nummer 401, 22 februari 2019
Nieuw-s-Dijk wordt gratis huis aan huis bezorgd,
apart of tegelijk met 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 12
april. U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag 8
april inleveren bij Cecile Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl
VAN DE REDACTIE
De Gabriël verschijnt dit jaar nog 5 keer. Hieraan
gekoppeld is ook altijd de Nieuw-s-Dijk. De
Gabriël en Nieuw-s-Dijk samen verschijnen op de
volgende data:
vrijdag 12 april, inleverdatum: 8 april
vrijdag 21 juni, inleverdatum: 17 juni
vrijdag 23 augustus, inleverdatum: 19 augustus
vrijdag 25 oktober, inleverdatum: 21 oktober
vrijdag 13 december, inleverdatum: 9 december
Zoals u ziet is de periode tussen de
verschijningsdata heel lang. In overleg is het
mogelijk een aparte Nieuw-s-Dijk te laten
uitkomen, indien één of meerdere verenigingen
hieraan dringend behoefte hebben.
Gelieve hiervoor zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met de redactie.

KINDERKLEDING RUILBEURS
Kinderkleding ruilbeurs 9 maart
Zaterdag 12 januari is Astrid van de Berg gestart
met een kinderkleding ruilbeurs in de Meikever.
Op zaterdag 2 februari 10.00 uur had dit een
vervolg en zaterdag 9 maart is de volgende beurs.
Kinderen van 0 t/m 16 jaar zijn altijd erg snel uit
hun kleding gegroeid. Goede, nette kleding die
niet stuk is kan geruild worden op deze beurs.
Kom gerust binnen en kijk wat er mogelijk is.
Astrid legt eenieder graag uit wat de bedoeling is.
Koffie/thee/ranja staat klaar. Iedereen is van harte
welkom.
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SAMEN ETEN IN NIEUW-DIJK
Met ingang van dinsdag 22 januari is het mogelijk
voor Nieuw-Dijkers die dat willen, om samen in de
Meikever te eten. Zo rond 12:15 staat de maaltijd
dan klaar. Dit is mogelijk gemaakt door een
samenwerking
tussen
Seniorensoos,
de
activiteitencommissie
en
Welzijnsorganisatie
Welcom.
De kosten zijn slechts € 5,50 per keer.
Wie mee wil eten, kan zich op maandag tussen 10
en 15 uur opgeven bij José Peters via 0645942673 of voor meer informatie op dinsdag van
10 tot 12 uur binnenlopen bij de Seniorensoos in
de Meikever.
Smakelijk eten alvast…

OPBRENGST KERKBALANS 2019
Er zijn 39 enveloppen in de brievenbus bij de kerk
binnen gekomen.
De contante opbrengst hiervan was € 230,Aan toezeggingen en oude machtigingen is er een
bedrag van € 9892,50 zodat er een totaal bedrag
is van € 10122,50.
Hartelijk dank hiervoor.
Het parochiebestuur is hier zeer tevreden mee.
Omdat de enveloppen niet opgehaald werden zou
het kunnen zijn dat er nog enveloppen met inhoud
klaar liggen; zou u die dan in de brievenbus bij de
pastorie willen doen?
Met vriendelijke groet, de werkgroep kerkbalans

CV De 11jes
Prins Ferdinand 1e en Jeugdprinses Yasmijn
1e zijn er helemaal klaar voor en nemen u
graag mee in het programma:
Gezellige gezinsviering
Voorafgaand aan de Carnaval wordt op zaterdag
23 februari om 19.00 uur een gezinsviering
gehouden. Deze dienst staat in het teken van
aankomend Carnaval. Prins Ferdinand 1e en
Jeugdprinses Yasmijn 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
Yasmijn 1e voorop in de polonaise om het
Carnavalsfeest alvast in te luiden. Loop jij deze
ook met ons mee?
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Rondgang met school
Vrijdagochtend 1 maart is er om 8.30 uur een
rondgang met de Prinsenwagen met Prinses
Yasmijn 1e en Prins Ferdinand 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 Boszicht. De route is als
volgt: Parkeerplaats Boszicht - Meikamerlaan Bosstraat
Liemersweg
- Haamstraat
Antoniusstraat,
De
Pontilaan,
Sportstraat,
Meikamerlaan, parkeerplaats Boszicht.
Sleuteloverhandiging
Vrijdagavond 1 maart zal Jeugdprinses Yasmijn
1e in het gemeentehuis de sleutel van ons
11jesdarp in ontvangst nemen en samen met haar
adjudanten de proclamatie houden.
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 2 maart 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 degenen die
nog zin hebben in een feestje, nadat de rondgang
van de recepties is afgerond, kunnen hier nog
even verder...
Dé optocht
Op zondag 3 maart kunnen jullie als deelnemers
je 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.
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Carnaval 2019
Aankomend Carnaval pakken wij opnieuw uit met
3 verschillende muzikale omlijstingen. Op zondag
3 maart presenteren wij de DJ's van 538 on tour.
Op maandag 4 maart zal de band Q5 ons
vermaken met goede muziek en een spetterende
lichtshow. 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! 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
Boszicht met voor ieder wat wils!
Meer info: www.11jes.nl

SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Ledenvergadering 12 april a.s.!!
Vrijdagavond 12 april a.s. houden we onze
ledenvergadering, die normaal altijd 2 weken voor
het schuttersfeest plaatsvindt.
Locatie: Steak’m
Aanvang: 20.00 uur
We hopen op een grote opkomst!
“LOIL STERRENMARS” 13 april
Zaterdag 13 april zal schuttersgilde Loil-Vooruit
een “LOIL STERRENMARS” organiseren met
deelname van zoveel mogelijk Montferlandse
schutterijen en gilden. De bedoeling is dat elke
vereniging vanuit zijn eigen richting (bijv. NieuwWehl vanuit de Bosslagstraat, Greffelkamp vanuit
de Oude Maatsestraat en wij van Schutterij
St.Antonius vanuit de Wehlseweg ) vanaf 19.30
uur Loil in marcheert, waardoor er op een
gegeven moment her en der in Loil een schutterij/
gilde aan het marcheren is. Uiteindelijk komen we
na de rondgang allemaal samen in de
schutterstent voor een groot verbroederingsbal en
zullen we samen proosten op het 100 jarig
bestaan. Jullie worden natuurlijk nog officieel
uitgenodigd voor het 100 jarig jubileum, meer info
volgt.
KRINGDAG 2019 IN LOIL
Geachte schuttersvrienden,
Schutterij Loil Vooruit heeft de eer om op zondag
14 april a.s. de Kringdag van Kring-Montferland te
mogen organiseren.
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Een dag die bekend staat om zijn gezelligheid en
verbroedering
tussen
de
Montferlandse
schutterijen en gilden. Iets waar we met zijn allen
erg trots op mogen zijn.
De opening zal plaatsvinden om 11.00 uur.
(verzamelen om 10.45 uur).
Beste schutter van schutterij St. Antonius,
Graag aandacht voor het volgende:
We
hebben
in
januari
een
pasavond
georganiseerd
voor
eenieder
die
met
schuttersfeest graag een hesje wil dragen.
Het animo was/is hiervoor zo groot dat we hesjes
te kort komen. Nieuwe hesjes aanschaffen kan
natuurlijk wel maar kost geld, veel geld !!
Daarom vragen wij aan een ieder die aankomend
schuttersfeest niet mee loopt, het hesje in te
leveren bij Ans Kraus of een bestuurslid .
Bij voorbaat dank,
Bestuur schutterij St. Antonius
D.E.S.
Optredens
Het muzikale jaar startte voor D.E.S. met een
mooi optreden op de schuttersavond van schutterij
St. Antonius op 5 januari. Een week later brachten
we een serenade aan Leny en Hans Raben t.g.v.
hun 50-jarig huwelijk.
Eerstvolgende optreden is a.s. zaterdagavond 23
februari, dan zal het dweilorkest van D.E.S. de
carnavalsmis van de Elfjes muzikaal begeleiden.
Voorjaarsconcert
Zondagmorgen 7 april geeft muziekvereniging
D.E.S. een voorjaarsconcert in zaal Steak’m. De
slagwerkgroep o.l.v. Edwin Rosmulder en de
fanfare o.l.v. Jilt Jansma verzorgen beiden een
deel van het concert. Ook worden enkele trouwe
leden gehuldigd.
Het concert begint om 11.00 uur. De toegang is
gratis. U bent van harte welkom.
Muziekprojecten voor kinderen en volwassenen
Op 5 februari is het muziekproject voor kinderen
gestart o.l.v. Jilt Jansma en Henriette Rusch.
Het project voor volwassenen start binnenkort.
Nog meedoen met een van deze projecten? Bel
met voorzitter Tom Kluitman, 06 - 53 42 51 55,
of mail naar mailadres:
fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
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Nieuwe leden gezocht
D.E.S. is op zoek naar nieuwe leden om ook in de
toekomst met een goede bezetting muziek te
maken. Wie komt ons orkest versterken? In alle
instrumentgroepen kunnen we nieuwe aanwas
gebruiken.
Henk Raben startte 2,5 jaar geleden bij D.E.S. Hij
zag bij zijn zoon Koen hoe leuk muziek maken
was en daarom meldde Henk zich ook. Nu speelt
hij met veel plezier op de bariton en zegt “Ik kan
het iedereen aanraden”.
Om muziekervaring op te doen, zijn er
muziekprojecten voor kinderen en volwassen. En
natuurlijk kun je altijd op onze repetitie komen
kijken op maandagavond van 19.30-21.30 uur bij
Steak’m in Nieuw-Dijk.
Meer info? Bel een van onze bestuursleden of
mail:
Tom Kluitman
06-53 42 51 55
William Boerstal
06-23 41 37 86
Mark Pouwels
06-51 86 56 50
Cor Bolck
06-23 40 52 42
Erik Amting 06-53 96 73 60
Mailadres:
fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
V.V. SPRINKHANEN
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 1
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur
24 feb.: Sprinkhanen 1 – Ulftse Boys 1
10 mrt.: Terborg 1 – Sprinkhanen 1
17 mrt.: Sprinkhanen 1 – MEC 1
24 mrt.: AD’64 1 – Sprinkhanen 1
31 mrt.: Zeddam St.Joris 1 – Sprinkhanen 1
7 apr.: Ulftse Boys 1 - Sprinkhanen 1
14 apr.: Sprinkhanen 1 – Keijenburgse Boys 1
18 apr.: Sprinkhanen 1 – KSH 1
aanvang: 19.00 uur
22 apr.: KSH 1 – Sprinkhanen 1
Competitie wedstrijden Sprinkhanen 2
24 feb.: Sprinkhanen 2 – Doetinchem 2
aanvang: 10.30 uur
10 mrt.: Sprinkhanen 2 – Elsweide 2
aanvang: 10.30 uur
17 mrt.: DCS 4 – Sprinkhanen 2
aanvang: 10.00 uur
31 mrt.: Sprinkhanen 2 – Eldenia 2
aanvang: 10.30 uur
7 apr.: Doetinchem 2 – Sprinkhanen 2
aanvang: 11.00 uur
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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 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-sDijk.
Een ieder kan daarmee tijdig rekening houden.
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27
7
12
13
14
11
8
21
13
17
21
23
25
23
13
16

mrt. t/m 5 mrt.
mrt. mrt
apr. apr. apr. apr. mei
juni
juni
juli
juli
juli
t/m 22 juli
aug. okt.
nov. dec. dec. -

Carnaval 2019
boswerkdag
jaarvergadering D.E.S.
voorjaarsconcert D.E.S.
Nieuw-s-Dijk nr. 402
boswerkdag
Kringdag Schutterij
boswerkdag
boswerkdag
Nieuw-s-Dijk nr. 403
boswerkdag
bliksemactie D.E.S.
Schuttersfeest 2019
Nieuw-s-Dijk nr. 404
Nieuw-s-Dijk nr. 405
D.E.S. op concours
Nieuw-s-Dijk nr. 406
voorspeelavond D.E.S.
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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
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