
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                   nummer 395, 23 maart 2018 
 
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 11 
mei 2018. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 7 mei inleveren bij Cecile Tiemessen, 
Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
Laatste weekendviering  
Nieuw-Dijk  
24 maart 2018,  18.00 uur 
 
Zoals u allen weet wordt mei 2019 de kerk 
gesloten. 
Tot die tijd is het mogelijk dat bijzondere vieringen 
waaronder uitvaarten, huwelijken e.d. 
doordeweeks plaats kunnen vinden.  
En uiteraard de vieringen op woensdagmorgen 
krijgen een plek.   
Vieringen zoals het vrijwilligersfeest, 
schuttersfeest, carnaval e.d. kunnen daarna ook 
aangevraagd worden. 
 
Zaterdag 24 maart vindt de laatste 
weekendviering plaats.  
Dit is het weekend van Palmzondag. 
Deze viering zal in het teken staan van “Blijvende 
Verbondenheid…..” 
Voorafgaand aan de viering zal met de kinderen 
vanaf de Meikever om 17.30u een korte rondgang 
zijn met Palmpaasstokken, onder begeleiding van 
DES. 
Alle drie de koren, Sam Sam, Vocaal, Gemengd 
koor èn DES zullen hun medewerking verlenen 
aan deze viering. 
Kinderen gaan samen met Sam Sam naar de 
Kinderwoorddienst onder leiding van pastor Guus 
en leiding van het jeugdwerk. 
Om die “Blijvende Verbondenheid” gestalte te 
geven aan ons dorp zal er een nieuwe boom 
worden geplant voor in de pastorietuin. 
 
Na het planten van de boom nodigen wij u allen uit 
voor een kopje koffie bij restaurant Steak’m. 
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Wij nodigen alle vrijwilligers die betrokken zijn bij 
de kerk en al de inwoners van Nieuw-Dijk uit om 
hierbij aanwezig te zijn.  
Wij vragen de kinderen om een schep mee te 
brengen zodat zij helpen kunnen met het 
planten van de boom. 
 
Ondanks dat dit voor velen een emotioneel 
gebeuren zal zijn, hopen wij u allen te mogen 
begroeten. 
 
 
Locatieraad 
geloofskern 
Nieuw-Dijk 
 
 
D.E.S. 
 
Voorjaarsconcert  
Zondagmorgen 15 april geeft muziekvereniging 
D.E.S. een voorjaarsconcert in zaal Steak’m. Het 
concert begint om 11.00 uur. De toegang is gratis.   
De slagwerkgroep en de fanfare verzorgen beiden 
een deel van het concert met mooie 
concertwerken en populaire muziek. Aan het 
einde van het concert wordt een aantal trouwe 
muzikanten gehuldigd. 
Komt U ook? U bent van harte welkom. 
 
Dirigent Willy Beudel stopt 
Na ruim 18 jaar trouwe dienst gaat dirigent Willy 
Beudel stoppen bij D.E.S.  
De muziekvereniging heeft een mooie tijd beleefd 
met Willy. Het orkest ging onder zijn leiding vier 
keer succesvol op concours, daardoor komt de 
fanfare nog altijd uit in divisie 3, “Uitmuntendheid”, 
een hele knappe prestatie.  
Daarnaast waren er de prachtige concerten: 
Nieuw-Dijk in Muziek en Beeld, de 
Kerstconcerten, de samenwerking met de koren 
en bands, en de vele optredens tijdens 100 jaar 
Nieuw-Dijk. Met zijn ervaring, ideeën en 
vakmanschap had Willy een grote inbreng in deze 
concerten.   
D.E.S. kijkt met plezier terug op de succesvolle 
samenwerking en zal tijdens het voorjaarsconcert 
de scheidende dirigent in het zonnetje zetten voor 
zijn grote inzet.    
 
Komende activiteiten  
Naast het voorjaarsconcert op 15 april ziet en 
hoort u D.E.S. regelmatig de komende weken. De 
fanfare maakt ook muziek tijdens de 
Palmpaasoptocht, de laatste viering in de kerk, de 
Kringdag en Koningsdag.   
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Jaarvergadering  
Woensdag 28 maart wordt de jaarvergadering 
gehouden. Aanvang 19.30u in zaal Steak’m. De 
leden ontvangen een uitnodiging.  
 
Muzikant bij D.E.S. worden? 
Lijkt muziek maken op een instrument je leuk? 
Neem dan contact op met het bestuur van D.E.S. 
Dan maken we een afspraak om een instrument 
uit te proberen met de mogelijkheid een aantal 
gratis proeflessen te volgen.  
Natuurlijk kun je altijd een kijkje komen nemen op 
onze repetitie op maandagavond van 19.30-21.30 
uur bij Steak’m in Nieuw-Dijk. 
Bestuursleden:  
Tom Kluitman  06-53 42 51 55 
William Boerstal  06-23 41 37 86 
Mark Pouwels  06-51 86 56 50 
Cor Bolck  06-23 40 52 42 
Erik Amting  06-53 96 73 60 
Mailadres:  fanfaredesnieuwdijk@gmail.com 
 
 
KONINGSDAG  VRIJDAG 27 APRIL 2018 
 
Het oranjecomité Nieuw-Dijk organiseert ook dit 
jaar weer een feestprogramma voor alle kinderen, 
hun ouders en belangstellenden. Ook dit jaar is 
het middagprogramma in samenwerking met 
"Tante Dies". 
 
Ons programma gaat er als volgt uit zien: 
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 groot en 

klein. 
11.00 uur: Start beachvolleybaltoernooi en 

activiteiten “Tante Dies” m.m.v. DJ 
Elmo. 

 
Net als andere jaren is het deelnemen aan deze 
Koningsdag activiteiten gratis. 
Voor ieder kind zijn er diverse traktaties 
waaronder limonade en patat. 
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.  
 
Voor de senioren hebben we weer een kopje 
koffie, een oranjebitter en een krentenbol klaar 
staan. 
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Beachvolleybaltoernooi 
Dit jaar wordt voor het 6e jaar op rij het 
succesvolle en gezellige beachvolleybaltoernooi 
georganiseerd. 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 t/m 15 april. 
 
We willen er vooral een gezellige dag van maken, 
waarbij de sportiviteit een belangrijke rol speelt.   
 
Diekse kampioenschappen bierkrat hangen  
Tijdens koningsdag zal er een wedstrijd worden 
georganiseerd, wie het langst aan een bierkrat 
kan blijven hangen. Je kunt nu thuis al even 
oefenen. 
 
Oranjeparty 
Voor de oudere jeugd vanaf groep 6 tot en met de  
leeftijd van 16 jaar organiseren wij op donderdag 
26 april een oranjeparty van 19.00-21.00 uur in de 
meikever. 
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. 
- Gratis deelname 

 
 
 
Oranjecomité Nieuw-Dijk 
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 
Competitie eerste elftal: 
 
Alle wedstrijden starten om 14.00 uur 
25 mrt. Sprinkhanen 1 – MVR 1 
  1 apr.: SDZZ 1 - Sprinkhanen 1 
  8 apr.: Doetinchem 1 – Sprinkhanen 1 
15 apr.:  Sprinkhanen 1 – DVV 1 
22 apr.: Rijnland 1 - Sprinkhanen 1 
26 apr.:  Sprinkhanen 1 – GSV’38 1 
  Aanvang: 19.00 uur 
29 apr.:  Sprinkhanen 1 – SV Loil 1 
  6 mei: RKPSC 1 - Sprinkhanen 1 
10 mei:  Sprinkhanen 1 – HC’03 1 
13 mei: Sprinkhanen 1 – Terborg 1 
20 mei: SV Loil 1 - Sprinkhanen 1 
27 mei:  Sprinkhanen 1 – VVG’25 1 

http://oranjecomite-nieuw-dijk.webnode.nl/beachvolleybal/
http://oranjecomite-nieuw-dijk.webnode.nl/beachvolleybal/
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Competitie tweede elftal: 
 
25 mrt.: HC’03 2 – Sprinkhanen 2 
  aanvang: 10.30 uur 
  8 apr.: Sprinkhanen 2 – VVG’25 2 
  aanvang: 10.30 uur 
12 apr.: VIOD 3 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 18.30 uur 
15 apr.: Westervoort 4 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 12.00 uur 
19 apr.: Doetinchem 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 18.45 uur 
22 apr.: Kilder 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 10.30 uur 
29 apr.: Sprinkhanen 2 – GWVV 2 
  aanvang: 10.15 uur 
13 mei: GWVV 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 10.00 uur 
20 mei:  Etten 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 10.30 uur 
27 mei: Sprinkhanen 2 – Doetinchem 2 
  aanvang: 10.30 uur 
  3 juni: Etten 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 8.45 uur 

 
Gemeente Montferland 
schoolvoetbal toernooi 2018 
 

 
 
Goede Vrijdag 30 maart organiseert Sprinkhanen 
weer het Gemeente Montferland schoolvoetbal 
toernooi 2018. Vanaf 09:00 uur strijden zo`n 750 
kinderen uit Montferland om de eer. We proberen 
de overlast van bezoekers zoveel mogelijk te 
beperken doordat we het hondenveld in het 
Meikamerbos weer mogen gebruiken als 
parkeerplaats. En er zullen verkeersbegeleiders 
bij verschillende kruispunten staan om de mensen 
zoveel mogelijk te begeleiden. 
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Wim Kieft te gast bij de vrienden van 
Sprinkhanen 
 
18 mei komen de vrienden van Sprinkhanen 
weer bijeen voor hun jaarlijkse vergadering. 
Ook dit jaar heeft de sponsorcommissie weer 
een geweldige gast weten te strikken en wel 
Wim Kieft.    
 
Wim Kieft is op 12 november 1962 geboren in 
Amsterdam. 
Deze voormalig profvoetballer die doorgaans 
centraal in de aanval speelde was actief voor 
meerdere clubs.  Hij was van 1980 tot en met 
1994 actief voor Ajax, sc Pisa, Torino, PSV en 
Girondis de Bordeaux. Daarnaast kwam hij 43 
keer uit voor het Nederlands elftal waarvoor hij elf 
keer scoorde. 
Kieft werd met Ajax twee en met PSV drie keer 
Nederlands landskampioen. Met de Eindhovense 
club won hij in 1987/1988 ook de Europacup 1, 
datzelfde jaar won hij met het Nederlands elftal 
het EK 1988. 
Het belooft dus weer een geweldige avond te 
worden met deze bijzondere gast.  
 
Wilt u er ook bij zijn en bent u nog geen vriend van 
Sprinkhanen kijk dan op onze speciale pagina op 
de website waar u zich kunt aanmelden. 
 
 
Extra ledenvergadering op maandag 9 april 
20:00 uur 

 
Agenda: 
  (1) Opening door de voorzitter 
  (2) Stand van zaken samenwerking Sprinkhanen 

– DVC’26.                
  (3) Verdere mededelingen van de voorzitter 
  (4) Rondvraag 
  (5) sluiting 
 
 
Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden 
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 (heren en dames) zijn 
uiteraard van harte welkom. 
We hebben ook een Dames team recreatief, die 
niet mee spelen in de competitie maar af en toe 
een wedstrijd spelen. 
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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. 
 
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze 
website www.sprinkhanen.nl Ook kun je ons 
vinden op facebook, Twitter en digiDIEK 
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. 
 
24 mrt. - kledingactie Schutterij 
25 mrt. - Indoor Vendelen  EMM  
   Giesbeek 
28 mrt. - jaarvergadering D.E.S. 
15 apr. - voorjaarsconcert D.E.S. 
20 apr. - ledenvergadering Schutterij 
   onder voorbehoud 
22  apr. - Kringdag Montferland 2018 
   bij de Eendracht, Didam 
11 mei - Nieuw-s-Dijk nr. 396 
23 juni - kledingactie Schutterij 
29 juni - Nieuw-s-Dijk nr. 397 
  8 juli - schietwedstrijden Schutterij 
 
15 juli - jaarvergadering Schutterij 
22 juli - Schuttersfeest 2018 
 t/m 23 juli 
17 aug. - EGS treffen in Leudal (L) 
 t/m 19 aug. 
  9 sept. - Federatieve Schuttersdag 
   Pannerden 
13 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Schutterij St. Antonius 
  3 nov. - kledingactie Schutterij 
17 dec. - voorspeelavond D.E.S. 
23 dec. - kerstconcert D.E.S. 
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Nieuw-Dijk op internet: www.digiDIEK.nl 

 

 
 
 
 

 
Kledingactie voor de schutterij 

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

het schietterrein aan de Smallestraat 
 

 
 

http://www.digidiek.nl/

