nummer 405, 25 oktober 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 13
december. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 9 december inleveren bij Cecile
Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

digiDIEK
Mis je berichten op digiDIEK??
Beste mensen,
Ons
bereiken
regelmatig
berichten,
dat
dorpsgenoten nieuws / informatie missen op
digiDIEK. Nazoeken leert ons dat die informatie er
vaak toch op staat. En uitgelichte berichten
worden vaak doorgelinkt naar Facebook wat het
bereik aanzienlijk vergroot. Dus berichten missen
vonden wij vreemd.
We hebben proberen na te gaan hoe dat zou
kunnen. Het volgende zou een oorzaak kunnen
zijn:
Velen van ons zijn ingeschreven op digiDIEK;
soms persoonlijk, soms een gezins-inschrijving.
En als je ingeschreven bent op digiDIEK krijg je
wekelijks een mail-melding van alle geplaatste
berichten van de afgelopen week. Je kunt dan
bepalen wat interessant is.
Nu vermoeden we, dat niet iedereen bij zo’n
gezins-inschrijving alle berichten onder ogen krijgt;
zodoende kan het zijn dat sommigen interessante
berichten missen.
Als dit het geval is, is dit heel simpel op te lossen.
Iedereen die een band met Nieuw-Dijk denkt te
hebben en een mailaccount heeft, kan zich zelf
inschrijven op digiDIEK en aldus persoonlijk elke
vrijdag (of elke dag) een mailtje ontvangen met
daarin het laatste nieuws dat verschenen is op
digiDIEK. Er is geen limiet aan het aantal
inschrijvingen en..
Als je hulp nodig hebt bij het inschrijven laat het
maar even weten:
buurtverbindersnieuwdijk@gmail.com
De buurtverbinders van digiDIEK
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MUZIEKVERENIGING D.E.S.
Terugblik Fietsmiddag
Op 22 september fietsten de leden van D.E.S. via
Herwen en Elten naar het terrein van de familie
Derksen aan de Geulecampweg. Door het
prachtige weer en de grote opkomst was het een
hele gezellige middag. Het organisatiecomité
bestond uit: Sander Amting, Lisanne Amting, Silke
Berendsen, Yvette Bolck, Michelle Bolck, Elise
Boerstal en Daan Schlief. Nogmaals bedankt voor
jullie inzet.
Terugblik Studiedag
Afgelopen zondag repeteerde de fanfare in de
Meikever om eens te oefenen in een andere
akoestiek. Er werd flink gerepeteerd, dirigent Jilt
Jansma trakteerde op koek bij de koffie en de
enthousiaste kookclub serveerde heerlijke,
zelfgemaakte
soepen
en
een
geweldig
broodjesbuffet. Bedankt, Eric Boerstal, Gert
Hebing, Gerard Minke en Willy Thijssen.
Optredens
Naast het optreden op de Federatiedag in
Zevenaar, bracht de fanfare in september ook een
mooie serenade aan Marijke en Willy Beursken
vanwege hun 50-jarig huwelijk. Marijke is erelid
van D.E.S.
Nogmaals gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal.
In het pronkzitting weekend zijn het dweilorkest en
de slagwerkgroep te horen bij c.v. De Elfjes en op
17 november speelt D.E.S. bij het inhalen van
Sinterklaas.
Stemmers Rabobank Clubkas Campagne
bedankt
Ook D.E.S. deed weer mee aan de Clubkas
Campagne van de Rabobank. Op 8 oktober
werden de bedragen bekend gemaakt tijdens de
ledenbijeenkomst. Bestuursleden Tom Kluitman
en Mark Pouwels ontvingen een cheque met €
1.499,24. Geweldig! We zijn blij verrast met dit
prachtige
bedrag
en
gaan
het
goed
besteden. Bedankt voor het stemmen!
Concours
Op zaterdag 23 november gaat de fanfare op
concours in Zutphen. Een spannende dag voor de
muzikanten en hun dirigent. Om zo goed mogelijk
voor de dag te komen, worden veel extra
repetities gehouden en wordt met gastdirigenten
geoefend. Ook wordt op 2 november een festival
bezocht in Bodegraven. D.E.S. komt uit in divisie 3
(voorheen Uitmuntendheid).
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SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Op zaterdag 4 januari 2020 wordt onze jaarlijkse
schuttersdag 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.
Meer info volgt.
Kleding / pasavond schutterij zal waarschijnlijk
plaats vinden op maandag 6 januari 2020 ( onder
voorbehoud, meer info t.z.t.).
KERSTBOMEN
Nog een aantal weken en dan is het weer zover,
vanaf 1 december start de verkoop van
kerstbomen weer in Nieuw-Dijk. Mooie Nordman
kerstbomen in verschillende maten te verkrijgen.
Ook voor grote partijen (uitzoeken vanaf 2
november op het land) kunt u bij ons terecht. Wij
zijn
dagelijks
open
vanaf 9.00 tot 17.00 uur; ook zondags open.
U
bent
van
harte
welkom
aan
de Haaghweg, maar de ingang is aan de
Bievankweg.
Zie het spandoek vanaf 1
november. Tot dan.
Voor info en vragen bel 06 26832544

DE 11JES
Carnavalsvereniging De 11jes bereidt zich voor op
het jaarlijkse Pronkzittingweekend bij Residentie
Steak'm
Pronkzitting zaterdag 9 november
Op deze avond nemen we afscheid van onze
huidige Prins Ferdinand 1e. Een Prins die met zijn
bekende en vertrouwde adjudanten; Coen
Lodewijk en Mike Gieling het samen weer gezellig
hebben gehad. Ook nemen wij afscheid van de
hofdames die alweer twee jaar de activiteiten met
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veel plezier hebben beleefd. Ook staan wij stil bij
onze voorzitter André Polman, die heeft
aangegeven te gaan stoppen met zijn
werkzaamheden als voorzitter maar actief blijft
binnen de vereniging.
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 10 november
Op zondagmiddag genieten we van de
Jeugdpronkzitting met dit jaar een trendy thema
#Doeslief. De acts worden veelal gedaan door de
kinderen van basisschool De Expeditie. Groep 8
maakt zich op voor de Prinsenpresentatie waarbij
de nieuwe Jeugdprins(es) wordt gepresenteerd en
we nemen afscheid van Jeugdprinses Yasmijn 1e
en haar gevolg. Ook zijn er enkele verrassende
andere acts! Ook de middag zit weer bomvol
spetterende acts!
Kaartverkoop vrijdag 1 november
Kaarten zijn verkrijgbaar tijdens de kaartverkoop
op vrijdag 1 november bij Steak'm.
Voor de zaterdag:
Leden kunnen kaarten bespreken tussen 19:00 en
19:45 uur.
Niet leden kunnen kaarten kopen in de vrije
verkoop
van
20:00
tot
20:30
uur.
Max. 6 kaarten beschikbaar / toegang vanaf 16
jaar.
Kaarten vrije verkoop à € 9,00 per stuk.
Voor de zondag:
Kaartverkoop van 19:00 tot 20:30 uur.
Kaarten à € 4,00 per stuk voor volwassenen.
Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis.
Uiteraard is het weer mogelijk om gezellig te
verbroederen aan de bar tijdens en na het afhalen
van de kaarten.
Lid worden is mogelijk!
Verbondenheid en verbroedering staat centraal
binnen onze vereniging. Iedereen die zich
betrokken voelt bij De 11jes of gewoon lekker
Carnaval viert kan lid worden van de vereniging.
Voor slechts € 30,- bent u lid en heeft u toegang
tot de 3 Carnavalsavonden, Kindercarnaval,
Pronkzitting en de Jeugdpronkzitting. Wilt u ook lid
worden van CV De 11jes? Meld u aan via onze
website; www.11jes.nl

4

5
V.V. SPRINKHANEN
Programma Sprinkhanen 1:
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur
27 okt.: GSV '38 1 - Sprinkhanen 1
3 nov.: Sprinkhanen 1 – CHRC1
10 nov.: RVW1 – Sprinkhanen 1
24 nov.: Sprinkhanen 1 – SV Loil 1
1 dec.: Westervoort 1 – Sprinkhanen 1
8 dec.: Sprinkhanen 1 – Angeren 1
15 dec.: Sprinkhanen 1 – Arnhemia 1
26 jan.: ’t Peeske 1 – Sprinkhanen 1
Sprinkhanen 2:
27 okt.: Sprinkhanen 2 – Angerlo Vooruit 2
aanvang: 10.30 uur
3 nov.: Sprinkhanen 2 - Rijnland 2
aanvang: 10.30 uur
10 nov.: Elsweide 3 - Sprinkhanen 2
aanvang: 12.00 uur
17 nov.: Sprinkhanen 2 – Doetinchem 2
aanvang: 11.30 uur
24 nov.: Sprinkhanen 2 – DVC ’26 5
aanvang: 10.30 uur
1 dec.: Sprinkhanen 2 – Westervoort 3
aanvang: 11.30 uur
8 dec.: Concordia Wehl 4 – Sprinkhanen 2
aanvang: 10.00 uur
Voorlopige data activiteiten onder voorbehoud
Sinterklaasavond: 23 november
1e helft afsluiting seizoen: 19 december
Kerstbingo: 21 december
Meikamerloop 1: 29 december
Boerenkooltoernooi: 12 januari
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
f.buiting2@chello.nl of 06-21677288
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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.
1

nov.

-

9
10

nov.
nov.

-

23
13
16
16

nov.
dec.
dec.
dec.

-

2020
4
jan.
4
jan.

-

6
10
23

jan.
feb.
feb.
t/m 25 feb.

kaartverkoop pronkzittingen
C.V. de 11jes
pronkzitting C.V. de 11jes
jeugdpronkzitting
C.V. de 11jes
D.E.S. op concours
Nieuw-s-Dijk nr. 406
voorspeelavond D.E.S.
deelnemersvergadering
C.V. de 11jes
Schuttersdag
workshop carnavalswagen
bouwen
kleding/pasavond Schutterij
jaarvergadering de 11jes
Carnaval C.V. de 11jes

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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