
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                nummer 399, 19 oktober 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 7 
december 2018. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 3 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 18 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. 
Op facebook en DIGIdiek vind je een tekening, 
kleur deze en lever deze in bij Sint of Piet en 
misschien win een je een leuke prijs. 
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(sinterklaascomité met spaanse groet) 

mailto:vln@hetnet.nl
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DIEKSE AOVEND 
 
Op vrijdagavond 16 november aanstaande 
organiseert de Oudheidkundige Vereniging Didam 
(OVD) een 'Diekse aovend' bij Steak'm aanvang 
19.30 uur. Hoewel het programma nog niet geheel 
vaststaat, belooft het weer een gezellige avond te 
worden vol informatie over het mooie kerkdorp en 
haar bewoners.  
Het bestuur en activiteitencommissie van OVD 
hopen op evenveel respons als bij de presentatie 
in 2011 van het boek 100 jaar parochie. In ieder 
geval wordt deze avond weer een feest van 
herkenning. Noteer alvast deze datum in uw 
agenda. Meer informatie volgt later nog via 
DIGIdiek en/of facebook en andere media. 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Zoals wellicht velen van u weten hebben we in juni 
jl. een erg leuke, gezellige activiteitendag bij de 
Meikever gehad. 

Soms lijkt het alsof er nu niets meer gedaan wordt 
inzake de activiteiten. Niets is minder waar. Op de 
achtergrond zijn we samen met de Stichting, VLN, 
Buurtverbinders, Jeugdwerk, Seniorenwerk en 
Activiteitencommissie bezig zaken goed op orde 
te krijgen.  

Dit vergt tijd, vooral ook omdat alles gedaan wordt 
door vrijwilligers. De Meikever wordt met alle 
mogelijke middelen verbouwd door een groep 
vrijwilligers. Alles moet in de vrije tijd. 

Velen van u hebben zich op de activiteitendag 
spontaan aangemeld als vrijwilliger. In de 
toekomst wil eenieder op zijn eigen wijze graag 
helpen om ons dorp te laten draaien. 

Mocht u (als vrijwilliger) nog steeds niets hebben 
gehoord, dan komt dit echt in de toekomst. Soms 
misschien sneller dan je denkt en soms duurt het 
wat langer. 

Intussen is er al een schoonmaakploeg begonnen 
in de Meikever onder de leiding van Thea Wolters. 
De Stichting heeft met hen alle contacten inzake 
schoonmaak. 

Ook zijn we bezig met het opzetten van een 
kleding ruilbeurs en onderzoeken we of er 
behoefte is aan een digitale cursus (tips en 
weetjes inzake gebruik mobiele telefoon, i-pad, 
tablet enz.). 

We doen alles in stapjes en hopen in de nabije 
toekomst de Meikever optimaal te kunnen 
benutten voor het dorp.  
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SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS 

Op zondag 28 oktober 2018 organiseert schutterij 
St. Antonius schietwedstrijden bij de schietpaal 
aan de Smallestraat in Nieuw-Dijk. Uiteraard zijn 
alle leden welkom om zijn of haar kunsten te 
komen vertonen en de strijd aan te gaan.  

Ben je nog geen lid van de schutterij maar wel van 
plan om komend jaar lid te gaan worden, dan ben 
je ook van harte welkom om alvast te oefenen 
voor het aanstaande schuttersfeest.  

Vanaf 11.00 tot 13.00 kunnen kampbeurten 
worden geschoten en vanaf ongeveer 13.00 uur 
zal er worden gekampt. Er zijn leuke geldprijzen te 
winnen. 

Het bestuur hoopt op een flinke opkomst en een 
gezellige middag. 

 
D.E.S. 
 
Terugblik Feestmiddag 
Op 2 september waren de leden op het erf van 
familie Gies uitgenodigd voor leuke spellen, een 
hapje en een drankje. Door het prachtige weer en 
de grote opkomst was het een hele gezellige 
middag. 
Er waren zelfs 4 generaties uit 1 
muzikantenfamilie aanwezig: Mevr. Riet 
Berendsen - van Londen met  kinderen, 
kleinkinderen en achterkleindochters Fleur en 
Janne. 
Het organisatiecomité bestond uit: Sander Amting, 
Lisanne Amting, Yvette Bolck, Michelle Bolck, 
Elise Boerstal, Daan Schlief en Hetty Schlief. 
Bedankt voor de mooie middag. 
 
 
Optredens 
In september gingen de muzikanten mee met 
schutterij St. Antonius om de optocht door 
Pannerden muzikaal te begeleiden. Twee weken 
geleden bracht de fanfare bij fam. Meijer aan de 
Liemersweg een mooie serenade aan huis. 
De komende weken is D.E.S. weer te zien en te 
horen tijdens de pronkzitting van De 11jes en bij 
het inhalen van Sinterklaas. Ook twee 
avondconcerten staan gepland: het 
najaarsconcert op 27 oktober en het Kerstconcert 
op 16 december. 
 
D.E.S. op de Franse toer 
Op zaterdagavond 27 oktober klinken er Franse 
melodieën in zaal Steak’m. Zelfs een accordeonist 
speelt mee om voor de mooie Franse sfeer te  
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zorgen. Komt  u ook luisteren naar de fanfare en 
de slagwerkgroep? U bent van harte welkom. 

Aanvang:  19.30 uur in zaal Steak’m. 

Entree: 5 euro, inclusief typische Franse 
verrassingen. 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Ook D.E.S. deed mee aan de Clubkas Campagne 
van de Rabobank. Op 3 oktober werden de 
bedragen bekend gemaakt tijdens de 
ledenbijeenkomst in het Gelredome. 
Tv-persoonlijkheid Jan Versteegh reikte de 
cheque uit aan bestuursleden William Boerstal en 
Mark Pouwels: € 1.234,48. Geweldig. 
We zijn blij verrast met dit prachtige bedrag van 
de Rabobank en gaan het goed besteden. 
Bedankt voor het stemmen! 
 
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. 
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 1 
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur 
21 okt.:   Sprinkhanen 1 – Terborg 1 
28 okt.:   MEC 1 – Sprinkhanen 1 
  4 nov.:  Sprinkhanen 1 – St. Joris Zeddam 1 
18 nov.:  VVG’25 1 – Sprinkhanen 1 
25 nov.:  S.V. Loil 1 – Sprinkhanen 1 
  2 dec.:  Sprinkhanen 1 – KSH 1 
  9 dec.:  Keijenburgse Boys 1 – Sprinkhanen 1 
16 dec.:  Sprinkhanen 1 – Ulftse Boys 1 
 
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 2 
28 okt.:   Westervoort 3 – Sprinkhanen 2 
 10.00 uur 
  4 nov.:  Sprinkhanen 2 – Babberich 2 
 10.30 uur 
11 nov.:  Elsweide 2 – Sprinkhanen 2 
 13.00 uur 
18 nov.:  Sprinkhanen 2 – DCS 4 
 10.30 uur 
25 nov.:  Eldenia 2 – Sprinkhanen 2 
 11.30 uur 
  2 dec.:  Sprinkhanen 2 – Doetinchem 2 
 10.30 uur 
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Namens Sprinkhanen willen we iedereen 
bedanken die op onze vereniging heeft gestemd 
voor de Rabo clubkascampagne, het heeft ons 
een mooi bedrag opgebracht van € 950,88. 
Bedankt! 
 
Sinterklaas 
Op zaterdag 24 november vanaf 18:00 uur zal de 
Sint Sprinkhanen weer bezoeken voor de kleinste 
leden, we maken er weer een gezellige avond 
van. 
 
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. 
 
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. 
 
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 

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

