
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                      nummer 389, 15 mei 2017 
 
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 maandag 
15 mei. U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag 
8 mei inleveren bij Cecile Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
D.E.S. 
 
Optredens 
De afgelopen weken zag en hoorde u fanfare 
D.E.S. regelmatig. Er waren optredens t.g.v. de 
Palmpaasoptocht, Kringdag, Koningsdag en 
tijdens de intocht van de Avondvierdaagse. Ook 
tijdens het komende Landjuweel in Oud-Dijk zal 
D.E.S. schutterij St. Antonius muzikaal begeleiden 
tijdens de optocht.   
 
Deelname Zeskamp Oud-Dijk 
Een delegatie van D.E.S. gaat op zaterdagmiddag 
13 mei  meedoen aan de zeskamp in Oud-Dijk. 
Deze wordt georganiseerd door schutterij St. 
Isidorus. De zeskamp wordt in Oud-Dijk gehouden 
van 13:00 tot 19:00 uur. Alvast veel plezier 
gewenst met deze sportieve uitdaging.  
 
 
Anjeractie 
Komende week wordt de collecte gehouden voor 
het Prins Bernhard Cultuurfonds . Ook wel 
Anjeractie genoemd. Deze collecte vindt plaats 
van 15 mei  tot en met 20 mei. De anjeractie is de 
enige collecte voor cultuur. 
 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur 
in Nederland op grote en kleine schaal. Jaarlijks 
ondersteunt het fonds meer dan 3500 projecten.  
De actie wordt al sinds 1946 georganiseerd. De 
collectanten zijn leden van culturele verenigingen 
en organisaties. De opbrengst komt ten goede 
aan culturele initiatieven binnen de regio waar de 
opbrengst is opgehaald. 
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Voorbeelden van subsidie: instrumenten en 
kleding voor de muziekvereniging, jubileumconcert 
van het zangkoor, een licht- en geluidsinstallatie 
voor de theatervereniging, restauratie van de oude 
molen, kerktoren of orgel enz. 
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op 
internetsite www.cultuurfonds.nl 
 
 
 
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS 
www.stantonius.nl 
 
23, 24 & 25 juni – schutterij naar het 
Landjuweel in Oud-Dijk 
 
Het weekend van 23, 24 en 25 juni staat in het 
teken van het Landjuweel. Het landjuweel is het 
lustrumfeest Gelderse Schutters Federatie St. 
Hubertus. Het belooft een prachtig weekend te 
worden welke door onze noabers in Old-Diek, 
schutterij St. Isidorus wordt georganiseerd. 
Uiteraard zijn we als schutterij St. Antonius deze 
dagen van de partij. Er is zelfs een groep die 
speciaal voor dit weekend een camping op de 
grens van Nieuw-Dijk en Oud-Dijk aan de 
Haaghweg bij de fam. Amting heeft ingericht. 
Deze drie dagen omgedoopt tot camping ‘De 
Bruune Den’. Als schutterij zullen we zowel 
zaterdagavond als zondagochtend met de 
rondgang deelnemen. In beide gevallen 
verzamelen we bij deze camping, Haaghweg 12 
en trekken we van daaruit naar het feestterrein.  
In aanloop naar dit evenement is voor alle 
basisscholen van Didam, Loil en Nieuw-Dijk 
lesmateriaal ontwikkeld rondom de schutterij. In 
de weken voor het landjuweel maken alle 
leerlingen met een lespakket, activiteiten en 
demonstraties, kennis met de betekenis van de 
schutterijen. Het hoogtepunt voor hen is 
vrijdagochtend 23 juni waar ze hun eigen 
schuttersfeest zullen vieren met alles erop en 
eraan. Op zaterdagmiddag zijn er vele 
spectaculaire demonstraties en workshops, een 
aanrader voor het hele gezin.  Om 18:00 uur vindt 
dan de officiële opening op spectaculaire wijze 
plaats met aansluitend een korte rondgang en een 
feestavond met ons huisorkest Kaliber. Op 
zondagochtend wordt de dag met een massale 
erewijn begonnen. Aansluitend zal er een grote 
rondgang zijn met wel 50 verenigingen. Er zijn 
leuke wedstrijden voor iedereen en natuurlijk 
wordt er gestreden om de titel Landjuweelkoning. 
Op zondag is er ook een waar kinderparadijs 
ingericht.  
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We gaan er van uit dat we deze dagen als 
Nieuw-Dijkse schutterij zo veel mogelijk in het 
rood-wit mee zullen trekken en feesten en er zo 
samen met onze noabers een prachtig festijn, een 
succes van zullen maken. 
 
Hieronder het volledige programma deze dagen.  
Voor meer informatie bezoek dan ook de website 
www.landjuweel.oud-dijk.nl. 
 
 
Vrijdag 23 juni 
11.30 – 14.00 uur: Jeugdlandjuweel  
14.30 – 17.00 uur: Symposium “Noaberen in de 

praktijk” 
 
Zaterdag 24 juni 
12.00 – 16.00 uur: Naobermiddag  (workshops, 

demonstraties en wedstrijden) 
17.00 uur: Verzamelen schutterij bij Camping 

“De Bruune Den”, Haaghweg 12. 
17.15 uur:  Vertrek schutterij richting 

feestterrein. 
18.00 uur:  Rondgang en spectaculaire 

opening 
19.30 uur:  Noaberfeest met Kaliber 
 
Zondag 25 juni 
8.30 uur: Verzamelen schutterij bij Camping 

“De Bruune Den”, Haaghweg 12. 
8.45 uur: schutterij richting feestterrein. 
9.30 uur: Dag opening 
9.45 uur: Massale erewijn 
10.00 uur: Defilé en aansluitende grote mars 
11.00 uur: Start diverse wedstrijden 
13.30 uur: Landjuweel koningschieten  
17.15 uur: Prijsuitreiking en installatie 

landjuweel koning 
17.45 uur: Gelderse/Brabantse opmars 
18.00 uur: Sluiting Gelders landjuweel 2017  

 
 

 
Kledingactie voor de schutterij 

bel: fam. Jansen, tel. 0316 – 531770 
Of breng je kleding naar de kledingcontainer op 

het schietterrein aan de Smallestraat 
 

  
 

 
Nieuw-Dijk op internet: www.digiDIEK.nl 
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V.V. SPRINKHANEN 
 
Programma Sprinkhanen 1 
14 mei  ’t Peeske 1 – Sprinkhanen 1 
  aanvang: 14.00 uur 
 
Programma Sprinkhanen 2 
 
14 mei  Sprinkhanen 2 – Concordia Wehl 4 
  aanvang 10.30 uur 
 
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 
 
 
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. 
10  juni - boswerkdag V.L.N. 
24 juni - kledingactie Schutterij 
24 juni - Landjuweel St. Isidorus  
 t/m 25 juni 
  8  juli - boswerkdag V.L.N. 
16 juli - Schietwedstrijden Schutterij 
23 juli - Jaarvergadering Schutterij 
   bij Steak’m 
30 juli - Schuttersfeest 2017 
 t/m 31 juli 
14 okt. - Bielemantreffen, Pannerden 
  4 nov - kledingactie Schutterij 
  5 nov. - DES uitwisselingsconcert in  
   Alphen 

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

