Miny Koenjer
Miny woont op Vilstersedijk nr 4
Ze is getrouwd met Gerard
en ze hebben 3 dochters en 2 kleinkinderen
Ze hebben een melkveebedrijf
en wonen hier al weer 31 jaar
Miny werkt veel mee op de boerderij
en ze past op de kleinkinderen
wat ze heel leuk vindt
Haar hobby’s zijn fietsen, naar klassieke muziek luisteren
of naar een concert gaan
Miny voorziet ons tijdens de plakdagen van
koffie, thee, brood enz.
en als er bloemen geplukt moeten worden
dan is Miny er ook als ze kan
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Bel de redaktie: Jannie Brinkhuis 371505, Angela Kemper 372057
of Theo Logtenberg 372854
Of deponeer dit strookje bij een van hen in de brievenbus.
Mijn idee: ………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………….………..…
Mijn naam: …………….…………

Mijn tel.nr: ……………..
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De werkzaamheden op het veld en aan de wagen zijn in volle gang.
Op 24 april zijn de knollen gepoot. Met een goede opkomst en in een goede
sfeer was de klus snel geklaard. Inmiddels is de veldploeg alweer begonnen
met schoffelen.
De wagen van dit jaar is wel erg schoon overgenomen. Zelfs het gaas was
eraf! Op 1 mei hoefde de wagen dus ook niet meer schoon gemaakt te worden.
Momenteel wordt de wagen opnieuw met gaas bespannen. Daarna kan het
papier erop en moet er geschilderd worden.
Uitnodiging:
Op zaterdag 19 juni is iedereen uitgenodigd in de schuur om de wagen te
bewonderen onder het genot van een kop koffie of thee of beker limonade.
Neem allemaal een stapel oude kranten mee, dan combineren we het
nuttige met het aangename. We gaan die ochtend v.a. 9.00 uur de wagen
met papier maché beplakken. Komt allen!
Op dinsdagavond 8 juni gaan de gezamenlijke buurten loten verkopen in het
dorp. Elke buurt levert 4 tot 5 lotenverkopers. We zoeken hier nog
vrijwilligers voor. Wilt u hiermee helpen, geef u dan op bij Diny Woudsma.
Al met al is er dus weer volop actie, met ruime gelegenheid voor ieder om zijn
of haar steentje bij te dragen op weg naar een prachtige nieuwe wagen.
Diny en Marian
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8 juni :
19 juni:
elke maandagavond:
elke dinsdagavond:

loten verkopen in het dorp (van 18.00 tot 20.00 uur)
koffie drinken in de schuur + papier plakken
wagenbouw (vanaf 19.30 uur)
werken op het dahliaveld (vanaf 19.00 uur)
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De bouw van de wagen verloopt hartstikke goed mede door de geweldige
inzet van enkele nieuwe wagenbouwers. Het model zit erin. Het wordt tijd
dat u eens een kijkje komt nemen.
Op 19 juni krijgt u hiervoor ruim de gelegenheid. De wagenbouwers zullen u
graag rondleiden langs de bouwactiviteiten.
We hopen dat heel veel buurtbewoners komen kijken en ons die ochtend
meteen een handje komen helpen, want we gaan de wagen dan met papier
beplakken. Breng uw kinderen gerust mee. We kunnen alle hulp gebruiken.
Het wordt hartstikke gezellig.
André
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Op zaterdag 24 april hebben we de dahlia’s gepoot op ’t veld. Een prima
opkomst en de goede onderlinge samenwerking zorgden ervoor, dat we deze
keer wel heel snel klaar waren. Of we nu zoveel knollen hadden of dat het
kwam omdat we nu om de twee rijen een pad hebben weet ik niet, maar we
hadden deze keer knollen genoeg. Om geen knollen over te houden zijn de
laatste gaten extra goed gevuld.
Inmiddels staan de planten erop en is het eerste schoffelwerk al weer gebeurd.
De komende tijd moet er flink geschoffeld worden, moeten de palen in de
grond en moeten de steundraden langs de opgroeiende planten worden
gehangen.
Dus werkt u graag in en met de natuur en bent u graag in een gezellige groep,
kom dan dinsdag ’s avonds vanaf 19.00 uur helpen op het veld!
Annie

Even als vorig jaar wordt er weer een lotenverkoopactie gehouden. Zoals
bekend is 70% van de opbrengst rechtstreeks voor de corsobuurten.
Op dinsdagavond 8 juni zullen van 18.00 tot 20.00 uur loten verkocht
worden in het dorp door 4 tot 5 verkopers per buurt. Wil je wel even een
paar uurtjes helpen, geef je dan op vóór zaterdag 5 juni bij Diny Woudsma
(tel. 372398).
Na de verkoop krijgt iedere buurt lotenboekjes mee voor verkoop in eigen
buurt en aan kennissen, vrienden en familie.
Diny

Annie: waaj wat kwiet???

Even voorstellen: Janny van Dijk.
Janny woont al weer 20 jaar met Klaas van Leeuwen en 2 boxers op
Langsweg nr. 6. Ze heeft veel modeshows gedaan in het hele land, maar ze
is daar vorig jaar mee gestopt.
Ook heeft ze altijd met haar boxers gefokt en heel wat honden zijn kampioen
geworden. Haar puppy’s zijn over de hele wereld verkocht. Maar het fokken
van de honden doet ze nu niet meer, omdat ze nu fulltime voor Herbalife
werkt.
Herbalife producten worden gebruikt als sportvoeding, als afslankmiddel,
maar ook om aan te komen of aan te sterken. Voor Herbalife, waar ze al 10
jaar werkt, reist Janny vaak naar het buitenland.
Janny houdt veel van dieren en van de natuur. Zo adopteerden ze dit voorjaar
nog enkele ooievaars.
Geboren: Op 6 april 2004 is geboren Rutger Cannegieter, Brandweg 4.
Dineke en Hoite, van harte proficiat!
Oh ja, de familie Cannegieter woont niet op nummer 14, zoals vermeld in de
vorige Dahliaproat, maar op nummer 4!

