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Bennie Berghuis 
 

Bennie woont op Brandweg nr. 9 
Hij is getrouwd met Dinie en ze hebben 3 dochters 

Esther, Tessa en Lisa 
Bennie werkt al weer 16 jaar in het ziekenhuis in Deventer 

Hij is daar bij de interne dienst op de postkamer 
of ergens anders in het ziekenhuis. 

Daarvoor heeft Bennie in de bouw gewerkt 
Bennie mag graag in de tuin werken 

hij wil nog een kikkerpoel maken 
Ook is hij bij de volleybal en maandag ’s avonds helpt hij 

al weer vele jaren met de bouw van de wagen 
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Voorzitter:   Diny Woudsma 372398 
Vice voorzitter  Marian Hollegien 372534 
Secretariaat:   Johanna Brouwer 372751 
Penningmeester:  Irma Gerritsen  373127 
Wagenbouwcommissie:  André Meiberg 372922 
Jeugdcommissie:  Dinie Berghuis 371927 
Dahliaveld:   Annie Hulzebosch 371683 
Bloemen:   Ella Messing    372748 
    Ine Gerritzen  372710 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ideeën voor ‘Dahliaproat’, suggesties voor ‘Ken je buurt!’  
(jubileum, huwelijk, geslaagd, pensioen, ziek, enz.)? 
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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Het corso is in aantocht en de wagens nagenoeg klaar om met dahlia’s beplakt 
te worden. Mede door de hulp die we enkele zaterdagen van velen hebben 
gehad is het Dalmsholte weer gelukt. Allemaal hartelijk bedankt! 
Zaterdag 7 augustus om 9.00 uur gaan we de schuur inrichten. 
Zondagavond om 19.00 uur beginnen we op het veld aan de Binnenweg met 
bloemen plukken. Daarna starten de schuurwerkzaamheden met koffie, het 
inlijmen van de wagen en het pellen van de eerste bloemen. 
Maandagochtend om 7.00 uur gaan we verder met pellen, inlijmen van de 
bloemen en plakken. Neem gerust familie, vrienden of kennissen mee. Vergeet 
niet een mesje, schaar en – voor uw kinderen – een plastic beker (alles 
voorzien van naam), mee te brengen. Voor koffie en brood wordt gezorgd. 
Kom zoveel mogelijk met de fiets, i.v.m. beperkte parkeerruimte! 
De jeugd van de basisschool werkt aan hun eigen wagen. Er is begeleiding 
tussen 8.00 en 17.00 uur.  
Op dinsdagmiddag ruimen we de schuur met z’n allen zoveel mogelijk op. 
Op donderdag 12 augustus om 10.00 uur ruimen we zonodig de rest op en 
praten we nog wat na onder het genot van een kopje koffie. 
Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk op tijd te beginnen. Beter een uur te 
vroeg klaar dan vijf minuten te laat (i.v.m. de strafpunten)! 
We hopen op een goede opkomst en op net zulke mooie wagens als vorig jaar! 
Iedereen hele gezellige plakdagen en een fijne feestweek toegewenst. 

            het bestuur 
� ������
�� 7 augustus: inrichten van de schuur (9.00 uur) 

8 augustus: bloemen plukken (19.00 uur), koffie, lijmen, pellen 
 9 augustus: pellen, lijmen, plakken grote wagen (7.00 uur) 
   idem jeugdwagen (8.00 uur) 
 10 augustus: zie 9 aug.  (7.00 uur dus!) + opruimen schuur 
   optocht: 19.00 uur.  Prijsuitreiking: 22.00 uur! 
 12 augustus:  zonodig opruimen in de schuur en napraten (10.00 uur) 
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Extra hulp. Op zaterdag 19 juni hielden de wagenbouwers open huis. 
Buurtbewoners konden de vorderingen aan de nieuwe wagen met eigen ogen 
aanschouwen. Voor wie dat wou was er meteen gelegenheid om ook zelf 
enkele uren de handen uit de mouwen te steken. Er kon tevens geleerd worden 
hoe je gaas over het geraamte spant of hoe het gaas met plakpapier of oude 

kranten (papiermaché) wordt belegd.  
Prachtig dat er veel belangstelling voor 
de wagenbouw is en dat zovelen wel even 
willen helpen. We zijn een flink stuk 
opgeschoten met het werk. Toch was het 
nodig nog een keer om extra hulp te 
vragen. 

Op zaterdag 10 juli was er weer een -
dit keer helaas wat kleinere ploeg- 
vrijwilligers aan het werk. Inmiddels 
zit het meeste papier erop en is de 
wagen voor het grootste gedeelte 
gesaust en ingetekend. Het is nog wel 
even flink aanpoten, want hij moet 
binnenkort klaar.  
 
Nieuwe deur. De kuikenschuur wordt dezer dagen voorzien van een grotere 
deur. Deze maken we samen met de jongens van Brasil. De wagen mag 
daarom vanaf dit jaar breder zijn en we hoeven er minder buiten op te tillen. 
Oproep: Wie kan ons helpen aan een kraan, om de hoge delen op de wagen  
     te tillen op 10 augustus? Graag contact opnemen met mij.  
     Een machinist hebben we zelf. 
            André�
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Ook de jeugdwagen is vrijwel klaar. Het thema ‘overwinteren’ is heel leuk 
uitgewerkt. Er is dit jaar een nieuwe kar onder gemaakt en die rijdt perfect. 
Het geheel ziet er prachtig uit, echt een leuke wagen om aan te plakken. 

Dinie 
 

$�������Na de vakantie zullen we weer een actie “Wees wijzer met uw oud 
        ijzer” houden. Graag ijzer, koper, goud en zilver bewaren dus! 
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Na een wat trage opkomst met ’t koude weer zit de groei nu toch goed in de 
Dahlia’s. De schoffelploeg is goed bij en de palen zijn gezet. De komende 
weken zullen de steundraden worden getrokken. 
Zo klein de planten nog zijn zo vroeg zijn ze met knopzetten. Om het 
voldoende uitstoelen te bevorderen werden de afgelopen weken de knoppen er 
nog steeds afgeplukt.  Al met al lijkt het erop dat we -zeker met een beetje 
hulp van het weer- toch weer een mooi veld Dahlia’s krijgen. 

Annie 
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De lotenverkoop is dit jaar weer een succes geworden. De nette opbrengst 
voor Dalmsholte is nog niet exact bekend maar wordt tenminste € 640,-. 
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Even voorstellen:  Adrie en Coby Slagman. 
Adrie en Coby wonen met hun 4 kinderen Tiemen, Jesse, Rhodé en Feya op 
Vilstersedijk nr. 18a. 

Vorig jaar zijn ze een eigen bedrijf begonnen: “A3 Bedrijfskleding en 
veiligheid”. Ze leveren werkkleding aan o.a. gemeenten, sociale werk-
plaatsen en bedrijven. Hun werkgebied is hoofdzakelijk het noorden en 
oosten van het land, van de Wadden tot ongeveer Arnhem-Nijmegen. 
Ze zijn een soort groothandel, want ze hebben geen winkel. Wel hebben ze 
een hal waar ze de kleding uitzoeken en de logo’s op de kleding maken. 
Adrie reist door het land en Coby doet de boekhouding. En in de hal werken 
ze samen. 
Adrie is hier geboren en samen wonen ze hier al weer 20 jaar. 
Hun grote hobby is de motorsport, maar momenteel hebben ze daar helaas 
weinig tijd voor.      Adrie en Coby, veel succes met jullie bedrijf! 
 

In de boot! Op 28 mei zijn getrouwd Marco Ogink en Marieke Verbeek.    
Op 25 juni is  getrouwd Tonnie Lans met Runo Klein Overmeen. 
Beide bruidsparen van harte proficiat en veel geluk toegewenst.        

              
100 jaar: Op 17 juni j.l. is onze oud-buurtbewoonster Mw. D. Westerik-
Kleinlugtenbeld 100 jaar geworden. Ze woont nu in zorgcentrum de Esdoorn 
in Zwolle.  Vanuit Dalmsholte van harte proficiat! 
 


