nummer 378, 23 oktober 2015
Nieuw-s-Dijk wordt gratis huis aan huis bezorgd,
tegelijk met Samen Onderweg of 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 11
december a.s. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 7 december a.s. inleveren bij Cecile
Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

DE MEIKEVER HUREN:
Gymnastiekzaal: € 11,65 / uur
Entreeruimte: € 12,85 / uur
Vergaderruimte 1/3 € 12,85 / uur
Een ruimte huren of meer informatie ontvangen?
Mail naar: vastgoed@montferland.info

GERARDUSKALENDER
Ze zijn er weer: de Gerarduskalender 2016 is te
koop bij Dhr. Fons Derksen, Smallestraat 30 of bij
Cecile Tiemessen, Tolweg 2.
Kosten: € 6,75 voor schild en blok samen.
INTOCHT SINTERKLAAS
Nog heel even en dan is het weer zo ver.
Sinterklaas en z'n Pieten weer in Nederland!!!
Op 14 november zal de pakjesboot in Nederland
aan komen.
En op 15 november brengt Sinterklaas al een
bezoek aan de kinderen van Nieuw-Dijk,
en wel om 11.00 uur bij partycentrum Boszicht.
Graag zien we jullie daar.
Tot dan,
Sinterklaas comité MSG Nieuw-Dijk
metspaansegroet.nl
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D.E.S.
Feestavond
Aanstaande zaterdag 24 oktober houdt DES haar
jaarlijkse feestavond voor leden en steunende
leden bij het thuishonk Steak’m. Er is een
afwisselend programma samengesteld.
Pronkzitting de Elfjes
Net als voorgaande jaren zal D.E.S. tijdens de
komende pronkzitting een deel van de muzikale
begeleiding verzorgen. Om de artiesten alle ruimte
te geven, zal een select gezelschap van D.E.S. op
14 november op het podium plaatsnemen. De
repetities starten eind oktober/begin november.
Intocht Sinterklaas
Zondagmorgen 15 november komt Sinterklaas
weer aan in Nieuw-Dijk. Om 11 uur zal hij
arriveren bij Juffrouw Tok. D.E.S. zal deze
ochtend muzikaal begeleiden.
Internetsite DES
Sinds kort is de naam van de site van DES
gewijzigd. U kunt ons nu vinden op
www.fanfaredesnieuwdijk.nl

C.V. DE 11JES
Aankondiging nieuwe President
Tijdens het aankomend Pronkzittingweekend op
zaterdag 14 en zondag 15 november, zullen we
niet alleen afscheid nemen van twee geweldige
Prinsen. We nemen ook afscheid van iemand die
jarenlang het gezicht oftewel het 'visitekaartje' van
de vereniging is geweest. President Johan Jacobs
geeft op deze avond, na 11 volledig ingezette,
trouwe en energieke jaren, het stokje door aan zijn
opvolger. Het officiële afscheid gebeurt pas aan
het einde van de avond waardoor Johan op beide
dagen zijn functie als President zal bekleden. Aan
het einde van de Pronkzitting op zaterdagavond
zal de nieuwe President aan het publiek
voorgesteld worden.
Afscheid Prins Bassie 1e & Prins Dylan 1e
Wat vliegt de tijd voorbij... Een geweldig
Prinsenduo neemt alweer afscheid om plaats te
maken voor twee nieuwe gezichten. Prins Bassie
1e en Jeugdprins Dylan 1e dragen de scepter dit
weekend over aan een nieuw Prinsenduo. Op
zaterdag 14 november vindt de Pronkzitting plaats
vanaf 19.19 uur voor het publiek vanaf 16 jaar bij
Steak'm.
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En op zondag 15 november vindt de
Jeugdpronkzitting plaats vanaf 13.41 uur tot
ongeveer 16.30 uur in dezelfde residentie, voor
ouders, belangstellenden en kinderen tot 16 jaar.
C.V. De 11jes nodigt iedereen van harte uit om te
kijken naar de diverse, ludieke acts live op het
podium of als echte acteurs uit de film. Een goede
dosis humor en spetterende acts zijn weer
aanwezig!
De Jeugdpronkzitting heeft dit jaar het thema; De
Wensboom. Het publiek zal 'live' verrast worden
door wensen van kinderen voor anderen,
afgewisseld door leuke optredens van kinderen
van groep 1 t/m 8 van Basisschool St. Antonius.
Kaartverkoop Pronkzitting
Kaarten zijn te verkrijgen in de voorverkoop op
vrijdag 6 november tussen 19.30 uur en 20.30
uur bij Steak'm. Voor de Pronkzitting op zaterdag
14 november kunnen max. 6 kaarten per persoon
worden verkocht à € 9,00 per stuk. Toegang vanaf
16 jaar. De kaarten voor de Jeugdpronkzitting
bedragen € 4,00 per stuk. Wij hopen zoals ieder
jaar op een grote opkomst!
De 11sevier Pronkzittingeditie valt omstreeks 31
oktober in de Diekse brievenbus. Hierin lichten wij
al een tipje van de sluier op, over het te
verwachten programma.
Website
Wegens een technische storing functioneert de
website van de 11jes momenteel niet optimaal. Er
wordt naar een goede oplossing gezocht. Volg
ons op facebook om altijd het laatste nieuws over
de vereniging te ontvangen. Vragen? Mail ze naar:
secretariaat11jes@live.nl.

SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS (www.stantonius.nl)
Zaterdag 7 november Kledingactie
Zaterdag 7 november houden we een
kledingactie. De winter staat voor de deur, de
zomer en najaarskleding kunnen definitief uit de
kast. 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
zaterdag 7 november de kleding in gesloten
zakken vóór 10.00 uur aan de weg plaatsen.
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Mocht u kleding hebben maar u bent niet in de
gelegenheid om dit op 7 juli 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.
Plaatsing permanente Kledingcontainer
Sinds het begin van deze zomer staat er op ons
schietterrein
aan
de
Smallestraat
een
kledingcontainer. Naast onze kledingacties,
waarbij we 3x per jaar in Nieuw-Dijk en Didam
gebruikte kleding op komen halen, kunt u nu dus
tussendoor ten aller tijde oude kleding kwijt. We
hopen dat u maximaal gebruik zult maken van
deze container. Zoals al vaker aangegeven bent u
daarmee van uw oude kleding af en het levert de
schutterij extra financiën waar we allen weer profijt
van kunnen hebben. We hopen dat u nog meer
dan eerder hieraan denkt wanneer u oude kleding
weg wilt doet. Zegt het voort.
Zaterdag 2 januari 2016 schuttersdag
Vorig jaar hebben we voor het eerst onze
schuttersdag op zaterdagavond gevierd. Nu was
voor 2016 hier en daar te lezen dat deze voor
2016 op 3 januari zou zijn. Dit was een typefout.
Ook in 2016 zullen we onze schuttersdag op
zaterdagavond gaan vieren. En wel op
zaterdagavond 2 januari 2016. Houdt deze datum
vrij in uw agenda. We maken er samen een mooi
midwinterfeest van.
V.V. SPRINKHANEN
Programma Sprinkhanen 1
1 nov.
Sprinkhanen 1 – HC’03 1
aanvang: 14.00 uur
8 nov.
SV Loil 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.00 uur
15 nov.
Sprinkhanen 1 – Dierense Boys 1
aanvang: 14.00 uur
29 nov.
Angerlo Vooruit 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.00 uur
6 dec.
Sprinkhanen 1 – ’t Peeske 1
aanvang: 14.00 uur
13 dec.
Zeddam 1 – Sprinkhanen 1
aanvang: 14.00 uur
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Programma Sprinkhanen 2
25 okt.
Sprinkhanen 2 – Keijenburgse Boys
aanvang: 10.00 uur
1 nov.
Zelhem 2 – Sprinkhanen 2
aanvang: 11.30 uur
8 nov.
Rijnland 2 – Sprinkhanen 2
aanvang: 10.30 uur
22 nov.
Sprinkhanen 2 – DVC’26 2
aanvang: 10.00 uur
29 nov.
F.C.Basteom 2 – Sprinkhanen 2
aanvang: 10.30 uur
6 dec.
Etten 2 – Sprinkhanen 2
aanvang: 10.30 uur
Jaarvergadering Sprinkhanen
Op maandag 14 september tijdens de
jaarvergadering van v.v. Sprinkhanen is Jaap
Koster gestopt als bestuurslid, Frans van Vugt
(voorzitter) en Frank Buiting (secretaris) werden
herkozen door de leden. Jan Raben trad aan als
nieuw bestuurslid.
Sinterklaas
Op zaterdag 21 november om 18:00 uur komt de
Sint bij Sprinkhanen op bezoek.
Lid worden?
Heb je zin om te voetballen bij een jongens of
meisjes team of misschien wel bij een gemengd
team, dan kun je je aanmelden bij het secretariaat.
Weet je het niet zeker dan mag ook eerst een
paar keer mee trainen en als je het dan leuk vindt
kun je lid worden. Ook Senioren leden zijn
uiteraard van harte welkom.
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.
Laatste uitslagen en nieuws items, meld je aan op
twitter via onze website.
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze
website www.sprinkhanen.nl
Ook kunt u ons vinden op facebook
Vragen ? f.buiting2@chello.nl
AED cursus
Eind augustus heeft REOB Opleidingen uit Didam
weer een herhalingscursus gegeven voor de
vrijwilligers bij Sprinkhanen.
Tevens hebben we toen leren omgaan met onze
nieuwe AED.
REOB opleidingen verzorgt al jaren de AED
cursussen voor onze vrijwilligers en het EHBO
gebeuren.
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Om meer mensen in de gelegenheid te stellen
om deze cursus te kunnen doen wil REOB
opleidingen een cursus organiseren, zie bijlage in
deze Nieuws-Dijk.
Geen Bijlage? In de kantine van Sprinkhanen
liggen de flyers, of kijk op www.reobopleidingen.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.
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kaartverkoop pronkzitting
CV de 11jes
kledingactie
pronkzitting CV de 11jes
boswerkdag V.L.N.
jeugdpronkzitting CV de
11jes
Nieuw-s-Dijk nr. 379
boswerkdag V.L.N.
kerstconcert D.E.S.
voorspeeldag D.E.S.
schuttersdag
Carnaval C.V.de 11jes
Gelders Kampioenschap
Vendelen Indoor Gaanderen
ledenvergadering schutterij
Kringdag Montferland bij
Wilhelmina, Didam
Koning der Koningen
95-jarig bestaan schutterij
schietwedstrijden schutterij
jaarvergadering schutterij
bij Steak’m
Schuttersfeest 2016
federatieve schuttersdag,
Nieuw-Wehl
federatief bielemantreffen,
Gaanderen

Nieuw-Dijk op internet: www.nieuw-dijk.nl

Kledingactie voor de schutterij
bel: fam. Jansen, tel. 0316 – 531770
Of breng je kleding naar de kledingcontainer op
het schietterrein aan de Smallestraat
6

7

7

