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Hallo allemaal. 
We hopen dat jullie allemaal goed door de spannende ;jd zijn gekomen en zich toch hebt 
vermaakt    De Corona regels zijn versoepeld. Nu is het de bedoeling weer iets te gaan doen. 
We gaan voorlopig alle ac;viteiten bij restaurant Cornelis organiseren. 

Jan Lubbinge denkt wel mee in onze rich;ng. 
We hebben enkele regels opgesteld en als we ons daaraan houden komt het wel  goed. 
We nemen aan dat u allemaal gevaccineerd bent. 
Wel graag zoveel mogelijk blijven zi.en op 1.50 meter afstand. Jan Lubbinge heeF de 
stoelen zo geplaatst en we willen graag dat u niet gaat schuiven. 
Jassen meenemen naar de stoel. 
Mocht u een prijsje hebben dan blijven zi.en, wij komen hem dan bij u brengen en het 
bordje controleren. 
Jan Lubbinge komt langs om af te rekenen dus even blijven zi.en. 
We beginnen met een bingo middag. 

Donderdag 8 juli bingo bij Cornelis aanvang 13.30 uur. 

 
Woensdag 21 juli fietstocht. 
Afstand ongeveer 50 km. Vertrek 9.30 uur bij de Caspershof. 
Opgeven voor 18 juli bij Albert Zwiers tel. 551414. 

Kaarten op dinsdag in de Selkersgoorn gaat voorlopig nog niet weer beginnen. 
Fietsen op woensdag middag is van start gegaan. Vertrek 13.30 uur bij de Caspershof. 
Deelname aan alle ac;viteiten is al;jd op eigen risico. 
Als u meerijdt naar een ac;viteit buiten Dalen kost dat €2.50.  

Mocht u nog gekeurd moeten worden voor uw rijbewijs dan kan dat ook in Nieuw 
Amsterdam. Huisartsen prak;jk “ Tweelingdorp” Valkeniersweg 79 7833EW 
Nieuw Amsterdam Tel. 0591- 729030 
Tot ziens de ac;viteiten commissie. 
 
Beste leden,  

Onze samenwerking met samendalen.nl is een heel fijne manier om jullie goed op de 
hoogte te houden van allerlei zaken wat betreF de seniorenvereniging dalen. 
Wij zijn nu heel gemakkelijk te vinden. 
Ga naar de website van samendalen.nl en ga dan op uw de smartphone naar menu. Op 
de computer kijkt dan naar rechts op het beeld, voor allebei, staat rechts Dorpsini;a;even, 



klik er op en u ziet daar senioren vereniging dalen staan, klik daar op en alle informa;e over 
de vereniging is duidelijk in beeld. In het groene gedeelte kun je alles apart bekijken over de 
ac;viteiten, agenda etc.   

 Wij zijn erg blij met deze oplossing. Het bestuur.


