
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                          nummer 376, 3 juli 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 11 
september a.s. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 7 september a.s. inleveren bij Cecile 
Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
VAN DE REDACTIE 
Dit is al weer de laatste Nieuw-s-Dijk voor de 
zomervakantie.  
Na de vakantie verschijnt Nieuw-s-Dijk op de 
volgende data: 
Nr. 377 verschijnt op: 11 september 
  inleverdatum: 7 september 
Nr. 378 verschijnt op 23 oktober 
  inleverdatum: 19 oktober 
Nr. 379 verschijnt op: 11 december 
  inleverdatum: 7 december 
Noteert u deze data in uw agenda. 
Rest ons nog u allen een fijne, zonnige vakantie te 
wensen! 
 
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  
 
 
 

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

 

 
 
 

 
Kledingactie voor de schutterij 

bel: fam. Jansen, tel. 0316 – 531770 
 

 
 

mailto:vln@hetnet.nl
mailto:vastgoed@montferland.info
http://www.nieuw-dijk.nl/
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VERENIGING LEEFBAAR NIEUW-DIJK 
 
Beste Nieuw-Dijkers, 
 
Afgelopen mei heeft de boswerkgroep een 
bruggetje hersteld dat deels door vernieling stuk is 
gemaakt; de kosten bedroegen € 100,- 
Nu, op 1 juni, hebben we de leuning van het 
vlonder bij de paddenpoel weer vastgezet; er 
waren een aantal RVS bouten ontvreemd!!! 
Kosten: € 9,50 voor 4 bouten en ringen. 
 
Bovendien zagen we, dat  er kennelijk geprobeerd 
is een vuurtje op het houten vlonder te stoken…… 
Kennelijk zijn er toch nog lieden in onze 
gemeenschap, die menen e.e.a. te moeten 
vernielen, wat anderen voor ons allen proberen te 
behouden. 
 
Graag wil ik iedereen oproepen, die iets 
onrechtmatigs constateert, dit te melden bij een 
van ons (VLN Bosploeg) en als het even kan, 
deze lieden er op aan te spreken. Op deze manier 
houden we voor nu en voor de toekomst, het bos, 
de paden, de bruggetjes, de poel en het vlonder in 
orde. 
 
Met vriendelijke groet, 
De bosploeg van Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk 
Albert en Paula van den Bosch  
Els en Ton Heythuizen 
Eric Boerstal  
Geert Hebing 
Gerard Minke   
Hans Scheerder 
Jo Kok  
Marco Vloet 
TheoDerksen                                                            
Willie Thijssen 

namens deze  
Willem Wolters 
 

 
D.E.S.  
 
Bliksemactie  
Over 4 weken houdt D.E.S. weer de jaarlijkse 
bliksemactie. U krijgt hiervoor een envelop en een 
folder in de bus. We hopen dat u de 
muziekvereniging met een bijdrage wilt steunen.  
Op woensdag 23 (bebouwde kom) en zaterdag 26 
juli (buitengebied) komen de collectanten de 
envelop weer ophalen. 
Alvast bedankt voor uw gift en een fijne vakantie 
toegewenst. 
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Nieuw schooljaar 2015/2016 
Mochten er kinderen van groep 5 of hoger 
interesse hebben in een aantal proeflessen bij 
muziekver. D.E.S. dan kunt u contact opnemen 
met een van de bestuursleden, via email naar 
fanfaredesnieuwdijk@gmail.com 
 
Najaarsconcert 4 oktober  
Op zondag 4 oktober zal DES in samenwerking 
met het Didamse koor Different Generations een 
najaarsconcert verzorgen. Different Generations is 
geen onbekende voor DES. In 2008 heeft DES 
Different Generations uitgenodigd om samen 
muzikaal te samenwerken. Vorig jaar nodigde 
Different Geneartions DES uit om naar Jan & Jan 
te komen om vanaf 14.30 uur er een gezellige en 
mooie middag van te maken. Zet de datum alvast 
in uw agenda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e editie LUDIEKS TENTFEEST op 5 
september 
 
Na het succes van vorig jaar wordt er dit jaar 
opnieuw een tentfeest in Nieuw-Dijk 
georganiseerd op 5 september 2015. Een jaarlijks 
terugkerend feest, op de eerste zaterdag van 
September, waarbij het echte ouderwetse 
'tentfeestgevoel' weer terugkomt.  
 
Ook in de tweede editie geldt de 'all inclusive 
formule' waarbij tentgangers op vertoon van hun 
entreekaart onbeperkt gebruik kunnen maken van 
de drankjes aan de vernieuwde bar. Waaronder 
bier, wijn, fris en cocktails. De muziek zal verzorgd 
worden door toppers van lokale artiesten.    
 
De organisatie is druk bezig om het succes van 
vorig jaar te evenaren en om enkele 
vernieuwingen toe te passen. Het tentfeest vindt 
plaats, op dezelfde locatie als het eerste jaar, aan 
de Smallestraat 6 in Nieuw-Dijk van 20.00 tot 
00.00 uur. Toegang is mogelijk vanaf 18 jaar.  
 
Ook zin in een 'LuDieks Tentfeest'? 
Vanaf midden juli zijn de entreekaarten in de 
voorverkoop à € 22,50 verkrijgbaar bij de 
volgende Horecagelegenheden; Café Tante Dies 
(Nieuw-Dijk), Jan&Jan (Didam), Cafetaria 't 

mailto:fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
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Verhaal (Loerbeek). Aan de tent zijn er 
entreekaarten verkrijgbaar à € 27,50.  
 
Meer info?  
Volg ons op facebook én bekijk onze website; 
www.ludiekstentfeest.nl. (Nieuw!) Of stuur een 
email naar; Ludiekstentfeest@outlook.com. 
 
We zien jullie graag op 5 september in de tent!  
 
Alexander Kraus, Ronny Looman, Rick Visser, 
Jeroen Olsthoorn, Erik Duis en Robbin Mennings 
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 
Haalbaarheidsonderzoek samenwerking 
Sprinkhanen en R.K.S.V. ‘t Peeske  
 
Beste leden van R.K.S.V. ‘t Peeske en 
Sprinkhanen,  
 
In deze brief informeren we u over het voorstel om 
een onderzoek te starten naar mogelijkheden tot 
samenwerking tussen ‘t Peeske en Sprinkhanen. 
Wij vragen de leden toestemming dit onderzoek te 
starten.  
 
Achtergrond  
Beide verenigingen zijn geworteld in kleine 
dorpskernen met lange historie. In beide kernen ligt 
vergrijzing op de loer en dat heeft op termijn effect 
op het verenigingsleven. Bijkomstig aspect is, dat 
de Gemeente Montferland stevig bezuinigt. In het 
bijzonder op onderhoud van 
voetbalaccommodaties. Dat heeft u in de krant 
kunnen lezen.  
Het is de taak van de bestuurders om de effecten 
van deze onderwerpen in kaart te brengen. Het doel 
is om levensvatbaarheid te onderzoeken en te 
waarborgen. Dat zijn we verplicht aan onze leden.  
 
Gemeente Montferland  
Op 13 april 2015 heeft er een gesprek plaats 
gevonden tussen de voorzitters van de clubs en de 
portefeuillehouders van Gemeente Montferland, de 
heer Gerritsen en de heer Visser.  
In dit gesprek is het voorgenomen plan toegelicht 
en dat is positief ontvangen.  
 
Het is logisch dat er gedegen en onafhankelijk 
haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Denkt u 
hierbij aan aspecten als:  
- Sociaal/Maatschappelijk/Demografische  
  ontwikkeling  
- Ruimtelijke Ontwikkeling/Ordening  
-Technisch/Capaciteit (toekomstige ruimtebehoefte  
  op basis van KNVB normen)  
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- Bestuurlijk/Organisatorisch  
- Financieel/Economisch  
- Juridisch/Fiscaal  
De wethouders hebben de toezegging gedaan dat 
de Gemeente het haalbaarheidsonderzoek 
ondersteunt. Dat doen ze door financiële bijloop en 
levering van expertise op relevante onderwerpen.  
 
Accommodatie  
Eerder is de notitie “Kunstgras in Montferland” 
vastgesteld. Verenigingen hebben de mogelijkheid 
om binnen kaders een kunstgrasveld aan te leggen. 
In ruil hiervoor leveren de clubs natuurgras in en 
ontvangen verenigingen bijloop in kosten voor 
aanleg. Zowel Sprinkhanen als ’t Peeske hebben 
hier op ingetekend. Beide verenigingen hebben nog 
geen besluit genomen over de aanleg van 
kunstgras. Het aanbod van de Gemeente is geldig 
tot 1 januari 2016.  
In het licht van het geschetste 
samenwerkingsonderzoek hebben de wethouders 
de toezegging gedaan geen “tijdsdruk” op te leggen 
in relatie tot de einddatum. Beide verenigingen 
kunnen ook na 1 januari 2016 nog steeds 
aanspraak maken op de afspraken uit betreffende 
notitie.  
 
Buitengewone ledenvergadering  
In een extra ledenvergadering op dinsdag 14 juli, 
aanvang 19.30 uur, schetsen de bestuurders de 
achtergronden voor leden van Sprinkhanen en ‘t 
Peeske. Deze vergaderingen worden tegelijkertijd 
gehouden.  
Voor leden van Sprinkhanen in Nieuw-Dijk en voor 
leden van ’t Peeske in Beek.  
In deze vergadering vragen we de leden 
toestemming het onderzoek te kunnen starten.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Nieuw-Dijk – Beek, 25 juni 2015  
 
René Roes    Frans van Vugt  
Voorzitter    Voorzitter 
R.K.S.V. ’t Peeske   Sprinkhanen   
 
 
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.  
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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  
 
 
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. 
 
  4  juli - kledingactie 
  5 juli - viering 55-jarig jubileum 
   De Vriendenkring 
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. 
  8 sept. - informatieavond/algemene 
   Ledenvergadering ouder- 
   vereniging Antoniusschool 
11 sept. - Nieuw-s-Dijk nr. 377 
12 sept. - boswerkdag V.L.N. 
19 sept. - jaarfeest CV de 11jes 
26 sept. - federatief Bielemantreffen 
  georganiseerd door Loil Vooruit 
  4 okt. - najaarsconcert D.E.S.  
   en Different Generations 
10 okt. - boswerkdag V.L.N. 
23 okt. - Nieuw-s-Dijk nr. 378 
  7 nov. - kledingactie 
14 nov. - pronkzitting CV de 11jes 
14 nov. - boswerkdag V.L.N. 
15 nov. - jeugdpronkzitting CV de 
   11jes 
11 dec. - Nieuw-s-Dijk nr. 379 
12 dec. - boswerkdag V.L.N. 
20 dec.  - kerstconcert D.E.S. 
21 dec. - voorspeeldag D.E.S. 

http://www.sprinkhanen.nl/
mailto:f.buiting2@chello.nl

