
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                             nummer 398, 7 september 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  
 
 
Informatiepunt Nieuw-Dijk: wie doet wat?  
Marianne Derksen-Polman, Ine Tempel-Bolder, 
Willem Wolters en Ceciel Raben-Gieling zullen op 
toerbeurt  het Informatiepunt Maak Nieuw-Dijk 
Meester bemensen samen met het Sociaal Team 
gemeente Montferland. In Nieuw-Dijk start vanaf 1 
oktober 2018  de pilot van dit informatiepunt. 
Tijdens elke wekelijkse seniorenochtend (dinsdag 
of donderdag) zal er 1 van deze buurtverbinders 
en 1 medewerker van het Sociaal Team aanwezig 
zijn in de Meikever.  
Vanuit het Informatiepunt Maak Nieuw-Dijk 
Meester willen deze buurtverbinders samen met 
het Sociaal Team de vragen en het aanbod van 
de bewoners samenbrengen. Zij zijn allen gewend 
om met privacygevoelige gegevens om te gaan. 
Ze zullen naar voorbeeld van het zogenaamde 
Deense model: Maak de Burger Meester kijken 
wat onze inwoner graag wil en welke 
belemmeringen daarbij in de weg staan. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat onze mede-inwoner 
weer het maximale uit zijn leven haalt? Kunnen 
we er samen voor zorgen dat de dingen die (even) 
niet meer lukken wellicht weer teruggewonnen 
worden? Hoe wordt hij /zij weer meester over zijn 
leven? Daarbij kunnen de inwoners van het dorp 
elkaar helpen om gelukkiger en gezonder te 
worden. De vragen die anders blijven liggen 
kunnen we nu wellicht oplossen in ons dorp. 
Gelukkig hebben we al 77 inwoners die wel eens 
iets voor een ander willen doen.  
Maar natuurlijk zijn er ook vragen die bij het 
Sociaal Team horen, die ook aanwezig zijn in de 
Meikever. Bijvoorbeeld: woningaanpassingen, 
gehandicaptenvoorzieningen, vervoersvoorziening 
zoals scootmobiel of regiotaxipas, persoonlijke 
ondersteuning,  dagbesteding of huishoudelijke 
hulp.   
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Iedereen ouder dan 18 jaar, die een vraag heeft 
op het gebied van zorg en welzijn, kan bij dit 
informatiepunt terecht. Maar mensen kunnen hun 
talenten ook aanbieden om anderen te helpen. 
Bijvoorbeeld bij een keer rijden naar het 
ziekenhuis, een keer oefenen met het wandelen, 
leren of samen koken of helpen bij de tuin. De 
kracht van ons dorp is dat we elkaar helpen en als 
iemand met een beetje hulp weer zelfstandig 
wordt ...is dat fijn meegenomen. 
 

 
 
Deze 4 buurtverbinders kunnen elkaar goed 
aanvullen, variërend van verpleegkundige kennis 
tot het vragen van vrijwilligers voor activiteiten 
voor onze medebewoner. In de komende 
maanden zullen we telkens meer informatie 
geven.  

 
CV De 11jes 
 
Pronkzitting op 10 november 2018 
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 Wouter 1e en presenteert een nieuwe Prins 
Carnaval. 
 
Jeugdpronkzitting op 11 november 2018 
Een gezellig middagprogramma bij Steak'm met 
leuke optredens met veel dans, muziek en toneel, 
geheel verzorgd door jong talent. 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 van De Expeditie de 
nieuwe Jeugdprins(es) voor het nieuwe 
Carnavalsseizoen. De vereniging zal die middag 
afscheid nemen van Jeugdprinses Lien en haar 
gevolg.  
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Kaartverkoop:  
Op vrijdagavond 2 november kunt u kaarten 
kopen bij Steak'm (het zaaltje helemaal achterin). 
Tijden voor het afhalen van kaarten voor leden en 
het kopen van kaarten voor niet-leden volgen. 
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 vereniging mee. 
 
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  
 
 
D.E.S. 
 
Terugblik Bliksemactie en Schuttersfeest 
D.E.S. kijkt terug op een geslaagde rondgang. Bij 
veel Nieuw-Dijkers stond de envelop al klaar. 
Namens alle leden hartelijk dank voor uw gift.   
Ook dank aan de mensen waar we deze dag met 
de hele groep gastvrij zijn ontvangen: familie 
Wenting, familie Melissen, Porresprong, Eric 
Boerstal, Familie Derksen en Porredarp.     
En dat we op maandagmiddag onze ‘eigen’ Jorik 
als koning mochten inhalen, samen met Remco en 
Niek, was een geweldige verrassing. Een prachtig 
einde aan dit zonnige en muzikale weekend. 
 
40 jaar Porresprong en 50 jaar Porredarp 
Elk jaar wordt D.E.S. tijdens de bliksemactie 
uitgenodigd door vriendengroep Porresprong en 
buurtvereniging Porredarp om ‘van de wagen af te 
komen’. En altijd is er een warm welkom voor de 
muzikanten. Dit jaar besteedde D.E.S. aandacht 
aan het bijzondere jubileum van deze groepen.  
De vrienden van Porresprong kregen een mooie 
toespraak tijdens het boogbouwen bij tante Dies, en 
in Porredarp was de hele buurtschap verzameld 
voor het bezoek van D.E.S. en werd muziek 
gemaakt voor de ‘gouden’ buurt. Een gezellige 
afsluiting van de rondgang.  
Nogmaals bedankt voor jullie gastvrijheid!   
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Aan de slag 
De vakantie is weer voorbij en de repetities zijn 
gestart voor het orkest en de slagwerkgroep. 
Ook de muzieklessen zijn weer begonnen: de 
koperlessen bij Gilian Schmidt en de 
slagwerklessen bij Edwin Rosmulder. We wensen 
alle leerlingen en de leraren veel plezier en succes 
in dit nieuwe schooljaar. 
 
Concerten 
Het eerstvolgende concert van de fanfare en de 
slagwerkgroep is op zaterdagavond 27 oktober. Het 
thema is ‘Frankrijk’.  Ook het Kerstconcert is al 
gepland, dit vindt plaats op zondagavond 16 
december. Beide avonden zijn in zaal Steak’m.  
 
Proefles volgen  
Hebt u interesse in muziek maken? En wilt u eens 
een kijkje nemen op onze repetitie in zaal Steak’m? 
Elke maandag repeteert de slagwerkgroep van 
18.15 tot 19.15 uur, en de fanfare van 19.30 tot 
21.30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Ook proeflessen zijn mogelijk.  
Informeer bij het bestuur gerust eens naar de 
mogelijkheden.   
 
 
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS 
 
Zondag gaat schutterij St. Antonius naar het 
federatief schuttersconcours in Pannerden. 
Na het Europees Schutterstreffen zijn wij nog 
steeds aan het nagenieten van een fantastisch 
weekend. Op de zondag hebben we met maar liefst 
tweehonderd leden door de Limburgse straten 
gemarcheerd, iets waar het bestuur trots op is. 
Hopelijk is iedereen bijgekomen van het 
feestgedruis, want het volgende evenement staat 
alweer op de planning.  
 
Federatieve Schuttersdag in Pannerden ! 
Kom jij ook naar Pannerden? Ook bij dit evenement 
zijn alle schutters weer welkom! 
 
Verzamelen uiterlijk om 09.45 uur op het 
sportpark ( de Pauwengaard) in Pannerden. 
Programma Federatieve Schuttersdag 
08.00 uur: Ontvangst genodigden voor erewijn in  

     het schuttersgebouw 
08.30 uur: Ontvangst deelnemers op Sportpark “de  

     Pauwengaard”      
09.15 uur: Commandantenbespreking 
10.15 uur: Officiële opening Federatieve Schutters- 
      dag en afnemen erewacht 
10.45 uur: Start defilé en aansluitend afmars 
11.30 uur: Ontvangst eerste gilde / schutterij op het   
      dorpsplein 
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Gedurende de rest van de dag muziek en 
entertainment in en rond het schuttersgebouw. 
13.00 uur: Start diverse wedstrijden en activiteiten. 
17.30 uur: Installatie Federatiekoning 
18.00 uur: Prijsuitreiking 
 
Ledenvergadering 
Op vrijdagavond 5 oktober 2018 organiseert 
schutterij St.Antonius de najaar/ledenvergadering.  
Dit is onze jaarlijkse vergadering na het 
schuttersfeest. 
Punt van de agenda is het afgelopen schuttersfeest 
en aankomende evenementen waaronder de 
Bielemantreffen op 13 oktober a.s. dat door ons 
wordt georganiseerd. 
Verder zijn er 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. 
 
Bielemantreffen 
Bielemanwedstrijden 13-10-2018 op het terrein aan 
de Smallestraat. 
Programma : 
13.30: Ontvangst bielemannen en loting 
14.00: Opening 
14.30: Introductie deelnemers 
14.45: Aanvang wedstrijden 
  1e ronde senioren 

1e ronde aspiranten en junioren (start +/- 
17.30) 

18.00: 2e ronde senioren 
   Finale aspiranten en junioren 
19.30: 3e ronde senioren en finale 
19.45: Einde wedstrijden en dankwoorden 
20.00: Prijsuitreiking 
 
Uiteraard willen we er ook een leuk feest van 
maken. Iedereen is welkom! 
We hebben een muzikaal programma 
samengesteld waaronder enkele DJ’s en een 
Mysterie Gast. 
14.00-15.30: Alwin Peters 
15.30-17.00: Die Liemerse Sieben  
17.00-21.00: DJ Elmo  
21.00- eind:  Mysteriegast 
  
Iedereen is vanaf14.00 uur welkom 
Kom jij ook alle bielemannen aanmoedigen? 
 
Tot 13 oktober op ons schietterrein aan de 
Smallestraat. 
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V.V. SPRINKHANEN 
 
De eerste bekerwedstrijden zijn gespeeld en vanaf 
23 september begint de competitie weer voor ons 
1e elftal. 
 
Bekerwedstrijden Sprinkhanen 1 
  9 sept.: Pax 1 – Sprinkhanen 1 
 14.00 uur 
16 sept.: de Paasberg 1 – Sprinkhanen 1 
 14.00 uur 
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 1 
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur 
23 sept.: Sprinkhanen 1 – GWVV 1 
30 sept.: ’t Peeske 1- Sprinkhanen 1 
  7 okt.:   Sprinkhanen 1 – Dinxperlo 1 
14 okt.:   SVGG 1 – Sprinkhanen 1 
21 okt.:   Sprinkhanen 1 – Terborg 1 
28 okt.:   MEC 1 – Sprinkhanen 1 
 
Bekerwedstrijden Sprinkhanen 2 
13 sept.: Sprinkhanen 1 – Kilder 2 
 19.30 uur 
16 sept.: OBW 4 – Sprinkhanen 2 
 09.30 uur 
 
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 2 
23 sept.: Angerlo Vooruit 2 – Sprinkhanen 2 
 10.00 uur 
30 sept.: Sprinkhanen 2 – Arnhemia 3 
 10.30 uur 
  7 okt.:   VVO 2 – Sprinkhanen 2 
 12.00 uur 
14 okt.:   Sprinkhanen 2 – VVG’25 2 
 10.30 uur 
28 okt.:   Westervoort 3 – Sprinkhanen 2 
 10.00 uur 
 
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 nieuwspagina van onze website 
zie je ook een aanmeldingsformulier. 



 

 

7 

7 

 
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 
 
 
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. - Federatief Concours 
   Pannerden 
  5 okt - ledenvergadering Schutterij 
13 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Schutterij St. Antonius 
27 okt. - najaarsconcert D.E.S. 
  2 nov. - kaartverkoop pronkzittingen 
   CV de 11jes 
  3 nov. - kledingactie Schutterij 
10 nov. - Pronkzitting CV de 11jes 
11  nov. - Jeugdpronkzitting 
   CV de 11jes 
17 dec. - voorspeelavond D.E.S. 
17 dec. - deelnemersvergadering 
   CV de 11jes 
16 dec. - kerstconcert D.E.S. 
28 dec - Workshop Carnavalswagen 
   bouwen 
2019 
  5 jan. - Schuttersdag Schutterij 
11 feb. - jaarvergadering CV de 11jes 
  3 mrt. - Carnaval 2019 
 t/m 5 mrt. 
14 apr. - Kringdag Schutterij 
21 juli - Schuttersfeest 2019 
 t/m 22 juli 
 

 
 

 
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.sprinkhanen.nl/
mailto:f.buiting2@upcmail.nl
http://www.digidiek.nl/
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