Dinus Brinkhuis
Dinus woont op Langsweg nr. 30
Zijn grote hobby is: Bijen houden
Een bijenvolk bestaat uit heel veel bijen en 1 koningin
De koningin is groter en legt eitjes,
waardoor er weer nieuwe bijen komen
Alle bijen zitten in een kast of korf
Nadat een bij geboren is, is ze eerst werkbij en later vliegbij
Werkbijen zorgen voor alles in de kast tot ze vliegbij zijn
Vliegbijen halen stuifmeel voor de nakomelingen
en nectar voor voedsel, en maken daar honing van
voor de wintervoorraad
Bijen leven in de zomer + 6 weken
Mocht u een bijenvolk aantreffen in uw tuin,
ga dan niet met de gifspuit in de weer
maar bel Dinus!
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Inmiddels is het jaar al weer een eind gevorderd, dus... hoog tijd voor de
jaarvergadering. Deze is gepland op vrijdag 7 april. Om 20.15 uur staat de
koffie voor u klaar in café ‘Dalmshoeve’, Dalmsholterdijk 6 a te Dalmsholte.
Na een uitgebreide voorlichting door Dhr. Schuurman (z.o.z.) heeft het bestuur
besloten om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen voor de buurt. Ook
zijn we naar de notaris geweest om een officiële vereniging te maken van de
Corsobuurt Dalmsholte. De stukken gaan hierbij ter informatie.
André Meiberg gaat het bestuur verlaten. Arend Eikelboom en Wim Bosch
nemen zijn taken over. Theo Logtenberg stopt met zijn activiteiten voor
Dahliaproat. André en Theo: Hartelijk dank voor jullie inzet. En Arend en
Wim wensen wij veel succes toe.
Agenda Jaarvergadering :
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Bel de redaktie: Jannie Brinkhuis 371505, Angela Kemper 372057
of Pauline Kiekebosch 372280
Of deponeer dit strookje bij een van hen in de brievenbus.
Mijn idee: ………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………….………..…
Mijn naam: …………….…………

Mijn tel.nr: ……………..

1. Opening
2. Terugblik op 2005
3. Financieel jaarverslag
4. Corsobuurt i.o., notariële akte
5. Aansprakelijkheidsverzekering
6. Vooruitblik op 2006
7. Bestuursveranderingen
8. Rondvraag en sluiting

Wij willen u vriendelijk verzoeken de meegezonden stukken bij de
Dahliaproat mee naar de vergadering te nemen! Tot 7 april.
Diny en Marian
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7 april:
10 april:
22 april:

Jaarvergadering
Start wagenbouw
Dahlia’s poten (bij redelijk weer)
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Even voorstellen: Wim Bosch en Arend Eikelboom. Wij starten het komende
dahliaseizoen in de wagenbouwcommissie. Samen nemen wij deze taak over
van André Meiberg. Wij hebben dit jaar een nieuwe wagen gekocht, een
prachtige wagen waarvan de maquette te zien is op de komende jaarvergadering. Zoals ieder jaar moet er ook nu weer veel werk verzet worden.
We starten hiermee op maandag 10 april om 19.30 uur , als vanouds in de
schuur bij van de Vegt. Wij hopen op een goede opkomst en een prettige
samenwerking.
Wim en Arend

)

# "

Op uitnodiging van het centrale wagenbouwerscomité heeft de heer
Schuurman van Rabobankverzekeringen op 30 november zijn visie gegeven
op verzekeren in verband met corsoactiviteiten.
Belangrijk zijn:
1 Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders: in geval van
calamiteiten\ernstige ongelukken kunnen bestuursleden persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld door (de verzekering van) het slachtoffer.
Denk aan wagenbouw, veldwerkzaamheden en jaarfeest.
Oplossing:
A. organisatievorm kiezen die persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders
beperkt (notarieel vastleggen)
B inschrijven in Kamer van Koophandel.
C een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
2 Ongevallenverzekering: niet verplicht, geeft beperkte uitkering ineens in geval
van blijvende invaliditeit of overlijden.
3 Waardevolle goederen: alleen verzekeren indien duizenden euro’s waard
4 Gebruik gevaarlijke stoffen: eventuele milieuschade dekken.
5 Lenen van machines en werktuigen: check of schade aan anderen is gedekt
als de machine niet voor de normale doeleinden wordt gebruikt en of door
derden wordt bediend.
Vrijwilligers die helpen bij het corsowerk zijn altijd aanwezig op eigen
risico en aansprakelijkheid!
Theo Logtenberg
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HERHAALDE OPROEP!!! Begeleiding gezocht voor de jeugdwagen.
Dit jaar zullen Pauline en Diny stoppen met de begeleiding. Wel willen ze de
nieuwe begeleiders dit jaar nog inwerken. Wie lijkt het leuk om op een andere
manier bij het corso betrokken te zijn en met en voor onze jeugd een leuke
wagen te maken? De jeugd heeft toch de toekomst? Bel gerust voor
informatie. Tel. Pauline: 372280 Diny: 371927
Pauline en Diny
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Volgens Wim Grootenhuis en Derk Jan Goos hebben de knollen ook dit jaar
weer prima overwinterd in de kuikenschuur van Van de Vegt. Ook mogen we
weer gebruik maken van het land van dhr. Kiekebosch aan de Binnenweg en
Teddy Hollegien zal het land weer ploegen. Bij redelijk weer gaan we poten
op zaterdagochtend 22 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. ‘Bie goed
weer en een goed humeur komme wie een heel end!’
Graag even bij mij opgeven dat je komt.
Annie en haar mannen

Nieuw in onze buurt:
Sinds 15 augustus 2005 wonen Melchior Bauman en Anouk Dros op
Dijkweg 4. Ze komen uit Witharen. Melchior is kandidaat deurwaarder en
Anouk heeft een communicatie- en marketingbureau in Emmen. Hun
hobby is de fokkerij van springpaarden, marathon mensport en dressuur.
Ook hebben ze nog 10 blauwe Texelaars met lammetjesn en hond ‘Natal’.
Melchior en Anouk: Welkom in onze buurt en veel geluk aan de Dijkweg.
25 jaar getrouwd: Diny en Taeke Woudsma , op 29 januari 2006:
Alsnog van harte proficiat!

