nummer 404, 23 augustus 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 25
oktober. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 21 oktober inleveren bij Cecile
Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

MUZIEKVERENIGING D.E.S.
Terugblik pleinconcert
Maandag 15 juli was de laatste repetitie voor de
zomerstop. Om er een bijzondere avond van te
maken, speelde de fanfare op het kerkplein. Het
publiek genoot vanaf het terras van Steak’m en
zittend op het muurtje van het kerkplein van de
mooie muziek. De geslaagde avond werd
afgesloten met toegift Böhmischer Traum.
Terugblik Bliksemactie en schuttersfeest
Op zaterdag 20 juli gingen de muzikanten
traditiegetrouw het hele dorp door voor de
bliksemactie. Onze chauffeur Jo zorgde ervoor dat
alle Diekse straten werden bezocht en bij heel
veel mensen stond de envelop voor de
collectanten al klaar, dat was fijn rondgaan.
Bedankt voor uw bijdrage!
Ook dank aan de mensen waar we deze dag met
de hele groep gastvrij zijn ontvangen: familie
Wenting a/d Oude Beekseweg, Familie Melissen
a/d Frieslandweg, Eric Boerstal en familie,
Porresprong/tante Dies en buurtvereniging
Porredarp/familie Loeters.
Een bijzondere vermelding voor de familie
Wenting: dit jaar werden we voor de 25e keer
gastvrij onthaald. Vanwege deze mooie mijlpaal
zette DES-voorzitter Tom Kluitman de familie in
het zonnetje en natuurlijk volgde een Lang zullen
ze leven. Nogmaals bedankt voor al die jaren van
gastvrijheid.
Met schuttersfeest verzorgde D.E.S. de muzikale
begeleiding van de optocht. 2 dagen blazen en
trommelen en dat met die warmte.
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Dankzij de prima verzorging bij alle stops, hadden
we geen uitvallers en kwamen we steeds weer
“Door Eendracht Sterk” terug bij de Meikever.
Aan de slag
De vakantie is weer voorbij en de repetities zijn
gestart voor het orkest en de slagwerkgroep.
Zondag 15 september gaat D.E.S. met de
schutterij mee op concours in Zevenaar.
Ook de muzieklessen zijn weer begonnen. We
wensen alle leerlingen veel plezier en succes in dit
nieuwe schooljaar.
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.
Clubkas Campagne Rabobank
Vanaf 2 september gaat de RABO Clubkas
Campagneweer van start. Ook Muziekvereniging
D.E.S. doet weer mee. Hierbij mogen leden van
de Rabobank stemmen op verenigingen of
stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan
de hand van de uitgebrachte stemmen krijgen de
clubs een donatie van de Rabobank. Steunt u ook
één van de Nieuw-Dijkse verenigingen? Alvast
bedankt.
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Uitslagen schutterij ‘St. Antonius’ Nieuw-Dijk
Schutterskoningspaar: Berrie en Menzina Aalberts
Ruiterkoningspaar: Matthijs Tiemessen en Esmee
Arts
Jeugdkoning 16-20 jaar: Tieme Polman
Uitslagen schieten:
1e prijs:. Berrie Aalberts
2e prijs: Stephan Bosch
3e prijs: Rob van Huet
4e prijs: Frank Derksen
5e prijs: Leon Smink
6e prijs: Frank Buiting
7e prijs: Ruud Polman
Uitslagen ringsteken:
1e prijs: Matthijs Tiemessen
2e prijs: Frank Hageman
3e prijs: Jan Strijbis
4e prijs: Vincent Ros
5e prijs: Johan Banning
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Uitslag Prijsschieten:
1e prijs: Remco Derksen
2e prijs: Marjo Wenting
3e prijs: Shirley van Vuuren
Jeugdschieten 12 t/m 15 jaar:
1e prijs: Chiem van Binsbergen
2e prijs: Evi Nibbeling
3e prijs: Cas Jansen
Jeugd ringrijden 12 t/m 15 jaar:
1e prijs: Nick Polman
2e prijs: Cas Hageman
3e prijs: Emma Stinissen
Jeugdwedstrijden basisschool klein:
Koning: Gijs Kluitman
Koningin: Mette van Wessel
Jeugdwedstrijden basisschool groot:
Koning: Teun Strikkeling
Koningin: Pam Vierwind
Overzicht schuttersbogen St. Antonius
Tentboog Delta, De Vlierfluiters, Smallestraat,
Jeugdkoning Niek Egging,Oude Beekseweg,
Noodweer/Combi, Boejes/Bunkers, Regenboog,
Porresprong, Olde Overweg, Idiaal, CG Fataal en
CG Nie Wies,
Olde Overweg, Geulenkamp,
Kinderboog Liemersweg, Bosstraat Heideboys.
Kledingactie Zaterdag 14 september
Zaterdag 14 september houden we wederom een
kledingactie. Kleding die u niet meer gebruikt
willen we graag komen ophalen. U bent er van af
en voor de schutterij brengt het wat extra’s in het
laatje om onze jeugdleden passend en traditioneel
te kleden. Wij prijzen deze inzamelronde dan ook
van harte aan. Woont u in Didam of Nieuw-Dijk
dan kunt u de kleding in gesloten zakken voor
10.00 uur aan de weg plaatsen. Mocht u kleding
hebben maar u bent niet in de gelegenheid om dit
op 14 september aan te bieden of de kleding is
niet opgehaald dan kunt u dit altijd afleveren bij H.
Jansen, Wilhelminastr. 63 te Didam, tel: 0316531770 of bij I. ten Oever, Muurbloemstraat 9 te
Didam, tel: 0316-228850. Natuurlijk kunt ook u
het gehele jaar door de kleding kwijt in onze
kledingcontainer. Deze container staat op ons
schietterrein aan de Smallestraat. Kunt u niet
wachten totdat we langs komen dan kunt u uw
kleding ook daar kwijt.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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Zondag 15 september 2019.
Concours
Zevenaar (Federatieve schuttersdag )
Verzamelen gehele schutterij om 09.00 uur bij
Sporthal de Lentemorgen in Zevenaar, vanuit daar
vertrekken we naar het terrein.
Schutterij St.Antonius vertrekt als 2e voor de
marswedstrijden !!
08:00 – 08:45: Ontvangst Koningsparen en
genodigden bij De Griethse Poort.
08:45 – 09:30: Woord van welkom door de
voorzitter en overige sprekers. Aanbieden van de
erewijn door de burgemeester van de gemeente
Zevenaar
08:45 – 09:15: Commandantenbespreking
09:30: Officiële opening op terrein, erewacht en
installatie beschermheer
10:20: De 33 verenigingen starten om de 2
minuten voor defilé en mars.
(of zodra we klaar zijn met de openingsceremonie)
15:30: Einde verkoop schietkaarten
16:00: Einde schietwedstrijden
17:15: Inhuldiging Federatiekoning.
17:30: Prijsuitreiking.
Ledenvergadering
18
oktober
voorbehoud) Meer info t.z.t.

(onder

Zaterdag 19 oktober Bielemanwedstrijden
Zaterdag 19 oktober 2019 organiseert Schutterij
De Eendracht Nieuw-Wehl "MASTERS OF
BIELEMANNEN!"
Het belooft een gezellige dag te worden met
práchtige wedstrijden en aansluitend een AFTER
PARTY!
Kom jij onze bielemannen ook aanmoedigen?
Schietwedstrijden Vrijdagavond 25 oktober
Vrijdagavond 25 oktober a.s. zullen er
schietwedstrijden worden gehouden bij onze
schietpaal aan de Smallestraat in Nieuw-Dijk.
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De voorrondes zijn van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Vanaf 20.00 uur starten de kamprondes.
(onbeperkt)
Iedereen is van harte welkom.( Ook niet-leden )

V.V. SPRINKHANEN
Het nieuwe seizoen begint met de eerste
bekerwedstrijden op zaterdag 31 augustus voor
de jeugd en op zondag 1 september voor de
senioren.
Helaas mag er in het 1e weekend maar 1
wedstrijd thuis worden gespeeld i.v.m. de velden
die nog niet goed genoeg zijn. Dus de wedstrijden
die thuis staan gepland op zaterdag 31 augustus
worden uitgespeeld.
Programma Sprinkhanen 1:
BEKER:
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur
1 sept.: Sprinkhanen 1 – DVSG 1
8 sept.: Ulftse Boys – Sprinkhanen 1
15 sept.: Sprinkhanen 1 – Den Dam 1
COMPETITIE:
22 sept.: Doesburg SC 1 - Sprinkhanen 1
29 sept.: Sprinkhanen 1 - Groessen 1
6 okt.: Sprinkhanen 1 - Loo 1
13 okt.: GVA 1 - Sprinkhanen 1
20 okt.: Sprinkhanen 1 - Jonge Kracht 1
27 okt.: GSV '38 1 - Sprinkhanen 1
Sprinkhanen 2:
BEKER:
1 sept.: FC Bergh 3 - Sprinkhanen 2
aanvang: 10.00 uur
8 sept.: Sprinkhanen 2 - Babberich 2
aanvang: 10.30 uur
15 sept.: ‘t Peeske 3 - Sprinkhanen 2
aanvang: 10.00 uur
COMPETITIE:
22 sept.: Sprinkhanen 2 - Montferland 2
aanvang: 10.30 uur
29 sept.: Doetinchem 2 - Sprinkhanen 2
aanvang: 11.00 uur
6 okt.: Doesburg SC 2 - Sprinkhanen 2
aanvang: 10.30 uur
13 okt.: Sprinkhanen 2 – Concordia Wehl 4
aanvang: 10.30 uur
27 okt.: Sprinkhanen 2 - Angerlo Vooruit 2
aanvang: 10.30 uur
Jaarvergadering
Maandag
30
september
jaarvergadering
Sprinkhanen in de kantine, aanvang 20:00 uur.
(onder voorbehoud)
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Nieuwe vrouwen competitie
Voor het nieuwe seizoen hebben we ons
ingeschreven voor 7vs7 vrouwen 18+ en vrouwen
30+ deze wedstrijden zullen op vrijdagavond
worden gespeeld net als de heren 45+.
Misschien iets voor jou? Je kunt je altijd
aanmelden via onze website www.sprinkhanen.nl.
Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden.
Heb je zin om te voetballen bij een jongens of
meisjes 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 vind 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 wel
gewoon trainen, dus keuze genoeg.
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,
instagram en Digidiek.
Vragen ? f.buiting2@chello.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.
14
15

sept.
sept.

-

19
25
23
13
16

okt.
okt.
nov.
dec.
dec.

-

kledingactie Schutterij
federatief concours bij
St .Andreas, Zevenaar
Bielemantreffen Nieuw-Wehl
Nieuw-s-Dijk nr. 405
D.E.S. op concours
Nieuw-s-Dijk nr. 406
voorspeelavond D.E.S.

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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