
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                 nummer 380, 29 januari 2016 
 
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 18 maart  
a.s. U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag 14 
maart a.s. inleveren bij Cecile Tiemessen,  
Tolweg 2.  E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
MEIKEVER HUREN 
 
Gymzaal €14,80 per uur 
Entreeruimte €15,60  
1/3 Vergaderruimte €15,60 
 
 
D.E.S. 
 
Dit jaar bestaat D.E.S. 95 jaar. In mei zullen 
hiervoor een aantal activiteiten plaatsvinden om 
dit heuglijke feit te vieren. De jeugd zal betrokken 
worden bij het voorjaarsconcert, dat in het teken 
staat van de sprookjes. Daarnaast zal er samen 
met de jubilerende verenigingen Schutterij St. 
Antonius en V.V. Sprinkhanen een feestavond 
georganiseerd worden.  
 
Komende activiteiten  
De jaarlijkse ledenvergadering is op 
woensdagavond 30 maart om 19.30 uur bij 
Steak’m. 
Het voorjaarsconcert is op zondag 22 mei bij 
Steak’m.   
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C.V. DE 11JES  
 
Straatversiering 
Sinds vorig jaar wordt de categorie 
straatversiering niet meer benoemd tijdens de 
prijsuitreiking op de dinsdagavond. Daarentegen 
worden de contactpersonen van de diverse 
versierde straten in Nieuw-Dijk beloond met een 
'kistje bier' vanuit de vereniging voor de geleverde 
inspanningen in hun straat.  
 
Opgave optocht 
De officiële inschrijfdatum voor deelname aan de 
optocht is inmiddels verstreken. Meedoen kan nog 
steeds maar helaas wordt de creatie dan niet 
meer beoordeeld door de jury. Maar soms geldt 
ook: meedoen is belangrijker dan winnen. Alsnog 
meedoen? Schrijf je in via de website; 
www.11jes.nl  
 
www.11jes.nl 
Sinds 4 januari is de nieuwe website van de 11jes 
gelanceerd. Diverse deelnemers hebben zich al 
online opgegeven en onze website bezocht. Nog 
niets van gezien? Neem eens een kijkje. En doe 
dit vaker want de plannen worden gesmeed om de 
website nog verder uit te breiden.  
 
Programma rondom Carnaval: 
 
Kerkdienst  
Voorafgaand aan de Carnaval wordt er op 
zaterdag 30 januari om 19.00 uur een kerkdienst 
gehouden. Deze dienst staat in het teken van 
komend Carnaval. Prins Denny 1e en Prinses 
Ebony 1e, adjudanten en hofdames met de 
volledige Raad van 11, het bestuur en leden van 
CV De 11jes zijn daarbij in verenigingskledij 
aanwezig om deze dienst bij te wonen. Wij zijn 
verheugd eenieder hier te zien. Ook leuk voor 
kinderen van de basisschool om verkleed te 
komen!  
 
Rondgang met school 
Op vrijdagochtend 5 februari is er om 9.11 uur een 
rondgang met de Prinsenwagen en Prins Denny 
1e en Jeugdprinses Ebony 1e door het dorp, 
samen met de gekostumeerde kinderen van de 
Antoniusschool. 
 
Sleuteloverhandiging 
Vrijdagavond zal Jeugdprinses Ebony 1e in het 
gemeentehuis de sleutel van ons 11jesdarp in 
ontvangst nemen en de proclamatie voorlezen. 
Daarna vieren alle 4 de Carnavalsverenigingen in 
Didam het verbroederingsfeest.  
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Recepties 
Op zaterdag zijn velen van jullie druk met het 
organiseren van jullie eigen receptie oftewel 
'Kiekdag' of zijn druk bezig de ene groep na de 
andere te bezoeken. Een gezellig samenzijn dat 
wij vanuit de vereniging waarderen en waarbij wij 
ook zoveel mogelijk van de partij willen zijn. Veel 
wagens zijn wellicht dan al bezocht door leden 
van onze vereniging voor de keuring van de 
wagens. Neemt niet weg dat het eindresultaat 
altijd nog verrassend anders kan zijn!  
 
NARVE Carnaval 
Op zaterdagavond 6 februari organiseert NARVE 
het Kroegencarnaval bij Tante Dies. Een 
gekostumeerd feest waarbij ook de uitreiking 
plaatsvindt van de medaille voor de Meest 
Verdienstelijke Nieuw-Dijker. Degenen die nog zin 
hebben in een feestje, nadat de rondgang van de 
recepties is afgerond, kunnen hier nog even 
verder...  
 
Dé optocht  
Op zondag 7 februari kunnen jullie als deelnemers 
je opstellen op de parkeerplaats bij Boszicht om 
10.15 uur. Om 11.00 uur begint de jurering en om 
11.49 uur vertrekt de optocht door de straten van 
Nieuw-Dijk richting Didam. Vanaf 13.30 uur zie je 
de gezamenlijke optocht vanuit de Lupinestraat 
met de Vrolijke Drammers. Het defilé vindt plaats 
rond 14.11 uur bij het voormalige Gemeentehuis. 
Dit jaar introduceren wij een nieuwe categorie; 
BUUTEN DIEK, die ook in de prijzen worden 
meegenomen. Wij zien uit naar de mooie creaties 
van wagens en loopgroepen! Dit jaar is de 
promotie voor de mooiste optocht van Didam 
gevoerd vanuit de 4 Carnavalsverenigingen uit 
Didam. Zie ook de facebookpagina, Mooiste 
Optocht Didam.  
 
3 avonden gekostumeerd bal 
CV De 11jes organiseert 3 dagen een 
gekostumeerd bal bij residentie Steak'm. De reeds 
bekende band 'Spot' zal deze avonden voorzien 
van hun muzikale talenten. Een jonge, 
enthousiaste band uit Didam die wederom zin 
heeft in het Diekse Carnavalsavontuur. Tijden zijn 
van 19.45 uur tot 00.30 uur op zon- en maandag. 
En op dinsdag van 19.00 tot 00.00 uur. Op 
dinsdagavond omstreeks 19.44 uur is de 
prijsuitreiking voor alle categorieën deelnemers 
(volwassenen) van de optocht.  Entreekosten 
bedragen € 8,00 p.p. Let op: je kunt ook een 
passe partout kaart aanschaffen, persoonlijk en 
geldig voor 3 avonden à € 20,00. Verkrijgbaar op 
zondag. Minimale leeftijd is 15 jaar.  
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Legitimatie verplicht. Alcoholgebruik vanaf 18 jaar. 
Tafels zijn niet vooraf te reserveren.   
 
Verrassingstocht  
Zoals ieder jaar organiseert de Prins op maandag 
tijdens de Carnaval de verrassingstocht. Een 
gezellig dagje uit met de vereniging, leden en 
Carnavalsvierders naar een nog onbekende 
bestemming. Prins Denny 1e heeft zijn 
voorbereidingen klaar samen met Adju en Dant. 
Carnavalisten die zin hebben om mee te gaan op 
maandag 8 februari kunnen zich opgeven bij de 
penningmeester; penningmeester11jes@live.nl tot 
uiterlijk woensdag 3 februari. Het streven is om 
omstreeks 17.30 uur weer terug te zijn in Nieuw-
Dijk. Informatie over vertrek en onkosten wordt 
bekend gemaakt via deze website.  
Degenen die gaan deelnemen aan de optocht in 
Beek wensen wij veel plezier en we zien jullie 
graag 's avonds weer hier!  
 
Kindercarnaval  
Op dinsdag 9 februari worden alle kinderen 
hartelijk ontvangen vanaf 11.11 uur bij Steak'm 
door Prinses Ebony 1e en haar gevolg. Op deze 
middag vindt de prijsuitreiking plaats van de 
Jeugdoptocht en de categorie Volwassenen voor 
Jeugd. Onder de leiding van DJ Double Fun is er 
live muziek, diverse activiteiten en kunnen 
kinderen hier hun kleurplaat inleveren. 
Entreekosten bedragen € 3,00 kinderen 
ontvangen hierbij 1 consumptiebon voor de frites 
en 1 consumptiebon voor wat drinken. 
 
Op naar de mooiste optocht èn 3 gezellige 
Carnavalsavonden!  
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V.V. SPRINKHANEN 
 
Programma Sprinkhanen 1 
31 jan. Sprinkhanen 1 – GSV’38 1 
14 feb. Groessen 1 – Sprinkhanen 1  
21 feb. Sprinkhanen 1 – Keijenburgse Boys 1 
28 feb. Zeddam 1 – Sprinkhanen 1 
  6 mrt. RKPSC 1 – Sprinkhanen 1 
13 mrt. Sprinkhanen 1 – Worth Reden 1 
20 mrt. HC’03 1 – Sprinkhanen 1 
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur 
 
Programma Sprinkhanen 2  
31 jan. Rijnland 2 – Sprinkhanen 2 
 aanvang: 10.30 uur 
14 feb. Sprinkhanen 2 – SDOUC 3 
 aanvang: 10.00 uur 
21 feb. OBW 3 – Sprinkhanen 2 
 aanvang: 12.00 uur 
 
 
  6 mrt. Sprinkhanen 2 – FC Winterswijk 5 
 aanvang: 10.00 uur 
13 mrt. VIOD 3 – Sprinkhanen 2 
 aanvang: 11.45 uur 
20 mrt. Sprinkhanen 2 – Zelhem 2 
 aanvang: 10.00 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 
 
 
 

http://www.sprinkhanen.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. 
 
  7 feb. - Carnaval C.V.de 11jes 
 t/m 9 feb. 
13  feb. - boswerkdag Meikamerbos 
12 mrt. - boswerkdag Meikamerbos 
13 mrt. - 11-stratentocht jeugdwerk 
18 mrt. - Nieuw-s-Dijk nr. 381 
20 mrt. - Gelders Kampioenschap 
   Vendelen Indoor Gaanderen 
30 mrt. - ledenvergadering DES 
  8 apr. - ledenvergadering schutterij 
  9 apr. - boswerkdag Meikamerbos 
16  apr. - vossenjacht jeugdwerk 
17 apr. - Kringdag Montferland bij 
   Wilhelmina, Didam 
27  apr. - koningsdag 
 
  6 mei - Nieuw-s-Dijk nr. 382 
14 mei - boswerkdag Meikamerbos 
21 mei - Koning der Koningen 
 of 22 mei 
   95-jarig bestaan schutterij 
22 mei - voorjaarsconcert DES 
28 mei - feestavond jubilerende  
   verenigingen Schutterij,  
   Sprinkhanen en DES 
11  juni - boswerkdag Meikamerbos 
  1 juli - Nieuw-s-Dijk nr. 383 
24 juli - schietwedstrijden schutterij 
31 juli - jaarvergadering schutterij 
   bij Steak’m 
  7 aug. - Schuttersfeest 2016 
 t/m 8 aug. 
18  sept. - federatieve schuttersdag, 
   Nieuw-Wehl 
23 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Gaanderen 
 
 
 
 

 
Nieuw-Dijk op internet: www.nieuw-dijk.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.nieuw-dijk.nl/

