
 
 

   De hobby van: 

 

Marian Hollegien   
 

 woont aan de Brandweg  op nummer 3 

Marian heeft onlangs haar studie voor fotografie 

afgesloten. 

                        Deze studie heeft zij gevolgd in Apeldoorn en duurde 

                                                   twee jaar. 

                     Marian heeft thuis een eigen studio gemaakt waar ze  

                                    haar hobby kan uitoefenen. 

                     Ze maakt o.a.  portretfoto’s, documentaire fotoboeken  

                         en ook op bruiloften en partijen maakt ze foto’s                                                  

                        Ze heeft nu een eigen website waar je al haar werk  

                                             kunt bekijken 

                             de website is: www. fotomarian.com 

 

                       Marian, nog veel plezier met je fotoactiviteiten! 
 

 

 

Heb je vragen of ideeën, bel ons! 
Voorzitter:   Paulien Bosch  370685 

Vicevoorzitter:  Willard Gerritsen 373127   

Penningmeester/secretaris: Erna Nijk  372334 

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: ………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………….………..… 

  

 

 

 
 

  

 

2009 – 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 13 maart worden met deze 

dahliaproat meegestuurd. In de jaarvergadering hebben we kort teruggekeken 

op vorig corsojaar, welke weer prima is verlopen. Tijdens deze vergadering 

hebben Irma Gerritsen en Diny Woudsma afscheid genomen uit het bestuur.  

De feestavond, georganiseerd door de Langsweg, was zeer geslaagd. De 

combinatie ‘jong en oud’ maakte het extra speciaal. De opkomst was: ruim 

100 personen. Dit corsojaar komt de organisatie van de feestavond voor 

rekening van de Vilstersedijk. 

Nu is het weer tijd om ons bezig te houden met het corso van 2009. Vanaf 

begin april kunnen we weer terecht in de schuur van fam. v.d. Vegt, 

Vilstersedijk 9. De grote wagen van dit jaar zal als titel hebben: Vlinderrijk. 

De jeugdwagen wordt dit jaar: Spetterpret. Het corso zal dit jaar zijn op 

dinsdag 11 augustus. Het is voor 2009 nog onzeker of er weer een lotenactie 

komt. Mocht het wel doorgaan, dan willen we dit op dezelfde manier doen als 

vorig jaar. Zoals wellicht bekend is, zal in 2009 het laatste traditionele 

dahliacorso plaatsvinden. Hoe het verder gaat met het corso, zal in de loop van 

dit jaar bekend worden. Hierover wordt in april nog een wagenbouw-

vergadering. Tijdens de jaarvergadering is verder besloten dat, mocht het 

corso stoppen, wij als vereniging blijven bestaan. Hoe we dan verder gaan, zal 

t.z.t. gezamenlijk besloten worden. 

                 Paulien  

 

Agenda 
        6 april:              Start wagenbouw 

        ??? :   Dahlia’s poten (bericht volgt) 

        9,10,11 augustus: Plakdagen 

        11   augustus:   Dahliacorso Lemelerveld  
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Kijkje in de schuur 
 

Een paar weken na het corso hebben we de wagen gesloopt. Inmiddels hebben 

we een nieuwe wagen gekocht met als titel VLINDERRIJK. Dit is ook een 

mooie open wagen en kan met vele kleuren worden beplakt. We beginnen op 

maandag 6 april om half acht met de bouw. Iedereen is weer van harte 

welkom. Alle bloemen zijn eraf ,dus de wagen is schoon en het papier zit er 

ook nog op. 

 

                  Wim en Arend 

 
 

Jeugdwagen   
  
Hallo jongens en meiden,  

  

Voor dit jaar weten jullie het natuurlijk al wel een beetje, we hebben als 

kinderwagen een olifant in de wasteil. Er moet nog een keer wat bij geplakt 

worden, maar de wagen ziet er nog hartstikke mooi uit! Misschien kunnen er 

nog een aantal vaders meedenken of wij het voor elkaar kunnen krijgen om de  

olifant ook echt met water te laten spuiten. Dat zou toch wel heel leuk zijn! 

We hopen dat jullie allemaal weer komen helpen met het maken van de wagen 

en het plakken van de bloemen! 

                             Meike en Liza 
 

 

Wees wijzer met uw oud ijzer 
 

De oud ijzer actie van 15 november 2008 heeft  € 331,20 opgebracht. Steun 

onze corsovereniging en bewaar uw oude ijzer voor de actie dit najaar. 
 

 

 

Even voorstellen 
 

Onze nieuwe penningmeester is Erna Nijk. Zij woont op Langsweg 1. Haar e-

mail adres is: e.nijk@live.nl 

Willard Gerritsen is onze nieuwe vicevoorzitter.  
 

 

 

Uut ’t veld 
 

De knollen hebben deze winter niet overleefd. Wij zijn bezig met nieuwe 

knollen. De eerste week van april horen wij hier meer over. Het land van dhr. 

Kiekebosch mag weer gebruikt worden en Teddy Hollegien gaat het weer 

ploegen. Er kan nog geen datum geprikt worden voor het poten in verband met 

het bestellen van de knollen. Als wij meer weten, zullen we hierover en mail 

rondsturen. Heb je even tijd en zin in enkele gezellige uren? Kom dan helpen. 

Vele handen maken licht werk. Breng wel even een schop mee. Voor koffie 

wordt gezorgd. We beginnen om 9.00 uur. Na afloop is er voor elk een 

drankje.  

                      De veldploeg  
 

Oproep 
 

Wie wil er in het schoffelseizoen op de dinsdagavond komen helpen met 

schoffelen? We zoeken nog 2 à 3 personen.  Ook zoekt Jan Hulsman nog 

iemand die helpt met het sproeien, als het nodig is. 
 
 
 

 

 

 

 

Ken je buurt!   
 

Nieuw in onze buurt: Edith Dijk en Henri Hagen. 

Edith en Henri zijn samen met hun zoontje Melvin komen wonen op 

Vilstersedijk 3. Hiervoor woonden ze ook in Lemelerveld aan de 

Nijverheidstraat. Edith werkt in Zwolle en haar grootste hobby is het 

opknappen van oude meubeltjes. Henri werkt in Ommen bij de Pacton en 

hij mag graag klussen. Over enkele weken verwachten ze hun tweede 

kindje. Edith, Henri en Melvin wij wensen jullie heel veel woonplezier aan 

de Vilstersedijk toe. 

              

Verhuisd: Familie Kiekebosch, Vilstersedijk 3 is verhuisd naar 

                  Vilstersedijk 4. 

       Familie Koenjer is verhuisd van Vilstersedijk 6 naar  

                  Dc Keerstraat 76. 

                  Mw. M. Kieftenbeld-Maatman, Brandweg 5, naar  

             verzorgingshuis ‘Het Wooldhuis’ te Heino. 
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