Willard Gerritsen
Willard woont aan de Vilstersedijk op nummer 18
Een van zijn hobby’s is het maken van website’s
Het ontwerpen van een website gebeurt met een
speciaal daarvoor gemaakt programma
Er wordt een lay-out gemaakt met allerlei besturingselementen
en een mooie grafische opmaak
Als de website af is, kun je hem publiceren
op het Internet
Voor onze Corsobuurt heeft Willard ook een website gemaakt:
www.dalmsholte.net
Op de website zijn o.a. te vinden: nieuws en activiteiten,
foto’s en dahliaproat
Een echte aanrader om eens een kijkje te nemen!

Voorzitter:
Vice voorzitter
Penningmeester/secretaris
Wagenbouwcommissie:
Dahliaveld:

Diny Woudsma
Marian Hollegien
Irma Gerritsen
Arend Eikelboom
Wim Bosch
Annie Hulzebosch
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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 jaar is inmiddels weer een eind gevorderd en de jaarvergadering is achter
de rug. De notulen van de jaarvergadering van 9 maart worden met deze
dahliaproat meegestuurd. In de jaarvergadering hebben we kort teruggekeken
naar vorig corsojaar. Met een 6e en 2e prijs hebben we in 2006 een prima
resultaat behaald. De feestavond was afgelopen jaar in de manege van de
familie Ogink en was wederom super gezellig. De accommodatie leende zich
goed voor een buurtfeest. De demonstratie met paarden in de manege en het
ringsteken pasten geweldig bij het thema “Country en Western”. Ook de
kinderen hebben genoten op de kindermiddag bij de Flierefluiter. Afgelopen
jaar hebben Pauline en Diny voor het laatst de jeugd begeleid bij de
jeugdwagen. We danken hen hartelijk voor hun jarenlange inzet voor de jeugd.
Zoals in de vorige dahliaproat is vermeld, wordt onderzocht door een
werkgroep van de Stichting Festiviteiten om in kaart te brengen of het
wenselijk is om het corso te verplaatsen naar een andere dag. Dit jaar zal het
dahliacorso nog als vanouds op dinsdagavond zijn, en wel op: 7 augustus.
Verder heeft Willard Gerritsen het initiatief genomen om een website te
maken voor onze corsovereniging. Het adres is: www.dalmsholte.net
Diny en Marian
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16 april:
21 april:
28 april:
9 mei:
5/6/7 augustus:
7 augustus:

Start wagenbouw
Dahlia’s poten (bij redelijk weer)
Reservedatum dahlia’s poten
Start papier plakken
Plakdagen
Dahliacorso Lemelerveld
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De nieuwe wagen “Samurai” is een uitbeelding van 2 Japanse vechters. Het is
een mooie wagen. De wagen is waarschijnlijk te hoog, dus er moet nog een
hoop werk verzet worden om hem op maat te maken. We starten hiermee op
maandagavond 16 april om 19.30 uur, als vanouds in de schuur bij de
familie Van de Vegt aan de Vilstersedijk. De eerste weken zijn we nog druk
met de bouw van de wagen. Daarna beginnen we zo snel mogelijk met papier
plakken (papier mache). We willen hiermee beginnen op woensdagmorgen
9 mei, van 9.00 - ± 11.30 uur. Vervolgens willen we iedere woensdagmorgen
gaan papier plakken. Ieder uurtje dat je komt helpen is welkom! Daarnaast kan
er ook geplakt worden op de maandagavond. Vorig jaar was er gebrek aan verf
voor het inkleuren van de wagen, dus: Bewaar al uw verf-resten en breng deze
mee naar de schuur.
Wim en Arend
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-Van de voorzitter: Als je e-mail hebt en je hebt dit nog niet doorgegeven, wil
je dit dan alsnog doen? (t.woudsma@wanadoo.nl)
-Wil iedereen de Lemelervelders bewaren voor het plakken van het papier
maché op de wagen van 2007? Tevens graag verf-resten sparen.
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Het verkopen van de loten door onze buurt is vorig jaar niet echt soepel
verlopen. Het is moeilijk om hiervoor mensen te vinden. Tijdens de
jaarvergadering hebben we daarom besloten dat ieder gezin 10 loten neemt, en
deze zelf probeert te verkopen. Dit is op vrijwillige basis, en wat je niet kunt
verkopen kan teruggebracht worden. Voor het verkopen van de loten in
Lemelerveld zoeken we nog enkele vrijwilligers.
Het bestuur
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De knollen zijn ook dit jaar de winter goed doorgekomen. 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 21 april. (reservedatum: 28 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. Wim Grootenhuis en Derk Jan Goos krijgen bij de schoffelploeg
ondersteuning van Jan Hulsman bij de zwaardere werkzaamheden.
Annie
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Afgelopen corsojaar is de jeugdwagen begeleid door Pauline Kiekebosch en
Diny Berghuis. Na vele jaren zijn zij er mee gestopt. Helaas hebben we nog
niemand bereid gevonden om tijdens de plakdagen de jeugd te begeleiden bij
het plakken. Er is een nieuwe jeugdwagen: “de familieschommel”. Voor de
kinderen die mee zullen lopen met de jeugdwagen is de kleding al klaar.
Het bestuur

- Ine Gerritzen en Ella Messing regelen dit jaar nog de bloemenpluk en de
koffie. Na dit jaar zullen zij hiermee stoppen. Wie wil dit van hen overnemen?
- Wie wil er 1 avond helpen met het verkopen van loten in Lemerveld. Dit doe
je met z’n tweeën. Opgeven bij Mirjan Bosch. (tel. 373114)
- Gevraagd: Voor het verkrijgen van de licentie voor mijn opleiding “touchpro” zoek ik vrijwilligers die een gratis stoelmassage willen ondergaan.
Stoelmassage is een drukpuntmassage die over de kleding heen wordt
gegeven. Het is een verkwikkende en ontspannende massage die lichaam en
geest in balans brengt. Een stoelmassage duurt ongeveer 20 minuten.
Bel vrijblijvend voor een afspraak. Tel. 0572-372748. Damiaan Messing

Verhuisd: Mw. Elzinga en Mw. Wiersma (Vilstersedijk 14) zijn naar
Heino verhuisd.

