
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                            nummer 384, 9 september  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 9 
september a.s. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 5 september a.s. inleveren bij Cecile 
Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Hieronder ziet u de data waarop Nieuw-s-Dijk dit 
jaar nog verschijnt. Noteert u deze data. 
nr. 385  verschijnt op: 21 oktober  
  inleverdatum: 17 oktober 
nr. 386 verschijnt op: 9 december 
  inleverdatum: 5 december 
In januari zijn de data voor het nieuwe jaar weer 
bekend. 
 
 
VOORAANKONDIGING KERSTCONCERT 
ULFTS MANNENKOOR 
 
Op dinsdag 20 december zal het Ulfts 
Mannenkoor een kerstconcert geven in de          
H. Antonius van Padua kerk te Nieuw-Dijk. 
Aanvang: 19.30 uur.  
Nadere informatie over kaartverkoop etc. volgt in 
een volgende Nieuw-s-Dijk en op DigiDIEK maar 
reserveer alvast de datum in uw agenda! 
 
Annemiek Siebers 
Ulfts Mannenkoor PR  
 
 

 
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 
 

 
 

mailto:vln@hetnet.nl
http://www.digidiek.nl/
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JUBILEUMFEEST SPRINKHANEN , D.E.S. 
EN SCHUTTERIJ 
 
Op 30 september a.s. vieren de Sprinkhanen, 
D.E.S. en de Schutterij hun jubileum met een 
gezamenlijke feestavond. 
Deze wordt gehouden bij Steak’m. 
Tijd: 20.30 tot 01.00 uur (4½ uur). 
Prijs: € 25,- in de voorverkoop en € 30,- aan de 
kassa. 
 
Deze avond is all-in met een breed assortiment 
aan drankjes en hapjes. Ook de ouderwetse borrel 
kan worden besteld. 
De muziek wordt verzorgd door niemand minder 
dan Robert Pouwels. Hij staat bekend als een 
echte entertainer. Ook is hij bekend van Radio en 
TV (Tros muziek-reis) Natuurlijk zal de Hazes act 
niet ontbreken op deze avond. Tevens is er ook 
een surprise act !!    

Komt u ook toosten en een borrel (***) drinken op 
onze jubilerende verenigingen ? 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Steak'm, Ronnie 
Derksen en in de kantine van Sprinkhanen. 
 
Sprinkhanen, D.E.S. en Schutterij St. Antonius       
 
 
D.E.S.  
 
Terugblik Bliksemactie 
D.E.S. kijkt terug op een geslaagde bliksemactie. 
Bij veel Nieuw-Dijkers stond de envelop voor de 
muziekvereniging al klaar. Namens alle leden 
hartelijk dank voor uw gift.  
 
Feestavond Sprinkhanen, Schutterij St. 
Antonius en D.E.S. 
Informatie omtrent deze avond leest u in de 
hierboven staande tekst. 
 
Najaarsconcert Samen 100 
Fanfare D.E.S. bestaat dit jaar 95 jaar, maar dat is 
nog niet alles. Ook de slagwerkgroep van D.E.S. 
heeft dit jaar een jubileum en wel 5 jaar. Een 
goede reden om samen een mooi jubileumconcert 
te verzorgen. Noteer daarom alvast in uw agenda:  
zondag 6 november 
aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Steak’m 
 
 
MEIKEVER HUREN 
 
Gymzaal €14,80 per uur 
Entreeruimte €15,60  
1/3 Vergaderruimte €15,60 
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SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS(www.stantonius.nl) 
 
Uitslagen Schuttersfeest 
In het weekend van 7 en 8 augustus hebben we 
ons schuttersfeest uitbundig gevierd. We hebben 
afscheid genomen van de koningsparen en 
jeugdkoning van 2015 – 2016. Op maandag 
hebben we ons nieuwe ruiterkoning Jan Strijbis, 
schutterskoningspaar René Verkerk en Gea 
Boerdam en jeugdkoning Giel Buiting in mogen 
halen aan de Smallestraat bij fam. Verkerk. 
Samen met hen gaan we er een mooi 
schuttersjaar van maken. Hieronder volgende de 
overige uitslagen: 
 
Uitslagen schieten:      
1e prijs: René Verkerk  
2e prijs: Niels Menting    
3e prijs: Marcel Polman   
4e prijs: Jos Amting    
5e prijs: Rens Godschalk   
6e prijs: Theo Berendsen  
Uitslagen ringsteken:  
1e prijs:  Jan Strijbis 
2e prijs:  Edwin Teunissen 
3e prijs:  Theo Derksen 
4e prijs:  Frank Hageman 
5e prijs:  Berend Bodd 
Uitslag luchtgeweer dames: 
1e prijs: Maria van de Berg 
2e  prijs: Dalya Meijer 
3e  prijs: Marjoos Reintjes 
Jeugdschieten  12 t/m 15 jaar:    
1e  prijs:  Tijmen Gieling    
2e  prijs:  Kas Jansen    
3e  prijs: Siebe Polman    
Jeugd ringrijden 12 t/m 15 jaar: 
1e prijs:  Mila Könning 
2e prijs:  Dianthe Tempel 
3e prijs:  Guusje Bolder 
Jeugdwedstrijden basisschool klein:         
Koning:  Tinus Vierwind                             
Koningin:  Vlinder Raben     
Jeugdwedstrijden basisschool groot: 
Koning:  Joris Egging 
Koningin:  Iris Bod 
 
Zondag 18 september Schutterij bezoek 
concours Nieuw-Wehl 
Op zondag 18 september zal de schutterij op 
bezoek gaan bij schutterij de Eendracht in Nieuw-
Wehl. We zullen daar met een grote groep, 
inclusief muziekvereniging DES, deelnemen aan 
het federatief concours. Nieuw-Wehl is een 
vereniging die de afgelopen jaren heeft bewezen 
een evenement erg mooi neer te kunnen zetten en 

http://www.stantonius.nl/
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men heeft ook dit keer weer alles uit de kast 
gehaald om er een mooi geheel van te maken op 
een compact terrein. 28 Verenigingen zullen 
deelnemen waaronder veel uit de naaste 
omgeving. Kortom het belooft een mooie dag te 
worden met de nodige strijd en gezelligheid. Voor 
onze koningen is dit hun eerste optreden nadat ze 
koning werden op ons schuttersfeest. We wensen 
Jan, René en Giel veel succes en plezier deze 
dag en wie weet mogen we één van hen nog 
kronen tot federatiekoning.  
Bij deze roepen we onze geüniformeerde leden op 
om deel te nemen aan dit concours dat start met 
mars- en defilé wedstrijden tijdens de optocht. 
Daarbij tevens een oproep om op correcte wijze 
hieraan deel te nemen zodat onze commandant, 
namens de vereniging, aan het einde van de dag 
een paar mooie prijzen in ontvangst mag nemen. 
Hieronder vindt u het globale programma van 
deze dag.  
 
10.15 uur: Schutters verzamelen op het 

concoursterrein aan de Nieuw-
Wehlseweg te Nieuw-Wehl.  

10.30 uur:  Opstellen van de vereniging in de 
vakken met aansluitend de opening 

11.15 uur:  Aanvang defilé- en marswedstrijden 
13.00 uur:  Aanvang diverse wedstrijden 
16.00 uur:  Sluiting schietwedstrijden 
17.30 uur: Installatie federatie koning en 

jeugdkoning met aansluitend 
prijsuitreiking 

19.00 uur:  Einde 
 
Op deze dag zijn er de nodige wedstrijden voor 
onze vendeliers, bielemannen en majorettes. 
Daarnaast kan men deelnemen aan de individuele 
schietwedstrijden. Voor de kinderen is er een 
afgesloten speelweide met toezicht ingericht, waar 
ze geschminkt kunnen worden, met springkussens 
en een bungee trampoline.  
In de feesttent zal Peter Borkus ons gaan 
vermaken. Peter kennen wij nog als voormalige 
drummer van onze huisband Kaliber. Daarvoor en 
daarna zal DJ Niels optreden. 
 
Voor meer informatie, zie de website van dit 
evenement: 
http://www.schutterijdeeendracht.nl/evenementen/
federatie-schuttersdag/federatieve-schuttersdag 
 
We hopen dat velen de weg naar Nieuw-Wehl 
zullen vinden. 
 
Vrijdag 30 september Jubileumfeest 
Schutterij/Sprinkhanen/DES 
Zie tekst op pagina 2 van deze Nieuw-s-Dijk 
 

http://www.schutterijdeeendracht.nl/evenementen/federatie-schuttersdag/federatieve-schuttersdag
http://www.schutterijdeeendracht.nl/evenementen/federatie-schuttersdag/federatieve-schuttersdag
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Zondag 2 oktober Schietwedstrijden 
Op zondag 2 oktober zal schutterij St. Antonius 
haar najaar schietwedstrijden organiseren bij de 
schietpaal aan de Smallestraat. Van 11.00 tot 
13.00 uur kan men aan beide kanten van de 
schietpaal om kampbeurten schieten. Vanaf 
ongeveer 13.00 uur zal er worden begonnen met 
het kampen. Zowel leden als niet-leden, dames en 
heren zijn welkom. Er zijn diverse aantrekkelijke 
geldprijzen te verdienen. Van belang is dat men 
zich moet legitimeren, om te kunnen schieten. 
Zonder identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of 
rijbewijs) te laten zien, kan iemand niet deelnemen 
aan het schieten. Het bestuur hoopt op een goede 
opkomst en dat het een gezellige dag zal worden. 
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 
De eerste bekerwedstrijden zitten er al weer op en 
ook de competitie is voor ons 1e elftal al 
begonnen. Zondag starten alle teams met de 
competitiewedstrijden. 
 
Programma Sprinkhanen 1: 
zaterdag 10 sept.:S.V.Loil - Sprinkhanen 
                  aanvang: 18.00 uur 
zondag 18 sept.:  Sprinkhanen – VVG’25   
       aanvang: 14.00 uur  
zondag 25 sept.:  Westervoort – Sprinkhanen
       aanvang: 14.30 uur 
zondag 2 okt.:      RKPSC – Sprinkhanen 
       aanvang: 14.00 uur 
zondag 9 okt.:      Sprinkhanen – GWVV 
       aanvang: 14.00 uur 
zondag 16 okt.:    Kilder – Sprinkhanen 
       aanvang: 14.30 uur 
zondag 30 okt.:    Sprinkhanen – Etten 
       aanvang: 14.00 uur 
zondag 6 nov.:     Sprinkhanen – Doetinchem 
       aanvang: 14.00 uur 
zondag 13 nov.:   VIOD – Sprinkhanen 
       aanvang: 14.30 uur 
 
Jaarvergadering: 
Tijdens de jaarvergadering op maandag 5 
september is Jan Beursken toegetreden tot het 
bestuur. 
Jan was voorgedragen door het bestuur aan de 
leden, die allen akkoord gingen. 
Na vele jaren als bestuurslid en 
wedstrijdsecretaris heeft Leroy Wienholts afscheid 
genomen. Helaas kon hij niet aanwezig zijn, we 
zullen later afscheid van Leroy nemen. Jeroen 
Olsthoorn zal Leroy opvolgen als wedstrijd 
secretaris. Voorlopig zal Leroy de taken nog op 
zich nemen tot Jeroen is ingewerkt. 



 

 

6 

6 

  
Erik Jansen was aftredend en herkiesbaar als 
bestuurslid, ook Erik kreeg het volste vertrouwen 
van de leden en kan aan een nieuwe termijn 
beginnen. 
 
Overige punten uit de vergadering: er komt een 
verhoging van de contributie en de kantine prijzen 
zullen iets stijgen. 
 
Verder stond na de jaarvergadering de avond in 
het teken van de presentatie van het 
haalbaarheidsonderzoek voor een samenwerking 
tussen ‘t Peeske en Sprinkhanen; meer nieuws 
hierover volgt binnenkort.  
 
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 
 
 
CV De 11jes 
 
Pronkzitting op 12 november 2016 
Een avondvullend programma bij Steak'm met 
uiteenlopende acts en veel talent uit eigen dorp. 
De Pronkzittingcommissie verzorgt een divers 
aanbod van ludieke optredens en de vereniging 
neemt op deze avond afscheid van de huidige 
Prins Denny 1e en presenteert een nieuwe Prins 
Carnaval. 
 
 
 

http://www.sprinkhanen.nl/
mailto:f.buiting2@upcmail.nl
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Jeugdpronkzitting op 13 november 2016 
Een gezellig middagprogramma bij Steak'm met 
leuke optredens met veel dans, muziek en toneel, 
geheel verzorgd door jong talent. Vaak passend 
binnen een origineel thema dat de 
Jeugdpronkzittingcommissie verzorgt. Kinderen 
vanaf 4 t/m 15 jaar kunnen meedoen. Samen met 
veel begeleiders is het jaarlijks een spetterende 
middag en presenteert de vereniging met behulp 
van de act door groep 8 de nieuwe Jeugdprins(es) 
voor het nieuwe Carnavalsseizoen. De vereniging 
zal die middag afscheid nemen van Jeugdprinses 
Ebony en haar gevolg.  
 
Meedoen? 
De Jeugdpronkzittingcommissie doet vanaf het 
begin van het nieuwe schooljaar een oproep aan 
leerlingen van de Antoniusschool voor deelname 
aan deze gezellige middag. Middels inschrijflijsten 
per klas kunnen de kinderen zich aanmelden. 
Voor kinderen die niet op de Antoniusschool 
zitten, maar wel interesse hebben om mee te 
doen is dat mogelijk. Ben je 16 jaar of jonger en 
lijkt het je leuk? Stuur dan een e-mail naar Sandra 
Jacobs (jpz11jes@live.nl). Zij brengt je vervolgens 
in contact met de coördinatoren van de 
leeftijdsgroep waarin jij mee kunt doen. Doe dit 
z.s.m. én uiterlijk vóór 16 sept zodat je snel mee 
kunt denken en oefenen met de groep. 
 
Zit je in groep 8 (en niet op de Antoniusschool) 
en woon je in Nieuw-Dijk en zou je mee willen 
doen met de loting om Prins(es) of Adjudant 
te worden of voor een plaatsje in de Raad van 11? 
Leuk en dat is zeker ook mogelijk. Je kunt je 
hiervoor ook vóór 1 oktober opgeven via hetzelfde 
e-mailadres; jpz11jes@live.nl.  
 
Kaartverkoop:  
Op vrijdagavond 4 november kunt u 
tussen 19.30 en 20.30 uur kaarten kopen bij 
Steak'm (het zaaltje helemaal achterin). Maximaal 
6 kaarten per persoon à € 9,-. Toegang vanaf 16 
jaar. 
De kaarten voor de Jeugdpronkzitting kosten € 4,- 
per stuk. Losse kaartverkoop voor aanvang van 
de Jeugdpronkzitting is mogelijk. Kom gezellig met 
je vrienden naar het 'achterste' zaaltje en drink 
een borrel met onze gastheer Denny mee. 
 
Bouwfonds 
Groepen kunnen in 2016 nogmaals aanspraak 
maken op een bedrag uit het gemeentefonds. In 
2012 heeft de gemeente een bedrag vrijgemaakt 
voor de huisvestingsproblematiek van 
carnavalsgroepen binnen de gemeente. Vanaf dat 
moment kunnen groepen jaarlijks profiteren van  
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een zakcentje om te besteden aan hun 
bouwplaats. Dien vóór 30 september 2016 een 
project in en ontvang maximaal € 500,- per groep. 
Uitgezonderd hiervan zijn groepen die vanaf 2012 
al een bijdrage uit dit fonds hebben ontvangen. 
Een project moet betrekking hebben op de 
huisvesting van de groep; dus de bouwplek of de 
inrichting hiervan, bijvoorbeeld 
brandbestrijdingsmiddelen, de aanschaf 
van bouwmaterialen t.b.v. de huisvesting of 
isolatiemateriaal. Er valt vast nog meer te 
bedenken! Wees creatief en lever het project in! 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Carnavalsvereniging De 11jes - Tolweg 1 - 6942 
HX - Nieuw-Dijk -  secretariaat11jes@live.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. 
18  sept. - federatieve schuttersdag, 
   Nieuw-Wehl 
30 sept. - Feestavond jubilerende  
   verenigingen: Schutterij,  
   D.E.S. en Sprinkhanen 
  2 okt - schietwedstrijden Schutterij 
23 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Gaanderen  
28 okt. - ledenvergadering Schutterij 
   bij Steak‘m 
  5 nov. - kledingactie Schutterij 
  6 nov. - jubileumconcert D.E.S.  
   samen 100 
12 nov. - pronkzitting CV de 11jes 
13  nov. - jeugdpronkzitting CV de 
   11jes 
2017 
  7 jan. - schuttersdag 
21 apr. - ledenvergadering Schutterij 
   bij Steak’m 
23 apr. - Kringdag Montferland 
   Schutterij St. Martinus  
   Greffelkamp 
24 juni - Landjuweel St. Isidorus  
 t/m 25 juni 
16 juli - Schietwedstrijden Schutterij 
23 juli - Jaarvergadering Schutterij 
   bij Steak’m 
30 juli - Schuttersfeest 2017 
 t/m 31 juli 
14 okt. - Bielemantreffen, Pannerden 
 

mailto:secretariaat11jes@live.nl

