Elsemiek Groot Koerkamp
Elsemiek woont op Brandweg nr. 13a
Haar grote hobby is: Waterpolo
Bij waterpolo spelen 2 teams van 7 personen
een balspel in het water (net als bij voetbal)
De bal mag met 1 hand aangeraakt worden,
Het is veel heen en weer zwemmen
Een wedstrijd duurt 4 keer 5 minuten (4 periodes)
Met steeds 2 minuten rust ertussen
Elsemiek speelt nu 2 jaar in meisjes A (jeugd onder de 16)
Bij ‘het Ravijn’te Nijverdal
Bij de districtskampioenschappen is het team van Elsemiek
1e van Overijssel en Gelderland geworden. En 5e van Nederland
Elsemiek, veel plezier en succes met je hobby!
Voorzitter:
Vice voorzitter
Penningmeester/secretaris
Wagenbouwcommissie:
Jeugdcommissie:
Dahliaveld:

Diny Woudsma
Marian Hollegien
Irma Gerritsen
Arend Eikelboom
Wim Bosch
Dinie Berghuis
Annie Hulzebosch

372398
372534
373127
372608
373114
371927
371683
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Bel of mail de redaktie: Angela Kemper 372057 (doekemp@hetnet.nl) of
Pauline Kiekebosch 372280 (pauline.kiekebosch@hetnet.nl)
Jannie Brinkhuis 371505
Of deponeer dit strookje bij een van hen in de brievenbus.
Mijn idee: ………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………….………..…
Mijn naam: …………….…………

Mijn tel.nr: ……………..
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Nog enkele weken geduld, dan is het weer zover. De grote wagen en
jeugdwagen zijn bijna klaar om met dahlia’s beplakt te worden. Vanaf
zaterdag 29 juli kan iedere buurtbewoner weer volop meewerken op onze
plakdagen 2006. Alle hulp is welkom op:
Zaterdag 29 juli om 9.00 uur: inrichten van de schuur. A.u.b. kabelhaspels en
bouwlampen of zo meebrengen!
!Zondagmiddag 30 juli 15.00 uur: bloemen plukken. Daarna start van pellen
en inlijmen van de bloemen in de schuur en beplakken van de wagen, met
koffie en brood erbij.
Maandag 31 juli 07.00 uur: pellen, inlijmen en plakken. Ook familieleden,
vrienden en kennissen zijn van harte welkom. Vergeet niet je mesje, schaar en
-voor uw kinderen- een plastic beker mee te brengen. Alles met uw naam
erop! Wij zorgen weer voor koffie, thee, ranja en brood. Kom zoveel mogelijk
op de fiets, want er is beperkte parkeerruimte. Er is begeleiding bij de
jeugdwagen van 8.00 – 17.00 uur (dinsdag tot 14.00 uur)
Dinsdag 1 augustus 07.00 uur: pellen, inlijmen en plakken. Als de wagen naar
buiten is, helpt een aantal mensen buiten met de afwerking. De overigen
ruimen samen de schuur op. Optocht: 19.00 uur.
Donderdag 3 augustus 10.00 uur: verder opruimen schuur, indien nodig, en
napraten onder het genot van een kop koffie.
Wij willen iedereen er nogmaals op attenderen dat vrijwilligers die helpen
bij het corsowerk altijd aanwezig zijn op eigen risico en
aansprakelijkheid. (zie Dahliaproat 2006-01)
Vrijkaartjes zijn tijdens de plakdagen in de schuur af te halen bij Diny
Woudsma. We hopen op een grote opkomst tijdens de plakdagen en de
bekende prima sfeer. Tot ziens bij de corsowagens: Schuur fam. v.d. Vegt,
Vilstersedijk 9.
Diny en Marian
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Omdat we besloten hebben de titel van de wagen van Religie te veranderen in
Indian Power, moeten we zelf bouwen. De levensboom achter op de wagen is
gesloopt en daar komt nu een totempaal voor in de plaats. Deze moet dus ook
helemaal beplakt worden met papier maché, waar intussen mee is begonnen.
De indianenkoppen midden op de wagen blijven hetzelfde. De adelaar voor op
de wagen hebben we ook aan moeten passen, omdat we de vleugels niet mooi
vonden staan. Er is dus nog veel werk te doen en daarom doen we er af en toe
een extra avond of zaterdag bij, zodat de wagen op tijd klaar is voor het corso.
Met muziek en figuranten erbij wordt het vast een mooi geheel.
Wim en Arend
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Ook dit jaar houden we weer onze jaarlijkse oud ijzer actie. Steun onze clubkas
en bewaar uw ijzer, koper, aluminium enz. voor de oud ijzer inzameling. Datum
volgt nog.
Het bestuur
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HERHAALDE OPROEP: Begeleiding gezocht voor de jeugdwagen vanaf
2007!!!
Het jaar 2006 is voor ons de laatste keer dat wij de jeugd begeleiden bij het
maken van de jeugdwagen en tijdens de plakdagen. We zijn inmiddels met de
bouw van de jeugdwagen een heel eind op weg en hebben hierbij hulp gekregen
van enkele jongens. Maar we kunnen natuurlijk altijd nog meer hulp gebruiken.
De jongens kunnen het natuurlijk niet alleen en het zou dan ook fijn zijn als er
een vader zou komen om ze te helpen. Er wordt aan de jeugdwagen gewerkt op
maandagavond vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. Het thema van de
jeugdwagen is “Indianen”. We zijn daarom op zoek naar indianenkleding die de
jeugd tijdens de optocht aan kan doen. Heeft u thuis nog indianenkleding liggen,
wilt u dat dan aan ons doorgeven. Dan kunnen wij inschatten hoeveel kinderen
er met de jeugdwagen mee kunnen lopen tijdens de optocht.
Pauline en Diny

De dahlia’s van Dalmsholte staan er prima bij. De palen en steundraden staan
er al langs. Het onkruid is met het warme weer goed in de hand te houden.
Wel hebben we moeten sproeien i.v.m. de droogte. Ook is tegen luizen
gespoten. De planten zetten al erg veel knoppen. Daarom is vorige week al
begonnen met het afplukken van de knoppen. Dit om het uitstoelen te
bevorderen en voor de plakdagen verzekerd te zijn van veel prachtige dahlia’s.
Annie en haar mannen

Als bijlage in deze dahliaproat vindt u een overzicht met de Bloemencorso’s
van 2006. Na het corso in Lemelerveld gaan we vrolijk verder met het plukken
van dahlia’s voor de andere corso’s. Daarnaast als bijlage het Verslag van de
Jaarvergadering corsobuurt Dalmsholte op 7 april j.l.

Nieuw in onze buurt:
Op Langsweg 32 wonen sinds januari 2006: Ronny Bosch en Paulien
Bosch-Hogenkamp. Ze komen uit Oudleusen. Ronny is bouwvakker en
Paulien is vertegenwoordiger voor fokgelten. Ze houden erg van dieren
want ze hebben 6 pony’s, 7 schapen, 3 honden, 4 poezen, een paar
krielkippen met haan en 1 kuikentje. Ze zijn nu druk met een nieuwe
schuur en daarna gaan ze nog een nieuw huis bouwen. Ronny en Paulien
zijn hier komen wonen omdat ze hier veel ruimte hebben en het bos is
lekker dichtbij om met de ponykar te gaan rijden. Ronny en Paulien: Veel
geluk op jullie stekkie aan de Langsweg en welkom in onze buurt.
50 jaar getrouwd: Mans en Mina Noordkamp-Nijkamp,
op 10 april 2006.
Getrouwd: Chantal Ogink en Remco Hekkert, op 2 juni 2006
Richard Goos en Ruth Jonkman, op 7 juli 2006
Alle bruidsparen alsnog van harte proficiat!
Geslaagd: Marije Valk (Atheneum), Lisanne Gerritzen (HAVO), Danny
Kiekebosch, Meike Eikelboom en Sander Logtenberg (VMBO)

