
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                  nummer 394, 2 februari 2018 
 
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 23 
maart 2018. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 19 maart inleveren bij Cecile 
Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
D.E.S. 
 
Optredens  
Het muzikale jaar startte voor muziekvereniging 
D.E.S. met een mooi optreden op de 
schuttersavond van schutterij St. Antonius op 20 
januari j.l.  
A.s. zaterdagavond 3 februari zal het dweilorkest 
van D.E.S. de carnavalsmis muzikaal begeleiden.   
De komende repetities wordt gerepeteerd voor de 
palmpaasviering op zaterdagavond 24 maart en 
het voorjaarsconcert op zondagmorgen 15 april.  
 
Naschools muziekproject Spelenderwijsorkest 
Op 30 januari is met een enthousiaste groep 
kinderen uit groep 5 tot en met 8 het naschoolse 
muziekproject van start gegaan. Deze leerlingen 
volgen 3 maanden gratis muziekles op trompet, 
klarinet of slagwerk en vormen samen een 
gelegenheidsorkest onder leiding van Edwin 
Rosmulder.  
Het project wordt in juni afgesloten met een 
feestelijke eindprestatie. Namens D.E.S. zullen 
Bennie Berendsen en Theo Bolder het project 
begeleiden. Allemaal veel plezier gewenst!    
Het Spelenderwijsorkest is een initiatief van o.a. 
muziekvereniging D.E.S., Harmonie de Club en 
Musiater.     
 
 
 

 
Nieuw-Dijk op internet: www.digiDIEK.nl 

 

 
 
 
 

mailto:vln@hetnet.nl
http://www.digidiek.nl/
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WELCOM 

 
 
Voor alle jeugd uit Nieuw-Dijk van 4 t/m 12 jaar is 
er 1x in de twee weken een gratis uurtje sport en 
spel! Op de poster zie je waar en wanneer. 
Wil jij ook een potje voetballen of basketballen? Of 
juist het james bond spel en 10 tellen in de 
rimboe? Elke les is anders, en als je meedoet mag 
je ook mee bepalen welke activiteiten we doen. 
Kom meedoen bij het sportbuurtwerk Nieuw-Dijk 
en als je je registreert krijg je een stempelkaart die 
recht geeft op een paar leuke cadeaus! 
Neem vrienden en vriendinnen mee als je wil, dan 
maken we er samen gezellige en sportieve uurtjes 
van! 
Tot snel. 
 
 
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS  
 
Een memorabele schuttersdag bij schutterij St. 
Antonius Nieuw-Dijk 
In een bomvolle zaal bij Steak’m werd op 20 
januari jongsleden wederom door Schutterij St. 
Antonius de jaarlijkse schuttersdag gevierd. De 
jubilarissen die 25, 40, 50, 55, 60 of maar liefst 70 
jaren lid zijn van de schutterij zijn gehuldigd. Voor 
het eerst sinds de oprichting van de schutterij in 
1921 hebben zij niet één, maar twee 70 jarige 
jubilarissen. 
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25 jaar lid: 
Amting Jos 
Berendsen Dennis 
Derksen Michel 
Hageman Frank 
Jansen Robin 
Kruijer Michel 
Polman Ronald 
Vierwind Vincent 
Vugt van Roy 
Wessel van Ralf 
 
40 jaar lid: 
Derksen Frank 
Derksen Gerard 
Derksen Theo 
Duis Bennie 
Könning Herbert 
Raben Jan 
Reintjes Wim 
Wiendels Sjaak 
Wienholts Bennie 
 
50, 55 en 60 jaar lid: 
Driessen Jan 50 jaar lid 
Scholten Wim 50 jaar lid 
Henk Egging 55 jaar lid 
Jo Menting 60 jaar lid 
 
70 jaar lid: 
Derksen Piet 
Polman Teun 
 
De jubilarissen werden gehuldigd in het bijzijn van 
burgemeester P. de Baat. De huldigingen van 
Teun en Piet waren zeer bijzonder; zij zijn beiden 
70 jaar lid van de schutterij, zoals bovengenoemd 
een mijlpaal, want dit is in de geschiedenis van de 
schutterij nog nooit voorgekomen. 
 
 
TRAVEL COUNSELLOR MINKE SMITS 
 
Stelt u zich eens voor… dat u over uw eigen 
reisadviseur beschikt. Heerlijk toch, dat u niets 
hoeft uit te zoeken en te regelen voor uw vakantie, 
maar alleen maar hoeft te genieten?!  
 
Als klein meisje hielp ik mijn moeder al met het 
uitzoeken van de volgende zomerbestemming. En 
als de vakantie eenmaal geboekt was, bladerde ik 
allerlei magazines en boeken door om alles van 
de omgeving te weten te komen. Het was dan ook 
voor niemand een verrassing dat ik zowel mijn 
studies als werk richtte op de reisbranche. 
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Sinds oktober vorig jaar mag ik mijzelf, na ruim 6 
jaar werkervaring bi verschillende reisorganisaties 
en touroperators,  Travel Counsellor noemen. 
Hiermee ben ik uw persoonlijk reisadviseur. 
Misschien heeft u mij al wel door het dorp zien 
rijden met het gele autootje? Doordat ik mij heb 
aangesloten bij Travel Counsellors, bied ik alleen 
reizen aan met daarbij alle zekerheiden van het 
ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.  
 
Ik kan alle soorten reizen naar alle bestemmingen 
wereldwijd voor u regelen. Van een weekendje 
weg naar Londen, een week naar de Italiaanse 
zon met vrienden, een city trip naar Hong Kong, 
de huwelijksreis naar romantische Mauritius, een 
cruise over de Middellandse zee of bijvoorbeeld 
die wereldreis Down Under waarover zolang 
gedroomd is; bij mij bent u voor alles aan het 
juiste adres! 
 
Als Travel Counsellor help ik u met het kiezen van 
de perfecte vakantie wanneer het u schikt. U 
betaalt niets meer dan bij een reisbureau en 
ontvangt mijn extra service, voorafgaand, tijdens 
en na uw vakantie.  
 
Ook zin om uw vakantie uit te zoeken, neem dan 
contact met me op of neem eerst even een kijkje 
op mijn website om verder kennis te maken!  
 
Minke Smits – Steintjes 
www.metMinkeopreis.nl 
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 
Competitie eerste elftal: 
 
Alle wedstrijden starten om 14.00 uur 
  4 feb.: Sprinkhanen 1 – HC’03 1 
18 feb.: Sprinkhanen 1 – GSV’38 1 
25 feb.: VVG’25 1 – Sprinkhanen 1 
  4 mrt.: RKPSC 1 – Sprinkhanen 1 
11 mrt.: Kilder 1 – Sprinkhanen 1 
 
Competitie tweede elftal: 
  4 feb.: Sprinkhanen 2 – Etten 2 
  aanvang: 10.30 uur 
18 feb.: OBW 3 – Sprinkhanen 2 
  aanvang: 12.00 uur 
25 feb.: Doetinchem 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang 11.00 uur 
  4 mrt.: Sprinkhanen 2 – SV Loil 2 
  aanvang: 10.30 uur 
11 mrt.: DCS 4 – Sprinkhanen 2 
  Aanvang: 10.00 uur 
 

http://www.metminkeopreis.nl/
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Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden 
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 (heren en dames) zijn 
uiteraard van harte welkom. 
We hebben ook een Dames team recreatief, die 
niet mee spelen in de competitie maar af en toe 
een wedstrijd spelen. 
 
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, Twitter en digiDIEK 
Vragen ?   f.buiting2@upcmail.nl 
 
 
C.V. DE 11JES 
 
Prins Wouter 1e en Jeugdprinses Lien 1e zijn 
er helemaal klaar voor en nemen u graag mee 
in het programma:  
 
Gezellige gezinsviering  
Voorafgaand aan de Carnaval wordt er op 
zaterdag 3 februari om 19.00 uur een 
gezinsviering gehouden. Deze dienst staat in het 
teken van aankomend Carnaval. Prins Wouter 1e 
en Jeugdprinses Lien 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 en 
met elkaar samen te zijn. Ook leuk voor kinderen 
om verkleed te komen! Ter afsluiting loopt Prinses 
Lien 1e voorop in de polonaise om het 
Carnavalsfeest alvast in te luiden. Loop jij deze 
ook met ons mee?  
 
Rondgang met school 
Op vrijdagochtend 9 februari is er om 8.30 uur een 
rondgang met de Prinsenwagen met Prinses Lien 
1e en Prins Wouter 1e door het dorp, samen met 
de gekostumeerde kinderen van de Expeditie. Zij 
vertrekken vanaf de parkeerplaats bij Juffrouw Tok 
om vervolgens het schoolcarnaval te vieren in 
Residentie Steak'm.  
 
 

http://www.sprinkhanen.nl/
mailto:f.buiting2@upcmail.nl
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Sleuteloverhandiging 
Vrijdagavond 9 februari zal Jeugdprinses Lien 1e 
in het gemeentehuis de sleutel van ons 11jesdarp 
in ontvangst nemen en de proclamatie voorlezen.  
 
Kiekdagen 
Op zaterdag zijn velen van jullie druk met het 
organiseren van jullie eigen 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 gezellig is om 
nog eens te bezoeken!  
 
NARVE Carnaval 
Op zaterdagavond 10 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. Voor degene die nog 
zin hebben in een feestje, nadat de rondgang van 
de recepties is afgerond kunnen hier nog even 
verder...  
 
Dé optocht  
Op zondag 11 februari kunnen jullie als 
deelnemers zich 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. Tussen 
deze twee optochten ziet u de kinderen met hun 
eigen creatie die meelopen vanuit de 
Bolderkaroptocht. Het defilé vindt plaats rond 
14.11 uur bij het voormalige Gemeentehuis. Wij 
zien uit naar de mooie creaties van wagens en 
loopgroepen! Zie ook de facebookpagina: Mooiste 
Optocht Didam.  
 
Carnaval 2018 
Aankomend Carnaval pakken wij opnieuw uit met 
3 verschillende muzikale omlijstingen. Op zondag 
11 februari presenteren wij de DJ's van 538 on 
tour. Op maandag 12 februari zal de band Q5 ons  
 
vermaken met goede muziek. Op dinsdagavond 
presenteren wij DJames en reiken wij de prijzen 
uit van de optocht! Dinsdag overdag vieren wij 
Kindercarnaval met DJ Patrick en reiken wij de 
prijzen uit van optocht onder jeugdcategorieën, 
met hem gaan we; feesten, polonaise lopen, 
hossen en springen op de coolste 
carnavalskrakers!  
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En superleuke actieve spellen zoals, muziek 
dobbelen, kleedje glijden, limbodansen, 
schetendans, ballonnenspel, just dancen, de 
mummie én je kunt coole prijzen winnen !!! Kortom 
een programma in Residentie Steak'm met voor 
ieder wat wils!  
 
Meer info: www.11jes.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. 
 
11 feb. - Carnaval CV de 11jes 
 t/m 13 feb. 
23 mrt. - Nieuw-s-Dijk nr. 395 
24 mrt. - kledingactie Schutterij 
25 mrt. - Indoor Vendelen  EMM  
   Giesbeek 
28 mrt. - jaarvergadering D.E.S. 
15 apr. - voorjaarsconcert D.E.S. 
20 apr. - ledenvergadering Schutterij 
   onder voorbehoud 
22  apr. - Kringdag Montferland 2018 
   bij de Eendracht, Didam 
11 mei - Nieuw-s-Dijk nr. 396 
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. 
  9 sept. - Federatieve Schuttersdag 
   Pannerden 
13 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Schutterij St. Antonius 
  3 nov. - kledingactie Schutterij 
17 dec. - voorspeelavond D.E.S. 
23 dec. - kerstconcert D.E.S. 
 

 

 
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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