
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                      nummer 396, 11 mei 2018 
 
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 29 
juni 2018. U kunt uw berichten hiervoor t/m 
maandag 25 juni inleveren bij Cecile Tiemessen, 
Tolweg 2.   
E-mail: vln@hetnet.nl  
 
 
ANJERACTIE 
 
Eind mei start weer de collecteweek voor het Prins 
Bernhard Cultuurfonds . Ook wel Anjeractie 
genoemd. Deze collecte vindt plaats van 27 mei 
tot en met 2 juni en is de enige collecte voor 
cultuur. 
Jaarlijks ondersteunt het fonds meer dan 3500 
projecten.   
 
De actie wordt al sinds 1946 georganiseerd en de 
opbrengst komt ten goede aan culturele 
initiatieven binnen de regio waar de opbrengst is 
opgehaald. 
Voorbeelden van subsidie: instrumenten en 
kleding voor de muziekvereniging, jubileumconcert 
van het zangkoor, restauratie van de het kerkorgel 
enz. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op internetsite 
www.cultuurfonds.nl 
Alvast bedankt voor uw gift. 
 
 
D.E.S. 
 
Terugblik voorjaarsconcert 
Zondag 15 april was het voorjaarsconcert in zaal 
Steak’m. De bezoekers en muzikanten genoten 
van een mooie muzikale morgen met prachtige 
optredens van de slagwerkgroep en van de 
fanfare.  
 D.E.S. stond voor de laatste keer onder leiding 
van Willy Beudel. Hij kreeg na afloop een staande 
ovatie van het orkest en van het publiek. Als 
herinnering aan 18 mooie jaren bij D.E.S., kreeg 
hij een prachtig fotoboek en was er een mooie bos 
bloemen voor zijn vrouw Irma.  

mailto:vln@hetnet.nl
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Ook huldigde voorzitter Tom Kluitman een aantal 
trouwe leden:  
William Boerstal 25 jaar lid 
Erik Amting ` 40 jaar muzikant  
Els Burghout  45 jaar lid 
Marijke Beursken 55 jaar lid 
De jubilarissen werden bedankt voor hun 
jarenlange inzet en ontvingen een mooie 
oorkonde en een bos bloemen. En natuurlijk een 
‘Lang zullen ze leven’ van D.E.S. 
 
Terugblik jaarvergadering  
Woensdag 28 maart was de jaarvergadering. 
Daarbij werd het jaarprogramma vastgesteld en 
kwam ook de bestuursverkiezing aan de orde.  
Voorzitter Tom Kluitman en secretaris Erik Amting 
waren herkiesbaar en werden ook weer herkozen.  
De samenstelling van het bestuur:  
Voorzitter:  Tom Kluitman 
1e Secretaris:  Mark Pouwels 
2e Secretaris:  Erik Amting  
Penningmeester: William Boerstal 
Bestuurslid:  Cor Bolck 
 
Optredens 
De afgelopen weken zag en hoorde u fanfare 
D.E.S. regelmatig t.g.v. de Palmpaasoptocht, de 
laatste Kerkviering, Kringdag en Koningsdag. 
Tijdens de intocht van de Avondvierdaagse zal 
D.E.S. ook weer van zich laten horen.  
 
Deelname Zeskamp Oud-Dijk 
Een delegatie van D.E.S. gaat op zaterdagmiddag 
16 juni meedoen aan de zeskamp in Oud-Dijk, 
georganiseerd door schutterij St. Isidorus. De 
zeskamp wordt gehouden van 13.00 tot 19.00 uur 
bij zaal Plok. Alvast veel plezier gewenst met deze 
sportieve uitdaging.  
 
 
 
 
 
V.V. SPRINKHANEN 
 
Competitie eerste elftal: 
 
Alle wedstrijden starten om 14.00 uur 
13 mei: Sprinkhanen 1 – Terborg 1 
20 mei: SV Loil 1 - Sprinkhanen 1 
27 mei:  Sprinkhanen 1 – VVG’25 1 
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Competitie tweede elftal: 
 
13 mei: GWVV 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 10.00 uur 
20 mei:  Etten 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 10.30 uur 
27 mei: Sprinkhanen 2 – Doetinchem 2 
  aanvang: 10.30 uur 
  3 juni: Etten 2 - Sprinkhanen 2 
  aanvang: 8.45 uur 

 
 

Wim Kieft te gast bij de vrienden van 
Sprinkhanen 
 
18 mei komen de vrienden van Sprinkhanen 
weer bijeen voor hun jaarlijkse vergadering. 
Ook dit jaar heeft de sponsorcommissie weer 
een geweldige gast weten te strikken en wel 
Wim Kieft.    
 
Wim Kieft is op 12 november 1962 geboren in 
Amsterdam. 
Deze voormalig profvoetballer die doorgaans 
centraal in de aanval speelde was actief voor 
meerdere clubs.  Hij was van 1980 tot en met 
1994 actief voor Ajax, sc Pisa, Torino, PSV en 
Girondis de Bordeaux. Daarnaast kwam hij 43 
keer uit voor het Nederlands elftal waarvoor hij elf 
keer scoorde. 
Kieft werd met Ajax twee en met PSV drie keer 
Nederlands landskampioen. Met de Eindhovense 
club won hij in 1987/1988 ook de Europacup 1, 
datzelfde jaar won hij met het Nederlands elftal 
het EK 1988. 
Het belooft dus weer een geweldige avond te 
worden met deze bijzondere gast.  
 
Wilt u er ook bij zijn en bent u nog geen vriend van 
Sprinkhanen kijk dan op onze speciale pagina op 
de website waar u zich kunt aanmelden. 
 
 
Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden 
 
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 (heren en dames) zijn 
uiteraard van harte welkom. 
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We hebben ook een Dames team recreatief, die 
niet mee spelen in de competitie maar af en toe 
een wedstrijd spelen. 
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. 
 
Voor alle info over Sprinkhanen bezoek onze 
website www.sprinkhanen.nl Ook kun je ons 
vinden op facebook, Twitter en digiDIEK 
Vragen ?   f.buiting2@upcmail.nl 
 
 
AGENDA 
 
Als de datum van uw activiteiten bekend is, geef 
die dan ook door aan de redactie van Nieuw-s-
Dijk. 
Een ieder kan daarmee tijdig rekening houden. 
 
23 juni - kledingactie Schutterij 
29 juni - Nieuw-s-Dijk nr. 397 
  8 juli - schietwedstrijden Schutterij 
 
15 juli - jaarvergadering Schutterij 
22 juli - Schuttersfeest 2018 
 t/m 23 juli 
17 aug. - EGS treffen in Leudal (L) 
 t/m 19 aug. 
  9 sept. - Federatieve Schuttersdag 
   Pannerden 
13 okt. - federatief bielemantreffen, 
   Schutterij St. Antonius 
  3 nov. - kledingactie Schutterij 
17 dec. - voorspeelavond D.E.S. 
23 dec. - kerstconcert D.E.S. 
 

 
 

 
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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