nummer 393, 8 december 2017
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
2018. U kunt uw berichten hiervoor t/m maandag
inleveren bij Cecile Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl
VAN DE REDACTIE
Dit is de laatste Nieuw-s-Dijk van 2017.
In het eerste half jaar van 2018 verschijnt Nieuws-Dijk weer op de volgende data:
nr. 394
verschijnt op: vrijdag 2 februari
Inleverdatum: maandag 29 januari
nr. 395
verschijnt op: vrijdag 23 maart
inleverdatum: maandag 19 maart
nr. 396
verschijnt op: vrijdag 11 mei
inleverdatum: maandag 7 mei
nr. 397
verschijnt op: vrijdag 29 juni
inleverdatum: maandag 25 juni
Noteert u deze data!
De redactie wenst iedereen prettige Kerstdagen
en een goed, gezond 2018!
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Het is altijd weer een fantastische activiteit in de
Kerstvakantie: het grote oliebollenfeest bij het
Jeugdwerk.
Ook dit jaar kun je samen met vriendjes en
vriendinnetjes onder begeleiding het beslag mee
komen maken. Tijdens het gisten hiervan gaan we
lekker de sportzaal in om samen te klimmen en
klauteren. Daarna worden de overheerlijke
oliebollen gebakken en natuurlijk….gegeten!!
Ennn…misschien mag je er ook nog wel een paar
mee naar huis nemen, om ze thuis uit te delen of
er zelf nog lekker van te smullen.
Wanneer?
Wie?
Wat?
Waar?
Hoe laat?

Kosten?

donderdag 28 december 2017
kinderen van de basisschool
oliebollen bakken en ‘’apenkooien’’
de Meikever
groep 1, 2, 3 en 4:
13:00-14:15 uur
groep 5, 6, 7 en 8:
14:15-15:30 uur
€2 per kind

Heb je zin om ook te komen? Je hoeft je niet aan
te melden en neem gerust een vriendje of
vriendinnetje mee.
Wij hopen weer een geweldig enthousiaste groep
kinderen te mogen begroeten op deze gezellige
middag en gaan er een super feestje van maken!
D.E.S.
Voorspeelavond
Op
maandagavond
18
december
sluit
muziekvereniging D.E.S. het muzikale jaar af met
een voorspeelavond in zaal Steak’m. Er zijn
optredens van de leerlingen maar ook de ‘grote’
muzikanten: in kleine groepjes treden ze op en
spelen lichte muziek.
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Het belooft een hele leuke en gevarieerde avond
te worden.
De avond begint om 19.30 uur en de toegang is
vrij. U bent van harte welkom.
Afscheid Henk Geurts
Op 29 oktober overleed onverwacht onze erevoorzitter Henk Geurts, 76 jaar oud. Een groot
verlies voor zijn gezin en naasten, en ook voor
D.E.S. Met veel respect denken we aan hem
terug. Henk was het boegbeeld van onze
vereniging en heeft met zijn grote enthousiasme,
inzet en gedrevenheid de vereniging groot
gemaakt. Hij was 61 jaar lid waarvan 30 jaar
voorzitter.
Tijdens de avondwake verzorgde D.E.S. de
muzikale begeleiding. Als eerbetoon stonden het
vaandel met de rouwband en de kleine trom op
het altaar.
We wensen Fien, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

CV DE 11JES
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 Wouter 1e Lodewijk met zijn adjudanten
Robbin Mennings en Tim Gieling en de hofdames
Barbara van Uden en Esther Godschalk, hebben
zin om in dit avontuur te stappen. Bij de Jeugd
staat Prinses Lien 1e
Bod, als eerste
Jeugdprinses van De Expeditie met haar
adjudanten Milou Peters en Evi Nibbeling aan het
roer. Samen met de Raad van 11 en de JARVE uit
groep 8 hebben zij zin om in februari het feest met
ons mee te vieren.
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 - Dewi Lamers - Huidig Raad van 11 lid.
11-jaar lid - Ralph Menting - Huidig bestuurslid/
penningmeester
Benoemd tot erelid - Alfred Nibbeling
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!
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Deelnemersvergadering
Maandag 18 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. Een avond met praktische tips maar waar
ook ruimte is om ideeën te sparren met de
vereniging. Jullie zijn van harte welkom!
Workshop Carnavalswagen bouwen
Op vrijdag 29 december organiseren wij twee
workshops in de bouwlocatie aan de Pakopseweg.
De middag van 13.30 tot 16.00u is geschikt voor
kinderen van de basisschool groep 7&8. En de
avond is geschikt voor de jeugd vanaf 12 jaar.
Trek je oude kleren aan en kom lekker naar onze
bouwlocatie voor een creatieve, leerzame en
gezellige middag! Ervaren bouwers vanuit de
vereniging en de bekende bouwgroep 'De
Dröpkes' zijn er om je een handje te helpen. Er
zijn diverse workshops waar je zelf aan de slag
kunt met buigen, lassen, plakken, vormen maken
van piepschuim, schilderen, spuiten, etc.
Avond Workshop: 19.00 tot 22.00 uur
Een speciale avondworkshop voor de jeugd vanaf
12 jaar die nog meer willen weten over
Carnavalswagens bouwen. Op deze avond gaan
we uitgebreid in op de diverse technieken die je
kunt toepassen én kun je zelf ook aangeven waar
je nog meer over wilt weten. Ervaren bouwers
vanuit de vereniging helpen je graag! Er zijn ook
enkele bouwers van 'de Triple prijswinnaar van
2017 - De Dröpkes' aanwezig, zij nemen twee
frames van koppen mee en helpen je graag deze
op de juiste manier af te maken.
Wat bieden we nog meer:
Presentatie over diverse lastechnieken
Spuit- en verftechnieken leren
Draaiwerk
Stickeren
Vormen maken van piepschuim
Mooie letters maken
Publiek vermaak
Aandachtspunten Jury
Rondleiding bij de bouwgroepen
Hapjes & Drankjes
Muzikale afsluiting
Inschrijven workshops:
Groep 7&8 via www.sjorssportief.nl
Vanaf
de
middelbare
school;
gemmaharmsen@hotmail.com
Meer info op; www.11jes.nl
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Carnaval 2018
Aankomend Carnaval pakken wij opnieuw uit met
3 verschillende muzikale omlijstingen. Op zondag
11 februari presenteren wij 538 DJ's on tour. Op
maandag 12 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 Steak'm met voor ieder
wat wils!
Inschrijven optocht
Ook dit jaar kunnen jullie je weer inschrijven voor
de optocht op 11 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.
Lid worden?
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.

SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Uitslagen schietwedstrijden oktober jl.
Het was een gezellige en spannende wedstrijd.
Vooral door de jeugd werd er bijzonder goed
geschoten.
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

Rens Godschalk
Remco Derksen
Tonny Jansen
Ron Derksen
Bennie Verbücheln

Schuttersdag 2018
Schuttersdag 2018 zal worden georganiseerd op
20 januari!!
Zet deze datum alvast in uw agenda.
Kijk verder voor alle ontwikkelingen
www.stantonius.nl,
facebook,
Digidiek
Instagram!
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V.V. SPRINKHANEN
Competitie eerste elftal:
De laatste wedstrijden van dit jaar komen er aan
waarna een korte winterstop volgt.
Alle wedstrijden starten om 14.00 uur
10 dec.:
VVG’25 – Sprinkhanen 1
17 dec.:
Sprinkhanen 1 – SV Loil
28 jan.:
DVV 1 – Sprinkhanen 1
Competitie tweede elftal:
10 dec.:
Doetinchem 2 - Sprinkhanen 2
aanvang 11.00 uur
Afsluiting 1e seizoenshelft
Op
donderdag
21-12-2017
afsluiting
1e
seizoenshelft, inclusief Kennisquiz.
(senioren dames en heren, inclusief dames 35+)
Kerstbingo

Op zaterdag 23 december is er weer de
traditionele kerstbingo bij Sprinkhanen. Iedereen
is welkom ook niet leden.
Aanvang bingo is 20:00 uur de kantine is open
vanaf 19:00 uur.
Nieuwjaarsreceptie
1 januari zetten we onze jubilarissen in het
zonnetje en maken we bekend wie de Sprinkhaan
van het jaar is tijdens onze nieuwjaarsreceptie,
aanvang receptie is 13:00 uur.
Voor aanvang van de receptie speelt Sprinkhanen
1 tegen Sprinkhanen 5.
Aanvang van deze wedstrijd is 12:00 uur.
Jopie’s stamppottoernooi
Inmiddels
ook
al
een
traditie:
Jopie’s
stamppottoernooi, dit jaar op zondag 7 januari
voor senioren dames en heren, inclusief dames
35+.
Meer info komt op onze site.
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Sprinkhanen dart toernooi
Op 21 januari 2018 zal ook het darttoernooi weer
gehouden worden in de kantine van Sprinkhanen.
Meer info volgt binnenkort ook op onze website.
Voetbalvereniging
Sprinkhanen
wenst
iedereen prettige kerstdagen en een gezond en
sportief 2018.
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 nieuws pagina 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.
28
29

dec.
dec.

-

2018
20
jan.
11
feb.
t/m 13 feb.
24
mrt. 25
mrt. 20

apr.

-

22

apr.

-

23
8

juni
juli

-

oliebollenfeest Jeugdwerk
Workshop carnavalswagen
Bouwen
Schuttersdag Schutterij
Carnaval CV de 11jes
kledingactie Schutterij
Indoor Vendelen EMM
Giesbeek
ledenvergadering Schutterij
onder voorbehoud
Kringdag Montferland 2018
bij de Eendracht, Didam
kledingactie Schutterij
schietwedstrijden Schutterij
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8
15
22
17
9

juli
juli
t/m 23 juli
aug. t/m 19 aug.
sept. -

13

okt.

-

3

nov.

-

jaarvergadering Schutterij
Schuttersfeest 2018
EGS treffen in Leudal (L)
Federatieve Schuttersdag
Pannerden
federatief bielemantreffen,
Schutterij St. Antonius
kledingactie Schutterij

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

8

