nummer 407, 31 januari 2020
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 3
april 2020. U kunt uw berichten hiervoor t/m
maandag 30 maart inleveren bij Cecile
Tiemessen, Tolweg 2.
E-mail: vln@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE
In 2020 verschijnt Nieuw-s-Dijk nog 5 keer, op de
volgende data:
nr. 408
verschijnt op 3 april
inleverdatum: 30 maart
nr. 409
verschijnt op 19 juni
inleverdatum: 15 juni
nr. 410
verschijnt op 21 augustus
inleverdatum: 17 augustus
nr. 411
verschijnt op 23 oktober
inleverdatum: 19 oktober
nr. 412
verschijnt op 11 december
inleverdatum: 7 december
Noteert u deze data!

Muziekvereniging D.E.S.
Optredens
Het muzikale jaar startte voor D.E.S. op 4 januari
met een mooi optreden op de schuttersavond van
schutterij St. Antonius.
Ook is de eerste serenade van dit jaar gebracht:
op 25 januari kreeg de familie Melissen een mooie
muzikale hulde t.g.v. hun 40-jarig huwelijk.
Het grote Diekse Songfestivalfeest
Op zondagmiddag 22 maart kunt u in zaal
Steak’m
genieten
van
prachtige
songfestivalliedjes. Deze worden vertolkt door
Vocaal, de slagwerkgroep en de fanfare.
De muziekcommissie heeft uit alle winnende
liedjes een mooie selectie gemaakt en
ondertussen wordt er enthousiast gerepeteerd
voor deze unieke middag.
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Komt u ook? Het concert begint om 14.00 uur. U
bent van harte welkom.
Muziekprojecten voor kinderen en volwassenen
Begin
vorig
jaar
startte
D.E.S.
met
muziekprojecten voor kinderen en volwassenen.
Dit
zijn
groepslessen
waarbij,
zonder
muziekkennis of ervaring, direct op een instrument
wordt gestart met aangepaste muziek. Het
instrument krijgt u in bruikleen van D.E.S.
Wie heeft er zin om mee te doen? Voor meer
informatie: voorzitter Tom Kluitman,
06-53 42 51 55,
of via mailadres: fanfaredesnieuwdijk@gmail.com
Nieuwe leden gezocht
D.E.S. is op zoek naar nieuwe leden om ook in de
toekomst met een goede bezetting muziek te
maken. Wie komt ons orkest versterken?
Bel of mail met onze bestuursleden voor meer
informatie:
Tom Kluitman
06-53 42 51 55
William Boerstal
06-23 41 37 86
Mark Pouwels
06-51 86 56 50
Cor Bolck
06-23 40 52 42
Erik Amting
06-53 96 73 60
Mailadres:
fanfaredesnieuwdijk@gmail.com

DE 11JES
Jaarvergadering en lidmaatschap
Maandag 10 februari organiseren wij de
jaarvergadering in 2020 bij zaal Steak'm om 20.30
uur. Leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Als
vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen
die zich betrokken voelt bij Carnaval en
Carnavalsvereniging “De 11jes”, lid van de
vereniging kan worden. Met het lidmaatschap
krijgt iedereen toegang tot de Pronkzittingen en de
Carnavalsavonden en kindercarnaval van de
vereniging. Daarbij hebben leden de mogelijkheid
om mee te denken en te beslissen binnen de
vereniging. En dat allemaal voor maar €30,- per
persoon, dat is nog geen €3 per maand! Word nu
lid via onze website; www.11jes.nl.
Inschrijven optocht
Ook dit jaar kunnen jullie je weer inschrijven voor
de optocht op 23 februari via onze website;
www.11jes.nl (tot 3 februari mogelijk). Wij wensen
alle deelnemers veel plezier toe met de
voorbereidingen en alle bouwers een succesvolle
bouwperiode toe en zien uit naar een prachtig
resultaat tijdens de Carnavalsoptocht.

2

3
Prins Theet en Jeugdprinses Jasmijn zijn er
helemaal klaar voor en nemen u graag mee in het
programma:
Gezellige gezinsviering
Voorafgaand aan de Carnaval wordt er
op zaterdag 15 februari om 19.00 uur een
gezinsviering gehouden. Deze dienst staat in het
teken van aankomend Carnaval. Prins Theet 1e
en Jeugdprinses Jasmijn 1e, adjudanten en
hofdames met de volledige Raad van 11, het
bestuur en leden van CV De 11jes zijn daarbij in
verenigingskledij aanwezig om deze dienst bij te
wonen. Wij zijn verheugd eenieder hier te zien en
met elkaar samen te zijn. Ook leuk voor kinderen
om verkleed te komen! Ter afsluiting loopt Prinses
Jasmijn 1e voorop in de polonaise om het
Carnavalsfeest alvast in te luiden. Loop jij deze
ook met ons mee?
Rondgang met school
Op vrijdagochtend 21 februari is er om 8.30 uur
een rondgang met de Prinsenwagen met Prinses
Jasmijn 1e door het dorp, samen met de
gekostumeerde kinderen van de Expeditie. Zij
vertrekken vanaf de parkeerplaats bij Juffrouw Tok
om vervolgens het schoolcarnaval te vieren in
Residentie Steak'm.
Sleuteloverhandiging
Vrijdagavond 21 februari zal Jeugdprinses Jasmijn
in het gemeentehuis de sleutel van ons 11jesdarp
in ontvangst nemen en samen met haar
adjudanten
de
proclamatie
houden.
Kiekdagen
Op zaterdag zijn velen van jullie druk met het
organiseren van jullie eigen Kiekdag of zijn druk
bezig de ene groep na de andere te bezoeken.
Een gezellig samenzijn dat wij vanuit de
vereniging waarderen en waarbij wij ook zoveel
mogelijk van de partij willen zijn. Veel wagens zijn
wellicht dan al bezocht door leden van onze
vereniging voor de keuring van de wagens. Neemt
niet weg dat het eindresultaat altijd gezellig is om
nog eens te bezoeken!
NARVE Carnaval
Op zaterdagavond 22 februari organiseert NARVE
het Kroegencarnaval bij Tante Dies. Een
gekostumeerd feest waarbij ook de uitreiking
plaatsvindt van de medaille voor de Meest
Verdienstelijke Nieuw-Dijker. Voor degene die nog
zin hebben in een feestje, nadat de rondgang van
de kiedagen is afgerond kunnen hier nog even
verder.
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Dé Carnavalsoptocht
Op zondag 23 februari kunnen jullie als
deelnemers je opstellen op de parkeerplaats bij
Boszicht om 10.15 uur. Om 11.00 uur begint de
jurering en om 11.49 uur vertrekt de optocht door
de straten van Nieuw-Dijk richting Didam. Vanaf
13.30 uur zie je de gezamenlijke optocht vanuit de
Lupinestraat met de Vrolijke Drammers. Tussen
deze twee optochten ziet u de kinderen met hun
eigen creatie die meelopen vanuit de
Bolderkaroptocht. Het defilé vindt plaats rond
14.11 uur bij het voormalige Gemeentehuis. Wij
zien uit naar de mooie creaties van wagens en
loopgroepen! Zie ook de facebookpagina; Mooiste
Optocht Didam.
Carnavalsfeest 2020
Aankomend Carnaval pakken wij opnieuw uit met
3 verschillende muzikale omlijstingen. Op zondag
23 februari presenteren wij De Après Skihut met
Flügel on Tour. Op maandag 24 februari zal de
topband Q5 ons vermaken met goede muziek,
video, audio en lichtshow. Op dinsdagavond
presenteren wij DJames en reiken wij de prijzen
uit van de optocht! Dinsdag overdag vieren wij
Kindercarnaval met DJ Patrick en reiken wij de
prijzen uit van de optocht onder de
jeugdcategorieën. DJ Patrick zorgt voor; feesten,
polonaise lopen, hossen en springen op de
coolste carnavalskrakers! En superleuke actieve
spellen zoals, muziek dobbelen, kleedje glijden,
limbodansen, schetendans, ballonnenspel, just
dancen, de mummie én je kunt coole prijzen
winnen !!!
Kortom een programma in Residentie Steak'm
met voor ieder wat wils!
Meer info: www.11jes.nl

V.V. SPRINKHANEN
Programma Sprinkhanen 1:
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur
2 feb.:
9 feb.:
16 feb:
8 mrt:
15 mrt:
22 mrt:
29 mrt:
5 apr:

Sprinkhanen 1 – SC Doesburg 1
Jonge Kracht 1 – Sprinkhanen 1
Sprinkhanen 1 – RVW 1
Groessen 1 – Sprinkhanen 1
Sprinkhanen 1 – GSV’38 1
CHRC 1 – Sprinkhanen 1
Sprinkhanen 1 – ’t Peeske 1
Arnhemia 1 – Sprinkhanen 1
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Programma Sprinkhanen 2:
Sprinkhanen 2 – SC Doesburg 2
aanvang: 10.30 uur
9 feb: Rijnland 2 – Sprinkhanen 2
aanvang: 11.30 uur
16 feb: Sprinkhanen 2 – Elsweide 3
aanvang: 10.30 uur
8 mrt: Sprinkhanen 2 – FC Bergh 2
aanvang: 10.30 uur
15 mrt: DVC’26 5 – Sprinkhanen 2
aanvang: 10.00 uur
29 mrt: Sprinkhanen 2 – Concordia Wehl 4
aanvang: 11.30 uur
5 apr: Westervoort 3 – Sprinkhanen 2
aanvang: 12.00 uur
2 feb:

Vrienden van Sprinkhanen
Voor in de agenda, de avond van de vrienden van
Sprinkhanen is op vrijdag 17 april.
Meer info volgt later.
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

Buiting

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 ? 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.
10
23

feb.
feb.
t/m 25 feb.

jaarvergadering de 11jes
Carnaval C.V. de 11jes
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juli
t/m 27 juli
sept. -

9

okt.

-

10
31

okt.
okt.

-

functionarissenoverleg
Schutterij bij Steak’m
20.00 uur
concert D.E.S. en Vocaal
14.00 uur
Gelders kampioenschap
Vendelen indoor Markthal
jaarvergadering D.E.S.
kledingactie
voorjaarsledenvergadering
Schutterij bij Steak’m
20.00 uur
Kringdag bij Gilde St.Jan,
Beek
Schuttersfeest 2020
Federatieve Schuttersdag
in Ulft
najaarsledenvergadering
Schutterij bij Steak’m
20.00 uur
Bielemantreffen in Ulft
kledingactie

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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