
 
 

  

  De hobby van: 
 

Ivani Brouwer  
 

Ivani woont op Langsweg 3 en haar hobby is: 

 ‘Keramiek’ ofwel ‘pottenbakken’. 

Ze heeft 6 jaar geleden een aantal cursussen gevolgd 

en eerst veel werkstukken gemaakt van klei.  

Het begon met een heel klein potje 

 maar de werken werden steeds groter. 

Alles wordt met de hand gemaakt en opgebouwd uit rollen klei. 

 Dan wordt het gebakken in een oven op + 1200   ۫C. 

Daarna glazuur je de pot en gaat het opnieuw de oven in.  

Het is dan verrassend hoe zo’n pot uit de oven komt. 

Kleien werkt echt ontspannend en het is hartstikke leuk werk. 

Samen met haar zus heeft Ivani nu een eigen oven. 

Dus wie weet kunt u bij hen over een aantal jaren een cursus volgen! 

    

 

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 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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Jeugdwagen 1e prijs! 
  

Het is weer gelukt! De grote wagen en de jeugdwagen waren op tijd klaar. De 

plakdagen zijn ontspannen en gezellig verlopen. Met de grote wagen hebben 

we dit jaar de 5
e
 prijs behaald. Ruim 16.000 bezoekers hebben kunnen 

genieten van een prachtige optocht. Het was ook mooi om onze jongeren op 

stelten bij de wagen te zien lopen. Met de jeugdwagen hadden we maar liefst 

de 1e prijs. De beker gaat momenteel de buurt rond. Tijdens de vergadering 

van de wagenbouwcommissie is bekend geworden dat de lotenverkoop voor 

onze buurt € 1.114,60 heeft opgebracht. Een mooi resultaat dat natuurlijk 

verrekend moet worden met gemaakte kosten. Voor volgend jaar gaan we er 

weer met goede moed tegenaan. Verderop in deze dahliaproat leest u meer 

over de inmiddels gekochte wagens, de oud ijzer actie en het rooien van de 

knollen.  

Het dahliacorso gaat in 2009 ieder geval gewoon door, ondanks berichten dat 

er weer een buurt gaat stoppen. In november is er een vergadering van de 

wagenbouwcommissie. Hier zal meer bekend worden over de toekomst van 

het dahliacorso.  

Maar eerst: De feestavond! 

Deze wordt dit jaar georganiseerd door de Langsweg.  

Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 25 oktober.  

 

    Paulien en Diny  

Agenda 
    25 oktober:  Feestavond (groot en klein) 

        1 november:  Dahlia‟s rooien (9.00 uur) 

        15 november:  Actie “Wees wijzer met uw oud ijzer” 

        11 augustus 2009:  Dahliacorso Lemelerveld  
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Kijkje in de schuur 
 

Na prima verlopen plakdagen en dat er zelfs op de dinsdagmiddag al veel was 

opgeruimd was de rest van het opruimen op donderdagmiddag goed te 

overzien. Hiervoor allemaal bedankt, het was een goede samenwerking. 

30 augustus zijn we naar Winterswijk geweest en hebben daar direct al een 

nieuwe jeugdwagen gekocht. Ook viel ons oog op een mooie grote wagen met 

vlinders. 7 september zijn we naar Beltrum geweest. Van de twee 

wagenbouwers waar we normaal wat van kopen, bleek er geen van beide  

geschikt te zijn voor ons. Daarom zijn we alsnog terecht gekomen bij de 

wagen van Winterswijk. De nieuwe wagen wordt 4 oktober opgehaald. 

De oude wagen is inmiddels gesloopt. 

       

      Wim en Arend 

 

Jeugdwagen    
 

Wat was het dit jaar weer gezellig hè, met het plakken van de kinderwagen. 

Jullie hebben er allemaal hard aan gewerkt, fantastisch!!!!!! 

We hadden een mooie wagen en.....................de EERSTE PRIJS  

Jammer dat we een lekke band kregen, maar toch stoer dat we de hele optocht 

hebben uitgelopen.  Ook voor volgend jaar hebben we weer een mooie wagen 

in Winterswijk gekocht. Het is een grote olifant die in een wasteil zit en hij 

kan zelfs spuiten met water!! Hopen dat dit allemaal gaat lukken.  

Wij hopen dat iedereen volgend jaar weer komt helpen.  

                                                   Meike en Liza  

Wees wijzer met uw oud ijzer 
 

De oud ijzer actie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 november van 9.00 

uur tot 13.00 uur. Steun uw corsovereniging en verzamel allen uw oud ijzer en 

BRENG het op 15 november  bij de schuur van v/d Vegt. 

       Arend 

 

       

Van de penningmeester 
 

Nu het corsoseizoen 2008 ten einde is, willen wij ook het jaar financieel 

afsluiten. Daarom verzoek ik diegene die de contributie nog niet betaald 

hebben dit over te maken op bankrekeningnummer: 127894977 t.n.v. 

Corsovereniging Dalmsholte o.v.v. naam en adres. Voor gezinnen bedraagt  

de contributie € 18,15 en € 9,08 voor alleenstaanden. 

      Irma 

 

       

Uut ’t veld 
 

Er wordt intussen niet meer geplukt op het veld. Op zaterdag 1 november 

gaan we de knollen rooien. (Bij slecht weer wijken we uit naar 8 november) 

Kom als je kunt, want vele handen maken licht werk. We beginnen om 9.00 

uur. Graag een scherpe schop en/of greep meebrengen. Voor koffie wordt 

gezorgd, en na het harde werken staat een koel biertje klaar…  

 

       de Veldploeg  
 

De ‘foute’ Feestavond!  
 

Fout gekleed kan zijn: 

- heerlijk ouderwets… 

- vreselijke kleuren… 
- zoals „Adje‟ bij Paul de Leeuw… 
- van alles „te‟… 

- wat u zelf lekker „fout‟ vindt… 

 

 

 

 
          

 

 

 

Ken je buurt!   
 

Verhuisd: Fam. Otten is verhuisd van Vilstersedijk 6 naar Graslanden 15. 

Overleden: Dina Volkerink, Langsweg 1, op 23-8-2008. 


