nummer 409, 21 augustus 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 23
oktober 2020. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 19 oktober 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 Nieuw-s-Dijk enkele
keren niet gedrukt. Dit is de eerste uitgave na een
paar maanden ongewilde rust.
De volgende 2 uitgaven zijn gepland op de
volgende data:
nr. 410 verschijnt op 23 oktober
inleverdatum: 19 oktober
nr. 411 verschijnt op 11 december
inleverdatum: 7 december
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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KINDERKLEDING RUILBEURS

VOOR

DE

In 2018 startte Astrid van de Berg de kledingbeurs
in de Meikever. Na het overlijden van Astrid
eerder dit jaar en enkele maanden gesloten te zijn
geweest i.v.m. Covid-19 hebben we besloten een
herstart te maken. De basis staat er immers al en
het
concept
spreekt
ons
erg
aan.
Over de kledingruilbeurs
De kinderkleding ruilbeurs is een maandelijkse
beurs voor alle (groot)ouders met kinderen.
Jaarlijks betaal je een symbolisch bedrag van 12
euro, daarmee kan onbeperkt kleding geruild
worden. Het systeem: voor elk kledingstuk dat je
inlevert, krijg je 1 punt om weer terug te ruilen
voor andere kledingstukken. Weggooien is zonde
en helemaal bij jonge kinderen zie je vaak dat de
kleding nog in erg goede staat is wanneer ze er
uitgegroeid zijn.
Wanneer?
Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 12.00. (m.u.v. augustus en zaterdag 5 september,
dan verhuizen we alle spullen over van de
Meikever naar de Kerk, deze dag is er dus GEEN
beurs).

Zomeractie
Zondag 6 september openen wij feestelijk onze
nieuwe locatie met een speciale ZOMERACTIE!
Deze dag zijn leden en niet-leden allemaal van
harte welkom om te komen shoppen in een grote
berg zomerkleding, want wij willen heel graag
ruimte maken voor de winterkleding.
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Kosten? Niets, hoewel een vrijwillige bijdrage
natuurlijk van harte welkom is en we heel graag
jou als nieuw lid welkom heten.
De kinderkleding ruilbeurs is er voor iedereen (en
bestaat ook dóór iedereen). Tijdens de zomeractie
nemen we geen kleding aan, doel van deze dag is
vooral om heel veel mensen (lid of geen lid) blij te
maken.
Dus, ben je lid of nog geen lid, kom zondag 6
september tussen 10 en 14 uur om onze nieuwe
locatie te bekijken en wie weet ligt er wel een heel
leuk zomerkledingstuk voor jouw kind(eren) bij.
Kun jij ons helpen?
Enthousiasme, creatieve ideeën, kleding, een
aantal vaste klanten en een erg mooie locatie
hebben we al. Toch staat dit project nog op losse
schroeven. Ken (of ben) jij iemand die ons voor
één jaar financieel kan ondersteunen? Hiermee
kunnen we de huur van de kerk betalen en krijgen
we de kans dit project een succesvolle herstart te
geven. We gaan ervan uit na dit jaar zelfstandig te
kunnen draaien.
Contact opnemen en de hoogte blijven van onze
laatste nieuwtjes? Volg ons op facebook!
Hopelijk tot ziens tijdens de ZOMERACTIE of een
keer
tijdens
de
kledingbeurs
op
de
zaterdagochtend.
Groetjes,
Minke Smits - Steintjes & Wilma Rigo
~Kinderkleding Ruilbeurs Nieuw-Dijk~
INFORMATIEPUNT NIEUW-DIJK
Informatiepunt
Nieuw-Dijk
is
een
samenwerkingsverband
van
sociaal
team
gemeente
Montferland,
Welcom
en
buurtverbinders van digiDIEK.
Wij zijn elke dinsdag geopend van 9:30 tot 11:30
uur in de Meikever.
Ervaart u problemen op het gebied van zorg,
wonen, vervoer, bewegen, enz.?
Kom eens langs, samen met u zoeken we dan
naar een passende oplossing.
Of bel 06-18894101(reactie binnen 24 uur)
P.S. Uiteraard wordt met uw informatie
vertrouwelijk omgegaan.
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INFORMATIEPUNT NIEUW-DIJK
Beste mensen,
Als bijlage van Nieuw-s-Dijk is een enquête
toegevoegd over het Informatiepunt van NieuwDijk.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u even tijd
zou willen nemen om deze enquête in te vullen.
Wilt u de ingevulde enquête voor 15 september
inleveren?
Vanaf dinsdag 25 augustus is er wekelijks
iemand aanwezig op het Informatiepunt in de
Meikever van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Alvast onze hartelijke dank,
Namens Informatiepunt Nieuw-Dijk
MUZIEKVERENIGING D.E.S.
Terugblik jaarvergadering
Door
de
corona-maatregelen
kon
de
jaarvergadering in maart niet doorgaan. Op 15 juli
is de vergadering alsnog gehouden.
Er werd door het bestuur o.a. teruggeblikt naar het
succesvolle concours van 2019 en vooruitgekeken
naar het 100-jarig bestaan van D.E.S. in 2021.
Ook werd een bestuursverkiezing gehouden:
William Boerstal was niet herkiesbaar, in Daan
Schlief is een goede opvolger geworden. Succes,
Daan.
Mark Pouwels is ook gestopt als bestuurslid,
hiervoor is nog geen opvolger bekend.
De bestuur bestaat verder uit Tom Kluitman, Erik
Amting en Cor Bolck.
Terugblik Bliksemactie op gepaste wijze
Eind juli werd door D.E.S. op een ludieke manier,
met een lange stok, coronaproof gecollecteerd.
Hierop kwamen veel leuke reacties vanuit het
dorp. Bijna overal stond de envelop al klaar en we
kregen ook giften binnen via de QR-code.
Geweldig, heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
De collectanten werden begeleid door muziek van
D.E.S. Dit jaar niet vanaf de vrachtwagen, maar
via geluidsopnames van Pascal Bos, die mooie
mars- en walsmuziek van D.E.S. vastlegde op de
laatste repetitie. Denny Gies van Den Events, voor
deze gelegenheid omgedoopt tot D.E.S. Events,
zorgde dat deze muziek in alle Diekse straten te
horen was.
Het was een bijzondere bliksemactie, deze editie
2020.
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We hadden een mooie dag maar misten ook de
vrachtwagen met chauffeur Jo en de gezellige
stops bij fam. Wenting, fam. Melissen,
Porresprong/
tante
Dies
en
buurtver.
Porredarp/fam. Loeters. We hopen jullie volgend
jaar weer te ontmoeten.
Weer aan de slag
De vakantie is weer voorbij en volgende week
starten de repetities voor de fanfare en de
slagwerkgroep. Ook de muzieklessen zullen weer
beginnen. We wensen alle leerlingen veel plezier
en succes in dit nieuwe schooljaar.
In Coronatijd is het moeilijk plannen maken. Voor
het najaar is een concert gepland op 18 oktober.
We gaan nog bekijken hoe we dit concert
coronaproof kunnen organiseren.
Er is nog geen nieuwe datum voor het
Songfestivalconcert met Vocaal en DES. Bewaar
uw entreekaarten van 22 maart j.l., deze blijven
geldig.

SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Vanaf heden staat er weer een container voor
kleding die u niet meer draagt op ons terrein aan
de Smallestraat. Hierin kunt u zowel kleding als
schoenen in plastic zakken weggeven.
De volgende kledingactie is gepland op zaterdag
31 oktober. U kunt dan uw zakken met kleding
aan de weg zetten, zodat we het kunnen ophalen.
SPRINKHANEN
Kantine Sprinkhanen weer beperkt open
Het bestuur heeft besloten om de kantine/terras
vanaf zondag 2 augustus 10:00 uur weer te
openen.
In de maand augustus zal de kantine in ieder
geval iedere donderdagavond vanaf 18:30
uur geopend zijn.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van
voldoende vrijwilligers is de kantine ook geopend
als er geplande oefenwedstrijden worden
gespeeld.
In
principe
worden
deze
oefenwedstrijden op zaterdag en zondag
gespeeld. Op de trainingsavonden op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag blijft de kantine
voorlopig gesloten.
Het bestuur en kantinecommissie heeft de
kantine/terras coronaproof gemaakt en ingericht
conform de gestelde richtlijnen en protocollen.
Belangrijkste factor is echter de mens. Van ieder
lid, vrijwilliger, bezoeker, gast wordt verwacht zich
te houden aan de (corona)huisregels:
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Thuisblijven bij klachten
Afstand houden van 1,5 meter
Was vaker uw handen
Desinfecteer
uw
handen
(desinfectiezuilen)
Hoest en nies in de binnenkant van uw
elleboog
Schud geen handen
Vermijd drukte

Rekening houdend met de afstandsregel van
1,5mtr zijn er binnen in de kantine max 30
zitplaatsen, staanplaatsen zijn niet toegestaan.
Bij binnenkomst graag registreren, tafels en
stoelen niet verplaatsen.
Op het terras wordt een grote tent neergezet en
daar kunnen nog circa 25 personen zitten.
Glaswerk is niet toegestaan op het buitenterras.
In totaal kunnen we daarmee (voorlopig) max 55
personen een (verplichte) zitplaats aanbieden.
Voor de teams, per tafel gaat 1 persoon bestellen,
daarna terug zetten op de bar in de vaste
looprichting.
En helaas geldt de huisregel; VOL IS VOL!
Er wordt op medewerking van een ieder gerekend
en
luister
naar
de
aanwijzingen
van
kantinemedewerkers. Het coronaprotocol met
daarin ook de huisregels van de kantine staat op
onze website!
Bij herhaalde overtredingen kan de kantine of het
terras worden gesloten door het bestuur.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat we op deze
(voorlopig nieuwe) wijze met elkaar weer plezierig
contact hebben in onze kantine en/of terras.
Programma Sprinkhanen 1
Beker en oefenprogramma,
competitieprogramma is nog niet bekend.
23 aug.
30 aug.
6 sept.
8 sept.
13 sept.

ZZC’20 1 – Sprinkhanen 1
oefenwedstrijd, aanvang 12.00 uur
‘Peeske 1 – Sprinkhanen 1
bekerwedstrijd, aanvang 14.00 uur
Sprinkhanen 1 – RKPSC 1 (Didam)
bekerwedstrijd, aanvang 14.00 uur
Sprinkhanen 1 – Babberich 1
oefenwedstrijd, aanvang 19.00 uur
V.V. Montferland 1 – Sprinkhanen 1
bekerwedstrijd, aanvang 14.00 uur

Programma Sprinkhanen 2
Oefen en bekerprogramma
25 aug.
30 aug.

Den Dam 1 – Sprinkhanen 2
oefenwedstrijd, aanvang 20.00 uur
Sprinkhanen 2 – Eldenia 2 (Didam)
bekerwedstrijd, aanvang 10.30 uur
6

7
6 sept.
13 sept.

Hatert 2 – Sprinkhanen 2
bekerwedstrijd, aanvang 12.00 uur
Sprinkhanen 2 – HC ’03 2 (Didam)
bekerwedstrijd, aanvang 10.30 uur

Instuif voetbal

Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden
Heb je zin om te voetballen bij een jongens- of
meisjes 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.
Opgeven
kan
bij
Frank
Buiting
infosprinkhanen@chello.nl of 06-21677288
Op
onze
website
zie
je
ook
een
aanmeldingsformulier, onder het kopje clubinfo.
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze
website www.sprinkhanen.nl
Ook kun je ons vinden op Facebook, twitter,
instagram en DigiDIEK.
Vragen ? infosprinkhanen@chello.nl
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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.
26
6

juli
t/m 27 juli
sept. -

9

okt.

-

10
18
31

okt.
okt.
okt.

-

Schuttersfeest 2020
Federatieve Schuttersdag
in Ulft
najaarsledenvergadering
Schutterij bij Steak’m
20.00 uur
Bielemantreffen in Ulft
concert D.E.S.
kledingactie Schutterij
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