nummer 391, 8 september 2017
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 vrijdag 20
oktober. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 16 oktober inleveren bij Cecile
Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

VAN DE REDAKTIE
Nieuw-s-Dijk verschijnt in 2017 nog op de
volgende datum:
nr. 392
verschijnt op: 8 december
inleverdatum: 4 december

Nieuw-Dijk op internet: www.digiDIEK.nl

D.E.S.
Terugblik Bliksemactie
D.E.S. kijkt terug op een geslaagde bliksemactie.
Bij veel Nieuw-Dijkers stond de envelop voor de
muziekvereniging al klaar. Namens alle leden
hartelijk dank voor uw gift.
Aan de slag
De vakantie is weer voorbij. De repetities zijn weer
gestart voor het orkest en de slagwerkgroep.
Ook de muzieklessen zijn weer gestart: de
koperlessen
bij
Gilian
Schmidt
en
de
slagwerklessen bij Edwin Rosmulder. We wensen
alle leerlingen en de leraren veel plezier en
succes in dit nieuwe schooljaar.
Proefles volgen
Hebt u interesse in muziek maken? En wilt u eens
een kijkje nemen op onze repetitie? Elke maandag
repeteren we van 19.30 tot 21.30 uur bij Steak’m.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook
proeflessen zijn mogelijk. Informeer bij het bestuur
gerust eens naar de mogelijkheden.

2
Uitwisselingsconcert
Op zondag 5 november zal D.E.S. spelen op een
uitwisselingsconcert in Puijfluik, vlakbij Druten. De
plaatselijke fanfare Arezzo zal het andere deel van
het concert verzorgen. Bij dit orkest speelt Mary
Boerstal, oud-inwoner van Nieuw-Dijk.

SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS
www.stantonius.nl
Uitslagen schutterij ‘St. Antonius’ Nieuw-Dijk
Schutterskoningspaar:
Bennie en Licette Kruis
Ruiterkoningspaar:
Coen Lodewijk en Daphne Jansen
Jeugdkoning 16-20 jaar:
Jesper Menting
Uitslagen schieten:
1e prijs:.
Bennie Kruis
2e prijs:
Jos Polman
3e prijs:
York Scheerder
e
4 prijs:
Tonny Jansen
5e prijs:
Leon Smink
6e prijs:
Gerard Derksen
7e prijs:
Marcel Polman
8e prijs:
Erik Derksen
Uitslagen ringsteken:
1e prijs:
Coen Lodewijk
2e prijs:
Matthijs Jonkers
3e prijs:
Stephan Bosch
4e prijs:
Mark Scheerder
5e prijs:
Ronald Vierwind
Uitslag luchtgeweer dames:
1e prijs:
Shirley van Vuuren
2e prijs:
Maria van de Berg
3e prijs:
Jacqueline Könning
Jeugdschieten 12 t/m 15 jaar:
1e prijs:
Julianne Rosendahl
2e prijs:
Guusje Bolder
3e prijs:
Finn Derksen
Jeugd ringrijden 12 t/m 15 jaar:
1e prijs:
Dione Boerstal
e
2 prijs:
Nick Polman
3e prijs:
Stan Hageman
Jeugdwedstrijden basisschool klein:
Koning:
Devon Wiendels
Koningin:
Chantal Jansen
2
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Jeugdwedstrijden basisschool groot:
Koning:
Jari van Wessel
Koningin:
Jade Gomis
Overzicht schuttersbogen St. Antonius
Tentboog Delta, De Vlierefluiters, Smallestraat,
Muppets en de Mafkezen, Bosnopkes, Oude
Beekseweg, Noodweer/Combi, Boejes/Bunkers,
Regenboog, Porresprong, Olde Overweg, Idiaal,
CG Fataal en CG Nie Wies, Senioren en
Jeugdwerk, Oosthoek, Heideweg, Kinderboog
Liemersweg.
14 Oktober Bielemanstreffen in Pannerden
Op
14
oktober
a.s.
zullen
weer
de
bielemanstreffen worden gehouden.
Bielemannen uit de hele regio zullen strijden om
de hoogste eer.
Meer info : Zie binnenkort op facebook ,
www.stantonius.nl en digiDIEK.
Vrijdag 27 oktober 2017 Ledenvergadering
schutterij
Op vrijdagavond 27 oktober 2017 zal de schutterij
een ledenvergadering houden.
In deze
vergadering zal onder andere teruggekeken
worden naar een aantal evenementen die
geweest zijn waaronder schuttersfeest 2017 en
wordt vooruit gekeken naar wat komen gaat . De
status rondom de organisatie van het
Bielemantreffen in 2018 komt voorbij en zijn er
diverse mededelingen en ontwikkelingen die we
graag met onze leden delen.
We willen daarom onze leden oproepen om bij
deze vergadering aanwezig te zijn. De
vergadering is om 20.00 uur bij Steak’m.
U bent van harte welkom.

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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Jeugdcommissie
Wil jij ook bij de majorettes?

🎀

Ben je minimaal 5 jaar, enthousiast, gek op dansen
en
muziek?
Dan
zoeken
wij
jou!!
Kom samen met je papa of mama op dinsdagavond
12 september, van 18.15 tot 19.00 uur, met ons
meetrainen in de Meikever Nieuw-Dijk!

Vendeliers :
Wil jij ook bij de vendeliers ? Kom dan snel een
keer kijken op onze oefenavond in de Meikever .
We oefenen de 1e keer weer op 4 oktober van
19.00 tot 20.00 uur

Trommelaars :
Wil jij ook bij de trommelaars ?
Wij oefenen elke maandagavond van 19.00 tot
20.00 uur.
Wie wil dat nou niet ?
Wil jij ook Jeugd bieleman worden ?
Wil jij graag voor in de optocht lopen met onze
stoere bielemannen, meld je dan nu aan bij de
schutterij !
Dit kan bij het bestuur of 1 van onze bielemannen.
Kijk verder voor alle ontwikkelingen
www.stantonius.nl,
facebook,
digiDIEK
Instagram!
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V.V. SPRINKHANEN
Het seizoen is weer gestart met de
bekerwedstrijden voor alle teams. Vanaf 24
september begint ons 1e elftal weer aan de
competitie.
zondag 10 september 14:00 uur:
Sprinkhanen 1 – OBW 1 (Bekerwedstrijd)
zondag 17 september 14:00 uur:
Sprinkhanen 1 – Babberich 1 (Bekerwedstrijd)
Competitie eerste elftal:
Alle wedstrijden starten om 14.00 uur
24 sept:
HC’03 - Sprinkhanen 1
1 okt.:
Sprinkhanen 1 – Doetinchem 1
8 okt.:
GSV’38 – Sprinkhanen 1
15 okt.:
Sprinkhanen 1 – RKPSC
22 okt.:
MVR – Sprinkhanen 1
29 okt.:
Zeddam – Sprinkhanen
5 nov.:
Sprinkhanen 1 – Kilder
19 nov.:
Sprinkhanen 1 – SDZZ
26 nov.:
Terborg – Sprinkhanen 1
3 dec.:
Sprinkhanen 1 – Rijnland
10 dec.:
VVG’25 – Sprinkhanen 1
17 dec.:
Sprinkhanen 1 – SV Loil
Competitie tweede elftal:
24 sept.:
Sprinkhanen 2 – Westervoort 4
aanvang 10.30 uur
1 okt.:
VVG’25 – Sprinkhanen 2
aanvang 10.30 uur
8 okt.:
OBW 3 – Sprinkhanen 2
aanvang 10.30 uur
15 okt.:
VIOD 3 – Sprinkhanen 2
aanvang 09.30 uur
29 okt.:
Sprinkhanen 2 – DCS 4
aanvang 10.30 uur
5 nov.:
SV Loil 2 – Sprinkhanen 2
aanvang 09.30 uur
12 nov.:
Sprinkhanen 2 – GWVV 2
aanvang 10.30 uur
19 nov.:
Kilder 2 – Sprinkhanen 2
aanvang 10.00 uur
26 nov.:
Sprinkhanen – HC’03 2
aanvang 11.15 uur
3 dec.:
Sprinkhanen 2 – Etten 2
aanvang 10.30 uur
10 dec.:
Doetinchem 2 - Sprinkhanen 2
aanvang 11.00 uur
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Nieuwe leden
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 je 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 kun je ons
vinden op facebook.
Vragen ? f.buiting2@upcmail.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.
8
14
27

okt.
okt.
okt.

-

4
5

nov
nov.

-

schietwedstrijden Schutterij
Bielemantreffen, Pannerden
ledenvergadering Schutterij
bij Steak‘m
kledingactie Schutterij
DES uitwisselingsconcert in
Alphen

Volgende Nieuw-s-Dijk 20 oktober
Kopij inleveren vóór 16 oktober
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