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Geef(t) een Dalmatische hond een 2e kans 
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info@din-fonds.nl 
 
 
 
Uitnodiging Nieuwjaarswandeling:  
 
Wilt u, uw familie en de honden na de drukke kerstdagen en afsluiting van het jaar 2016 even lekker 
uitwaaien, dan nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse strandwandeling.  
 
Wij zijn van harte welkom in het gastvrije en hondvriendelijke restaurant “Ponderosa” in Kijkduin.  
De koffie met vers gebakken appeltaart zal zoals gebruikelijk om 10.30 uur voor u klaar staan.  
Aanvang wandeling om 11.00 uur. 
 
Wandelt u ook weer gezellig mee, dan vinden wij het fijn als u zich opgeeft bij Maurice Verburgt 
per e-mail: evenementen@din-fonds.nl of telefonisch 0255-517522. 
Via Facebook (ncdh.dinfonds) kan dit middels een berichtje, graag met vermelding van het aantal 
deelnemers en honden. 
 
Voor leuke artikelen, kunt u ook dit keer weer terecht bij onze DIN Fondswinkel. Te koop zijn o.a. de 
jaarkalender 2017, de puppy-verjaardagskalender maar ook de alom bekende slaapzakken waar de 
honden heerlijk in kunnen krioelen en slapen.  
De opbrengst hiervan komt ten goede aan de DIN Fondshonden. 
 
Neem uw camera mee om foto’s te maken van de capriolen van uw dalmatiër(s). Mogelijk kunnen 
deze gebruikt worden voor de jaarkalender van 2018. Graag mailen naar info@din-fonds.nl.  
 
 
 
Noteer alvast in je agenda: 
 
Datum   : zondag 8 januari 2017 
Ontvangst  : ca 10.30 uur 
Aanvang wandeling : 11.00 uur 
Locaties  : Restaurant “Ponderosa” 
   : Deltaplein 622 
   : 2554 GJ  Kijkduin/Den Haag 
   : Tel.: 070-3251460 
Parkeren    : Parkeerplaats (Gratis) 
Kosten   : € 6,00 per persoon inclusief Koffie/Thee met Appeltaart (Excl.slagroom) 
     € 5,00 voor kinderen tot 12 jr. Fris met Appeltaart (Excl.slagroom) 
    Graag met gepast geld betalen. Pinnen is niet mogelijk. 

Graag tot ziens in Kijkduin. 

De DIN Fonds Commissie. 

NB. Deelname aan activiteiten van het DIN Fonds gebeurt op eigen verantwoording. 
De DIN Fondscommissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, 
indien deze tijdens DIN Fondsactiviteiten wordt geleden. 


