nummer 406, 13 december 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 31
januari 2020. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 27 januari inleveren bij Cecile
Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl
VAN DE REDACTIE
Dit is de laatste Nieuw-s-Dijk van dit jaar.
De verschijningsdata voor het komende halfjaar
zijn bij ons nog niet bekend, omdat we die
aanpassen aan het verschijnen van de Gabriël.
Deze data staan in de volgende editie van Nieuws-Dijk,
nr. 407
verschijnt op 31 januari 2020
inleverdatum: 27 januari
Wij wensen u allen heel fijne Kerstdagen en een
gezond en gelukkig Nieuwjaar.

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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WONINGBOUW IN NIEUW-DIJK
Wellicht hebben jullie uit de pers al vernomen dat
er aan Nieuw-Dijk een aantal nieuw te bouwen
woningen toegewezen zijn. Uiteraard proberen wij
als Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk hier het
maximale uit te halen. Dit doen we in overleg met
gemeente
en
alle
mogelijke
andere
belanghebbenden.
Hoe gaan wij dat doen?






Allereerst mensen die enige interesse
hebben in een nieuwe woning in NieuwDijk vragen om aan te geven dat ze
interesse hebben en dan ook vragen voor
welk type woning zij interesse hebben. Met
deze gegevens stappen wij naar de
gemeente om aan te geven hoeveel en
welke interesse er is. Denk aan
starterswoning,
seniorenwoning,
seniorenwoning met een vorm van zorg,
patiowoning, etagewoning of combinaties
hiervan.
Met deze gegevens gaat VLN aan de slag
richting
gemeente
en
wellicht
woningbouwvereniging PLAVEI.
Per 6 weken geven wij Nieuw-Dijk een
update. Welke vorderingen zijn er
gemaakt.
Hoeveel mensen hebben
aangegeven in Nieuw-Dijk wel te willen
gaan/blijven wonen. Welk type woningen
heeft de voorkeur. Waar zou eventueel
gebouwd kunnen worden etc.

Dus voor nu vragen we u, als u interesse heeft, dit
aan te geven aan ons. Bij voorkeur per mail naar
vln@hetnet.nl. Of u schiet één van de
bestuursleden van VLN aan.
Bestuursleden van Vereniging Leefbaar NieuwDijk zijn: Jeroen Rosendahl, Ronald Lenting, Eef
Wanders, Cécile Tiemessen, Brenda Tönissen,
Eric Boerstal en Willem Wolters

Muziekvereniging D.E.S.
Voorspeelavond
Op maandagavond 16 december sluit D.E.S. het
muzikale jaar af met een voorspeelavond in zaal
Steak’m. Er zijn optredens van de leerlingen maar
ook van ervaren muzikanten: in kleine groepjes
treden ze op en spelen lichte muziek. De
slagwerkgroep verzorgt ook een optreden.
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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.
Muziekprojecten kinderen en volwassenen
Begin dit jaar startte D.E.S. met muziekprojecten
voor kinderen en volwassenen. Dit zijn
groepslessen waarbij, zonder muziekkennis of
ervaring, direct op een instrument wordt gestart
met aangepaste muziek. Het instrument krijgt u in
bruikleen van D.E.S.
Onze dirigent, Jilt Jansma, heeft al veel goede
ervaringen met deze projecten opgedaan. Wie
heeft er zin om mee te doen? Bij de volwassenen
kunt u direct instromen. Voor meer informatie:
voorzitter Tom Kluitman, 06-53 42 51 55, of via
mailadres: fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
Terugblik concours
Op zaterdag 23 november haalde D.E.S. een
eerste prijs op het concertconcours in Zutphen. In
theater Hanzehof speelde de fanfare de
concertwerken Concordia en Ministerie van
Fanfare. Het optreden o.l.v. dirigent Jilt Jansma
leverde 81,5 punt op, een eerste prijs!
Trots keerden dirigent, leden en supporters terug
naar Nieuw-Dijk waar het succes uitgebreid werd
gevierd. De muziekvereniging mag de komende 5
jaren weer uitkomen in divisie Uitmuntendheid, en
dat al sinds 1983!
Voorjaarsconcert
Het eerstvolgende concert is het voorjaarsconcert.
Dit is op zondagmiddag 22 maart in zaal Steak’m
m.m.v. Vocaal, slagwerkgroep D.E.S. en fanfare
D.E.S.
Kerstwens
D.E.S. sluit een bijzonder jaar af. Naast de
gebruikelijke optredens en concerten, besteedden
de
muzikanten
veel
tijd
aan
de
concoursvoorbereiding. Gelukkig hebben we deze
periode met een prachtig succes afgesloten.
Iedereen hartelijk bedankt voor de samenwerking
en de steun in het afgelopen jaar.
Wij wensen u fijne feestdagen toe en alle goeds
voor 2020!
Dirigenten,
bestuur
en
leden
van
muziekvereniging D.E.S.
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INFORMATIEPUNT NIEUW-DIJK
Informatiepunt
Nieuw-Dijk
is
een
samenwerkingsverband
van
sociaal
team
gemeente
Montferland,
Welcom
en
buurtverbinders van Digidiek.
Wij zijn elke dinsdag geopend van 9:30 tot 11:30
uur in de Meikever.
Ervaart u problemen op het gebied van zorg,
wonen, vervoer, bewegen, enz.?
Kom eens langs, samen met u zoeken we dan
naar een passende oplossing.
Of bel 06-18894101(reactie binnen 24 uur)
P.S. Uiteraard wordt met uw informatie
vertrouwelijk omgegaan.
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 Theet 1e (Jansen) met zijn adjudanten
Camillo Wiendels en Johnny Visser en de
hofdames Lyanne van Vuuren en Manon
Terhaerdt, hebben zin om in dit avontuur te
stappen. Bij de Jeugd staat Prinses Jasmijn 1e
(Stinissen) als Jeugdprinses van Didam met haar
adjudanten Anne Egging en Ise de Reus aan het
roer. Samen met de Jeugdraad 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;
 22-jaar lid - Roy van Vught.
 Benoemd tot Leden van Verdienste - Marga
Geurtzen, Sybilla van Bindsbergen, Rob
Hieltjes, Johan Jacobs, Roderick Vierwind en
Roy van Vught.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!
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Deelnemersvergadering
Maandag 16 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 zaterdag 4 januari organiseren wij de
workshop in de bouwlocatie aan de Pakopseweg.
De middag van 13.30 tot 16.30u is geschikt voor
kinderen van de basisschool groep 5 t/m 8. Trek
je oude kleren aan en kom lekker naar onze
bouwlocatie voor een creatieve, leerzame en
gezellige middag! Ervaren bouwers vanuit de
vereniging 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.
Inschrijven workshops;
Groep 5 t/m 8 via www.sjorssportief.nl
Vanaf
de
middelbare
school;
via
gemmaharmsen@hotmail.com
Meer info op www.11jes.nl
Jaarvergadering
Maandag 10 februari organiseren wij de
jaarvergadering in 2020 bij zaal Steak'm om
20.30 uur. Leden zijn hiervoor van harte
uitgenodigd. 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
Carnaval 2020
Aankomend Carnaval pakken wij opnieuw uit met
3 verschillende muzikale omlijstingen. Op zondag
23 februari presenteren wij De Après Skihut met
Flügel on Tour. Op maandag 24 februari zal de
topband Q5 ons vermaken met goede muziek,
video, audio en lichtshow. 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!
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Inschrijven optocht
Ook dit jaar kunnen jullie je weer inschrijven voor
de optocht op 23 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.
SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Schuttersdag
Op zaterdag 4 januari 2020 wordt onze jaarlijkse
schuttersdag/schuttersbal, weer georganiseerd.
Het programma ziet er als volgt uit:
17.30 uur Verzamelen van de schutterij bij
zalencentrum “Steak’m” voor een korte rondgang
door de kern van Nieuw-Dijk.
18.00 uur Schuttersviering.
Aansluitend zullen er optredens van de majorettes
en de trommelgroep plaatsvinden in zalencentrum
“Steak’m’’.
19.30 uur Huldiging van jubilarissen die 25, 40,
50, 60 of 70 jaar lid van de schutterij zijn.
DES zorgt voor de muzikale begeleiding.
20.45 uur Einde huldigingsceremonie.
21.00 uur Muzikale avond met medewerking van
orkest Jersey
00.30 uur Afsluiting van de schuttersdag.
Kleding /Pasavond schutterij
Op 6 januari 2020 zal de ENIGE pasavond
plaatsvinden.
Dit is de pasavond die voorheen altijd in april werd
georganiseerd!
Op deze avond kunnen schutters (OOK ALS JE IN
2020 LID GAAT WORDEN) een hesje aan laten
meten, of kunnen schutters waarvan het hesje te
krap of te wijd is geworden, het hesje weer op
maat laten maken. Dit geldt natuurlijk ook voor de
kleding van de functionarissen van de schutterij.
De laatste jaren blijkt dat het toch nog vaak
voorkomt dat leden vlak voor het schuttersfeest
nog iets vermaakt willen hebben, of zelfs bij Ans
aankloppen voor een nieuw hesje. Met de
wetenschap dat het maken van een hesje zo’n 8
weken duurt, begrijp je dat het niet mogelijk is om
dan nog iets te regelen.
Dus zorg ervoor dat je voor 6 januari je hesje of
ander kostuum weer eens hebt aangetrokken,
zodat je tijdig weet of je kleding nog past.
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Wij willen de leden er ook nog eens op wijzen dat
het niet de bedoeling is om het hesje uit te lenen
aan iemand anders. Draag je je hesje niet meer,
lever dan je hesje in bij Ans, zodat een andere
schutter het weer kan gaan dragen. Indien
mogelijk kan het hesje voor iemand anders
vermaakt worden, dat bespaart de Schutterij weer
de aanschaf van een nieuw hesje (wat toch zo’n
350 euro kost).
De pasavond is bij Ans Kraus aan de
Smallestraat nr. 6 en begint om 19.00 uur.
Indien je verhinderd bent, maar wel langs wilt
komen voor je kleding, neem even contact op met
Ans (Tel. 0316-226077).
V.V. SPRINKHANEN
Programma Sprinkhanen 1:
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur
15 dec.: Sprinkhanen 1 – Arnhemia 1
22 dec.: Beker / inhaal
WINTERSTOP
26 jan.: ’t Peeske 1 – Sprinkhanen 1
2 feb.: Sprinkhanen 1 – SC Doesburg 1
9 feb.: Jonge Kracht 1 – Sprinkhanen 1
16 feb: Sprinkhanen 1 – RVW 1
Van de Activiteitencommissie.
Afsluiting 1e seizoenshelft
Donderdag 19 december 2019
Onderling toernooi 19:00 uur aanwezig, start
19:30 uur.
Kennisquiz in de kantine aanvang 21:00 uur.
Voor senioren mannen en vrouwen (18+ en 30+)
en JO19 en MO19
Aangepaste drankprijzen-Hapjes
Kerstbingo

Op zaterdag 21 december is er weer de
kerstbingo in de kantine van Sprinkhanen. Een
gezellige bingo met leuke prijzen. Iedereen is
welkom ook niet leden!
Kantine open om 19:00 uur, aanvang bingo 20:00
uur.
Meikamerloop 2019
Na het succes van vorig jaar is er op zondag 29
december weer de 2e Meikamerloop.
Startpunt kantine Sprinkhanen, de jeugd loopt 2,5
km en voor de senioren staat er 5 km op het
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programma. De route loopt
door
het
Meikamerbos en over het sportpark.
Na afloop erwtensoep en rookworst in de kantine.

Nieuwjaarsreceptie 1 januari
Op 1 januari houden we weer onze
nieuwjaarsreceptie
aanvang
13:00
uur
voorafgaand is er om 12:00 uur de wedstrijd
Sprinkhanen 1 tegen een samengesteld team van
Sprinkhanen. Tijdens de receptie zullen de
jubilarissen worden gehuldigd en zal de
Sprinkhaan van het jaar bekend gemaakt worden.
Ook is er de trekking van onze Nieuwjaarsloterij.
Jopie`s Boerenkool toernooi 2020
Op zondag 19 januari spelen we weer het Jopie`s
boerenkooltoernooi in de sporthal in Duitsland.
Aanvang van het toernooi is 12:00 uur. Meer info
volgt op onze website.
Sprinkhanen darttoernooi 2020

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.
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Opgeven
kan
bij
Frank
f.buiting2@chello.nl of 06-21677288

Buiting

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.
16
16

dec.
dec.

-

voorspeelavond D.E.S.
deelnemersvergadering
C.V. de 11jes

2020
4
jan.
4
jan.

-

Schuttersdag
workshop carnavalswagen
bouwen
kleding/pasavond Schutterij
jaarvergadering de 11jes
Carnaval C.V. de 11jes
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10
23
22

jan.
feb.
feb.
t/m 25 feb.
mrt
-

voorjaarsconcert D.E.S.
en Vocaal (’s middags)
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