
Dalmatiër In Nood Fonds 
Geef(t) een Dalmatische hond een 2e kans 

 

www.din-fonds.nl 
info@din-fonds.nl 
 

 
 
 

Uitnodiging Voorjaarswandeling 
 
We zijn er in geslaagd om weer een mooie wandellocatie te reserveren, dit keer willen we met u bij 
Herpen in de regio Oss met u gaan wandelen. 
Het DIN Fonds organiseert op zondag 22 april 2018 een voorjaarswandeling in Herpen bij Oss. 
We zijn van harte welkom in het hondvriendelijke restaurant “De Kriekeput”  waar de Dassenburcht 
voor ons is gereserveerd.  
We hebben de koffie met vers gebakken appeltaart 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 via onze website of bij 
Maurice Verburgt per e-mail: evenementen@din-fonds.nl of telefonisch 025-5517522 
Via onze Facebook kan ook, maar graag met vermelding van het aantal deelnemers. 
 
Voor leuke artikelen, kunt u ook dit keer weer terecht bij onze DIN Fondswinkel.  
Een artikel, zoals slaapzak, kussen, etc. vooraf reserveren kan ook via info@din-fonds.nl  
De opbrengst hiervan komt ten goede aan de DIN Fondshonden. 
 
Ook nieuwe foto’s voor de nieuwe kalender 2019 zijn al weer hartelijk welkom, dus vergeet die mooie 
momenten niet aan ons te mailen. info@din-fonds.nl  

 
 

 

Noteer alvast in je agenda: 
 
Datum   : zondag 22 april 2018 
Ontvangst  : ca 10.30 uur 
Aanvang wandeling : 11.00 uur 
Locaties  : Restaurant “De Kriekeput” 
   : Zaal De Dassenburcht  
   : Schaijkseweg 3a (of 3) 
   : 5373KL  Herpen 
   : Tel.: 0486-415100 
Parkeren    : Parkeerplaats voor de deur (Gratis) 
Kosten   : € 6,00 per persoon inclusief Koffie/Thee met Appeltaart ( Exclusief slagroom) 
     € 5,00 voor kinderen tot 12 jr. Fris met Appeltaart ( Exclusief slagroom) 

Graag tot ziens in Herpen. 

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. 
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