
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                nummer 392, 20 oktober 2017 
 
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 vrijdag 8 
december. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 4 december inleveren bij Cecile 
Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
SINTERKLAASCOMITÉ 

 
Hij komt, hij komt!!!! 
 
Nog heel even en dan is het weer zover, het 
mooiste kinderfeest van ons land! 
Op zondagmorgen 19 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??  
Metspaansegroet, Sinterklaas comité MSG 

 
Metspaansegroet.nl of kijk op facebook 
 
 
 

mailto:vln@hetnet.nl


 

 

2 

2 

D.E.S. 
 

Optredens  
De komende weken zult u muziekvereniging 
D.E.S. weer zien en horen tijdens de pronkzitting 
van “De Elfjes” en bij het inhalen van Sinterklaas. 
Er wordt hier al volop voor gerepeteerd.       
Daarnaast hebben we mooie optredens om op 
terug te kijken:  op 7 oktober gaf de 
slagwerkgroep van D.E.S. een prachtig optreden 
tijdens het concert in Meulenvelden ter 
gelegenheid van Nationale Ouderendag. Het 
publiek genoot van de enthousiaste slagwerkers.  
Op 9 september opende Berna Rosmulder haar 
nieuwe zaak aan de Kerkstraat in Didam. Fanfare 
D.E.S. bracht een mooie serenade aan Berna en 
haar team. Bij Berna-Moda kunt u terecht voor het 
vermaken of verstellen van kleding en voor het 
kopen van eigentijdse damesmode.    
 
Uitwisselingsconcert    
Op zondagmiddag 5 november zal fanfare D.E.S. 
spelen op een uitwisselingsconcert in Puijfluik, 
vlakbij Druten. Het concert begint om 13.30 uur en 
D.E.S. treedt als eerste orkest op. 
De plaatselijke fanfare Arezzo zal het andere deel 
van het concert verzorgen. Bij dit orkest speelt 
Mary Boerstal, oud-inwoner van Nieuw-Dijk.  
 
Terugblik Feestavond 
Op 7 oktober was de jaarlijkse feestavond van 
D.E.S. Op deze avond werden de leden in een 
sporthal ontvangen en uitgedaagd om met elkaar 
een sportieve strijd aan te gaan. Deze wedstrijden 
werden heel fanatiek uitgevoerd. Een geslaagde 
en gezellige avond voor de leden en het 
organisatiecomité: Sander Amting, Lisanne 
Amting, Yvette Bolck, Daan Schlief en Hetty 
Schlief.    
 
Ben jij de nieuwe muzikant bij D.E.S.? 
Denk je of zeg je al jaren dat je muziek maken op 
een instrument wel leuk lijkt? 
Twijfel niet en neem contact op met een van de 
onderstaande bestuursleden. Dan maken we een 
afspraak om een instrument uit te proberen met 
mogelijkheid voor een aantal gratis proeflessen. 
Leeftijd speelt geen rol. Natuurlijk kun je altijd een 
kijkje komen nemen op onze repetitie op 
maandagavond van 19.30-21.30 uur bij Steak’m in 
Nieuw-Dijk. 
Bestuursleden:  
Mark Pouwels  06-51 86 56 50 
William Boerstal  06-23 41 37 86 
Tom Kluitman  06-53 42 51 55 
Cor Bolck   06-23 40 52 42 
Erik Amting   06-53 96 73 60 
Mailadres:  fanfaredesnieuwdijk@gmail.com 

mailto:fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
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CV DE 11jes 
 
Pronkzitting op 11 november 2017 

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 Arjan 1e en presenteert een nieuwe Prins 
Carnaval. 
 
Jeugdpronkzitting op 12 november 2017 

Een gezellig middagprogramma bij Steak'm met 
leuke optredens met veel dans, muziek en toneel, 
geheel verzorgd door jong talent. We gaan dit jaar 
op Expeditie ! 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 van De Expeditie de nieuwe 
Jeugdprins(es) voor het nieuwe 
Carnavalsseizoen. De vereniging zal die middag 
afscheid nemen van Jeugdprins Nick en zijn 
gevolg.  
 
Kaartverkoop:  
Op vrijdagavond 3 november kunt u kaarten 

kopen voor beide Pronkzittingen bij Steak'm (het 
zaaltje helemaal achterin). Tussen 19.30 en 20.30 
uur kunnen leden hun kaart verzilveren en 
ophalen. Om 21.00 uur start de vrije verkoop 

voor niet-leden. Maximaal 6 kaarten per persoon à 
€ 9,-. Toegang vanaf 16 jaar.  
De kaarten voor de Jeugdpronkzitting kosten € 4,- 
per stuk. Kinderen hebben gratis toegang. Losse 
kaartverkoop is tijdens de generale en voor 
aanvang van de Jeugdpronkzitting ook mogelijk. 
Kom gezellig met je vrienden naar het 'achterste' 
zaaltje en drink een borrel met onze gastheer 
Denny mee. Denny presenteert deze avond; 
speciaalbieren en beugelflessen. Gezellig dus!  
 
Bouwfonds 

Groepen kunnen in 2017 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 
een zakcentje om te besteden aan hun 
bouwplaats. Dien vóór 31 oktober 2017 een 

project in en ontvang maximaal € 500,- per groep.  
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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 - De Pontilaan 3 - 
6942 HL - Nieuw-Dijk - secretariaat11jes@live.nl   
 
Lid worden is mogelijk! 
Verbondenheid en verbroedering staat centraal 
binnen onze vereniging. Vandaar dat wij het 
lidmaatschap hebben opengesteld. Iedereen die 
zich betrokken voelt bij De 11jes of gewoon lekker 
Carnaval viert kan 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.  
 
 
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS 
 
Ledenvergadering schutterij 
Op vrijdagavond 27 oktober 2017 zal de schutterij 
een ledenvergadering houden.  In deze 
vergadering zal onder andere teruggekeken 
worden naar een aantal evenementen die 
geweest zijn waaronder schuttersfeest 2017 en 
wordt vooruit gekeken naar wat komen gaat . De 
status rondom de organisatie van het 
Bielemantreffen in 2018 komt voorbij en er zijn 
diverse mededelingen en ontwikkelingen die we 
graag met onze leden delen. 
 
We willen daarom onze leden oproepen om bij 
deze vergadering aanwezig te zijn. De 
vergadering is om 20.00 uur bij Steak’m.  
 
U bent van harte welkom. 
 
 

Kledingactie 4 november 
Zaterdag 4 november  houden we wederom een 
kledingactie. De zomerkleding hebben we echt 
niet meer nodig. 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. 
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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 op 4 november 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. 
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 ook daar kwijt. 
  
Wij danken u bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. 
 
 
Uitslagen schietwedstrijden oktober 
Het was een gezellige en spannende wedstrijd. 
Vooral door de jeugd werd er bijzonder goed 
geschoten. 
– 1e prijs: Rens Godschalk 
– 2e prijs: Remco Derksen 
– 3e prijs: Tonny Jansen 
– 4e prijs: Ron Derksen 
– 5e prijs: Bennie Verbucheln  
 
Kijk verder voor alle ontwikkelingen op 
www.stantonius.nl, facebook, DIGIdiek en 
Instagram! 
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 

Competitie eerste elftal: 
Alle wedstrijden starten om 14.00 uur 

22 okt.: MVR – Sprinkhanen 1 
29 okt.: Zeddam – Sprinkhanen 
  5 nov.:  Sprinkhanen 1 – Kilder 
19 nov.: Sprinkhanen 1 – SDZZ 
26 nov.: Terborg – Sprinkhanen 1 
  3 dec.: Sprinkhanen 1 – Rijnland 
10 dec.: VVG’25 – Sprinkhanen 1 
17 dec.: Sprinkhanen 1 – SV Loil 
 
Competitie tweede elftal: 
29 okt.: Sprinkhanen 2 – DCS 4 
  aanvang 10.30 uur 
  5 nov.: SV Loil 2 – Sprinkhanen 2 
  aanvang 09.30 uur 
12 nov.: Sprinkhanen 2 – GWVV 2 
  aanvang 10.30 uur 
19 nov.: Kilder 2 – Sprinkhanen 2 
  aanvang 10.00 uur 
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26 nov.:  Sprinkhanen – 
HC’03 2 
  aanvang 11.15 uur 
  3 dec.: Sprinkhanen 2 – Etten 2 
  aanvang 10.30 uur 
10 dec.: Doetinchem 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang 11.00 uur 
  
Sinterklaas 

Op 18 november bezoekt Sinterklaas weer de 
jongste leden van Sprinkhanen. Vanaf 18:00 uur 
komt hij met zijn pieten naar de kantine.  
 
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. 
 
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze 
website www.sprinkhanen.nl Ook kun je ons 

vinden op facebook. 
Vragen ?   f.buiting2@upcmail.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. 
 
27 okt. - ledenvergadering Schutterij 
   bij Steak‘m 
  4 nov - kledingactie Schutterij 
  3 nov. - kaartverkoop pronkzittingen 
   CV de 11jes 
  5 nov. - DES uitwisselingsconcert in  
   Alphen 
11 nov. - Pronkzitting CV de 11jes 
12 nov. - Jeugdpronkzitting  
   CV de 11jes 
29  dec. - Workshop carnavalswagen 
   Bouwen 
2018 

13 jan. - Schuttersdag Schutterij 
11 feb. - Carnaval CV de 11jes 
 t/m 13 feb. 
24 mrt. - kledingactie Schutterij 
 

http://www.sprinkhanen.nl/
mailto:f.buiting2@upcmail.nl
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25 mrt. - Indoor Vendelen  EMM  
   Giesbeek 
20 apr. - ledenvergadering Schutterij 
   onder voorbehoud 
22  apr. - Kringdag Montferland 2018 
   bij de Eendracht, Didam 
23 juni - kledingactie Schutterij 
  8 juli - schietwedstrijden Schutterij 
15 juli - jaarvergadering Schutterij 
22 juli - Schuttersfeest 2018 
 t/m 23 juli 
17 aug. - EGS treffen in Leudal (L) 
 t/m 19 aug. 
13 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Schutterij St. Antonius 
  3 nov. - kledingactie Schutterij 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
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/

