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Gerda Volkerink 
 

Gerda woont op Langsweg nr. 1 
Ze is bijna 25 jaar getrouwd met Henk 

Ze hebben 2 zonen, Dennis en Roy 
Gerda is volledig afgekeurd 

Daarom werkt ze nu niet meer buitenshuis 
Haar hobby’s zijn kaarten maken, lezen en puzzelen 

maar haar grootste passie is nog altijd het corso-gebeuren 
Gerda heeft jarenlang in het bestuur gezeten 

en hier enorm veel werk verricht 
Ook nu helpt ze nog graag mee met bloemen plakken 

en plukken en geeft ze nog vaak 
goede en wijze bloemen-raad 
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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 is ons weer gelukt! De grote wagen en de jeugdwagen van Dalmsholte 
waren ruim op tijd klaar en hebben het prima gedaan in de optocht.  
De prijzen, een 5e voor onze “Peli-kanen wagen” en een 4e voor de 
jeugdwagen met het thema “overwinteren”, waren geen top, maar ons motto 
blijft natuurlijk: Meedoen is belangrijker dan winnen… toch? 
De sfeer tijdens de plakdagen was wederom prima. Er was –gemiddeld 
genomen– een goede opkomst. Aan de jeugdwagen is door heel veel kinderen 
goed gewerkt. Ook het pellen hebben ze dit jaar zelf gedaan! Tijdens de 
optocht werd de wagen door 6 kinderen in speciaal gemaakte pakjes heel leuk 
gepresenteerd aan jury en publiek. Wat ons betreft had deze echt door jeugd en 
kinderen geplakte wagen zeker een top 3-plaats verdiend!  
Verder heeft de jeugd (v.a. 12 jaar) erg hard meegewerkt met het plakken aan 
de grote wagen. Voor de jeugd daarom een extra compliment!  
Het opruimen op donderdagochtend was vlot gedaan, omdat er dinsdagmiddag 
al veel voorwerk was verricht. 
De 5e prijs heeft ons het mooie bedrag van € 775,- opgeleverd. 
Voor volgend jaar is de nieuwe wagen al gekocht. De onderdelen/poppen zijn 
al opgeslagen in de schuur bij v.d. Vegt. Ook de kinderwagen is al geregeld 
voor volgend jaar. Kortom… hoog tijd voor een feestje. 
De organiserende straat voor de feestavond is dit jaar: Langsweg. 
Verderop in deze Dahliaproat leest u hier meer over. 
 

         Diny en Marian 
�
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  6 oktober:  Kindermiddag (13.30 – 16.30 uur) 
22 oktober:   Feestavond (v.a. 20.00 uur)  
23 oktober:  Actie “Wees wijzer met uw oud ijzer” 
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De oude wagen hebben we helaas niet kunnen verkopen, dus hebben we deze 
inmiddels afgebroken. In Leersum hebben we een nieuwe wagen gekocht. Op 
4 september hebben we deze opgehaald. 
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Op zaterdag 23 oktober houden we opnieuw een oud ijzer actie. 
De 1e container, met oud ijzer van de afgebroken wagen, is al afgevoerd.  
We hopen dat u ons wilt steunen door al uw oude ijzer op de zaterdag na de 
feestavond te brengen naar de container bij v.d. Vegt.  
         André                                 

' �����������(�����& ����� 
 

Hallo jongens en meiden van Dalmsholte. 
Omdat jullie zo goed geholpen hebben met de jeugdwagen organiseren we 
voor de kinderen van de basisschool een hele leuke middag op woensdag 6 
oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur. We starten bij Fam. v.d. Vegt. Wat we 
allemaal gaan doen is nog een verrassing. 
Willen jullie je ouders vragen om vóór 24 september te bellen naar Jannie 
Brinkhuis (Tel. 371505) of jullie wel of niet komen.  
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1 Mölnhoek Op jacht 625 645 634 636 640 635 0 3815 
2 Groenlanders Waterputters 608 611 602 609 612 614 0 3656 
3 Waterinkweg Slakkengang 594 584 587 602 591 587 0 3545 
4 Wolthaarshoek (V) angst 589 588 588 594 589 583 0 3531 
5 Dalmsholte Peli-kanen 577 588 590 558 580 575 0 3468 
6 Schoolstraat-Kruisstraat Finding Memo 566 568 556 566 556 557 0 3369 
7 Kerkenhoek-Weerdhuisweg Met Dans op Muziek 557 548 576 577 552 536 0 3346 
8 M&M De vrolijke noot 546 542 564 567 546 557 0 3322 
9 Strenkhaar 150 jaar Lemelerveld 561 531 544 575 555 540 0 3306 

10 Schanebroek Snel, Sneller, Snelst 558 535 537 583 545 539 0 3297 
11 Jeugd Schanebroek Pipo de Clown 533 523 541 547 526 516 0 3186 
12 Brasil Verrassing 471 480 486 497 475 463 0 2872 
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Door de lange natte en te koude periode zijn de dahlia’s dit jaar aan de kleine 
kant gebleven. 
We kunnen er nog vlot tussendoor lopen. De planten leveren zo wat weinig 
bloemen, zeker vergeleken met vorig jaar. Om te plukken wel handig, maar de 
verkoopopbrengst zal wel wat minder zijn. 

             
   Annie 
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Hallo Buurtbewoners. 
Dit jaar organiseert de Langsweg de feestavond. 
Wij willen jullie uitnodigen voor een gezellige Hollandse avond. Deze wordt 
gehouden op 22 oktober vanaf 20.00 uur in de feestschuur bij Fam. v.d. Vegt. 
Ook de jeugd die niet meer naar de basisschool gaat is welkom. 
Wil degene die beslist niet kan komen dit vóór 8 oktober doorgeven aan 
Jannie Brinkhuis. Tel. 371505. 
Komt allen! Wij hebben er zin in. 
           De Langsweg-organisatiecommissie 
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Ik bin trouwns bliej dek ’t corso nog heb kun bekiekn dit joar. Die 
rotvèènte han mie wè mee-enom met de waang noar ’t dorp toe 
breng, mar dach ie det ze mie ok weer mee terugge naam? Niks 
heur, waang neerzetn, vogels d’r op, inpakken en wegwèèn  en 
nooit ene die nog an Annie dach.  
Hek mar gauw ’n fietse esjatted en bink rap op en neer esjeesd, huh 
.... 
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40 jaar getrouwd:  Joop en Minie Westemeijer, op 15 september. 
25 jaar getrouwd: Ria en Gerard Koekoek, op 22 augustus. 
          Gerda en Henk Volkerink, op 25 september. 
   Jannie en Hans Linthorst, op 4 oktober. 
Gaan trouwen:  Doreen Paasman en Hugo Willemsen, op 15 oktober. 
Alle (aanstaande) bruidsparen: van harte proficiat! 
Overleden:  Mevrouw A. Zieleman-Grootenhuis, op 18 juli. 
   De heer B.J. Poelarends, op 3 september. 
We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe. 


