
 
 
 
 
 

 
2e nieuwsbrief senioren vereniging Dalen en omstreken. augustus 2021 
 
Beste leden . We gaan weer van start. 

 
Donderdag 2 september:   Bingo bij Cornelis aanvang 13.30 uur.  
 

Donderdag 16 september:  Snert -fietstocht.  
We starten om 10.00 uur bij de Caspers hof. 
Aan de maaltijd mogen ook leden die niet mee kunnen fietsen aanschuiven v.a. 16.30 uur.  

Natuurlijk weer bij Jan en Margien in Café/Restaurant Cornelis te Dalen. 
U moet zich wel even opgeven bij Albert Zwiers telefoon 551414 graag voor 12 september. 
Opgeven voor het fietsen of alleen eten. 
 

Donderdag 7 oktober:  Jubileum.  
We vieren een feestje. Onze vereniging bestond 5 jaar in januari 2021.Door de corona 
konden we dit vorig jaar niet vieren en daarom doen we dit nu op donderdag 7 oktober 
2021 in zaal Cornelis te Dalen. We verwachten u om 14.30 uur. 

Hoe we de middag invullen blijft een verrassing. 
We proberen de middag te eindigen rond 19.00 uur. De portemonnee kunt u thuis laten. 
Opgave voor 1 oktober bij Jantje Scholten tel. 553528 of Gea Horsting tel. 582389. 
We hopen dat het een geslaagde middag wordt. 

 
Donderdag 28 oktober :  Bingo bij Cornelis aanvang 13.30 uur.  
 

Donderdag 25 november :    Hulphond 
Lammert de Jonge is ambassadeur van KNGF geleidehonden. Hij komt ons vertellen 
over de opleiding van de honden en wat ze daarna kunnen en doen. Hij neemt 
natuurlijk zijn hond ook mee. 
De KNGF geleidehonden heeft tot doel de zelfstandigheid van zoveel mogelijk mensen 

met een beperking te vergroten. Een geleidehond bied daarbij uitkomst! 
De ambassadeurs werken pro deo maar zamelen wel voorwerpen in die ze dan weer verkopen .o.a. 
doppen van flessen en andere doppen en mobieltjes  en inkt patronen die leeg zijn.  Mochten jullie 

hiervan iets hebben dan kan dat die middag ingeleverd worden. 
 
   Kaarten op dinsdagmiddag om 13.30 uur in de Selkersgoorn is weer van start.  

 
Fietsen op woensdagmiddag is van start gegaan. Vertrek 13.30 uur bij de Caspershof.  
 

Mocht u niet de gelegenheid hebben om op onze activiteiten te komen, dan kunt u bellen met Albert 
Zwiers en wordt u gehaald en gebracht. Telefoon 551414. 
 
Deelname aan alle activiteiten is altijd  op eigen risico en wijzigingen voorbehouden. 
We hopen u veel op onze activiteiten te mogen begroeten. 
 
Vriendelijke groet de activiteiten commissie. 
 
 


