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Henk Grootemarsink 
 

Henk woont op Hoenderweg nr. 3 
Zijn grote hobby is ‘fjordenpaarden’, en hij heeft er twee 

 Hij fokt er mee en gaat ermee naar de keuring 
Zijn paarden zijn licht Isabel  

En de kenmerken van deze paarden zijn: 
Ze hebben een aalstreep en wildkleurstrepen op de benen 

En de manen worden in een boog geknipt 
Het zijn o.h.a. rustig en gemakkelijke dieren 

De fjordenpaarden werden als 1e gechipt 
Daarvóór kregen ze een brandmerk 

 
Henk, veel succes en plezier met je hobby! 
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Voorzitter:   Diny Woudsma 372398 
Vice-voorzitter  Marian Hollegien 372534 
Penningmeester/secretaris Irma Gerritsen  373127 
Wagenbouwcommissie:  Arend Eikelboom 372608 
    Wim Bosch  373114 
Dahliaveld:   Annie Hulzebosch 371683 
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Bel of mail de redactie: 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 4 augustus kan iedere buurtbewoner weer volop meewerken op onze 
plakdagen 2007.  Alle hulp is welkom op:  
Zaterdag 4 augustus om 9.00 uur: inrichten van de schuur. A.u.b. kabelhaspels 
en bouwlampen e.d. meebrengen! 
Zondagmiddag 5 augustus om 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 6 augustus 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 7 augustus 07.00 uur: pellen, inlijmen en plakken. Als de wagen naar 
buiten is, helpen een aantal mensen buiten met de afwerking. De overigen 
ruimen samen de schuur op.  Optocht: 19.00 uur. 
Donderdag 9 augustus 10.00 uur: verder opruimen schuur, indien nodig, en 
napraten onder het genot van een kop koffie. 
Wij willen iedereen er 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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Het werken aan de wagenbouw verloopt voorspoedig. Het laswerk is bijna 
klaar. De wagen moest behoorlijk aangepast worden in de hoogte i.v.m. de 
maximale hoogte van 6 meter. Binnenkort gaan we de wagen een keer 
opbouwen om te kijken of dit exact gelukt is. Omdat we de wagen kaal 
opgehaald hebben is er nu nog veel werk om deze te beplakken met kranten. 
Voor deze werkzaamheden zijn we nog veel hulp nodig, zoals jullie al eerder 
hebben gelezen in een bijlage bij de Lemelervelder. Tot nu toe was de 
opkomst nog niet erg groot. Daarom doen wij alsnog een oproep!!!!!!! Kom op 
maandagavond 19.30 uur of op woensdagmorgen 9.00 uur naar de wagen om 
eens een handje te helpen. Alle hulp is welkom, ook van de jongeren onder 
ons. Breng zoveel mogelijk oude Lemelervelders mee, want deze plakken 
goed en de wagen wordt er stevig van. Dit mogen ook witte vellen printer-
papier zijn. Hier hebben we nog veel van nodig! Verder hebben we mensen 
nodig die de bamboestokken gaan beplakken met blad van de dahlia's. Dit kun 
je van tevoren al doen (eventueel thuis), dus wat klaar is, is klaar. De planning 
is om hier begin juli mee te starten. Voor de exacte datum kun je eventueel 
contact opnemen met 1 van de wagenbouwers.  
                     

        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. Datum 
volgt nog. 

    Het bestuur 
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Zoals inmiddels bekend is, is het thema van de jeugdwagen dit jaar ‘de 
familieschommel’. Ook hier kunnen we nog meer hulp gebruiken. Er wordt aan 
de jeugdwagen gewerkt op maandagavond vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.00 
uur, waarbij we nog jongeren kunnen gebruiken die helpen met het papier-
maché plakken Bij de jeugdwagen lopen dit jaar alleen meisjes mee. De kleding 
is klaar. Voor de jongens is er de mogelijkheid om met de grote wagen mee te 
lopen.  
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De dahlia’s van Dalmsholte staan er prima bij. De palen zijn inmiddels gezet, 
Nu kunnen de steundraden getrokken worden, mocht U hier overdag tijd voor 
hebben dan kunt U contact opnemen met Wim Grootenhuis (372017). De 
planten zetten al erg veel knoppen. Daarom zijn we begonnen met het 
afplukken van de knoppen . Hiervoor kunnen we ook een aantal heren/dames 
gebruiken die op dinsdagavond hiermee komen helpen op ons veld aan de 
Binnenweg. We beginnen om 19.00 uur. 
                                                                                                                   Annie 
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We moeten alles op alles zetten om het papier-maché op de wagen te krijgen. 
Tot nu toe was er te weinig opkomst op de woensdagochtend. Om de klus toch 
af te krijgen lassen we een extra ochtend in om met z’n allen te gaan plakken: 
nl. Zaterdagochtend  14 juli, vanaf 9.00 uur.  Komt allen!!!  
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Nieuw in onze buurt: 
Albert en Ineke Pullen-Dijk wonen sinds juli 2006 met hun kinderen 
Geesje, Gerjan, Prude, Dianne en Arjen op Dijkweg nr. 1. Ze komen uit 
Hasselt, maar Ineke is hier geboren op de boerderij. Albert is leraar en 
geeft maatschappijleer. Ineke werkt als ambulant woonbegeleidster. Ze 
genieten van de ruimte en het vrije uitzicht in Dalmsholte. Familie Pullen: 
Welkom in onze buurt. 
40 jaar getrouwd:  Dhr. en Mw. Zemmelink, op 28 april 2007 
25 jaar getrouwd:  Theo en Tonny Logtenberg, op 13 mei 2007 
Getrouwd:  Johanna v.d. Vegt en Rob Zoetekauw, op 8 juni 2007 
Alle bruidsparen alsnog van harte proficiat! 
Geboren: op 12 februari, Glen, dochter van Henk Zemmelink en Elonca 
van der Veen. 
Geslaagd: Ester Berghuis, Herbert Dijk (HAVO), Gerben Grootemarsink, 
Kyra Valk, Erik Linthort, Rik Slotman (VMBO), Arjan Grootemarsink 
(VWO), Pieter Dijk (Groene Welle) 
 


