nummer 386, 9 december 2016
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 3
februari 2017. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 30 januari inleveren bij Cecile
Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

KERSTCONCERT ULFTS MANNENKOOR
Op dinsdag 20 december zal het Ulfts
Mannenkoor een kerstconcert geven in de
H. Antonius van Padua kerk te Nieuw-Dijk.
Aanvang: 19.30 uur.
Nadere informatie over kaartverkoop etc. volgt in
een volgende Nieuw-s-Dijk en op DigiDIEK maar
reserveer alvast de datum in uw agenda!
Annemiek Siebers
Ulfts Mannenkoor PR
GERARDUSKALENDER 2017
Ze zijn weer te koop: de Gerarduskalenders. Elke
dag een beetje spirit; met spreuken, mopjes,
puzzels, gedichten en bezinningsteksten.
Te koop voor € 6,75 bij Fons Derksen,
Smallestraat 30 en Cécile Tiemessen, Tolweg 2.
MEIKEVER HUREN
Gymzaal €14,80 per uur
Entreeruimte €15,60
1/3 Vergaderruimte €15,60

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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Gezinsviering Nieuw-Dijk - 18.00 uur
KERST
Op zaterdag 24 december om 18.00 uur is er een
gezinsviering in de kerk in Nieuw-Dijk.
Vorig jaar vertelden we over de sterretjes die de
weg wezen naar het kind in de nacht. Dit keer
vertellen we natuurlijk weer het kerstverhaal en
tonen we daarbij mooie beelden op een groot
scherm.
De aankomende communicanten zullen een
gebedje voorlezen en een vormeling zal het kindje
Jezus dragen naar zijn kribbe in de stal.
Komen jullie ook kijken en luisteren? Het koor
Sam Sam zingt mooie kerstliedjes die jullie
misschien wel mee kunnen zingen.
Na de viering kunnen jullie rustig even kijken naar
het kindje in de grote stal en krijgen jullie nog iets
lekkers.
Komen jullie ook allemaal?
JEUGDWERK
Oliebollenfeest
Wat is er nu leuker en lekkerder dan het bakken
van je eigen oliebol samen met je vriendjes en
vriendinnetjes?
Op donderdag 29 december organiseert het
Jeugdwerk in Nieuw-Dijk het Oliebollenfeest voor
de kinderen van groep 1 t/m groep 8. Onder
begeleiding gaan we samen het beslag maken,
tijdens het gisten gaan we gezellig apenkooien in
de zaal en dan is het alweer tijd geworden om die
heerlijke oliebollen te gaan bakken (en op te
eten…).
Wie?
Wat?
Waar?
Hoe laat?

Kosten?

Kinderen van de basisschool
Oliebollenbakken en apenkooien
Meikever, Smallestraat 42
Groep 1,2 en 3 13:00-14:15 uur
Groep 4 en 5 14:15-15:15 uur
Groep 6,7 en 8 15:15-16:15 uur
Er zijn geen kosten!

Heb je zin om ook te komen? Neem gerust een
vriendje of vriendinnetje mee.
Iedereen is van harte welkom! (Natuurlijk ook als
je niet uit Nieuw-Dijk komt!)
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VOCAAL
Vocaal presenteert “Liefde is Kerst”
Afgelopen januari is Vocaal uit Nieuw-Dijk gestart
met de voorbereidingen voor Kerst 2016. Zelfs
afgelopen zomer, toen het buiten 30 graden was
en de zon hoog aan de hemel stond, werd er
menig uurtje geoefend op nieuw kerstrepertoire.
Het resultaat willen wij graag presenteren tijdens
de voorstelling “Liefde is Kerst”.
Welke gevoelens en gedachtes heeft u bij Kerst?
Iedereen beleeft Kerst op zijn of haar eigen
manier. Wij nemen u in de voorstelling mee naar
enkele van onze kerstgedachtes, welke uiteraard
vergezeld worden door prachtige, sfeervolle en
vrolijke kerstliederen.
De voorstellingen vinden plaats op zaterdagavond
17 december en zondagavond 18 december in
Meulenvelden in Didam, aanvang 19.30 uur.
Kaarten à € 7,50 (inclusief koffie/thee/fris in de
pauze)
zijn
verkrijgbaar
bij
alle
leden
van Vocaal, via het emailadres vocaal-nd@live.nl
of
via
telefoonnummer
06-11065355
(op werkdagen tussen 18.00-20.00 uur).
Tevens
zijn
er
in
Meulenvelden
twee
voorverkoopavonden op vrijdagavond 9 december
en vrijdagavond 16 december van 19.00-20.00
uur. Hier kunnen tevens vooraf bestelde kaarten
worden opgehaald.
Wilt u dit jaar eens goed in kerstsfeer komen en
een avondje heerlijk genieten van mooie
kerstliederen en verhalen? Bestel dan tijdig uw
kaartje! Voor meer informatie kunt u ook altijd
terecht op onze Facebookpagina of onze website
www.vocaalnd.nl.
Wij hebben zin in de Kerst....u ook?
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS(www.stantonius.nl)
Zaterdag 7 januari 2017 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.
Voor de derde keer op rij organiseren we dit
winterschuttersfeest op de zaterdagavond.
Zaterdagavond 7 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,
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een korte rondgang houden door Nieuw-Dijk. In
het donker geeft dat een extra dimensie. Na de
viering in de kerk trekken we naar zaal Steak’m.
Hier starten we, na een goede bak koffie, met het
huldigen van onze jubilarissen. We hopen dat we
deze avond kennis zullen maken met onze nieuwe
burgemeester Peter de Baat. Hij wordt de dag
ervoor, op vrijdag 6 januari, geïnstalleerd en dan
zou het prachtig zijn voor ons en voor hem om de
dag erna direct nader kennis te maken en kan hij
ons assisteren met het huldigen van onze
jubilarissen.
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 haar 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 goed
door samen het jaar te starten met dit
winterschuttersfeest in Nieuw-Dijk.

C.V. DE 11-JES
Geslaagd Pronkzittingweekend
Wij kijken terug op een ontzettend mooi weekend
waarin wij twee nieuwe enthousiaste Prinsen
hebben gepresenteerd en weer genoten hebben
van alle mooie optredens. Het hele weekend
stond in het teken van vele vrijwilligers die al
maanden hard gewerkt hebben aan alle
voorbereidingen en twee fantastische dagen
hebben neergezet. Alle foto's staan inmiddels op
onze website; www.11jes.nl.
Nieuwe Prinsen bij CV De 11jes
Prins Arjan 1e Terhaerdt met zijn adjudanten
Jeroen Olsthoorn (Olli) en Arjan Wiendels (Aadje)
en de hofdames Noortje Gieling en Silke Bodd,
hebben zin om in dit avontuur te stappen. Bij de
Jeugd staat Prins Nick 1e Wenting als laatste
Prins van de Antoniusschool met zijn adjudanten
Lars Gieling en Bart Raben aan het roer. De rest
van groep 8 vormt de Raad van 11 en zij hebben
zin om in februari het feest met ons mee te vieren.
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Jubilarissen
Tijdens de Pronkzitting hebben wij stil gestaan bij
een aantal mensen die zich al jaren inzetten voor
de vereniging. Te weten:
11-jaar lid - Erik Duis - Huidig Raad van 11 lid.
11-jaar lid - Bastiaan Wigman - Huidig bestuurslid
11-jaar lid - Johan Jacobs - Voormalig president
22-jaar lid - Lowie van Raaij - Huidig bestuurslid
44-jaar lid - Martha van Londen - Trouw lid
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!
Deelnemersvergadering
Maandag 19 december organiseren wij de
jaarlijkse deelnemersvergadering bij zaal Steak'm
om 20.00 uur. Wagenbouwers krijgen hier alle
informatie over het reglement voor deelname aan
de optocht, de veiligheid en verzekeringen te
horen. Bennie Ketels zal aanwezig zijn om uit te
leggen op welke wijze een Carnavalswagen
verzekerd kan worden. Een avond met praktische
tips maar waar ook ruimte is om ideeën te sparren
met de vereniging. Jullie zijn van harte welkom!
Carnaval 2017
Aankomend Carnaval pakken wij verrassend uit
met 3 verschillende muzikale omlijstingen. Op
zondag 26 februari presenteren wij Q-music The
Party inclusief het foute uur. Op maandag 27
februari zal de band Q5 ons vermaken met goede
muziek. Op dinsdagavond presenteren wij
DJames en reiken wij de prijzen uit van de
optocht!
Dinsdag
overdag
vieren
wij
Kindercarnaval met DJ Patrick. Kortom een
programma in Residentie Boszicht met voor ieder
wat wils!
Inschrijven optocht
Ook dit jaar kunnen jullie je weer inschrijven voor
de optocht op 26 februari via onze website;
www.11jes.nl. Voor het einde van het jaar wordt
het inschrijfformulier weer geactiveerd. 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.
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Lid worden?
We hebben het afgelopen jaar als vereniging het
historische besluit genomen om het lidmaatschap
voor iedereen open te stellen. Tot dat moment
was de mogelijkheid om lid te worden alleen
voorbehouden aan mensen die zich actief inzetten
voor de vereniging. Als vereniging vinden wij het
belangrijk dat iedereen die zich betrokken voelt bij
Carnaval en Carnavalsvereniging “De 11jes”, lid
van de vereniging kan worden. Met het
lidmaatschap krijgt iedereen toegang tot de
Pronkzittingen en de Carnavalsavonden en
kindercarnaval van de vereniging. Daarbij hebben
leden de mogelijkheid om mee te denken en te
beslissen binnen de vereniging. En dat allemaal
voor maar €30,- per persoon, dat is nog geen €3
per maand! Word nu lid via onze website;
www.11jes.nl.

V.V. SPRINKHANEN
Programma Sprinkhanen 1:
Zondag speelt Sprinkhanen 1 de laatste wedstrijd
voor de winterstop thuis tegen ‘t Peeske, aanvang
14:00 uur.
Programma Sprinkhanen 1:
11 dec.: Sprinkhanen 1 – ‘t Peeske 1
aanvang 14:00 uur (comp)
15 jan.: DVC ‘26 2 – Sprinkhanen 1
aanvang 10:00 uur (oefen)
22 jan.: Brummen 1 – Sprinkhanen 1
aanvang nog niet bekend (oefen)
29 jan.: MVR 1 – Sprinkhanen 1
(schaduwwedstrijd; mocht HC’03 niet
doorgaan)
aanvang 11:45 uur.
29 jan.: HC’03 1 – Sprinkhanen 1
aanvang 14:00 uur. (comp)
Programma Sprinkhanen 2:
11 dec.: Loil 2 – Sprinkhanen 2
aanvang 11:00 uur
5 feb.: Warnsveldse boys 4 – Sprinkhanen 2
aanvang 10:00 uur.
Afsluiting 1e seizoenshelft
Donderdag 15 december 2016: Afsluiting 1e
seizoenshelft, aangepaste drankprijzen, hapjes,
kennisquiz.
Aanvang 19:30 uur; met onderling voetbaltoernooi
voor de senioren, MO19, JO19 en M35+
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Kerstbingo
Op zaterdag 17 december is er weer de
traditionele kerstbingo bij Sprinkhanen.
De kantine is om 19:00 uur open, de bingo begint
om 20:00 uur.
Iedereen is van harte welkom!
1 januari nieuwjaarsreceptie aanvang 13:00
uur
Op 1 januari houden we onze nieuwjaarsreceptie
aanvang 13:00 uur, met de huldiging van de
jubilarissen, de bekendmaking van de Sprinkhaan
van het jaar en natuurlijk de trekking van de loterij.
Om 12:00 uur speelt Sprinkhanen 4 tegen het 1e
elftal.
Vrijwilligersavond
Vrijdag 20 januari 2017, vrijwilligersavond
Aanvang 20:00 uur.
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 Ook kun je ons
vinden op facebook.
Vragen ? f.buiting2@upcmail.nl
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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.
7
26
21

jan.
feb.
t/m 28 feb.
apr. -

23

apr.

24

juni
t/m 25 juni
juli
juli
-

16
23
30
14

-

juli
t/m 31 juli
okt.
-

schuttersdag
Carnaval 2017
ledenvergadering Schutterij
bij Steak’m
Kringdag Montferland
Schutterij St. Martinus
Greffelkamp
Landjuweel St. Isidorus
Schietwedstrijden Schutterij
Jaarvergadering Schutterij
bij Steak’m
Schuttersfeest 2017
Bielemantreffen, Pannerden
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