
Paspoort, ID-kaart of rijbewijs 
nodig? Maak een afspraak! 

Openingstijden
Het gemeentehuis in 
Dalfsen is geopend op:
- Maandag van 08.30 

tot 19.00 uur
- Dinsdag t/m vrijdag van 

08.30 tot 12.30 uur.

U kunt ook terecht in het 
Servicepunt in Nieuwleusen 
(in Kulturhus de Spil):
- Maandag, woensdag en vrijdag 

van 08.30 tot 12.30 uur
- Dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur. 

Bij de gemeente Dalfsen werken wij op afspraak. Heeft u een paspoort, ID-kaart of rijbewijs 
nodig? Maak op tijd een afspraak op www.dalfsen.nl/afspraak of bel telefoonnummer 14 0529. 
Er zit ongeveer drie tot vier weken tussen de afspraak en het ophalen van het document. 

MELDING WET MILIEUBEHEER
Ter voldoening aan het bepaalde 
in de artikel 8.41 van de Wet 
milieubeheer maken burgemeester 
en wethouders van Dalfsen bekend 
dat zij de volgende melding hebben 
ontvangen in het kader van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer: 

DALFSEN
• Ankummer Es 1, voor het 

vervangen van een gasdrukregel- 
en meetstation (Z2022-
00004063). Het station heeft een 
ontwerpcapaciteit van maximaal 
1500 normaal kubieke meter 

per uur, met een operationale 
inlaatzijdige werkdruk (Pi) van 
10 bar, en een uitlaatdruk (Pu) 
van 100 mbar (0,1 bar).

• Heinoseweg 7A, voor het 
veranderen van de melkveehouderij 
(Z2022-00003948)

Tegen een melding op grond 
van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Activiteitenbesluit kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland 088 525 1050. Houd 
het zaaknummer bij de hand.

APV EN ALCOHOLWET

KERNPUNTEN

CONTACTINFORMATIE

WWW.DALFSEN.NL

Gemeentehuis Dalfsen
• Bezoekadres en postadres: 

Raadhuisstraat 1, 
7721 AX  Dalfsen

• Telefoon: 14 0529 
of 0529 48 83 88

• E-mail:  
gemeente@dalfsen.nl

Stel uw vragen aan de 
gemeente Dalfsen zoveel 
mogelijk telefonisch via 
14 0529. Wij zijn op 
werkdagen bereikbaar 
van 8.30 tot 16.30 uur.

Het gemeentehuis in Dalfsen  
is momenteel alleen op 
afspraak geopend op  
maandag van 8.30 tot 19.00 
uur en op dinsdag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 12.30 
uur. U kunt uw afspraak 
telefonisch inplannen.

Het servicepunt  
in Nieuwleusen is  
geopend op afspraak.  
 
Bekijk www.dalfsen.nl/
openingstijden voor de meest 
actuele openingstijden.

 

 gemeente Dalfsen

 @gem_dalfsen

 gem_dalfsen
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 30 april 2022:
- Kosterserf 32, het uit- en 

verbouwen van de woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 29 april 2022:
- Lemelerveldseweg 101,  

het herbouwen van een bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 3 mei 2022:
- Meester Gorisstraat 3,  

het uitbreiden van het bestaande 
woon-zorg complex De Brugstede.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 mei 2022:
- Oosterveen 67, het wijzigen 

van de hoofdconstructie en het 
plaatsen van een lichtstraat.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd: 
DALFSEN
Verstuurd, d.d. 2 mei 2022:
- Poppenallee 7 en 7a,  

het plaatsen van zonnepanelen

Onderstaande 
omgevingsvergunningen, die 
de reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
LEMELERVELD
Verstuurd, d.d. 2 mei 2022:
- Het Veen 2, het bouwen van 

een schuurtje met veranda.
Verstuurd, d.d. 4 mei 2022:
- Berkendijk 28, het plaatsen 

van tijdelijke woonunits.
Verstuurd, d.d. 6 mei 2022:
- Dwarsweg 11, het plaatsen  

van 18 zonnepanelen in de tuin.
DALFSEN
Verstuurd, d.d. 3 mei 2022:
- Gersteland 3 en 5, het bouwen van 

een twee-onder-een-kapwoning.
- Vossersteeg 91B, het bouwen 

van een schuurwoning
Verstuurd d.d. 5 mei 2022
- Korte Kampen 9 het bouwen 

van een werktuigenloods
NIEUWLEUSEN
Verstuurd, d.d. 6 mei 2022:
- Meeleweg 59, het bouwen 

van een schuur

Tegen de verleende omgevingsvergunning 
die de reguliere procedure heeft gevolgd, 
kan door belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een bezwaarschrift 
worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. 
Tevens kan, onder voorwaarde dat 
een bezwaarschrift wordt ingediend, 
een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de Voorzieningenrechter, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Onderstaande ontwerpbeschikkingen 
omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) liggen ter inzage: 

Vanaf 4 mei 2022 ligt de 
ontwerpbeschikking met bijbehorende 
stukken gedurende zes weken op 
afspraak ter inzage bij het loket van 
de afdeling Publiekdienstverlening in 
het gemeentehuis. Binnen deze termijn 
kan men schriftelijk zienswijzen over de 
ontwerpbeschikking naar voren brengen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Dalfsen, Postbus 35,  
7720 AA Dalfsen. Ook kunt u 
mondeling uw zienswijze indienen.

Onderstaande omgevingsvergunning, 
die de uitgebreide procedure 
heeft gevolgd, en besluit hogere 
grenswaarde zijn verleend 
en liggen ter inzage:
DALFSEN
Vanaf 4 mei 2022 ligt de verleende 
omgevingsvergunning, die de uitgebreide 
procedure heeft gevolgd, en het besluit 
hogere grenswaarde gedurende 6 weken 
op afspraak ter inzage bij het loket van 
de eenheid Publieksdienstverlening in 
het gemeentehuis. Hiertegen kan door 
belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van terinzagelegging van het besluit 
rechtstreeks beroep worden ingesteld 
bij de Rechtbank Overijssel, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB 
Zwolle. Ook kan, onder voorwaarde 
dat een beroepschrift wordt ingediend, 
een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de Voorzieningenrechter, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Voor informatie, vragen of voor het maken 
van een afspraak voor het inzien van een 
aanvraag/melding/omgevingsvergunning 
kunt u contact opnemen met de eenheid 
Publieksdienstverlening, door te mailen 
naar gemeente@dalfsen.nl. Voorlopig is 
het maken van een afspraak via https://
afspraken.dalfsen.nl nog niet mogelijk.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 1 mei 2022:
• Stichting Hoonhorster 

Sproeifeest, het organiseren 
van Sproeifeest Hoonhorst van 
23 juni 2022 tot en met 26 juni 
2022 op het agrarisch perceel 
tegenover Koelmansstraat 65.

Onderstaande melding 
van een klein evenement 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 april 2022:
• Buurtvereniging Kloosterhof, 

het organiseren van een 
buurtbarbecue op 17 september 
2022 onder de carport bij 
Kloosterhof 28 en 30.

Ontvangen, d.d. 2 mei 2022:
• Buurtvereniging Snellenerf, 

het organiseren van een 
buurtbarbecue op  
14 mei 2022 op de oprit 
van Snellenerf 41 en 43.

Ontvangen, d.d. 4 mei 2022:
• Gerben Lowik Classic, 

het organiseren van een 
fietstocht voor wielrenners 
op 18 juni 2022.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 april 2022:
• Union Sportvereniging, 

afwijken van de schenktijd op 
21 mei 2022 vrijwilligersavond 
en 11 juni 2022 combitoernooi.

Ontvangen, d.d. 3 mei 2022:
• Helios Sport en Performance, 

het organiseren van een 
Summerfair op 11 juni 2022 
op het grasveldje naast 
Burg.Backxlaan 175. 

Onderstaande 
standplaatsvergunningen 
zijn verleend:
Voor informatie, vragen of voor 
het maken van een afspraak voor 
het inzien van een aanvraag/
melding/vergunning kunt u 
contact opnemen met de 
eenheid Publieksdienstverlening, 
telefoonnummer 14 0529.

30km 40km30km 40km

Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid
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Vandaag staan we met elkaar stil
Vandaag zijn we met elkaar stil
Stil om hen te herdenken

We herdenken vandaag alle mensen die in Nederland of waar ook ter wereld omkwamen 
of zijn vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog; in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties. Onze gedachten gaan uit naar de burgers en militairen die het leven 
lieten en naar hen die achterbleven met een gevoel van gemis en verdriet. 

Het waren mensen zoals u en ik; een moeder, vader, dochter, zoon, oma of opa. Het vrije 
leven werd ze ontnomen door oorlog. Een situatie met een grote impact op de levens 
van mensen. Toen en ook nu. Dichtbij zien we de impact van oorlog waar op zo’n 2000 
kilometer afstand van ons geweld en strijd de boventoon voeren. Iedere dag kunnen we 
de verschrikkelijke beelden zien van bommen die vallen en mensen die vluchten. Om ons 
heen horen we hoe vluchtelingen een plekje krijgen in ons land. Hulpacties worden opgezet 
en veel mensen doen hun best een steentje bij te dragen. Het is voor de mensen in de 
Oekraïne en de mensen die vluchten een oorlog die nu het leven beheerst. Zoals toen, 
tussen 1940 en 1945, een oorlog in ons land het leven van velen beheerste. 

In een lijstje op de kast van een 88 jarige man staat een zwart wit foto van een gezin. Een 
foto van voor de oorlog met daarop een vader, moeder en twee kinderen. Een daarvan is 
de 88 jarige man zelf, die toen nog maar 5 jaar oud was. De foto werd gemaakt op een 
moment waarop het leven er onbezorgd uitzag. De man ging nog naar school, iedere dag 
op de fiets met zijn vader en zus. De weekenden stonden in het teken van spelletjes doen 
met elkaar en werken op de boerderij. Ontspannen en tevreden blikken kijken recht in de 
camera. Alles was goed. Niemand wist dat het zo ineens kon omslaan. 

Het ene moment in vrede en het volgende moment in oorlog. De schrik van geluiden in 
de nacht, de verhalen op de radio, verwijderd zijn van je naasten en de voortdurende de 
onrust in de steden en dorpen. Hoe moet het gevoeld hebben? 

Het moment waarop de foto gemaakt werd kan de 88 jarige man zich niet herinneren. Alle 
narigheid die hij meemaakte tijdens de oorlog heeft hij nog vers in zijn geheugen. Nog vaak 
denkt hij terug aan deze gebeurtenissen. Het zijn de verhalen die hij zijn leven lang met 
zich meedraagt.

In de afgelopen twee jaar maakten wij zelf ook mee hoe het voelt om in je vrijheid beperkt 
te worden. Niet een oorlog, maar een pandemie die ons leven beheerste. We leerden 
in een korte tijd wat vrijheid echt betekent. We luisteren hierdoor wellicht op een andere 
manier naar de verhalen van toen.

De verhalen van de veteranen die streden voor vrijheid en vrede, de verhalen van degenen 
die een oorlog overleefden, de verhalen van de slachtoffers en hun nabestaanden. Deze 
verhalen maken dat we ons tot op de dag van vandaag blijven beseffen wat zij hebben 
meegemaakt en hoe hard er is gestreden voor deze vrijheid. Dichtbij en ver weg. 

We herdenken vandaag het verleden en denken aan de toekomst. Een toekomst in vrijheid. 
Daarom blijft herdenken zo waardevol. Zodat we nooit, maar dan ook nooit vergeten welke 
verschrikkelijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het gedicht ‘Laten we denken’ dat 
Hanne, Wende en Lynn zojuist voordroegen noemt het heel treffend: 

Zullen we samen nadenken?
Terugdenken aan de dingen uit een andere tijd.
Zolang we nog herdenken,
raakt dit nog niet kwijt

Door te terug te denken aan wat er gebeurde kunnen we onze vrijheid  
echt op waarde schatten. Opdat we nooit vergeten. 

Toespraak 4 mei herdenking Nieuwleusen 
door wethouder André Schuurman

Wat fijn dat u vandaag met zovelen bent gekomen. Vandaag staan we stil en herdenken 
we. We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van andere 
oorlogssituaties en vredesoperaties waar Nederland bij betrokken was.
 
Hier, op deze begraafplaats, is en blijft verlies tastbaar door de graven en monumenten 
om ons heen. Zo is er een monument voor zeven omgekomen Dalfser verzetsstrijders. Ik 
noem hun namen: Wim Baud, Theo van Dijk, Gé Jansen, Jan Ketelaar, Herman Koedijk, 
Marius van der Veen en Sipke Baarsma. Ook ligt hier begraven Ben Jolliffe, een Britse 
piloot die omkwam bij Oudleusen. 

Vandaag zijn er familieleden van deze twee laatsten aanwezig: van Sipke Baarsma en van 
Ben Jolliffe. Om die reden schets ik vandaag het verhaal van deze beide jongemannen:

Sipke Baarsma werd in 1920 geboren in Friesland. Hij gaf later les op de lagere school 
hier in Emmen en was in de oorlog zeer actief in het verzet. Hij woonde in Dalfsen, 
aan het Kerkplein, samen met zijn vrouw Anna Brouwer. In 1942 was hij al bezig met 
het huisvesten van onderduikers in Dalfsen en omgeving. Maar hij werd verraden en 
werd op 21 maart 1945 opgepakt in Zwolle. Hij werd gevangen genomen, ondervraagd 
en gemarteld. En uiteindelijk werd hij op 10 april 1945 samen met negen anderen 
gefusilleerd bij de IJsselbrug. Een jongeman van 24 jaar oud. Zo verdrietig: zeker als je je 
realiseert dat Dalfsen daags na zijn overlijden werd bevrijd. Op 8 november 1949 besloot 
de gemeenteraad van Dalfsen twee straten te vernoemen naar verzetsstrijders, de Van 
der Veenstraat en de Baarsmastraat. Een zoon van Sipke Baarsma is hier aanwezig: 
Lolke Baarsma. Lolkes halfbroer Klaes Hoekstra is hier vandaag ook aanwezig, evenals 
Lolkes neef Sipke Baarsma. 

Flight Sergeant Charles Benjamin Jolliffe, Ben Jolliffe. Hij streed voor onze vrijheid. 
Hij ging bij het leger. In Engeland. Niet omdat het moest, maar omdat hij het als zijn 
plicht voelde. Hij was piloot en nog maar 31 jaar oud toen hij op 20 oktober 1943 rond 
20 over 10 ‘s avonds neerstortte bij Oudleusen. Dat gebeurde nabij de boerderij van 
Hoekman aan het begin van de Muldersstraat. Zes bemanningsleden kwamen om; 
eentje overleefde het. Ben kwam ook om het leven. Zijn vrouw was zwanger toen 
hij verongelukte. Zoon Trevor heeft zijn vader nooit gekend. Een verlies dat levens 
getekend heeft en nog steeds tekent. I am grateful that Trevor Jolliffe and his wife Sheila 
are here with us today. 

Twee verhalen van jonge, dappere mannen die het leven lieten voor onze vrijheid. In 
de Talmoed staat het heel mooi: ‘een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten’. 
Daarom is het van belang dat wij de namen blijven noemen van de slachtoffers en hun 
verhalen blijven vertellen. We krijgen ze er niet mee terug, maar even zijn ze weer bij ons. 

Verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verbonden. De vrijheid die we vandaag de 
dag ervaren, hebben we te danken aan de strijd die geleverd is door mensen vóór ons. 
Door mensen als Sipke Baarsma en Ben Jolliffe. Zij laten ons zien hoe hard voor onze 
vrede en vrijheid is gestreden: mensen betaalden er de hoogste prijs voor; namelijk die 
van hun leven. We herdenken vandaag het verleden en denken aan de toekomst. 

Ieder van ons heeft vanavond zijn eigen gedachten; ieder van ons herdenkt op zijn 
eigen manier. Er zijn steeds minder mensen die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben 
meegemaakt. Nieuwe generaties zijn opgegroeid, nieuwe Nederlanders hebben zich 
bij ons gevoegd. We ervaren vrede en vrijheid allemaal anders: de één is net de oorlog 
in Oekraïne ontvlucht; een ander denkt aan de Tweede Wereldoorlog; iemand anders 
bouwt hier een leven in vrijheid op terwijl de familie in Syrië, Afghanistan of Jemen achter 
is gebleven. Weer een ander denkt aan de coronatijd waarin maatregelen onze vrijheid 
beperkten. Al deze belevingen van vrijheid bestaan naast elkaar en met elkaar. 

Het behouden en koesteren van vrede en vrijheid vergt verbinding tussen mensen; 
verbinding tussen ons allemaal. Wij zijn het die dat dagelijks bepalen met ons doen en 
laten; wij zijn het die nieuwsgierig kunnen zijn naar elkaars verhaal, die ons kunnen 
verdiepen in een ander perspectief, die voorbij onze vooroordelen in staat zijn om elkaar 
echt te zien en elkaar echt te horen. Zo ontstaat begrip, zo ontstaat medemenselijkheid. 
Wij zijn het die ons solidair kunnen tonen, die onze hand uit kunnen steken naar degenen 
die onze hulp nodig hebben en die ons kunnen verbinden met mensen die we niet 
kennen. Oorlogen beginnen met wapens en geweld. Oorlogen eindigen door daarmee te 
stoppen. Maar in de tussentijd zijn wij allemaal aan zet. Als mensen onder elkaar. Elke 
dag kunnen en moeten we investeren in vrede en vrijheid door ons eigen handelen. 
 
Een van de grootste Perzische dichters, uit de 13e eeuw, Rumi, zei dit prachtig. In 
de Nederlandse vertaling: “Voorbij het gelijk en het ongelijk is een veld. Daar zal ik je 
ontmoeten”. In de Engelse vertaling: “Beyond right and wrong, there is a field. I’ll meet 
you there.” 

Het is aan ons elkaar te ontmoeten. De kloof te overbruggen. De verbinding te leggen. 
Verbinding die cruciaal is voor vrede en vrijheid. Dat doen we door hier vandaag samen te 
zijn. Met verschillende generaties samen, herdenken we hen die vielen en staan we stil bij 
onze vrede en vrijheid. Opdat we niet vergeten. Lest we forget. 

Toespraak 4 mei herdenking Dalfsen 
door burgemeester Erica van Lente

De gemeente Dalfsen herdacht op 4 mei in Nieuwleusen en Dalfsen de slachtoffers van de  Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers die daarna  
zijn omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. Door burgemeester Erica van Lente in Dalfsen en wethouder André Schuurman  
in Nieuwleusen is hierbij tijdens de herdenkingsbijeenkomsten stil gestaan. De uitgesproken woorden staan hieronder.

Toespraken herdenking 4 mei in Nieuwleusen en Dalfsen
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Duurzaam verbouwen met Wim en Mieke

Nieuwleusen – De energieprijzen stijgen en de roep naar duurzaam wonen wordt steeds groter. 
Niet alleen omdat het op lange termijn voordelig is, maar ook omdat een duurzaam huis een 
comfortabel huis betekent. In deze reeks volgen we de verbouwing van Wim en Mieke van der 
Veen in Nieuwleusen. Zij willen graag toekomstbestendig wonen. Elke drie weken plaatsen 
we een update op ons energieloket, zodat u de volledige verbouwing kunt volgen. 

heeft Wim een vrij ruim budget, 
maar denkt hij dat je met een 
krapper budget ook prima kan 
verduurzamen. “Met een kleiner 
budget had ik andere keuzes 
gemaakt, zoals een ander 
soort zonnepanelen”. Laat je in 
ieder geval goed inlichten. “Ik 
zou toch wel de energiecoach 
adviseren, want die geeft je 
toch wel heel veel tips”. 

Heeft u zelf een vraag voor Wim 
en Mieke? Stuur uw vraag dan 
naar duurzaamdalfsen@dalfsen.nl.  
Elke update stellen wij een paar 
van uw vragen aan Wim! Volg 
de updates van Wim en Mieke 
op ons energieloket: www.
duurzaambouwloket.nl/dalfsen.  
Volg ons ook via Facebook, Twitter 
of Instagram en blijf op de hoogte!

“We moeten er 
ook gewoon 
op vertrouwen 
dat het straks 
goed gaat”

Energieadviesgesprek 
Wilt u zelf ook een energieadviesgesprek met een  
energiecoach aanvragen? Dat kan via de website  
www.duurzaambouwloket.nl/dalfsen/energieadvies-dalfsen.

Dat het verduurzamen van een 
woning niet altijd makkelijk is, weet 
Wim maar al te goed. De huidige 
woning van Wim en Mieke stamt 
uit 1938. Om zo’n woning volledig 
duurzaam te maken, is erg lastig. 
Bovendien wil Wim zijn woning niet 
alleen toekomstbestendig maken 
voor de aarde, maar ook voor 
als Wim en Mieke zelf een dagje 
ouder worden. De huidige woning 
was daar niet geschikt voor. 

Om die redenen gingen ze op 
zoek naar een woning met meer 
mogelijkheden. Ze vonden een 
vrijstaande woning uit 1974 met 
een mooi uitzicht. Die woning 

hebben zij eerst een tijdje verhuurd 
en nu willen ze daar graag zelf 
intrekken. Sinds januari zijn ze 
flink aan het verbouwen. Ze willen 
namelijk graag een slaapkamer 
met badkamer op de begane 
grond. Daarvoor moet de woning 
ook flink uitgebreid worden. Een 
andere wens is om de woning 
volledig duurzaam te maken en 
daar komt nogal wat bij kijken. 

Om zich wat te verdiepen 
in het verduurzamen, heeft 
Wim als eerste stap een 
gratis energieadviesgesprek 
aangevraagd via de gemeente. 
Een energiecoach kwam langs 
en samen hebben ze gekeken 
naar wat voor maatregelen Wim 
kon nemen om de woning te 
verduurzamen. Daar heeft Wim 
veel aan gehad. De energiecoach 
heeft hem veel informatie en 

tips gegeven en liet ook een 
aantal folders achter. Verder 
heeft Wim veel informatie via 
het internet opgezocht. 

Na al die informatie te hebben 
ingewonnen, was het voor Wim en 
Mieke duidelijk dat ze de woning 
volledig wilden verduurzamen. “Als 
je het dan toch doet, dan kun je 
het maar beter in één keer goed 
doen”, beredeneert Wim. Zo zijn 
er plannen om een warmtepomp in 
combinatie met vloerverwarming 
aan te leggen, geïntegreerde 
zonnepanelen te plaatsen, de 
woning volledig te isoleren en om 
een groot deel van het regenwater 
op te vangen en te infiltreren in 
de bodem. Daarnaast gaan Wim 
en Mieke koken op inductie en 
moeten alle lampen energiezuinig 
zijn. Ook heeft Wim gekeken 
naar een accupakket om energie 
op te slaan, maar daar wacht hij 
nog even mee tot de techniek 
wat beter en goedkoper wordt. 

Dat Wim straks alleen nog maar 
zijn woning verwarmt met een 
warmtepomp vindt hij nog wel 
spannend. Toch blijft Wim er 
vrij nuchter over. “We moeten 
er ook gewoon op vertrouwen 
dat het straks goed gaat”. Hij 
maakt zich ook weinig zorgen 
over de leverbaarheid van de 
bouwmaterialen. Wel houdt hij er 
rekening mee dat de wachttijden 
soms wat langer zijn. “Bij zo’n 
verbouwing heb je gewoon 
wat dingen die tegenzitten, 
dat moet je ook incalculeren”, 
zegt Wim. Zelf vergelijkt 
Wim continue de prijzen van 
bouwmaterialen. Dat kost soms 
wat tijd, maar daar heeft hij al 
aardig wat geld mee bespaard. 

Een andere tip die Wim heeft: 
zorg voor een vrij grote post 
onvoorziene uitgaven. Op 
die manier kun je de kosten 
van bijvoorbeeld duurdere 
bouwmaterialen opvangen. Zelf 

INZAMELING OUD PAPIER MEI 2022 
DALFSEN
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen: 

vrijdag 27 mei vanaf 16:00 uur 
en zaterdag 28 mei 2022 tot 
16:00 uur brengmogelijkheid 
container school Hoevenweg.

- C.B.S. De Spiegel: 
brengmogelijkheid naar de container 
bij de Welkoop aan de Vesting 
15, maandag t/m donderdag 
tussen 9:00 en 18:00 uur, vrijdag 
tussen 9:00 en 21:00 uur en 
zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur. 

- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt): 
vrijdag 20 (19:00-20:00 uur) en 
zaterdag 21 mei 2022 (10:00 tot 
12:00 uur) brengmogelijkheid 
container parkeerplaats bij 
Geref. Kerk (vrijgemaakt) 
Brethouwerstraat 19;

- Kringloopbedrijf 
“Noggus&Noggus”: 
brengmogelijkheid naar De Singel 
19-23. Maandag (13:00-17:00 uur), 
dinsdag t/m vrijdag (09:00 tot 17:00 
uur), zaterdag (9:00-16:00 uur).

HOONHORST
- Baron van Dedemschool Dalfsen: 

het hele jaar door brengmogelijkheid 
container bij de fam. Weideman, 

Diezerstraat 7 (tegenover kasteel 
Rechteren over het spoor en 
dan de eerste weg rechts).  

LEMELERVELD
- Basisschool Sprankel!, P.C. 

basisschool De Regenboog 
en Kindcentrum Heidepark: 
Brengmogelijkheid zaterdag 28 
mei 2022 van 8:30 tot 12:00 
uur naar de containers op het 
evenemententerrein te Lemelerveld.

NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo 

Excelsior: het hele jaar door 
brengmogelijkheid container bij 
het clubgebouw de Bombardon 
aan de Burg. Backxlaan 181. 
Iedere zaterdag is er tussen 11:00 
en 12:00 uur hulp aanwezig bij 
de inzameling. Er is geen huis-
aan-huis inzameling meer;

- C.B.S. Het Kompas: 
brengmogelijkheid zaterdag 14 mei 
2022 naar de container bij de school, 
Petersweg 2. Op de betreffende 
zaterdag zijn er twee ouders 
aanwezig van 9:00 tot 12:00 uur;

- C.N.S. De Meele: elke eerste 
zaterdag van de maand 

brengmogelijkheid bij de 
school, Meeleweg 120, 
eerstvolgende 3 juni 2022.

OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag 14 

mei  2022 (09:00 tot 12:00 uur) 
brengmogelijkheid container 
bij restaurant Roadrunner 
aan de Hessenweg 60.

Deze rubriek wordt eenmaal 
per maand gepubliceerd!

Voor aanvullende informatie over 
de oud-papier-inzameling kunt u 
contact opnemen met de eenheid 
Publieksdienstverlening via www.
dalfsen.nl/contactformulier of 
telefoonnummer: 14 0529.

Keetkeur
Heb jij de beste keet van de Gemeente Dalfsen? Meld je dan 
aan via www.saamwelzijn.nl/keetkeur vóór 8 juni 2022 en maak 
kans op €250 prijzengeld om jullie keet nóg beter te maken!  

Keten hebben een belangrijke 
functie voor jongeren op het 
platteland, het is een sociale 
ontmoetingsplek voor en 
door jeugd. Maar weet jij als 
keeteigenaar, erfeigenaar, 
of als keetbezoeker ook 
wat belangrijk is om een 
veilige en vooral gezellige 
avond te hebben?

Met de keetkeur komen we een 
avondje sfeerproeven bij jullie 
in de keet. We checken de keet 
op veiligheid, gezelligheid en 
houden we een gesprek met 
de erfeigenaren en natuurlijk 

met jullie als bezoekers van 
de keet zelf! Door middel van 
een checklist wordt jouw keet 
beoordeeld en wie weet maak 
jij kans op de befaamde titel 
‘Beste keet van de Gemeente 
Dalfsen’ en win je €250,- 
prijzengeld! Iedere keet die zich 
aanmeldt en wordt bezocht, 
krijgt sowieso een leuk pakket 
om je keet nog beter te maken. 

Na aanmelding ontvang je 
de checklist waarop jou keet 
gekeurd wordt en wordt er een 
afspraak ingepland wanneer 
jou keet wordt bezocht. 
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 MOTOR GECHECKT? 

 RIJSKILLS OPGEFRIST?

 MOTORKLEDING IN ORDE?

VEILIG OP PAD? 
MOOI MAN!

CAMPAGNE EN REALISATIE: SENZA COMMUNICATIE (SENZA.NL) 
EN VAN DER LET & PARTNERS (VDLP.NL)

Handige tips voor een veilige motorrit!
www.rovoostnederland.nl/campagnes/motorrijders
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ZATERDAG 4 MEI 2022 
10.00 TOT 16.00 UUR 

Ontdek ROVA Dag

De milieubrengstations in Amersfoort en Zwolle zijn op 14 mei 

gesloten voor het wegbrengen van afval en grondstoffen

www.rova.nl/25jaar

Amersfoort – Winterswijk – Zwolle

Kom je ook naar de


