De hobby van:
Paul Kiekebosch
Paul woont tijdelijk aan de Vilstersedijk op nummer 4
Zijn grootste passie is wielrennen
Hij fietst al enige jaren mee met
de wielerclub van Lemelerveld
Deze club traint zomers op 2 avonden en de zondag morgen
Ook worden er door de club geregeld tour tochten
georganiseerd en als het enigszins kan gaat Paul dan ook mee
Ook tijdens vakanties worden er hoge bergen beklommen
Zo heeft hij vorig jaar de Mount Ventoux beklommen
Dit was volgens hem een fantastische ervaring
Paul, nog heel veel fietsplezier en we hopen dat
het weer deze zomer mooi wordt!
Heb je vragen of ideeën, bel ons!
Voorzitter:
Paulien Bosch
370685
Vice voorzitter:
Willard Gerritsen
373127
Penningmeester/secretaris: Erna Nijk
372334
Wagenbouwcommissie:
Arend Eikelboom
372608
Wim Bosch
373114
Dahliaveld:
Jan Hendriks
371315
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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Laatste Dahliacorso in zicht
Nog even geduld, dan is het zover. De wagens zijn bijna klaar om met dahlia’s
beplakt te worden. Vanaf zaterdag 8 augustus kan iedere buurtbewoner voor
de laatste keer volop meewerken op onze plakdagen.
Alle hulp is welkom op:
Zaterdag 8 augustus om 9.00 uur: inrichten van de schuur. A.u.b. kabelhaspels
en bouwlampen e.d. meebrengen!
Zondagmiddag 9 augustus om 15.00 uur: bloemen plukken. Daarna start van
pellen en in lijmen van de bloemen in de schuur en beplakken van de wagen,
met koffie en brood erbij.
Maandag 10 augustus 07.00 uur: pellen, in lijmen 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 11 augustus 07.00 uur: pellen, in lijmen 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.
Vrijdag 14 augustus 9.30 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 op de website)
Vrijkaartjes zijn tijdens de plakdagen in de schuur af te halen bij Diny
Woudsma. We hopen op een grote opkomst en de bekende prima sfeer.
Tot ziens bij de corsowagens: Schuur fam. v.d. Vegt, Vilstersedijk 9.
Paulien

Kijkje in de schuur

Uut ’t veld

We hebben tot nu toe een goede opkomst van de wagenbouwers.
De bouw van de wagen verloopt voorspoedig. We zijn zelfs bezig met een
bewegende vlinder op de wagen te bouwen. Wij denken dat dit een grote
toegevoegde waarde heeft voor de uitstraling van de wagen.
Zoals we het nu kunnen bekijken is er niet veel papier te plakken aan de
wagen.
Tot ziens op de plakdagen

De dahlia’s van Dalmsholte zitten al weer een geruime tijd in de grond.
De aangekochte bollen doen het beter dan onze eigen bollen. Onze eigen
bollen groeien slecht. Er wordt elke dinsdagavond druk geschoffeld en met de
warme dagen is er gesproeid. De bollen zijn ook behandeld voor luis.
Wij vinden het wel erg jammer dat met het schoffelen de opkomst erg klein is.
Hoe meer handen, hoe sneller we aan de koffie kunnen.

Wim en Arend

Kom en help ons!
De veldploeg

Jeugdwagen
Hallo Jongens en Meiden!
Het is weer bijna vakantie en dan duurt het niet lang meer of er is weer
Bloemencorso. Onze kinderwagen is een olifant in de houten tobbe, maar dat
wisten jullie natuurlijk allemaal nog!
De wagen is nu bijna helemaal klaar! Er moeten alleen nog wieltjes onder
gemaakt worden en er word nog gekeken of onze wagen straks echt met water
kan spuiten!
Natuurlijk moeten er ook nog jongens en meiden meelopen met de optocht!
Denk er maar alvast over na of je dit leuk lijkt.
Het lijkt ons leuk als de jongens meelopen in een lange wijde zwembroek. Wij
zullen dan zorgen voor een wit T-shirt. Voor de meisjes zullen we kijken of
we een rokje kunnen maken. Als jullie er dan een legging onder doen, dan
zorgen wij ook voor een T-shirt voor jullie.
We hopen dat jullie er veel zin in hebben en dat het weer net zo gezellig wordt
als vorig jaar.
Groetjes
Meike en Liza

Ken je buurt!
25 jaar getrouwd: Coby en Adrie Slagman, op 28 juni 2009.
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Allemaal veel succes met jullie vervolgstudie.

