
De DIN Fonds Najaarwandeling in Bilthoven 

 
Wat een fantastische mooie dag met onze Dalmaten 
  
Op 13 November werd de laatste wandeling van 2022 van het Din-fonds gehouden. 
Een schitterende dag met heel veel dalmaten en hun baasjes die een meer dan twee uur durende 
wandeling door de mooie bossen van Bilthoven hebben gedaan. 
Meer dan 80 personen verzamelden zich bij het Bospark om met meer dan 50 dalmaten door het 
Bilthovense bos te wandelen. Ook dit keer waren er weer dalmaten in alle soorten (bruin en zwart 
gevlekt), maten en leeftijden (van 7 maanden tot meer dan 13 jaar oud) 
Gestart werd natuurlijk met koffie en overheerlijk appelgebak; Daarbij werd ook door het Din-fonds 
bestuur afscheid genomen van Marlies als Din-fonds penningmeester die na meer dan 10 jaar steeds 
minder tijd aan het Din-fonds kan besteden.  
Na een start langs de golfbaan kwamen we bij het bos waar de Dalmaten los mochten. Alsof koeien 
de eerste keer in de wei mochten in de lente. We hebben verder genoten van schitterend zonnig 
weer met een prima temperatuur waarbij we als een langgerekt lint genoten van de herfstkleuren 
van het bos. En van de honden die, zoals gebruikelijk, het prima met elkaar konden vinden. 
Natuurlijk werd er soms ook een snauw uitgedeeld maar dat hoort erbij. 
En natuurlijk raakten een aantal honden hun baasje kwijt maar ook dat is normaal. “Er lopen hier wel 
erg veel baasjes, dus welke is nu die van mij ?” 
  
Gelukkig hebben we als Din-fonds een aantal uitstekende ‘hondenvangers’ waardoor aan het einde 
van de dag alle honden weer met hun eigen baas mee naar huis gingen. 
  
Hoogtepunt was ook nu weer de zwemvijver/poel halverwege de wandeling.  
Voor mensen mag het dan te koud zijn, maar voor veel dalmaten was even het water ingaan heerlijk. 
Er werd driftig in het water gesprongen en gezwommen. 
Met veel dalmaten met een afwijkende kleur als gevolg. 
Gelukkig hebben ze een groot zelfreinigend vermogen waardoor ze snel weer hun normale kleur 
terug hadden.  
 
Na 2,5 uur wandelen waren we weer terug bij het Bospark waarbij nog even gezellig werd nagepraat 
en velen nog iets leuks kochten in de Din-fonds Winkel. 

 


