nummer 422, 21 oktober 2022
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 9
december. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 5 december inleveren bij Cecile
Tiemessen.
E-mail: vln@hetnet.nl

GRATIS BOEK OF TIJDSCHRIFT
Zijn er mensen die graag een boek of tijdschrift
aangeboden willen hebben in de moeilijke tijden,
dan kom ik die graag bezorgen.
Het aanbod bestaat uit wat er is in de boekenkast
van de Meikever, de bladen krijg ik ook weer
aangeboden.
Je kunt me bellen als je graag iets bezorgd wilt
hebben. Uiteraard is dit gratis.
Thea Wolters, 0316-223361
INFORMATIEPUNT NIEUW-DIJK
Informatiepunt
Nieuw-Dijk
is
een
samenwerkingsverband
van
sociaal
team
gemeente
Montferland,
Welcom
en
buurtverbinders van digiDIEK.
Wij zijn elke eerste dinsdag van de maand
geopend van 9:30 tot 10:30 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)
Uiteraard wordt met uw informatie vertrouwelijk
omgegaan.

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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VLN
Woensdagavond 23 november a.s. houdt de
Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk weer haar
jaarvergadering.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Locatie: de Meikever.
Omdat één bestuurslid aangegeven heeft te willen
stoppen, zijn we op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Heeft u belangstelling hiervoor, neem
dan contact op met het bestuur van VLN, of via
het mailadres: vln@hetnet.nl.
MUZIEKVERENIGING D.E.S.

Stemmers Rabo Club Support bedankt
Ook D.E.S. deed weer mee aan de Rabo Club
Support actie. Op 12 oktober werd bekend dat we
102 stemmen hebben gekregen. Daarmee
ontvingen we het prachtige bedrag van € 971,78.
We zijn blij met deze prachtige donatie en gaan
het goed besteden. Hartelijk dank aan de
Rabobank en heel veel dank aan alle stemmers
die ons zo’n warm hart toe dragen!
Aanvulling Terugblik Bliksemactie
In de vorige Nieuw-s-Dijk hebben we teruggeblikt
op de Bliksemactie van 23 juli. In die editie zijn
ook de stop-adressen bedankt waar we die dag
gastvrij zijn ontvangen.
Buurtvereniging Oosthoek stond daar per abuis
niet bij vermeld: nogmaals heel hartelijk dank voor
jullie warme welkom en jullie traktatie.
Reünie-concert op 27 november
Na twee huldigingsconcerten, sluit D.E.S. het 100jarig bestaan af met een concert en een reünie op
zondagmiddag 27 november in zaal Steak’m.
Zoals u gewend bent, is er deze middag mooie
muziek van de slagwerkgroep en de fanfare te
horen.
Daarnaast spelen 18 oud-leden mee met een deel
van het programma en treden 3 oud-dirigenten
weer voor het voetlicht. Na het concert is er
gelegenheid om te borrelen, bij te praten en foto’s
van vroeger te bekijken. U bent van harte welkom.
Het concert begint om 14.00 uur.
2
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C.V. DE 11JES
We gaan er wéér voor…
Carnavalsvereniging De 11jes bereidt zich voor op
het jaarlijkse Pronkzittingweekend op zaterdag 12
en zondag 13 november bij Residentie
Steak’m.
Pronkzitting
zaterdag
12
november
Op deze avond nemen we afscheid van onze
huidige Prins Theet 1e. Een Prins die met zijn
bekende en vertrouwde adjudanten; Camillo
Wiendels en Johnny Visser het prinsenschap 3
jaar hebben beleefd en het samen heel gezellig
hebben gehad. Ook nemen wij afscheid van de
hofdames die ook alweer drie jaar de activiteiten
met veel plezier hebben beleefd. Tijdens de
Prinsenpresentatie zal CV De 11jes de nieuwe
Prins met zijn gevolg en hofdames presenteren.
Uiteraard wordt de avond wederom gevuld met
diverse optredens door vele vrijwilligers met
ongekende talenten. Het belooft een afwisselende
avond
te
worden!
Jeugdpronkzitting zondag 13 november
Op zondagmiddag genieten we van de
Jeugdpronkzitting met dit jaar het thema; Dromen
met CV De 11jes. Zoveel mogelijk dromen worden
gemaakt en kinderen die zich voorbereid hebben
op de acts verheugen zich erop om deze uit te
voeren op het toneel. Groep 8 van basisschool De
Expeditie
maakt
zich
op
voor
de
Prinsenpresentatie
waarbij
de
nieuwe
Jeugdprins(es) wordt gepresenteerd en we nemen
afscheid van Jeugdprinses Amber 1e en haar
gevolg. Een nieuw enthousiast presentatieduo
staat te popelen om jullie allemaal te ontvangen!
Een leuke, gezellige middag voor jong & oud,
komt
u
ook
kijken?
Kaartverkoop in Dorpshuis De Meikever
Woensdag 26 oktober, leden kaart verzilveren om
19:00-19:30 uur. Voor niet-leden/vrije verkoop is
er van 20:00-20:30 uur de gelegenheid om de
kaarten te kopen. Max. 6 kaarten beschikbaar /
toegang
vanaf
16
jaar.
Prijzen
en
toegang:
Pronkzittingkaarten vrije verkoop à € 9,00 per
stuk.
Jeugdpronkzitting vrije toegang, maar reserveer
wel even vooraf een plekje in de zaal. Ga naar
onze
website
of
direct
via;
https://11jes.nl/reserveer-je-plekje/
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Toegangskaarten
van
vorig
jaar?
Vorig jaar konden de Pronkzittingen helaas niet
doorgaan. Neem voor 25 oktober contact op met
de penningmeester van de 11jes om voor de
betaalde kaarten het geld terug te ontvangen;
penningmeester11jes@live.nl, onder opgave van
uw
naam,
aantal
kaarten
en
uw
bankrekeningnummer. Na deze datum vervalt het
recht op teruggave van de gelden. Kaarten zijn
niet inwisselbaar voor nieuwe kaarten. De
kaartverkoop voor de Pronkzitting van 2022 gaat
weer op gebruikelijke wijze op woensdag 26
oktober.
Op naar een gezellig weekend met veel humor
en vermaak!
Agenda
aanvullingen:
26 okt - Kaartverkoop Pronkzitting CV De 11jes
12
nov
Pronkzitting
CV
De
11jes
13 nov - Jeugdpronkzitting CV De 11jes
7 januari - Workshop Carnavalswagen bouwen
6 februari - Jaarvergadering CV De 11jes
19 t/m 21 februari - Carnaval CV De 11jes

V.V. SPRINKHANEN
Competitiewedstrijden Sprinkhanen 1
tot de winterstop:
30 okt.
Sprinkhanen 1 – SC Doesburg 1
6 nov.
Montferland 1 – Sprinkhanen 1
13 nov.
Sprinkhanen 1 – GSV ’38 1
20 nov.
S.V. Loil 1 – Sprinkhanen 1
27 nov.
Angerlo Vooruit 1 – Sprinkhanen 1
4 dec.
Sprinkhanen 1 – Loo 1
11 dec.
Sportclub Groessen 1 – Sprinkhanen 1
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur
Competitiewedstrijden Sprinkhanen 2
30 okt.
Sprinkhanen 2 – Elsweide 2
aanvang: 10.30 uur
6 nov.
RKHVV 4 – Sprinkhanen 2
aanvang: 12.30 uur
13 nov.
Sprinkhanen 2 – Veluwezoom 2
aanvang: 10.30 uur
27 nov.
Sprinkhanen 2 – Doetinchem 2
aanvang: 10.30 uur
4 dec.
Sprinkhanen 2 – DVV 4
aanvang: 10.30 uur
11 dec.
MASV 2 – Sprinkhanen 2
aanvang: 11.00 uur
4

5
Instuif
Jeugd
op zaterdag 5 november
van 14:00 uur tot 15:30 uur.

Data overige activiteiten
Op donderdag 22 december afsluiting 1e
seizoenshelft met pub-quiz in de kantine.
De data van overige activiteiten zie je binnenkort
op sprinkhanen.nl

WK POULE
Ook dit jaar spelen we weer een WK Poule voor
leden en aanhang.
Meer hierover volgt binnenkort op sprinkhanen.nl
en in de mail.
Loterij 1 januari
Deze maand zullen de loten worden uitgedeeld
voor onze 1 januari loterij.
Steunt u ook onze club door een lot te kopen, ze
kosten 1 euro en er zijn leuke prijzen te winnen.
De trekking is op 1 januari in de kantine van
Sprinkhanen.
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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 vindt, kun je lid worden.
Ook Senioren leden (Heren en Dames) zijn
uiteraard van harte welkom.
Ben je boven de 50+ dan kun je ook deelnemen
aan ons walking footbal team. Dit is een leuke
groep mensen van boven de 50-60 en zelfs 70
jaar die trainen op een rustige manier, en je hoeft
geen voetballer te zijn als je wilt deelnemen. Kom
gerust eens even kijken, ze trainen iedere
dinsdagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur.

Opgeven of info kan bij Frank Buiting
infosprinkhanen@chello.nl of 06-21677288
Op onze website zie je ook een
aanmeldingsformulier onder het kopje clubinfo.
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze
website www.sprinkhanen.nl
Ook kun je ons vinden op Facebook, twitter,
Instagram en digiDIEK.
Vragen ? infosprinkhanen@chello.nl

AGENDA
Als de datum van uw activiteiten bekend is, geef
die dan ook door aan de redactie van Nieuw-sDijk.
26

okt.

-

29
12
13
19
27

okt.
nov.
nov.
nov.
nov.

-

kaartverkoop Pronkzitting
De 11jes
kledingactie schutterij
Pronkzitting de 11jes
jeugdpronkzitting de 11jes
intocht Sinterklaas
reünieconcert D.E.S.
14.00 uur
6

7
19
dec.
2023
7
jan.
7
jan.
6
19
26
21
23
9
16

-

Kerstmarkt in de kerk

-

Schuttersdag
workshop carnavalswagen
bouwen
jaarvergadering CV de 11jes
Carnaval de CV11jes

feb.
feb.
t/m 21 feb.
maart april -

22

april juli
juli
t/m 18 juli
sept. -

24

sept.

-

2024
30
aug.

-

GKVI in Duiven
voorjaarsvergadering
Schutterij
kringdag Wehl
jaarvergadering schutterij
schuttersfeest
najaarsvergadering
Schutterij
Bielemantreffen Wilhelmina
Didam
Europees Schutterstreffen in
Mondsee – Oostenrijk

t/m 1 sept.
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