nummer 408, 3 april 2020
Nieuw-s-Dijk wordt gratis huis aan huis bezorgd,
apart of tegelijk met 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 19
juni 2020. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 15 juni inleveren bij Cecile Tiemessen,
Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE
In verband met de bijzondere omstandigheden
omtrent het Corona virus, is het niet mogelijk deze
Nieuw-s-Dijk rond te brengen.
Omdat alle evenementen zijn geannuleerd, is er
ook weinig te vermelden. Vandaar deze kleine,
digitale versie.
Hopelijk lukt het de volgende keer weer op de
normale wijze.
Laten we hopen dat we allemaal gezond blijven!
GRATIS BOEK OF TIJDSCHRIFT
Zijn er mensen die graag een boek of tijdschrift
aangeboden willen hebben in de moeilijke tijden,
dan kom ik die graag bezorgen.
Het aanbod bestaat uit wat er is in de boekenkast
van de Meikever, de bladen krijg ik ook weer
aangeboden.
Je kunt me bellen als je graag iets bezorgd wilt
hebben. Uiteraard is dit gratis.
Thea Wolters, 0316-223361

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
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SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Corona update:
Gezien de aanscherping van de regels zijn wij
helaas genoodzaakt om onze activiteiten te staken
tot 1 juni.
Dat houdt in dat de volgende schuttersactiviteiten
van de agenda zijn gehaald:
- Ledenvergadering op 17 april
- De Kringdag 19 april
- De medewerking met het Stadtschützenfest in
Emmerich 25 april
- De medewerking op Koningsdag 27 april
- De medewerking op Bevrijdingsdag 5 mei
Ook willen we onze secties verzoeken om alle repetities van de Trommelgroep, Vendeliers en
Majorettes voor deze termijn af te gelasten.
De kledingactie op 4 april komt te vervallen.
Gelukkig hebben we nog een alternatief met de
Kledingcontainer. We willen u vragen de
gespaarde kleding daar nu zelf naar toe te
brengen. Alvast bedankt voor het begrip en de
medewerking.

AGENDA
Als de datum van uw activiteiten bekend is, geef
die dan ook door aan de redactie van Nieuw-sDijk.
Een ieder kan daarmee tijdig rekening houden.
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Schuttersfeest 2020
Federatieve Schuttersdag
in Ulft
najaarsledenvergadering
Schutterij bij Steak’m
20.00 uur
Bielemantreffen in Ulft
kledingactie
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