De hobby van:
Carla Soesman
Carla woont aan de Vilstersedijk op nummer 12
Haar grote hobby is het maken van kaarten
Ze doet dit al ongeveer 10 jaar
De technieken die ze gebruikt zijn:
borduren, knip/plakwerk, kleuren
en ook maakt ze 3 Dimensionale kaarten
Ze maakt kaarten voor diverse gelegenheden, zoals
geboorte, verjaardag, Kerst, ziekte, etc.
Om één kaart te maken is Carla soms vele uren bezig
Vooral in de geborduurde kaarten gaat veel tijd zitten
Voor haar is het een ontspannende hobby
Carla, nog veel plezier met je hobby!
Heb je vragen of ideeën, bel ons!
Voorzitter:
Paulien Bosch
370685
Vice voorzitter:
Diny Woudsma
372398
Penningmeester/secretaris: Irma Gerritsen
373127
Wagenbouwcommissie:
Arend Eikelboom
372608
Wim Bosch
373114
Dahliaveld:
Jan Hulsman
371380
Website Corsobuurt Dalmsholte: www.dalmsholte.net

-------------------------------------------------Ideeën voor ‘Dahliaproat’, suggesties voor ‘Ken je buurt!’
(jubileum, huwelijk, geslaagd, pensioen, ziek, enz.)?
Bel of mail de redaktie: Angela Kemper 372057 (doekemp@hetnet.nl) of
Pauline Kiekebosch 372280 (pauline.kiekebosch@hetnet.nl)
Of deponeer dit strookje bij een van hen in de brievenbus.
Mijn idee: ………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………….………..…
Mijn naam: …………….…………

Mijn tel.nr: ……………..

2008 – nr. 1

Hallo buurtbewoners
Het jaar is inmiddels weer een eind gevorderd en de jaarvergadering is achter
de rug. De notulen van de jaarvergadering van 22 februari worden met deze
dahliaproat meegestuurd. In de jaarvergadering hebben we kort teruggekeken
naar vorig corsojaar. De plakdagen zijn weer gezellig en goed verlopen.
Ondanks wat tijdnood en een lekke band waren we weer net op tijd op het
startterrein. Met twee maal een 5e prijs hebben we ook in 2007 een aardig
resultaat behaald. De feestavond was afgelopen jaar in de manege van de
familie Ogink en onze talenten in de buurt waren weer goed vertegenwoordigd. Het was wederom super gezellig. De kinderen hebben ook genoten op de
kindermiddag. Ook hier waren supertalentjes te zien en te horen in de
playbackshow. Binnen het bestuur hebben er enkele wisselingen plaats
gevonden. Er is een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Paulien
Bosch. Marian is gestopt als vice-voorzitter en Diny zal Paulien nog een jaar
inwerken/ondersteunen. Annie is gestopt met het dahliaveld en ook zijn Ine
Gerritzen en Ella Messing gestopt met het regelen van het plukken van de
bloemen. Jannie Brinkhuis is gestopt met dahliaproat vanwege haar
verhuizing. Allen hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet. Dit jaar zal het
dahliacorso nog als vanouds op dinsdagavond zijn, en wel op: 5 augustus.
Paulien en Diny

Agenda
7 april:
21 april:
28 april:
3/4/5 augustus:
5 augustus:

Start wagenbouw
Dahlia’s poten (bij redelijk weer)
Reservedatum dahlia’s poten
Plakdagen
Dahliacorso Lemelerveld

Kijkje in de schuur

Uut ’t veld

Het thema voor de nieuwe wagen van 2008 is: DALMSHOLTE OP
STELTEN. Op de wagen staan vogels die een muziekband vormen en de boel
op stelten zetten. Het is de bedoeling dat we maandag 7 april om 19.30 uur
starten met het klaar maken van de wagen. We willen graag een draaiplateau
maken en daarom zoeken wij mensen die hier mee kunnen helpen of
adviseren. Wij vragen daarom mensen een kijkje te komen nemen in de schuur
bij de familie Van de Vegt aan de Vilstersedijk. Ook jeugd is van harte
welkom.
Wim en Arend

De knollen lijken ook dit jaar de winter goed door te zijn gekomen. 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 werk. Breng wel een schop mee. Voor koffie wordt gezorgd. We
beginnen om 9.00 uur. Nu Annie is gestopt, nemen Jan Hulsman en Jan
Hendriks de organisatie van het veldwerk op zich. Jan Hulsman is het
aanspreekpunt.
De veldploeg

Jeugdwagen
Voor dit jaar hebben wij een kinderwagen gekocht die meegedaan heeft met de
optocht in Winterswijk. Het onderwerp van de kinderwagen is: POST. Op de
wagen is een Postduif met grote envelop, flessenpost en e-mail te zien. De
wagen is compleet gekocht en hoeft alleen schoon gemaakt en eventueel
bijgewerkt te worden. Wij hopen dat er weer veel kinderen komen en dat het
weer gezellige dagen worden.
Meike en Liza

Lotenverkoop

Wij, Dinus en Jannie Brinkhuis zijn verhuisd van Langsweg 30 naar
Westeinde 136 in Nieuwleusen. In ons oude huis in Dalmsholte wonen nu
Herwin, Brigit en Lieke Dorgelo. Wij groeten jullie allen en wensen jullie
nog veel plezier met de wagenbouw en het poten , schoffelen, plukken ,
plakken enz. enz. van de dahlia’s en wie weet tot ziens in Nieuwleusen.

Ken je buurt!

Het verkopen van de loten door onze buurt gaat op dezelfde manier als vorig
jaar. Ieder gezin krijgt 10 loten neemt, en probeert deze zelf te verkopen. Dit is
op vrijwillige basis, en wat je niet kunt verkopen kan teruggebracht worden. We
hopen dat iedereen zich weer inzet om veel loten te verkopen aan familie,
vrienden en kennissen.
Het bestuur

Oproep
-Wegens vetrek van onze ‘razende reporter’ Jannie, zijn wij op zoek naar
iemand die de redactie van dahliaproat wil komen versterken.
Pauline en Angela

Verhuisd: Dinus en Jannie Brinkhuis zijn verhuisd van Langsweg 30 naar
Nieuwleusen.
Geboren: op 11 oktober, Marlinde, dochter van Henk en José van Dam,
Hoenderweg 12
op 12 Lois en Amber Westerik, dochters van Basten en
Froukje Westrik, Vilstersedijk22.
Jubileum: op 24 oktober waren de heer en mevrouw van Dam,
Hoenderweg 10, 50 jaar getrouwd.
Overleden: op 14 januari, Dirk van Dam, Hoenderweg 10.
We wensen de familie veel sterkte toe.

