De hobby van:
Krista Hendriks en Romy Noordman
Romy en Krista zitten vanaf hun 6e al op synchroon
zwemmen, ook we kunstzwemmen genoemd.
Ze trainen 2 x per week bij de Oostdobbers in Raalte.
3 x Per jaar hebben ze een figurenwedstrijd. Ook is er 1x
per jaar een techniekwedstrijd. Daar zwem je met de hele
groep op muziek. Ze zwemmen dan ook 1 solo en 1 duet.
In januari hebben ze een Nieuwjaarsshow in Zutphen
en 1x per jaar een einduitvoering,
waar alle waterdansjes aan het publiek getoond worden.
Krista en Romy veel succes en plezier met jullie hobby!
Heb je vragen of ideeën, bel ons!
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-------------------------------------------------Ideeën voor ‘Dahliaproat’, suggesties voor ‘Ken je buurt!’
(jubileum, huwelijk, geslaagd, pensioen, ziek, enz.)?
Bel of mail de redactie: 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: ……………..
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Dahliacorso in zicht…
Nog even geduld, dan is het weer zover. De wagens zijn bijna klaar om met
dahlia’s beplakt te worden. Vanaf zaterdag 2 augustus kan iedere
buurtbewoner weer volop meewerken op onze plakdagen 2008.
Alle hulp is welkom op:
Zaterdag 2 augustus om 9.00 uur: inrichten van de schuur. A.u.b. kabelhaspels
en bouwlampen e.d. meebrengen!
Zondagmiddag 3 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 4 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 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 5 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 7 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.
Paulien en Diny

Kijkje in de schuur

Uut ’t veld

In april zijn wij weer begonnen met de wagenbouw. Na eerst te hebben bij
gepraat, zijn we begonnen met het verwijderen van de oude bloemen en de
nietjes. Dat was weer een hele klus. Daarna zijn we in de schuur verder gegaan
met de onderbouw ‘pas’ te maken aan de bovenbouw. De vogels staan
inmiddels op de wagen en binnenkort gaan we de rest op elkaar passen.
De wagen heeft als titel DALMSHOLTE OP STELTEN dus wie er op stelten
mee wil lopen of andere ideeën heeft, geef het dan door aan het bestuur.
Vanaf maandag a.s. is iedereen welkom om op de maandagavonden te
komen helpen met het plakken van papiermaché (v.a. 20.00 uur) in de
schuur.
Wij als wagenbouwers hebben weer zin in de plakdagen.
Wij hopen jullie ook!

De dahlia’s van Dalmsholte zitten al weer geruime tijd in de grond en staan er
redelijk bij. Er zijn zo’n 500 stuks Safe shot bijgekocht, en 230 stuks Sovenier.
Hiervan waren er niet genoeg. Het land wordt mooi schoongehouden door de
schoffelploeg. Nu aan het sproeien!

Wim en Arend

Jeugdwagen
Het is alweer bijna tijd om met de wagen te beginnen! Misschien moet de
wagen nog iets met papiermaché worden bijgewerkt, maar verder is de wagen
al helemaal klaar om beplakt te worden.
We hopen dat het dit jaar weer net zo gezellig wordt als vorig jaar!
Meike en Liza

Attributen voor de jeugdwagen
Bij de jeugdwagen zullen er natuurlijk weer kinderen meelopen. Ook zullen zij
attributen dragen tijdens de optocht. Marian Hollegien helpt de kinderen met
het maken hiervan. De eerste keer dat hieraan gewerkt zal worden is:
woensdagmiddag 2 juli om 13.30 uur. Er zal geverfd worden, dus graag
rekening hiermee houden qua kleding.
Marian

De veldploeg

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

Ken je buurt!
Nieuw in onze buurt: Titia Koerhuis is komen wonen op Vilstersedijk 23.
Even voorstellen: Fam. Dorgelo.
Herwin, Brigit en Lieke van 2 jaar wonen samen met hun vele huisdieren
op Langsweg 30.
Hiervoor hebben ze twee jaar in Nieuwleusen gewoond.
Herwin en Brigit hebben in de nieuwe stallen achter hun huis zo’n 1000
zeugen liggen die elk weer zorgen voor jonge biggetjes.
Herwin, Brigit en Lieke welkom in onze buurt .
Getrouwd: Op 26 juni zijn getrouwd: Geesje Pullen en Erik van der
Scheer. Ze gaan wonen aan De Marke 38, 8061 BC Hasselt. Bruidspaar:
Van harte proficiat en veel geluk in Hasselt.
25 jaar getrouwd: Dhr. en mw. Slotman, op 19 mei 2008.
Geboren: Rectificatie: In de vorige dahliaproat is de geboortedatum
weggevallen van Lois en Amber Westerik: Zij zijn geboren op 5 januari
2008.
Geslaagd: Sebastiaan Messing (HAVO), Tessa Berghuis (VMBO TL),
Liza Eikelboom (VMBO GL), Berry Woudsma (VMBO KB) en Leonie
Brouwer (VMBO BB).

