nummer 416, 22 oktober 2021
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 10
december. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 6 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 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)
Uiteraard wordt met uw informatie vertrouwelijk
omgegaan.
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MUZIEKVERENIGING D.E.S.

Gratis muziekles voor kinderen
Binnenkort start D.E.S. voor het derde jaar met
een muziekklas. Kinderen uit groep 5 t/m 8
kunnen van november tot juli 2022 wekelijks gratis
les volgen bij een professionele docent. Op 8
november is er van 16.00 tot 17.00 uur een
proefles in de Meikever. Dan zie je hoe leuk het is
om samen muziek te maken. Geef je snel op via
Sjors sportief of mail naar
fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
Rabobank Clubsupport
Ook Muziekvereniging D.E.S. doet weer mee met
de welbekend actie van de Rabobank. 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 lokale
verenigingen? Alvast bedankt.
Jubileumconcert op 27 november
Op 31 mei 1921 werd D.E.S. opgericht. Het 100jarig
bestaan
wordt
gevierd
met
een
jubileumconcert op zaterdagavond 27 november
in zaal Steak’m. Een avond met mooie muziek van
de slagwerkgroep en de fanfare en bijzondere
anekdotes en foto’s van “100 jaar Muziek in Ni’j
Diek”. Het concert begint om 19.30 uur. U bent
van harte welkom, daarbij is wel een
coronatoegangsbewijs noodzakelijk.
C.V. DE 11JES
We gaan er weer voor…
Carnavalsvereniging De 11jes bereidt zich voor op
het jaarlijkse Pronkzittingweekend op zaterdag 13
en zondag 14 november bij Residentie Steak’m,
met de aftrap van het 55-jarig jubileum.
Pronkzitting zaterdag 13 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 Jhonny Visser het prinsenschap 2
jaar heeft beleefd en ze hebben het samen heel
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gezellig gehad. Ook nemen wij afscheid van de
hofdames die alweer twee jaar de activiteiten met
veel plezier hebben meegemaakt. 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 14 november
Op zondagmiddag genieten we van de
Jeugdpronkzitting met dit jaar een feestelijk
thema: “CV De 11jes pakt uit”. De acts worden in
de vorm van challenges uitgevoerd door alle
kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven.
Veel challenges zijn thuis opgenomen maar laat u
vooral verrassen door enkele live uitdagingen.
Groep 8 van basisschool De Expeditie maakt zich
op voor de Prinsenpresentatie waarbij de nieuwe
Jeugdprins(es) wordt gepresenteerd en we nemen
afscheid van Jeugdprins Dani 1e en zijn gevolg.
Ook zijn er enkele verrassende andere acts! Ook
deze middag zit weer bomvol spetterende acts,
humor en gezelligheid!
Kaartverkoop in Dorpshuis De Meikever
Maandag 1 november (leden) 20:00-21:00 uur.
Woensdag 3 november (niet-leden/vrije verkoop)
20:00-21:00 uur.
Max. 6 kaarten beschikbaar / toegang vanaf 16
jaar.
Prijzen en toegang:
Pronkzittingkaarten vrije verkoop à € 9,00 per
stuk.
Jeugdpronkzittingkaarten vrije verkoop à € 4,00
per stuk (volwassenen).
Kinderen
t/m
12
jaar
gratis
toegang.
Toegang met de CoronaCheck app.
Op naar een gezellig weekend met veel humor
en vermaak!

SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
Schietwedstrijden vrijdag 22 oktober a.s.
Aanstaande vrijdagavond 22 oktober organiseert
schutterij
St.
Antonius
eindelijk
weer
schietwedstrijden bij de schietpaal aan de
Smallestraat. Van 18.30 uur tot 20.00 uur kunnen
kampbeurten worden geschoten (onbeperkt).
Jeugd vanaf 16 jaar en niet-leden zijn uiteraard
ook van harte welkom.
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Vanaf ongeveer 20.00 uur zal er worden
begonnen met het kampen. Zowel leden als niet
leden zijn welkom.
Zoals gebruikelijk zullen er weer een aantal leuke
geldprijzen te verdienen zijn. Om te mogen
schieten dienen schutters zich te legitimeren.
Zonder identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of
rijbewijs) te laten zien, kan iemand niet deelnemen
aan de wedstrijd.
We hopen op een goede opkomst en dat het maar
een gezellige avond mag worden. Tot dan!
Kledingactie zaterdag 30 oktober a.s.
Zaterdag 30 oktober 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 30 oktober aan te bieden
of de kleding is niet opgehaald dan kunt u dit altijd
afleveren bij H. Jansen, Wilhelminastr. 63 te
Didam, tel: 0316-531770 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.
Wij danken u bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Functionarissen overleg 17 november a.s.
17 november is er eindelijk weer een
functionarissen overleg.
Alle
functionarissen
zullen
hierover
een
uitnodiging krijgen via de mail.
zaterdag 18 december : 100 jaar schutterij St.
Antonius
Op zaterdag 18 december (nog net in 2021) gaan
we ons jubileum groots vieren.
Programma onder voorbehoud :
10.00 uur verzamelen voor een rondgang door
Nieuw-Dijk
10.30 uur kerkdienst o.l.v. pastoor Oortman
12.00 uur koffietafel bij Steak’m voor alle leden
(met aanhang). Deze koffietafel zal tevens een
schuttersdag sfeer hebben, omdat we dan ook de
jubilerende leden huldigen (schuttersdag van
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januari 2022 komt dan te vervallen). Tevens zal
het “jubileumboek” worden gepresenteerd.
15.00 uur einde koffietafel. (iedereen mag
uiteraard blijven en is tevens uitgenodigd voor de
receptie)
15.30 uur receptie i.v.m.100 jaar schutterij St.
Antonius
17.00 uur einde receptie
19.30 uur GROOTS SCHUTTERSBAL MET
TOPORKEST ?? bij Steak’m.
Kaartverkoop vanaf vrijdag 5 november.
Meer info volgt.
00.00 uur einde
We hopen uiteraard op een grote opkomst de
gehele dag. Zet dus 18 december in uw agenda.
Boek 100 jaar schutterij nog steeds te koop
(Kerstcadeau-tip)
Ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum van
R.K. Schutterij St. Antonius wordt een
geïllustreerd jubileumboek uitgegeven met een
uitgebreide weergave van de schutterij sinds de
oprichting in 1921. Het is nog steeds mogelijk om
het jubileumboek te bestellen. Bestel het boek zo
snel mogelijk om verzekerd te zijn van een
exemplaar. De kosten van het jubileumboek
bedragen €20,- inclusief BTW. Het boek wordt 18
december uitgereikt na de receptie bij Steak’m .
Het boek kan worden besteld via onze website
www.stantonius.nl

V.V. SPRINKHANEN
Programma competitie Sprinkhanen 1
tot de winterstop
24 okt Sportclub Groessen 1 - Sprinkhanen 1
31 okt Sprinkhanen 1 – Arnhemia 1
7 nov Sprinkhanen 1 – Westervoort 1
21 nov Veluwezoom 1 - Sprinkhanen 1
28 nov Sprinkhanen 1 – RVW 1
5 dec Elsweide 1 – Sprinkhanen 1
12 dec GSV ’38 1 – Sprinkhanen 1
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur
Programma competitie Sprinkhanen 2
24 okt 10:30 uur:
Sprinkhanen 2 – Montferland 2
7 nov 10:30 uur:
Sprinkhanen 2 – Kilder 2
14 nov 10:30 uur:
Etten 2 - Sprinkhanen 2
21 nov 10:30 uur:
Sprinkhanen 2 – Concordia Wehl 4
28 nov 12:00 uur
Ulftse Boys / SDOUC 2 - Sprinkhanen 2
5 dec 10:30 uur
Sprinkhanen 2 – Keijenburgse Boys 2
5
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12 dec 11:45 uur
FC Bergh 3 – Sprinkhanen 2
Sinterklaas voor de jongste jeugd bij
Sprinkhanen.

Op vrijdag 26 november 18:00 uur komt de Sint
weer naar Sprinkhanen voor de jongste teams,
mini’s, JO-9 en JO-10. De kantine is open vanaf
17:30 uur. (onder de dan geldende coronaregels).
Vrijwilligers gezocht.
Ook zijn we nog op zoek naar diverse vrijwilligers
zoals leiders, trainers, en mensen voor diverse
andere functies. Op sprinkhanen.nl zie je onze
vacatures.
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.
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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.
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schietwedstrijden Schutterij
kledingactie Schutterij
kaartverkoop CV de11jes
(leden)
kaartverkoop CV de 11jes
(niet-leden)
functionarissen overleg
jubileumconcert 100 jaar
D.E.S.
100 jaar Schutterij St.
Antonius
GKVI Gaanderen
Kringdag Montferland
Braamt
Landjuweel Giesbeek
Schuttersfeest Nieuw-Dijk
Europees Schutterstreffen
Deinze, België
Federatieve schuttersdag
Gendringen
Bielemantreffen Greffelkamp
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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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