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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 
december a.s. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 5 december a.s. inleveren bij Cecile 
Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
SINTERKLAAS COMITÉ  
 
Hij komt, hij komt!!!! 
 
Nog heel even en dan is het weer zover, het 
mooiste kinderfeest van ons land!! 
Op zondagmorgen 13 november om 11.00 uur 
brengt Sinterklaas met z’n pieten weer een 
bezoek aan Nieuw-Dijk bij Partycentrum Boszicht. 
Zingen, dansen, muziek; dat is waar de Sint erg 
van houdt dus we maken er een gezellige boel 
van. 
En voor iedereen is er natuurlijk weer wat lekkers 
om mee naar huis te nemen. 
Jij komt toch ook??  
Met spaanse groet, Sinterklaas comité MSG 

 
Metspaansegroet.nl of kijk op facebook 
 
 
 

mailto:vln@hetnet.nl
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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  
 
 
GERARDUSKALENDER 2017 
 
Ze zijn weer te koop: de Gerarduskalenders. Elke 
dag een beetje spirit; met spreuken, mopjes, 
puzzels, gedichten en bezinningsteksten. 
Te koop voor € 6,75 bij Fons Derksen, 
Smallestraat 30 en Cécile Tiemessen, Tolweg 2.  
 
 
D.E.S. 
 
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 
 
 
 

 
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/
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SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS(www.stantonius.nl) 
 
Zondag 23 oktober federatief Bielemantreffen. 
Tijdens dit spectaculaire onderdeel van de 
schuttersactiviteiten meten de Bielemannen 
elkaars krachten tijdens het doorhakken van 
boomstammen in de kortste tijd. 
 
Wat zou een Bielemanwedstrijd zijn zonder onze 
Bielemannen? 
 
Het begint rond 12.00 uur in het  Clubgebouw aan 
de Pelgrimstraat 59b te Gaanderen. (clubgebouw 
achter de sporthal) 
Het evenement begint om 13.00 uur met een 
muzikale rondgang door Gaanderen en om 13.30 
uur is de officiële opening. De wedstrijden starten 
om 13.45 uur en de prijsuitreiking staat gepland 
rond 17.00 uur. 
 
Vrijdagavond 28 oktober Ledenvergadering 
Op vrijdagavond houden we onze 
najaarsledenvergadering. Hierin zullen we onder 
andere terugblikken op ons schuttersfeest, het 
concours in Nieuw-Wehl, de feestavond en het 
bielemantreffen. Verder zal de schuttersagenda 
voor het komende seizoen besproken worden, zal 
stil gestaan worden bij de ontwikkelingen rondom 
de datum van het schuttersfeest in de toekomst, 
bij de ontwikkelingen in Nieuw-Dijk en zal de 
penningmeester de begroting voor 2017 
presenteren. We heten u allen deze avond om 
20.00 uur van harte welkom om hierbij aanwezig 
te zijn. 
 
Zaterdag 5 november Kledingactie 
Zaterdag 5 november houden we een 
kledingactie. De winter staat voor de deur, de 
zomer en najaarskleding kan definitief uit de kast. 
Kleding die u niet meer gebruikt willen we graag 
komen ophalen. U bent er van af en voor de 
schutterij brengt het wat extra’s in het laatje om 
onze jeugdleden passend en traditioneel te 
kleden.  Wij prijzen deze inzamelronde dan ook 
van harte aan.  
 
Woont u in Didam of Nieuw-Dijk dan kunt u de 
kleding in gesloten zakken voor 10.00 uur aan de 
weg plaatsen.  
 
Mocht u kleding hebben maar u bent niet in de 
gelegenheid om dit zaterdag aan te bieden of de 
kleding is niet opgehaald, dan kunt u dit altijd 
afleveren bij H. Jansen, Wilhelminastr. 63 te 
Didam, tel: 0316-531770 of bij I. ten Oever, 
Muurbloemstraat 9 te Didam, tel: 0316-228850.  
 

http://www.stantonius.nl/
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Natuurlijk kunt ook u het gehele jaar door de 
kleding kwijt in onze kledingcontainer. Deze 
container staat op ons schietterrein aan de 
Smallestraat. Kunt u niet wachten totdat we langs 
komen dan kunt u uw kleding daar inleveren. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 
Programma Sprinkhanen 1: 
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 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sprinkhanen.nl/
mailto:f.buiting2@upcmail.nl
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CV De 11jes 
 
Kaartverkoop Pronkzittingen:  
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. Toegang voor kinderen is gratis! 
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.  
 
Pronkzitting 12 november 2016 
Zaal open: 19.19 uur. Aanvang: 19.49 uur.  
Kom genieten van een avondvullend programma 
bij Steak'm met een divers aanbod van ludieke 
optredens mogelijk gemaakt door vele Diekse 
talenten. Tijdens deze avond nemen we afscheid 
van Prins Denny 1e en presenteren wij een 
nieuwe Prins Carnaval!  
 
Jeugdpronkzitting 13 november 2016 
Zaal open: 13.41 uur. Aanvang: 14.11 uur.  
Thema van de jeugd is dit jaar; Lekker (a)sociaal. 
Social media heeft immers een belangrijke rol 
gekregen in het dagelijks leven. De jeugd neemt 
jullie hierin graag mee. Een gezellig 
middagprogramma bij Steak'm met leuke 
optredens met veel dans, muziek en toneel, 
geheel verzorgd door jong talent. Groep 8 verzorgt 
de Prinsenpresentatie waarbij de nieuwe 
Jeugdprins(es) wordt onthuld en wij afscheid 
nemen van onze huidige Jeugdprinses Ebony 1e 
en haar gevolg.  
 
Lid worden is mogelijk! 
Verbondenheid en verbroedering staat centraal 
binnen onze vereniging. Vandaar dat wij het 
lidmaatschap hebben opengesteld. Nu kan 
iedereen die zich betrokken voelt bij De 11jes of 
gewoon lekker Carnaval viert, lid worden van de 
vereniging. Voor slechts € 30,- bent u lid en heeft 
u toegang tot de 3 Carnavalsavonden, 
Kindercarnaval, Pronkzitting en de 
Jeugdpronkzitting. Wilt u ook lid worden van CV 
De 11jes? Meld u aan via onze website; 
www.11jes.nl. Tijdens de kaartverkoop (4 
november) en tijdens de Pronkzittingen is er ook 
een mogelijkheid om gebruik te maken van het 
inschrijfformulier.  
 
Workshop Carnavalswagen bouwen 
Op 28 december organiseren wij vanaf 13.30 uur 
voor het tweede jaar de workshop 
Carnavalswagen bouwen.  
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Onder het mom 'de jeugd heeft de toekomst' 
brengen wij graag de kennis over door de echte 
bouwers de jeugd vanaf groep 7 de fijne kneepjes 
aan te leren.  In een aantal workshops leer je hoe 
je de materialen het beste kunt gebruiken en mag 
je zelf lekker aan de slag. Vind jij dit ook leuk? 
Schrijf je vanaf 2 november in! Meer info vind je 
op https://11jes.nl/workshop/. Vriendjes, neefjes 
en nichtjes uit de omgeving zijn ook van harte 
welkom!  
 
 
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. 
23 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Gaanderen  
28 okt. - ledenvergadering Schutterij 
   bij Steak’m 
  4  nov. - kaartverkoop Pronkzittingen  
   C.V. de 11jes 
  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 
26  feb. - Carnaval 2017 
 t/m 28 feb. 
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 
 


