Annie Hulsink
Annie woont op Hoenderweg nr. 8
Haar grote hobby is: schilderen
Ze is begonnen begin jaren tachtig
met “hinderloop”schilderen
Vervolgens heeft ze landschappen geschilderd,
melkbussen en kolenkitten
In het begin schilderde ze veel met olieverf
Vanaf 1995 maakt Annie vooral aquarelen acrylschilderingen
De schilderijen van Annie zien er prachtig uit
Annie, nog heel veel plezier met je hobby!

Voorzitter:
Vice-voorzitter
Penningmeester/secretaris
Wagenbouwcommissie:

Diny Woudsma
372398
Marian Hollegien
372534
Irma Gerritsen
373127
Arend Eikelboom
372608
Wim Bosch
373114
Dahliaveld:
Annie Hulzebosch 371683
Website Corsobuurt Dalmsholte: www.dalmsholte.net
-------------------------------------------------!
"
# "
#$%&
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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De plakdagen van 2007 zijn weer gezellig en goed verlopen. We zijn weer op
zondagmiddag begonnen met plakken. Misschien juist daardoor zijn we
redelijk relaxed van start gegaan met pellen en plakken, waardoor we op
dinsdag toch nog in tijdnood kwamen. Het is jammer dat we daardoor op het
eind de bloemen er wat minder secuur op hebben geplakt. Het op elkaar zetten
van de onderdelen bleek ook meer tijd te kosten dan van tevoren was
ingeschat. Toen de wagen eenmaal in beweging kwam bleek al, voordat deze
het weiland uit was, dat we een lekke band hadden. Wat een pech! Toch
kwamen we op tijd bij de sporthal aan. De lekke band bleek niet meer te
kunnen worden gerepareerd, maar door koelbloedig optreden van André
Meiberg en Tonny Hollegien hebben we toch de optocht uit kunnen rijden:
heren, bedankt! Tezamen met de figuranten was het een prachtig gezicht om
onze wagen met Samurai strijders in de optocht te zien rijden. Het leverde ons
een mooie 5e plek op. Vorig jaar hadden we de 6e plek, dus Dalmsholte heeft
het al weer beter gedaan. Aan de kinderwagen is ook dit jaar weer met veel
inzet gewerkt onder enthousiaste leiding van Meike en Liza Eikelboom en
Miriam Bosch. Ook deze wagen was in de optocht, tezamen met de meisjes in
de roze jurkjes, een vrolijk gezicht. Wij zijn er zeer over te spreken dat alles
weer zo goed is verlopen tijdens de plakdagen. Natuurlijk ook weer mede
dankzij de dames van de catering die ons wederom prima hebben voorzien van
ons natje en droogje. Iedereen hartelijk bedankt voor je inzet. Op de
feestavond zullen we er samen een biertje op drinken.
Diny en Marian
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3 oktober:
5 oktober:
27 oktober:
10 november:

Kindermiddag (13.30 uur)
Feestavond (20.30 uur)
Actie “Wees wijzer met uw oud ijzer” (ochtend)
Dahlia’s rooien (9.00 uur)

"

*

-

Omdat we donderdag na het corso een prima opkomst hadden om de schuur op
te ruimen, kunnen we nu weer met een schone lei beginnen. We hebben een
nieuwe wagen gekocht in Beltrum. Het onderwerp is "OP STELTEN". Het is
een mooie wagen met vogels erop die lange poten hebben "stelten" De vogels
vormen een muziekband die de boel op stelten zet. Dus volgen jaar:
DALMSHOLTE OP STELTEN.
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. Op
zaterdag 27 oktober. De hele ochtend kan alles gebracht worden bij v.d. Vegt.
Het bestuur
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Voor de jeugd hebben we een leuke wagen gekocht in Winterswijk. Een
postduif met een grote enveloppe, flessenpost en e-mail. Daar gaan we dus
weer eens iets leuks van maken. Wij Meike en Liza willen alle kinderen
bedanken voor de gezellige dagen in de schuur. We hopen dat jullie er volgend
jaar weer bij zijn om de wagen te beplakken met bloemen. Dan maken we er
weer een swingende boel van en gaan we de boel mooi OP STELTEN zetten.
Meike en Liza
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Feestavond
De jaarlijkse feestavond van de corsobuurt Dalmsholte wordt gehouden op
vrijdag 5 oktober a.s.
Ook dit jaar wordt de feestavond gehouden bij de familie Ogink in de kantine
van de manege "de Alexhoeve" aan de Brandweg. De avond begint om 20.30
uur en we hopen op een grote opkomst.
I.v.m. de organisatie moet iedereen zich z.s.m. opgeven.
Dit graag opgeven bij Diny Woudsma bij voorkeur per email :
t.woudsma@wanadoo.nl
of per tel. 372398

Kindermiddag
De jaarlijkse kindermiddag wordt gehouden op woensdagmiddag 3 oktober
a.s. We willen die middag beginnen om 13.30 uur.
Wat we gaan doen blijft een verrassing. Maar jullie zijn allemaal welkom.
Deze middag is bestemd voor kinderen van de basisschool. We komen ook die
middag samen bij de familie Ogink aan de Brandweg. Doe geen nieuwe kleren
aan en eventueel laarzen.
I.v.m. de organisatie moet iedereen zich
z.s.m. opgeven.
Dit graag opgeven bij Diny Woudsma bij voorkeur per email :
t.woudsma@wanadoo.nl
of per tel. 372398

We hebben dit jaar veel bloemen kunnen plukken voor andere corso’s. De
opbrengst was goed. Er wordt intussen niet meer geplukt op het veld. Op
zaterdag 10 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

25 jaar Getrouwd: Wim en Ineke Groot Koerkamp, 1 september 2007
Bruidspaar, alsnog van harte gefeliciteerd!
90 Jarige:
Mw. M. Kieftenbeld-Maatman, Brandweg 5, wordt
op 17 september 2007 90 jaar. Van harte proficiat!

