
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                      nummer 397, 29 juni 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 19 
oktober 2018. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 15 oktober inleveren bij Cecile 
Tiemessen, Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
N.B.: Indien nodig kan een extra editie 
verschijnen op vrijdag 7 september. 
Inleverdatum is dan 3 september a.s. Dit kan 
alleen als voldoende kopij is aangeleverd voor 
een extra editie. 
 
 
D.E.S. 
 
Terugblik bijzondere optredens     
D.E.S. bracht twee mooie serenades aan eigen 
leden:  het bruidspaar Menno Vermeulen en 
Marieke Terbonssen en het zilveren paar Erik en 
Gonnie Amting. Nogmaals gefeliciteerd! 
Daarnaast trad de saxofoongroep op bij Vrienden 
van Loil Live en was de fanfare bij de Dag van ons 
dorp. Ook werd dweilmuziek verzorgd bij een 
schoolactiviteit van hoorniste Silke Berendsen. 
 
Terugblik Zeskamp  
Een enthousiast team van D.E.S nam op 16 juni 
deel aan de zeskamp in Oud-Dijk. Jong en oud 
beleefden een gezellige en sportieve middag. 
Helaas eindigde het team dit jaar net niet op het 
podium maar alle spellen werden wel Door 
Eendracht Sterk uitgevoerd!   

 
Nieuwe dirigent  
Sinds februari heeft de fanfare een nieuwe 
dirigent: Jilt Jansma uit Arnhem. Jilt heeft al veel 
ervaring opgedaan in de muziekwereld  als 
musicus, dirigent en leraar. Momenteel is hij 
werkzaam bij Het Gelders Orkest als eerste 
trombonist. We hopen op een plezierige en 
leerzame samenwerking.   
 
Spelenderwijsorkest  
Het halfjaarlijkse muziekproject voor 
basisschoolleerlingen is bijna afgerond. Maandag 
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25 juni was het orkest te gast bij D.E.S. Vanwege 
het succes van het project  komt er een vervolg 
voor kinderen en volwassenen. Heeft u interesse, 
neem dan contact op met Erik Amting, 
E.Amting@gmail.com.  
 
Bliksemactie  
In juli is weer de jaarlijkse collecte. De vereniging 
hoopt dat u deze actie wilt steunen. U krijgt een 
envelop en een brief in de bus. Op woensdag 18 
(bebouwde kom) en zaterdag 21 juli (buitengebied) 
komt de collectant de envelop weer ophalen. Alvast 
bedankt voor uw gift en een fijne vakantie!  
 
 
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS 
 
Bestuursverkiezing (jaarvergadering 14 juli) 
 
Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Gieling en Jhon 
Amting.  
Kandidaten die willen toetreden tot het bestuur 
kunnen een briefje inleveren met 10 gerechtigde 
handtekeningen van leden bij de secretaris aan de 
Tinneveldstraat 23 in Nieuw-Dijk, voor 
vrijdagavond 13 juli. 
Henk Peters is aftredend en niet herkiesbaar.  
Aspirant Rens Godschalk wordt voorgedragen als 
bestuurslid.  
 
Programma schuttersfeest St. 
Antonius 2018 
 
 
 
vrijdag 20 juli: 
Inrichten feesttent en -terrein 
- 15.30 uur Bezoek 
jeugdvendeliers, delegatie bestuur bielemannen en 
kader van schutterij St. Antonius aan 
‘Meulenvelden’. 
 
zaterdag 21 juli: 
- 13.00 uur Werkbezoek aan bogenbouwers 
door bestuur. 
- 19.00 uur Uitbetalen spaarkas, proeven van 
het bier en tot 21.00 uur aanmelden als lid 
- 21.00 uur Muziek van DJ James 
- 00.30 uur Sluiting 
 
zondag 22 juli: 
- 08.45 uur Aantreden voor een korte rondgang 
door Nieuw-Dijk. Hierbij zullen we ook onder enkele 
bogen door trekken 
-  09.30 uur Woord en communieviering o.l.v. 
diaken Theo Reuling 
- 10.30 uur Vendelhulde en majoretteoptreden 
op het kerkplein.  
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Aansluitend zal Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk de 
vrijwilliger van het jaar bekend maken 
- 13.00 uur Uitreiken geweren en intekenen voor 
de hesjes 
- 13.30 uur Afhalen koningsparen bij 
schutterskoning  Coen Lodewijk aan de Pater 
Smitsstraat 
- 14.00 uur Gezamenlijk optreden van de 
majoretteverenigingen op het gemeenteplein 
- 15.30 uur Aankomst bij Jan & Jan in Didam 
- 16.00 uur Gezamenlijke aubade van alle 7 
schutterijen uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk aan de 
gemeentelijke overheid; organisatie schutterij “De 
Eendracht” 
- 16.45 uur Terugtocht richting Nieuw-Dijk en 
bezoek aan een aantal bogen 
- 19.00 uur Aankomst feesttent en aanvang 
dansmuziek m.m.v. "Kaliber" 
- 00.30 uur Sluiting 
 
maandag 23 juli: 
- 08.15 uur Aantreden voor een rondgang 
richting ‘Porredarp’ 
- 10.00 uur Aanvang schietwedstrijden. 
- 10.30 uur Aankomst feesttent, aanvang 
dansmuziek voor senioren en start wedstrijden: 

 Schiet- en ringrijwedstrijden voor het 
koningschap 

 Dames schietwedstrijden 

 Schietwedstrijden voor de jeugd van 12 t/m 
15 jaar 

 Ringrijwedstrijden voor de jeugd van 12 t/m 
15 jaar 

- 11.00 uur Aanvang schuttersfeest voor de 
kinderen. Verzorgd door Jeugdwerk Nieuw-Dijk. 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
- 14.00 uur (+/-) Aantreden muzikanten, 
jeugdvendeliers en kader voor het afhalen van de 
jeugd bij de Meikever. 
- 14.30 uur Optreden majorettes en vendelhulde 
ter ere van de nieuwe jeugdkoningsparen 
- 16.00 uur Sluiting 
- 17.00 uur(+/-) Aantreden voor het afhalen van de 
nieuwe koningsparen 
- 18.45 uur Aankomst feesttent en aanvang 
dansmuziek 
- 19.00 uur Optreden Majorettes 
- 19.15 uur Uitreiken van de prijzen en huldigen 
van jubilarissen 
- 00.30 uur Sluiting 
 
dinsdag 24 juli: 
- 09.30 uur Opruimen feesttent 
- 12.00 uur Leegmaken van het vat. Thema: 
“Ook de dames zijn welkom” 
- 16.00 uur Einde schuttersfeest 
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V.V. SPRINKHANEN 
 
Het seizoen zit erop en we maken ons op voor het 
laatste weekend voetbal. 
 
Vrijdagavond 29 juni toernooi Dames recreatief 
aanvang 19:00 uur. 
 

 
 
 
Zaterdag 30 juni afsluiting seizoen 2018 voor de 
jeugd en senioren. 
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En zondag 1 juli 7vs7 toernooi 2018 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
  9 sept. - Federatieve Schuttersdag 
   Pannerden 
13 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Schutterij St. Antonius 
27 okt. - najaarsconcert D.E.S. 
  3 nov. - kledingactie Schutterij 
17 dec. - voorspeelavond D.E.S. 
16 dec. - kerstconcert D.E.S. 
 

 
 

 
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/

