nummer 379, 11 december 2015
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 29 januari
a.s. U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag 25
januari a.s. inleveren bij Cecile Tiemessen,
Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE
Dit is de laatste Nieuw-s-Dijk van 2015. In het
nieuwe jaar verschijnt Nieuw-s-Dijk weer op de
volgende data:
nr. 380
verschijnt op 29 januari
inleverdatum: 25 januari
nr. 381
verschijnt op 18 maart
inleverdatum: 14 maart
nr. 382
verschijnt op 6 mei
inleverdatum: 2 mei
nr. 383
verschijnt op 1 juli
inleverdatum: 27 juni
Noteert u deze data!
De redactie van Nieuw-s-Dijk wenst u allen
prettige Kerstdagen en een gezond en liefdevol
2016.
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Waar:
"de Meikever"”
Wanneer:
woensdag 30 december
Wat te doen: oliebollendeeg maken
apenkooi
Kosten:
€ 2,- / kind
Groep 1, 2, 3, 4
Groep 5 ,6, 7, 8

13.00 - 14.15 uur
14.15 - 15.30 uur

Seniorenochtend
Komend jaar gaan we vanaf dinsdag 5 januari
weer gezellig door met de seniorenochtend.
Om de week komen we met zo'n 25 senioren op
de dinsdagmorgen bij elkaar om er samen een
gezellige morgen van te maken. Bent u ook
"senior" en heeft u zin om zo nu en dan eens een
activiteit bij te wonen. Kom dan op de
dinsdagmorgen eens een keertje samen met ons
een kopje koffie of thee drinken.

GERARDUSKALENDER
Ze zijn er weer: de Gerarduskalender 2016 is te
koop bij Dhr. Fons Derksen, Smallestraat 30 of bij
Cecile Tiemessen, Tolweg 2.
Kosten: € 6,75 voor schild en blok samen.
D.E.S.
Kerstconcert
Zondag 20 december houdt Muziekvereniging
D.E.S. en de slagwerkgroep haar jaarlijkse
kerstconcert met medewerking van het Gemengd
koor, Vocaal en SamSam bij Steak’m. Er is een
afwisselend programma samengesteld met
verrassende samenwerkingen. Aanvang 14.00
uur.
Entree gratis.
Voorspeelavond
Op maandagavond 21 december vindt weer de
voorspeelavond van de leerlingen van D.E.S.
plaats. Tijdens deze avond zullen zij hun
vorderingen laten horen. Ze hebben flink geoefend
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tijdens de muzieklessen en thuis. Het is leuk voor
hen dat veel mensen komen kijken en luisteren!
Daarom nodigen wij u bij deze uit. Iedereen is
welkom. De avond begint om 19.30 uur in zaal
Steak’m en zal eindigen rond 20.30 uur.
Opleiding en werving
Hebt u interesse in muziek? Weet u dat D.E.S.
opleidingsmogelijkheden heeft voor jong en oud?
Ook zijn nieuwe leden en oud-leden van harte
welkom. We repeteren op maandagavond van
19.30 uur tot 21.30 uur in zaal Steak’m. Kom
vrijblijvend eens kijken op de repetitie of mail uw
vraag naar fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
Afsluiting van het jaar
Wij wensen u fijne feestdagen toe en alle goeds
voor 2015. Een bijzonder woord van dank aan
onze steunende leden en sponsoren die onze
vereniging elk jaar weer een warm hart toedragen.
Namens dirigent, leden en bestuur van
muziekvereniging D.E.S.
Anja Bolck en Ingrid Berendsen 1e en 2e
secretaris
C.V. DE 11JES
Nieuwe gezichten bij CV De 11jes
President Coen Lodewijk en nieuw Prinsenduo
Denny Gies en Ebony Raben
Pronkzitting
De zaterdagavond bij de C.V. De 11jes had een
avondvullend programma met veel bijzondere
momenten. Zo werd het veelal een lach
afgewisseld met een traan. Een lach vanwege de
vele ludieke acts van o.a. Humberto Tan met Ni-j
Diek Late Night, de stagiaires op school, 't Zwarte
Schoap en de beruchte Nieuw-Dijkers die allemaal
hun eigen 'Noatje neajen'. Een traan vanwege het
aangekondigde afscheid van 10-jarig President
Johan Jacobs waarbij zijn vrouw Sandra hem
verraste als 'tonprater'. Ook al was het de man
van het woord, ook bij 'Jantje' viel het even stil.
Desalniettemin werd na het officiële aftreden op
spannende wijze de nieuwe President Coen
Lodewijk aangekondigd. Coen werd door een
warm onthaal binnengehaald door het publiek en
is al bekend binnen de vereniging als voormalig
adjudant. Hij gaat op geheel eigen wijze zijn taak
vervullen. Nadat Prins Bassie ook officieel
afscheid nam werd ook de nieuwe Prins
gepresenteerd; Prins Denny 1e. Denny Gies, is
een bekend en vertrouwd gezicht voor velen in
Nieuw-Dijk als vaste kastelein van Steak'm.
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Hij weet iedereen op zijn wenken te bedienen en
deelt graag een veeg uit de pan uit. Daarnaast is
hij bekend binnen de vereniging als ludieke
'tonprater' die niet om woorden verlegen zit. Hij
zwaait de scepter over Nieuw-Dijk samen met zijn
adjudanten Jos Hieltjes en Rudi te Dorsthorst. En
met de nieuwe hofdames; Silke Bodd en Noortje
Gieling.
Jeugdpronkzitting
De Jeugdpronkzitting stond in het thema van het
gelijknamige Tv-programma 'De Wensboom'. De
rol van presentator 'Johnny de Mol' werd ingevuld
door René Kruijer, die zoveel mogelijk ontvangen
wensen 'van kinderen voor anderen' in vervulling
liet gaan. Enkele wensen werden live uitgevoerd
in de zaal in het bijzonder de trouwbelofte met
Oma. De eerder uitgevoerde wensen op locatie
werden getoond middels video-opnames. Groep 1
t/m 8 zorgde voor ludieke en afwisselende
optredens van dans en muziek. Zo kwam er een
struisvogelact, minimusical, the cupsong en veel
dans en muziek voorbij. Ook ging men 'op zoek
naar de President'. Groep 8 verzorgde de
spannende Prinsenpresentatie met 'The Voice
of...'. Na veel afgekeurde artiesten door de
strenge jury kwam er uiteindelijk een winnaar naar
voren. Ebony Raben, trotse winnares, mag zich
Jeugdprinses van CV De 11jes noemen, samen
met haar adjudanten; Maud Peters en Sanne
Derksen.
Foto's Pronkzitting
De foto's van de Pronkzitting en Jeugdpronkzitting
zijn te zien via de volgende link:
https://picasaweb.google.com/1025852451935380
00601. U kunt hier ook rechtstreeks naar toe via
de link op; www.11jes.nl.
Website
Wegens een technische storing functioneert de
website van de 11jes momenteel niet optimaal.
Begin 2016 wordt de nieuwe website gelanceerd.
Volg ons op facebook om altijd het laatste nieuws
over de vereniging te ontvangen. Vragen? Mail ze
naar: secretariaat11jes@live.nl.
Deelnemersvergadering
Op maandag 21 december om 20.00 uur
organiseert De 11jes een deelnemersvergadering
bij Steak'm. Op deze avond worden de
wagenbouwers en overige deelnemers aan de
Carnavalsoptocht
geïnformeerd
over
het
reglement voor deelname aan de optocht.
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Hiermee komen alle praktische zaken aan het
licht, maar is er ook ruimte om ideeën uit te
wisselen met de vereniging over onderwerpen
waar
wagenbouwers
en
carnavalsvierders
tegenaan lopen gedurende het carnavalsseizoen.
Bij deze heten wij jullie van harte welkom.
Aanmelden optocht
Aanmelden voor het deelnemen aan de optocht
kan vanaf 1 januari 2016. Wij zijn voornemens dit
formulier op de nieuwe website te publiceren.
Mocht dit niet haalbaar zijn kunt u uw interesse
kenbaar maken via secretariaat11jes@live.nl. U
ontvangt dan het inschrijfformulier per e-mail.
Wij wensen alle deelnemers veel plezier toe met
de voorbereidingen en alle bouwers een
succesvolle bouwperiode toe en zien uit naar een
prachtig resultaat tijdens de Carnavalsoptocht op
7 februari.
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS (www.stantonius.nl)
Zaterdag 2 januari 2016 schuttersdag
Binnenkort zullen de leden en dameskaarthouders
van schutterij St. Antonius een uitnodiging via email dan wel via de vertrouwde brievenbus
ontvangen om onze schuttersdag bij te wonen.
Vorig jaar hebben we dit voor het eerst op de
zaterdagavond gehouden. Dit is prima bevallen
zodat we ook voor dit jaar hebben gekozen om dit
winterschuttersfeest op de zaterdagavond te
houden. Zaterdagavond 2 januari is het zover.
Om 18.00 uur zal begonnen worden met een viering
in de kerk. Voorafgaande aan deze viering zullen
we, met de volledige schutterij, een korte rondgang
houden door Nieuw-Dijk. In het donker geeft dat
een extra dimensie. Na de eucharistieviering
trekken we naar zaal Steak’m. Hier starten we, na
een goede bak koffie, met het huldigen van onze
jubilarissen waarbij de burgemeester haar
medewerking zal verlenen. We hebben een mooie
groep leden die we in het zonnetje zullen zetten.
Het varieert van leden die ‘pas’ 25 jaar lid zijn tot
leden die er al 65 jaar bij horen. Naast onze
majorettes en trommelgroep verleent ook DES zijn
medewerking. Voor de nodige gezelligheid zal DJ
Henri van Vossen zorgen. Na het huldigingen van
onze leden zal van Vossen langzamerhand het
feestje gaan opzwepen. Kortom het wordt een
schutterfeestje voor iedereen, jong en oud.
Zet de datum vast en begin het nieuwe jaar bij
Steak’m om samen het jaar te starten met dit
winterschuttersfeest in Nieuw-Dijk.
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V.V. SPRINKHANEN
Programma Sprinkhanen 1
13 dec.
Zeddam 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.00 uur
20 dec.
Angerlo Vooruit – Sprinkhanen 1
aanvang 14:00 uur
Programma Sprinkhanen 2
13 dec.
Sprinkhanen 2 – DVC’26 5
aanvang 10:00 uur
Er staan nog al wat activiteiten op het
programma voor de komende tijd.

Activiteitencommissie:
Afsluitingstraining voor winterstop 17 dec.
Gezellig samen het jaar afsluiten na de laatste
training inclusief rad van fortuin, muziek en
hapjes. Van 19:30 uur tot 20:45 uur trainen we
samen met de senioren de A jongens en meiden
en de vrouwen.
1 januari 2016: NIEUWJAARSRECEPTIE
kantine Sprinkhanen 13:00 uur.
Om 12:00 uur zal Sprinkhanen 5 spelen tegen
Sprinkhanen 1
Bingo 9 januari 2016
De kerstbingo is vervallen dit jaar. Op zaterdag 9
januari de nieuwjaarbingo in de kantine van
Sprinkhanen. De kantine is open vanaf 19:00 uur
de bingo begint om 20:00 uur. Iedereen is
welkom!
Boerenkooltoernooi 2016
Indoortoernooi Duitsland 10 januari.
Alle senioren elftallen en de A jongens en meiden.
Indoor kunstgras teamsport Hasselt te BedburgHau
Onderling toernooi met aansluitend stamppot
buffet en naborrelen in de kantine.
Inschrijfkosten voor deelname aan het toernooi en
buffet zijn €10,00. Inschrijfgeld voldoen bij
inschrijving, dit kan in de kantine.
Sprinkhanendarts 17 januari. Verder nieuws
via de site en Facebook.
Vrijwilligersavond
Anders dan we de laatste jaren gewend waren,
hebben we de vrijwilligersavond een paar
maanden naar voren geschoven.
Op zaterdag 23 januari vrijwilligersavond in de
kantine van Sprinkhanen voor alle vrijwilligers die
Sprinkhanen een warm hart toe dragen. Aanvang
20:00 uur.
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Nieuwe leden
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 zijn uiteraard van harte
welkom.
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.

Laatste uitslagen en nieuws items, meld je aan op
twitter via onze website.
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze
website www.sprinkhanen.nl
Namens voetbalvereniging Sprinkhanen wensen
we iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig
2016
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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30
2016
2
29
7

dec.
dec.
dec.
dec.

-

6
18
20

jan.
jan.
feb.
t/m 9 feb.
mrt. mrt. mrt. -

8
16
17

apr.
apr.
apr.

-

6

mei

-

boswerkdag V.L.N.
kerstconcert D.E.S.
voorspeeldag D.E.S.
oliebollenfeest jeugdwerk
schuttersdag
Nieuw-s-Dijk nr. 380
Carnaval C.V.de 11jes
11-stratentocht jeugdwerk
Nieuw-s-Dijk nr. 381
Gelders Kampioenschap
Vendelen Indoor Gaanderen
ledenvergadering schutterij
vossenjacht jeugdwerk
Kringdag Montferland bij
Wilhelmina, Didam
Nieuw-s-Dijk nr. 382
7

8
21

mei
of 22 mei

1
24
31

juli
juli
juli

7

-

18

aug. t/m 8 aug.
sept. -

23

okt.

-

Koning der Koningen
95-jarig bestaan schutterij
Nieuw-s-Dijk nr. 383
schietwedstrijden schutterij
jaarvergadering schutterij
bij Steak’m
Schuttersfeest 2016
federatieve schuttersdag,
Nieuw-Wehl
federatief bielemantreffen,
Gaanderen

Nieuw-Dijk op internet: www.nieuw-dijk.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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