
Beste leden.  

Dit is al weer de 2e nieuwsbrief van 2023, waarin wij u vertellen wat we de 
komende 2 maanden zo al gaan doen. 
 

Woensdag 8 maart.  (dus niet op donderdag)  
De gezellige middag is niet zoals vermeld op de vorige nieuwsbrief bij De Baander, 
maar in Dorpshuis De Kom, Middendorp 25 in Wachtum. 
We zullen vermaakt worden door de groep Take6 Dwarzz. Dit is een groep 
van 6 dames die zingen en een stukje cabaret er bij doen. Het word een 
middag met veel lachen en plezier maken. Dit word vast gezellig. De aanvang 
is om 14.00 uur. 
De kosten zijn € 5.00 incl. koffie of thee. Verdere consumpKes betaalt u aan 
de bediening. 

Wij willen graag weten hoeveel personen er deze middag komen. Daarom graag opgeven  
voor 6 maart, door te bellen met Jantje Scholten 0524-553528 of Roel Bos 0524-572061. 
HeeS u geen vervoer dan dit graag aangeven. Wij verzorgen dit dan voor u. 
 

Donderdag 23 maart:  
Bingo in Dalerveen.  
LocaKe café Boerhoorn Hoofdstraat 133 in Dalerveen. 
Deze bingo belooS weer gezellig te worden met mooie prijzen. 
We beginnen om 14.00 uur 
De kosten zijn € 5.00 incl. koffie of thee. De consumpKes betaalt u aan de bediening. 
HeeS u geen vervoer, bel dan even met boven aangegeven nummers. 

Vrijdag 7 april:  
Vrijdag 7 april is het goede vrijdag. We komen dan samen in De Weme, 
Hoofdstraat 24, 7751 GC Dalen. We gaan daar met elkaar het spel 
“neuKen schieten” spelen. Hierbij gooi je met een loden bal op een 
verKcale rij walnoten. Het is de bedoeling dat je eerst de noot die het 
verst weg ligt er af gooit en dan vervolgens naar beneden voor meer 
punten. 
Er zijn 3 mooie prijsjes te winnen.  We hopen op een goede opkomst. 
We beginnen om 14.00 uur  

De kosten zijn € 5.00 voor de hele middag. 
 

Woensdag 26 april: 
We gaan op woensdag  bingo spelen in Dalen. 
De samenkomst is in De Weme,  Hoofdstraat 24 7751 GC in Dalen. 
We beginnen om 14.00 uur. De kosten zijn € 5.00 voor de hele middag. 
We gaan weer mooie prijsjes voor jullie kopen en we hopen dat u in grote getale komt. 

Wijzigingen zijn voorbehouden. 
Alle acKviteiten waar u aan meedoet zijn voor eigen risico 
Aandachtpunten: 



• De contribuKe word begin maart afgeschreven en wordt niet verhoogd voor 2023. De 
contribuKe per jaar bedraagt voor een echtpaar € 45,00. Voor een alleenstaand lid 
bedraagt dit € 25,00. 

• Vanaf 1 maart kunt u weer hulp krijgen bij het invullen van uw belasKng formulieren. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Jan WilKng.  Telefoon 0524-551260. 

• U kunt plasKc flesdoppen (ook van jam- en pindakaaspo_en), pennen, oude mobiele 
telefoons en postzegels voor hulphonden bij één van de bestuursleden inleveren. Wij 
zorgen ervoor dat ze op hun bestemming komen 

• Er word elke dinsdagmiddag een kaartje gelegd in de Selkersgoorn om 14.00 uur. 
             Het betreS klaverjassen en jokeren.   

• Elke maandagmiddag kunt u ook in de Selkersgoorn meedoen met Koersbal. Dit 
begint ook om 14.00 uur. Het adres van de Selkersgoorn  is  Maandehof 11 te Dalen. 

 

Van de bestuurstafel. 
Maandag 6 febr. j.l. hebben we een bestuursvergadering gehad. Onze vicevoorzi_er Jan 
Millekamp, konden we gelukkig weer welkom heten, na een periode van ziek zijn. We 
konden met een goed gevoel terugzien op de jaarvergadering. Er was een goede opkomst en 
naast het formele deel was het ook een gezellige middag. Lekker bijkletsen en ondertussen 
luisteren naar de accordeonmuziek. Vanuit de vergadering hebben we een duidelijke 
boodschap meegekregen. Op onze nieuwsbrieven en verdere informaKe naar onze leden toe 
moeten we alKjd duidelijk aangeven (ook de adressen) waar de acKviteiten worden 
gehouden.  
Verder hebben we in onze bestuursvergadering gesproken over goede beschikbare locaKes. 
Met name in het dorp Dalen zijn de mogelijkheden beperkt aan het worden. In de 
buurtdorpen Dalerpeel, Wachtum en Dalerveen is het wat ruimer gesteld. Hiermede zullen 
we rekening moeten gaan houden. 
Om in de komende zomer de mogelijkheid voor het houden van Jeu de Boules te 
onderzoeken zijn een viertal personen gevraagd dit te gaan doen. We zijn benieuwd of dit 
mogelijk wordt en net zo goed in de smaak gaat vallen als het koersbal. 

  


