
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                          nummer 383, 1 juli 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 9 
september a.s. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 5 september a.s. inleveren bij Cecile 
Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Dit is de laatste uitgave van Nieuw-s-Dijk voor de 
zomervakantie.  
Wij wensen u allen een prettige, zonnige vakantie! 
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 
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 
 

mailto:vln@hetnet.nl
http://www.sprinkhanen.nl/
mailto:f.buiting2@upcmail.nl
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2016-2017 IN DE 
GABRIËLPAROCHIE  
   
Op 16 juni is de Eerste Heilige Communie 
(voortaan EHC) met een bijeenkomst van de 
EHC-werkers voorzichtig van start gegaan. 
Ouders van kinderen die volgend schooljaar in 
groep 4 zitten kunnen zich aanmelden voor de 
informatie avond(en) in september.  
Via de  scholen is er een brief uitgegaan. Ouders 
kunnen zich via een antwoordstrook melden voor 
de informatieavond(en). 
 
Nog geen opgave voor de EHC 
Deze melding geldt nog niet als opgave voor de 
Communie. Dat gebeurt later, na de informatie 
ronde. 
 
Brief gemist? Buitenschoolse kinderen?  
Als u de brief gemist hebt of als er kinderen niet in 
onze dorpen op school gaan,  kunnen ouders zich 
natuurlijk melden. Stuurt u dan een mailtje aan het 
Centraal Secretariaat van de parochie: 
secretariaat@parochiegabriel.nl . Vermeldt u dan 
uw naam en adres, uw telefoonnummer en e-
mailadres en natuurlijk  de naam van uw 
kind(eren) en op welke school ze zitten. En 
natuurlijk geldt: hoort zegt het voort! 
 
Namens het pastoresteam, 
 
Pastor Guus van der Ploeg 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 
 

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

mailto:secretariaat@parochiegabriel.nl
http://www.nieuw-dijk.nl/
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digiDIEK   
 
Wat is digiDIEK? 
DigiDIEK is een online dorpsplein. Door de 
ontgroening en vergrijzing hebben we de handen 
ineen geslagen. We willen als bewoners van 
Nieuw-Dijk nog meer samen doen, meer dingen 
delen en weten wat er te doen is in ons dorp. Het 
online dorpsplein DigiDIEK (initiatief van de 
vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk) is dé manier om 
op de hoogte te blijven en contact te maken met 
ons dorp. Hierdoor blijven we een bijzonder en fijn 
leefbaar dorp voor jong en oud. 
Wat zijn buurtverbinders? 
DigiDIEK wordt ondersteund door buurtverbinders. 
De buurtverbinders beheren het online dorpsplein 
waarop je alles ziet wat er in het dorp is: hulp 
gevraagd, hulp aangeboden, nieuwtjes, gezellige 
en sportieve activiteiten, spullen te koop of te leen 
en nog veel meer. Hiermee willen we bereiken dat 
zowel online als op straat de mensen van Nieuw-
Dijk zich nog meer met elkaar verbinden!  Heb je 
een vraag maar wil je die liever persoonlijk stellen, 
dan kan dat altijd via  de buurtverbinders. Zij 
kennen veel mensen die iets willen doen en 
daarvoor gevraagd kunnen worden en anders 
gaan zij voor je op zoek. 
Kan iedereen meedoen? 
DigiDIEK is toegankelijk voor iedereen die op 
welke manier dan ook betrokken is bij Nieuw-Dijk 
en voor alle leeftijden. Meedoen is makkelijk. 
Schrijf je eenmalig in en maak je profiel aan. Dit 
doe je eenvoudig door op het internet naar 
www.digidiek.nl  te gaan en op de knop “schrijf je 
in” te klikken. Je maakt dan je eigen profiel aan.  
Hierna ontvang je automatisch de buurtmail met 
de berichten van ons dorp. Ook kan je dan zelf 
berichten plaatsen! Heb je een vraag? Neem dan 
contact met ons op door een mailtje te sturen 
naar: buurtverbindersnieuwdijk@gmail.com 
Tot ziens op digiDIEK 
 
 
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS(www.stantonius.nl) 
 
De datum van het schuttersfeest, hoe denk jij 
erover? 
Schuttersfeest in Nieuw-Dijk wordt al jaren samen 
met de schutterijen uit Didam en Loil gevierd in 
het eerste weekend van de bouwvak van regio 
zuid. Dit is normaal gesproken 2 weken na 
aanvang van de schoolvakantie in regio zuid.  

http://www.stantonius.nl/
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Een aantal verenigingen heeft aangegeven dat ze 
graag onderzoek willen doen naar een andere 
datum voor het vieren van het schuttersfeest, niet 
middenin de schoolvakanties. Onderling zijn de 
verenigingen het er over eens dat de gezamenlijke 
Aubade/vendelhulde voor de gemeentelijke 
overheid in Didam van zo’n groot belang is dat dit 
onderdeel dient te blijven van het schuttersfeest. 
Schutterij St. Antonius heeft tot op heden altijd 
vast gehouden aan het vieren van schuttersfeest 
op het eerste weekend van de bouwvak (regio 
zuid). Binnen onze vereniging zijn de geluiden 
echter divers. Ook bij de laatste ledenvergadering 
is dat weer gebleken. Daar is aangegeven dat er 
een enquête gehouden zal worden om beter 
inzichtelijk te krijgen wat de mening is van onze 
leden. 
Inmiddels heeft de schutterij een lijst vragen 
gemaakt in de vorm van een enquête die op 
internet ingevuld kan worden. De schutterij roept 
haar leden maar ook niet leden, die toch graag 
schuttersfeest willen vieren in de toekomst, op om 
deze enquête in vullen. Deze enquête kunt u 
vinden door het volgende adres in te typen in uw 
internet browser: 
http://www.thesistools.com/web/?id=514084 
 
Deze enquête moet inzichtelijk maken hoe 
inwoners van Nieuw-Dijk, en met name onze 
leden denken over de datum van ons 
schuttersfeest. 
De enquête bestaat uit zo’n 15 vragen en zal zo’n 
15 minuten van uw tijd vragen. Tijdens de 
jaarvergadering zal dit onderwerp verder 
toegelicht worden en zullen er tussenresultaten 
getoond worden.  
Nu kunnen we ons voorstellen dat u geen toegang 
heeft tot internet of moeite heeft om  deze enquête 
middels de computer in te vullen. In dat geval 
zouden we u willen vragen om in uw omgeving 
hulp in te schakelen zodat u toch uw mening kunt 
geven. 
 
We hopen dat velen hun mening en ideeën zullen 
geven en willen allen die de moeite nemen om 
deze enquête in te vullen van harte danken voor 
de moeite. 
 
Zaterdag 9 juli Kledingactie 
Zaterdag 9 juli houden we net voor de 
zomervakantie wederom een kledingactie.  De 
warme winter- en voorjaarskleding 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.   

http://www.thesistools.com/web/?id=514084
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Wij prijzen deze inzamelronde dan ook van harte 
aan.  
Woont u in Didam of Nieuw-Dijk dan kunt u 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 op 9 juli aan te bieden of de 
kleding is niet opgehaald 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.  
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 dank voor uw 
medewerking. 
 
24 juli Schietwedstrijden 
Op 24 juli zal schutterij St. Antonius 
schietwedstrijden organiseren bij de schietpaal 
aan de Smallestraat. Van 11.00 tot 13.00 uur kan 
er 1 kampbeurt worden geschoten op de beide 
schietbanen. Vanaf ongeveer 13.00 uur zal er 
worden begonnen met het kampen. 
Zowel leden als niet leden zijn welkom, voor de 
leden is het een mooie mogelijkheid, om te 
oefenen voor het schuttersfeest. Zoals gebruikelijk 
zullen er weer een aantal leuke geldprijzen te 
verdienen zijn. Verder is het goed om te weten dat 
in verband met slijtage door een aantal vrijwilligers 
is gewerkt aan nieuwe affuiten waar onze 
geweren veilig in vastgezet kunnen worden tijdens 
de wedstrijden. Zoals de planning er nu uit zullen 
de nieuwe affuiten deze wedstrijd in gebruik 
genomen gaan worden om ze aan een praktijktest 
bloot te stellen. Om te mogen schieten dienen 
schutters zich te legitimeren. Zonder 
identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of rijbewijs) te 
laten zien, kan iemand niet deelnemen aan het de 
wedstrijd. 
 
Het bestuur hoopt op een goede opkomsten en 
dat het een gezellige dag zal worden. 
  
31 juli Jaarvergadering 
Traditioneel op de zondag voor het schuttersfeest 
vindt op 31 juli om 11.00 uur bij Steak’m de 
jaarvergadering plaats. Leden en aanstaande 
leden worden van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn.  
Op de agenda staan o.a. de organisatie van het 
a.s. schuttersfeest, het financieel verslag, het 
vaststellen van de consumptieprijs en het 
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vaststellen van de prijs van het lidmaatschap. 
Ook staan bestuursverkiezingen op de agenda. 
Aftredend en herkiesbaar zijn Ron Derksen en 
Mark van de Waterlaat. Leden die zich kandidaat 
willen stellen voor het bestuur kunnen dit tot 
vrijdag 29 juli (20.00) aangeven bij het secretariaat 
p/a Henk Peters, Tinneveldstraat 23 te Nieuw-Dijk 
bij aanlevering van 10 handtekeningen van leden 
van St. Antonius. Tevens is het mogelijk om u 
tijdens de pauze van deze vergadering aan te 
melden als lid. Vergeet daarbij niet om een copy 
van een identiteitsbewijs mee te nemen wanneer 
we deze nog niet in ons bezit hebben. 
 
Aanmelden Bogen 
De Schutterij verzoekt alle buurtverenigingen en 
vriendengroepen die een boog willen plaatsen om 
deze tijdig bij het secretariaat van de schutterij 
(p/a Henk Peters, Tinneveldstraat 23 te Nieuw-Dijk 
of via e-mail secretaris@stantonius.nl)  aan te 
melden zodat hier met de optocht rekening mee 
gehouden kan worden. Geeft hierbij ook aan waar 
deze komt te staan en een contactpersoon.  
 
Programma schuttersfeest 2016 
Het programma is nog niet bekend maar zal 
spoedig via e-mail onze website en de krant 
bekend worden gemaakt.  
 
 
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. 
  9  juli - kledingactie Schutterij 
24 juli - schietwedstrijden schutterij 
31 juli - jaarvergadering schutterij 
   bij Steak’m 
  7 aug. - Schuttersfeest 2016 
 t/m 8 aug. 
  9  sept. - Nieuw-s-Dijk nr. 384 
18  sept. - federatieve schuttersdag, 
   Nieuw-Wehl 
30 sept. - Feestavond jubilerende  
   verenigingen: Schutterij,  
   D.E.S. en Sprinkhanen 
23 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Gaanderen  
  5 nov. - kledingactie Schutterij 
12 nov. - pronkzitting CV de 11jes 
13  nov. - jeugdpronkzitting CV de 
   11jes 
 


