
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                      nummer 390, 30 juni 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 vrijdag 8 
september. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 4 september inleveren bij Cecile 
Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
VAN DE REDAKTIE 
 
Dit is de laatste Nieuw-s-Dijk voor de 
zomervakantie.  
Na de vakantie is er weer een nieuwe uitgave op 
vrijdag 8 september. 
Wij wensen u allen een mooie zomer en een hele 
fijne vakantie. 
 
 
D.E.S. 
 
Optredens    
Ook D.E.S. laat van zich horen tijdens Didam op 
Stelten op 2 juli a.s. De muziekverenging heeft 
een mooie stand op het Diekse plein waar 
muziekinstrumenten uitgeprobeerd kunnen 
worden.  
De saxofoongroep van D.E.S. zal een leuk 
optreden verzorgen en is hiervoor volop in 
voorbereiding.   
De kinderen van het Spelenderwijsorkest treden 
op o.l.v. dirigent Edwin Rosmulder.  Dit project is 
een initiatief van Musiater, Harmonie de Club, 
D.E.S. en Welcom, om muziekles bij 
basisschoolleerlingen te promoten. Graag tot 
ziens bij een van onze activiteiten. 
 
Examens 
Afgelopen maand werden muziekexamens 
gehouden.  Voor praktijkexamen slaagden voor 
examen A Silke Berendsen op hoorn en Tieme 
Kraus op slagwerk. Elise Boerstal slaagde voor  
examen B op bugel.  
Voor theorie-examen slaagden voor examen A: 
Chiem van Bindsbergen, Thijs Bolder, Kai 
Vastbinder en Sen Visser.  
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Voor theorie-examen B slaagden: Rick Bolder, 
Mila Könning en Siebe Polman. 
Van harte gefeliciteerd met het mooie resultaat.   
 
Bestuurlijke zaken  
Het bestuur zocht uitbreiding van de bezetting   en 
heeft Erik Amting bereid gevonden zitting te 
nemen als bestuurslid. Veel succes gewenst.  
Om een goede toekomstvisie te maken werd 19 
juni voor de leden een brainstormavond 
gehouden. Met grote vellen en stickers gingen de 
leden enthousiast aan de slag om hun ideeën vast 
te leggen.         
 
Terugblik Deelname Zeskamp Oud-Dijk 
De deelname aan de zeskamp in Oud-Dijk op 13 
mei  was een groot succes voor het DES-team. 
De leden hadden een gezellige en sportieve 
middag en behaalden ook een prachtige gedeelde 
2e plaats. De jeugd van D.E.S. kreeg een medaille 
voor het modderbadspel omdat de groep de beste 
prestatie leverde van alle teams. Van harte 
gefeliciteerd. 
 
Bliksemactie  
Over 4 weken houdt D.E.S. weer de jaarlijkse 
bliksemactie. We hopen dat u de 
muziekvereniging met een bijdrage wilt steunen.  
U krijgt hiervoor een envelop en een brief in de 
bus. Op woensdag 26 juli (bebouwde kom) en 
zaterdag 29 juli (buitengebied) komen de 
collectanten de envelop weer ophalen. Alvast 
bedankt voor uw gift en een fijne vakantie 
toegewenst. 
 
 
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS 
www.stantonius.nl 
 
Landjuweel in Oud-Dijk 
We hebben een prachtig weekend achter de rug in 
Oud-Dijk met het landjuweel. Met zowel voor 
zaterdagavond als zondag een mooie opkomst. 
We hebben het noaberen zo een mooie invulling 
kunnen geven. Voor dit gebeuren was er voor 
diegenen die de afstand Nieuw-Dijk naar Oud-Dijk 
onoverbrugbaar vonden een echte camping 
opgericht bij de familie Amting aan de rand van 
Oud-Dijk. Daar begon het vrijdagavond al. Een 
mooi initiatief waar dankbaar gebruik van is 
gemaakt. Dank voor diegenen die dit mogelijk 
hebben gemaakt. Op vrijdagochtend begon het al 
voor de jeugd van de basisschool. Het sluitstuk 
van het scholenproject met een echt 
jeugdlandjuweel met alle elementen van een echt 
concours. Voor alle scholen uit Didam, Loil en 
Nieuw-Dijk.  

http://www.stantonius.nl/
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Veel vrijwilligers uit Nieuw-Dijk hebben zich de 
afgelopen weken op diverse manieren ingezet. 
Veel dank daarvoor. En nu dit achter de rug is 
kunnen we ons langzaam gaan voorbereiden op 
het laatste weekend van juli voor ons eigen 
schuttersfeest. Ook dat belooft een mooi weekend 
te worden. 
 
26 juli Schietwedstrijden 
Op 16 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  
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. 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 opkomst en dat 
het een gezellige dag zal worden. 
  
 
23 juli Jaarvergadering 
Traditioneel op de zondag voor het schuttersfeest 
vindt op 23 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 
vaststellen van de prijs van het lidmaatschap. Ook 
staan bestuursverkiezingen op de agenda. 
Aftredend zijn Wouter Lodewijk en Ivo Kluitman. 
Aftredend en herkiesbaar is Gert Stinissen. Leden 
die zich kandidaat willen stellen voor het bestuur 
kunnen dit tot vrijdag 21 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.  
 
 
 

 
Nieuw-Dijk op internet: www.digiDIEK.nl 
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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. Geef hierbij ook aan waar 
deze komt te staan en een contactpersoon.  
 
Programma schuttersfeest 2017 
Het programma is nog niet bekend maar zal 
spoedig via e-mail, onze website en de krant 
bekend worden gemaakt.  
 
 
 

 
Kledingactie voor de schutterij 

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

het schietterrein aan de Smallestraat 
 

  
 
 
 
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 
 
 
 
 

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