Brigitte Hollegien
Brigitte woont op Dalmsholterdijk nr. 16
Haar grote hobby is: Spinning
Spinning is fietsen op een soort hometrainer op muziek
Het is goed voor de conditie
Het is wel intensief, maar geeft veel energie
Brigitte heeft 8 jaar in Dalfsen spinning gedaan
En 1 jaar in Lemelerveld
Ze heeft nu een cursus gevolgd en mag les geven
Dit doet ze in Lemelerveld aan het Kroonplein
Boven voormalig fietsenwinkel Bike Life
Er zijn ongeveer 20 fietsen voor één groep
De 1e keer mag je vrijblijvend kijken of meedoen.
Brigitte, heel veel succes en plezier met het spinnen!

Voorzitter:
Vice voorzitter
Penningmeester/secretaris
Wagenbouwcommissie:
Dahliaveld:

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

372398
372534
373127
372608
373114
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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Het corsojaar 2006 is weer gezellig en succesvol verlopen. Voor het eerst zijn
we op zondagmiddag al begonnen met plakken. De opkomst was gelijk goed
en doordat er brood kon worden gegeten, bleven de mensen in de schuur. Ook
was er tijdens de plakdagen veel jeugd aanwezig die hard heeft gewerkt: zij
waren onmisbaar. Onze complimenten! Zoals we gewend zijn was de catering
weer prima verzorgd. We hopen dat de dames niets over gehouden hebben aan
de valpartijtjes, veroorzaakt door een verborgen kuil onder het zeil. Een kleine
domper vormde de gigantische regenbui tijdens de opbouw van de grote
wagen, dinsdagmiddag, vlak voor het corso. Maar toen de wagens eenmaal
wegreden waren we allen trots op het resultaat: Onze grote wagen ‘Indian
Power’ en onze ‘indianen-jeugdwagen’ zagen er prachtig uit. Tijdens de
optocht werden de wagens begeleid door prachtig uitgedoste indianen uit
Dalmsholte. De prijsuitreiking was dit jaar super spannend. We zagen ons
harde werken beloond met een 2e prijs voor de jeugdwagen en een 6e prijs
voor de grote wagen. Het is mooi zoals de buurten elkaar afwisselen in het
klassement. Wij zijn er zeer over te spreken dat alles weer zo goed is verlopen
tijdens en na de optocht!
Iedereen hartelijk bedankt voor je inzet. Op de feestavond zullen we er samen
een biertje op drinken.
Diny en Marian
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25 oktober:
27/28 oktober:
3 november:
11 november:
7 augustus 2007:

Kindermiddag (14.00 uur)
Actie “Wees wijzer met uw oud ijzer”
Feestavond
Dahlia’s rooien (9.00 uur)
Dahliacorso Lemelerveld
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In Beltrum is een nieuwe wagen gekocht. Het onderwerp is: Samurai.
Het is een uitbeelding van 2 Japanse vechters. Een mooie open wagen.
Je kunt de wagen alvast bekijken op www.bloemencorsobeltrum.nl.
Wim en Arend

+

! #

!

#

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. Op
vrijdag 27 oktober en zaterdagmorgen 28 oktober kan alles gebracht worden
bij v.d. Vegt.
Het bestuur
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St. Festiviteiten en St. Tent en de wagenbouwcommissies hebben de
wagenbouwgroepen de vraag gesteld of het wenselijk is om het corso te
verplaatsen van de dinsdag- naar de woensdagavond. De feestweek wordt dan
mogelijk gehouden van woensdag tot en mét zondag. Ik wil graag van iedereen
een reactie hoe je hierover denkt. Het hangt o.a. van de wagenbouwgroepen af
of het door zal gaan. Je reactie kun je mondeling of schriftelijk geven. Het mag
ook per e-mail (t.woudsma@wanadoo.nl)
Diny
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Er wordt intussen niet meer geplukt op het veld. Op zaterdag 11 november
gaan we de knollen rooien. Kom als je kunt, want vele handen maken licht
werk. We beginnen om 9.00 uur. Voor koffie wordt gezorgd, en na het harde
werken staat een koel biertje klaar…
de Veldploeg
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-Van de penningmeester:
Degene die de contributie voor 2006 nog niet betaald heeft: graag overmaken.
-Van de voorzitter: Als je e-mail hebt, wil je dan je e-mail adres aan mij
doorgeven? (t.woudsma@wanadoo.nl)
-Van de bloemencommissie Lemelerveld:
Wie wil Ina Morrenhof helpen om gegevens in de computer te verwerken?
Wie wil helpen in de schuur bij Kogelman? Opgeven bij Diny Woudsma.
-Wil iedereen vanaf nu de Lemelervelders bewaren voor het plakken van het
papier maché op de wagen van 2007? Het plakken met de Lemelervelders is
zeer goed bevallen.
-Wie heeft per ongeluk na de plakdagen de verkeerde bouwlamp meegenomen? Het is een kleine bouwlamp, bevestigd op een stuk hout. S.v.p.
contact opnemen met Henk Groote Marsink. Tel. 372771
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Ook afgelopen corso is er door de kinderen weer met veel plezier geplakt aan de
jeugdwagen. Dit was het laatste jaar dat wij de jeugdwagen begeleid hebben.
We willen alle kinderen dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en
enthousiasme gedurende de afgelopen jaren. Voor 2007 is er al weer een nieuwe
jeugdwagen gekocht: de familieschommel.
Pauline en Diny

Getrouwd: Henriëtte Brinkhuis en Erwin Laarman zijn in het huwelijksbootje gestapt op 30 september 2006.
Henriëtte en Erwin: van harte proficiat en veel geluk!
Geslaagd: Rob Logtenberg: HBO Voedingsmiddelen technologie
Femke Jansen: Hoger Hotel Onderwijs.
Femke gaat de komende maanden gelijk de wereld rond:
Ze gaat 4 maanden varen op de Holland Amerika Lijn, een
luxe cruise schip.

