Asje en Fenny van de Vegt
Asje woont al sinds zijn geboorte op Vilstersedijk 9
Fenny sinds hun huwelijk
Hun gezin bestaat verder uit 2 dochters en 2 zonen
De jongens wonen nog thuis
Verder hebben ze 2 kleindochters
Asje werkt als uitvaartverzorger
Tot 2 jaar geleden was hij kuikenhouder
In de grote kuikenstal plakken we nu onze wagens
Als Hobby noemt Asje: dahlia’s
Graag zou hij vaker gaan biljarten, maar dat lukt niet,
omdat hij voor zijn werk snel beschikbaar wil zijn
Fenny gaat graag zwemmen. Ook puzzelt ze veel
en ze bakt heerlijke koeken en cake’s
Beiden vinden Dalmsholte een heel gezellige buurt,
die wat hun betreft niet hoeft te veranderen
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2003 – nr. 1
Dahliaproat: = het nieuwe contactblaadje van corsobuurt Dalmsholte
vertelt u over de corso-activiteiten in onze buurt
gebruiken we om onze buurt beter te leren kennen
is er voor álle buurtbewoners
Dahliaproat wordt gemaakt door Angela Kemper, Jannie Brinkhuis en
Theo Logtenberg. Verslaggeefster Jannie zal u soms enige vragen
kunnen stellen.
Uw mening stellen we zeer op prijs. Heeft u
opmerkingen of ideeën? Laat het de redactie even weten.
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De kop is er af, het seizoen is weer begonnen met de jaarvergadering.
Marion gaf aan na 12 jaren bestuur nu toch echt te willen stoppen. Naar
één of twee opvolgers wordt naarstig gezocht. Ook Paulien en Bert stoppen
in het bestuur. Irma Gerritsen is onze nieuwe penningmeester. Middels
contactpersonen voor de commissies is het de bedoeling dat de voorzitter
een meer coördinerende rol krijgt en niet overal zelf aanwezig hoeft te zijn.
De nieuwe contactpersonen zijn: Annie Hulzebosch voor het veld, Ina
Bronsvoort voor de bloemen, Dinie Berghuis voor de jeugdwagen en
André Meiberg voor de wagenbouwers.
Tijdens onze prima bezochte en zeer geslaagde feestavond hebben we ons
samen voorgenomen om met de nieuwe wagen hoger te scoren dan plaats 6
in 2002. We hebben een mooie grote wagen, waarmee we weer voor een
prijs kunnen gaan. Dat betekent dat we zowel bij de bouwwerkzaamheden
als tijdens de plakdagen veel werk hebben en ieders hulp zeer welkom is.
het bestuur
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31 maart
start wagenbouw
26 april
Dahlia’s poten (bij redelijk weer)
elke maandagavond: wagenbouw in de schuur bij van de Vegt
elke dinsdagavond: werk op het dahliaveld
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Ook dit jaar gaan we er als wagenbouwers weer enthousiast tegen aan.
Dit jaar is het thema “Oel’n op boek’n” oftewel “Uilen op boeken”.
We starten op maandagavond 31 maart. De eerste avond staat in het teken van
overleg en verdeling van de taken en de wijze van constructie en opbouw.
Vorig jaar is er al een begin gemaakt met plakken van blaadjes op de ogen
van de uilen; deze zijn de winter goed doorgekomen.
Tot aan het corso zijn we elke maandagavond vanaf 19.30 uur te vinden bij
van de Vegt in de schuur. Kom gerust eens een kijkje nemen.
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wie heeft een digitale fotocamera en wil af en toe een foto van
de wagenbouw maken voor Dahliaproat?
André
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Dit jaar gaan we experimenteren met een nieuw inlijmsysteem, waarbij de
inlijmers kunnen blijven zitten.
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Het thema van onze jeugdwagen is dit jaar ‘De wereld op zijn kop”
Een mooie wagen, waar wel aardig wat plakwerk aan zit, maar met onze grote
groep jeugd gaat dat vast goed komen.
Dinie
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Dit jaar zijn de knollen prima overwinterd onder de goede zorgen van
Wim Grootenhuis en Derk Jan Goos. In de kuikenschuur liggen ze er
prima bij.
Inmiddels komen de voorjaarswerkzaamheden op het veld weer op gang.
De plantenresten van vorig jaar zijn opgeruimd. Het land wordt weer
geploegd in de week voor Pasen.
We gaan poten -bij redelijk weer- op zaterdagochtend 26 april. Heb je even
tijd en zin in enkele gezellige uren? Kom dan helpen; vele handen maken
licht en snel werk. Breng wel een schop mee, voor koffie wordt gezorgd.
We beginnen om 9.00 uur. Graag even bij mij opgeven dat je komt.
Annie

Even voorstellen: Bernhard Kiekebosch
Adres: Binnenweg 3
Bernhard is 82 jaar. Hij heeft 6 zonen, waarvan er 1 nog bij hem thuis
woont en hij heeft 9 kleinkinderen.
Bernhard is nog altijd goed gezond, alleen heeft hij last van vernauwing
van zijn bloedvaten waardoor het lopen moeilijker wordt. Hij doet nog wat
tuinwerkzaamheden, heeft wat kippen en een paar katten.
Bernhard verhuurt al ± 13 jaar het dahliaveld aan onze buurt. Zelf heeft hij
ook veel meegeholpen met poten, schoffelen en plukken van de dahlia’s.
Maar dat gaat nu niet meer zo goed. Hij vond het altijd wel heel gezellig.
Bernhard, we wensen je nog een lang en gezond leven en natuurlijk hopen
we nog lang van je veld gebruik te mogen maken.
In de boot!
Basten Westrik treedt op 11 april in het huwelijk met Froukje Ungersma.

!
!
"

#$%

&

'

)
!

*

/

!

+
,-

.

(

* $
Rode rabarberpollen: af te halen bij Jannie Brinkhuis (Langsweg 30)
voor 1 euro per pol. De opbrengst gaat in onze clubkas.
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Wie heeft er een laserprinter of een kopieerapparaat en
zou dit blaadje voor de buurt willen printen/ kopiëren?
Voor opgave of informatie: zie het antwoordstrookje op
de achterzijde van Dahliaproat.

