Officiele opening (koningsparen, 
commandanten en bestuur) 

 10.00 uur: Feestent open 

 11.30 uur: Opstellen voor algehele opening 
en daarna rondgang 

 13.00 uur: Opening wedstrijden e.d. 

 17.30 uur: Prijsuitreiking en afsluiting 
 
De volledige schutterij dient dus uiterlijk om 11.30 
uur aanwezig te zijn.  
 
Voor meer info zie ook: www.kringdag2015.nl 
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Gelders Kampioenschap Vendelen 
Afgelopen zondag, 24 maart zijn onze vendeliers 
naar het Gelders Kampioenschap Vendelen 
geweest. Dit keer dicht bij huis, in de markthal in 
Didam. De organisatie was in handen van St. 
Martinus Greffelkamp. Zowel onze senioren als 
onze jeugdvendeliers hebben deelgenomen aan 
deze prima georganiseerde dag. De markthal was 
voor deze gelegenheid perfect omgetoverd tot een 
vendelhal. Net na de middag, rond 13.20 uur was 
het aan onze senioren om hun kunsten te 
vertonen. Het zag er goed uit en, ondanks wat 
kleine foutjes, was men tevreden over de 
uitvoering. Een beetje teleurstellend was de 2e 
prijs in de hoogste klasse dan toch wel. Ze 
kwamen net een puntje te kort voor de eerste 
prijs. Voor de jeugd is de dag uitgemond in een 
zeer succesvol avontuur. Om omstreeks 13.50 uur 
marcheerden zij richting de ‘piste’. Deze groep is  
 
al weer een paar jaar bezig en die dag betaalde 
het vele oefenen voor zowel de jeugd als de 
begeleiders zich uit. Ze hebben een eerste prijs 
behaald en daarnaast werden ze in hun klasse 
Gelders Kampioen. Jeugdvendeliers, begeleiding 
van harte proficiat met dit mooie resultaat.  
 

 
AGENDA 
 
Als de datum van uw activiteiten bekend is, geef 
die dan ook door aan de redactie van Nieuw-s-
Dijk. 
Een ieder kan daarmee tijdig rekening houden. 
 
28 mrt. - kledingactie 
29 mrt. - voorjaarsconcert D.E.S. 
11 apr. - boswerkdag V.L.N. 
18  apr. - vossenjacht jeugdwerk 
19 apr. - kringdag Montferland bij 
   St. Johannes, Zeddam 
  9 mei - boswerkdag V.L.N. 
13 juni - boswerkdag V.L.N. 
  4  juli - kledingactie 
12  juli - ledenvergadering Schutterij 
19  juli - schietwedstrijden Schutterij 
26 juli - jaarvergadering Schutterij  
 2 aug.  - Schuttersfeest 2015 
 t/m 3 aug. 
 8 aug. - boswerkdag V.L.N. 
28 aug. - EGS in Peine 
 t/m 31 aug. 
12 sept. - boswerkdag V.L.N. 
19 sept. - jaarfeest CV de 11jes 
26 sept. - federatief Bielemantreffen 
  georganiseerd door Loil Vooruit 
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  4 okt. - najaarsconcert D.E.S.  
   en Different Generations 
10 okt. - boswerkdag V.L.N. 
  7 nov. - kledingactie 
14 nov. - pronkzitting CV de 11jes 
14 nov. - boswerkdag V.L.N. 
15 nov. - jeugdpronkzitting CV de 
   11jes 
12 dec. - boswerkdag V.L.N. 
20 dec.  - kerstconcert D.E.S. 
21 dec. - voorspeeldag D.E.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


