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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 20 mei 2022:
- Kringsloot-Oost 1,
het vervangen van bestaande
schuren voor één nieuwe schuur.
- Hessenweg 23A,
het bouwen van een kapschuur en
het plaatsen van zonnepanelen.
Ontvangen, d.d. 22 mei 2022:
- De Hooigraven 7,
het verlengen van de termijn
door de tijdelijke woonunits.
Ontvangen, d.d. 23 mei 2022:
- Brouwersweg 12,
het tijdelijk plaatsen van
een woonunit.
Ontvangen, d.d. 24 mei 2022:
- Polhaarweg 2,
het plaatsen van een schutting.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 20 mei 2022:
- Achterkampweg 16,
het aanleggen van een paardenbak.
Ontvangen, d.d. 23 mei 2022:
- Schaddenhof 15,
het bouwen van een woning.
Ontvangen, d.d. 25 mei 2022:
- Vilstersestraat 36,
het bouwen van een berging.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 20 mei 2022:
- Den Hulst 40,
het vervangen van bestaande
schuren door één nieuwe schuur.
Ontvangen, d.d. 23 mei 2022:
- Westeinde 29,
het kappen van twee eiken.

• 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

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunning
zijn op verzoek van de
aanvrager ingetrokken:
Ontvangen, 24 mei 2022:
- Hessenweg 23A,
het bouwen van een kapschuur en
het plaatsen van zonnepanelen.
Ontvangen, 25 mei 2022:
- De Hooigraven 7,
het verlengen van de termijn
door de tijdelijke woonunits.

Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
LEMELERVELD
Verlengd, d.d. 23 mei 2022:
- Berkendijk 28,
verbouwen van een woonboerderij.
NIEUWLEUSEN
Verlengd, d.d. 23 mei 2022:
- Frisoplein 16,
het wijzigen van de voorgevel.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verleend, d.d. 23 mei 2022:
- Eshofweg 1,
het bouwen van een
werktuigenberging.
Verzonden, 25 mei 2022:
- Ganzepanweg 2A,
het realiseren van een zorggebouw.
Onderstaande ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) liggen ter inzage:
- Kon. Julianalaan 96
Nieuwleusen
aanvraag gebruiksvergunning en
brandveilig gebruik CBS De Planthof.
- Nieuwe Uitleg 2 Dalfsen
aanvraag gebruiksvergunning en
brandveilig gebruik CBS De Planthof.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en de
ingetrokken omgevingsvergunning,
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.

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 21 mei 2022:
• Basisschool Sprankel!,
het organiseren van ANWB
Streetwise op 11 juli 2022 op
de parkeerplaats bij sportpark,
Verbindingsweg 1A.
• Basisschool Sprankel!,
het organiseren van een eindfeest
van het schooljaar op 14 juli 2022 op
het schoolplein en achterzijde van
de school Prinses Margrietstraat 6.
Ontvangen, d.d. 25 mei 2022:
• Basisschool Sprankel!,
het organiseren van een
Sponsorloop op 1 juli 2022 rondom
Prinses Margrietstraat 6.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 22 mei 2022:
• Buurtvereniging Hoefblad/
Haagwinde, het organiseren van
een buurtfeest op 11 juni 2022 in de
speeltuin bij Hoefblad/Haagwinde.

Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d.24 mei 2022:
• Volleybalvereniging De Bevers,
het organiseren van het Ten
Broeke Open Volleybaltoernooi
van 20 t/m 24 juni aan de
Vilstersedijk 1 te Lemelerveld.
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.

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
• Middenweg 1, het plaatsen van een
kleine windmolen met een as-hoogte
van 15 meter (Z2022-00000419).
• Hagenweg 6A, het maken
van een extra vaste mest
opslagplaats (Z2022-00005011).
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
Beoordeling aanmeldingsbesluit
m.e.r. voor Middenweg 2A in
Dalfsen (Z2022-00003713)

30km 40km

Ontvangen, d.d. 24 mei 2022:
• Studio Ses,
het organiseren van een
Zomerfeest Sudio Ses op
9 juli 2022 in en rondom
de Marathakerk, Burg. Van
der Grondenstraat 73.

Burgemeester en wethouders van
Dalfsen hebben van De Hoeven
Dalfsen B.V. op 5 april 2022 een
aanmeldingsnotitie ontvangen voor
de beoordeling van de m.e.r.-plicht.
Initiatiefnemer is voornemens een
pluimveestal te realiseren voor

57.500 vleeskuikens of 10.000
vleeskalkoenen. De mogelijke
milieubelasting is hierin voldoende
omschreven om te kunnen beoordelen
of sprake is van bijzondere
omstandigheden. Er is geen sprake
van bijzondere omstandigheden die
kunnen leiden tot belangrijke nadelige
milieugevolgen. Het college heeft
besloten dat geen milieueffectrapport
opgesteld hoeft te worden. De
milieubelasting afkomstig van de
activiteit kan door de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving in
voldoende mate worden ondervangen.
Het besluit en de relevante stukken
liggen vanaf 1 juni 2022 zes weken
op afspraak, ter inzage tijdens de
openingsuren bij de receptie van de
gemeente Dalfsen, Raadhuisstraat 1
in Dalfsen (telefoon: 14 0529).
Het is niet mogelijk tegen dit
besluit bezwaar in te dienen.
Tijdens de toekomstige procedure
voor de omgevingsvergunning
bestaat wel de gelegenheid tot
het indienen van zienswijzen en
eventueel beroep. Daarbij kan
ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit
worden betrokken.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland 088 525 1050. Houd
het zaaknummer bij de hand.

Gemeentehuis en Servicepunt
Nieuwleusen gesloten
Vanwege Tweede Pinksterdag zijn het gemeentehuis en het
servicepunt in Nieuwleusen gesloten op maandag 6 juni 2022.
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Word jij de nieuwe kinderburgemeester
van de gemeente Dalfsen?
Gezocht: een nieuwe kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen!
Durf jij te zeggen wat je belangrijk vindt? Weet jij wat er speelt
in jouw buurt en op school? Wil jij laten horen wat kinderen
te zeggen hebben? Pak dan nu je kans en wie weet ben jij in
het schooljaar 2022-2023 de opvolger van kinderburgemeester
Myla Groenendijk. Deze speciale functie heb je tot het einde van
dat schooljaar. Alle kinderen die volgend jaar in groep 7 en 8
zitten en in de gemeente Dalfsen wonen mogen meedoen.
Wat ga je doen en moet je kunnen
als kinderburgemeester?
Als kinderburgemeester deel je
ideeën en wensen met andere
kinderen, de gemeenteraad,
ambtenaren, de burgemeester
of met wethouders. Die kun
je zelf hebben bedacht of
van vrienden en vriendinnen

hebben gehoord. Iedereen
kan ook bij jou terecht. En als
kinderburgemeester bedenk je
natuurlijk ook zelf acties om écht
iets voor elkaar te krijgen. Verder
ga je met de burgemeester en
wethouders naar activiteiten
en heb je enkele keren per jaar
overleg met de burgemeester.

Je kunt kinderburgemeester zijn
op veel verschillende manieren.
Het is wel altijd belangrijk dat je
nieuwsgierig bent, dat je het niet
erg vindt om in de belangstelling
te staan, en dat je het leuk vindt
om kennis te maken met andere
kinderen in de gemeente Dalfsen
om te luisteren naar hun ideeën.
De kinderburgemeester is het
hele schooljaar 2022-2023 actief.
Hoe meld je je aan?
Zit jij volgend jaar in groep 7
of 8, woon je in de gemeente
Dalfsen en wil jij graag
kinderburgemeester worden?
Leuk! Stuur uiterlijk dinsdag 28
juni via WeTransfer een ﬁlmpje
op van maximaal 1,5 minuut
waarin jij vertelt waarom je
kinderburgemeester wilt worden.
Zet in dit berichtje je naam,
leeftijd, adres, e-mailadres en
telefoonnummer van je ouders
en stuur het naar: gemeente@
dalfsen.nl. We willen graag
een telefoonnummer van je
ouders ontvangen, zodat we
eventueel contact op kunnen
nemen met je ouders om
toestemming te vragen.
Meer informatie
Aanmelden kan tot en met
28 juni 2022. De jury kiest
uit alle aanmeldingen een
aantal kandidaten die zich
presenteren op dinsdagmiddag
12 juli in het gemeentehuis.
In september 2022 wordt de
kinderburgemeester ofﬁcieel
benoemd en ga je aan de slag.
Alle informatie lees je op
www.dalfsen.nl/kinderburgemeester.

Overlast eikenprocessierups;
meld het bij de gemeente Dalfsen
De periode dat eikenprocessierupsen voor overlast kunnen zorgen, begint weer. De brandharen van
de rupsen kunnen zorgen voor vervelende klachten zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen/
luchtwegen. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, startte de gemeente in april met de bestrijding door
het spuiten van eikenbomen op drukke plekken in de gemeente. Veel rupsen zijn hierdoor gedood,
maar op verschillende plekken kunnen helaas toch nog rupsen verschijnen. U kunt ook dit jaar een
melding doen van een nest dat overlast geeft, zodat de gemeente deze nesten kan laten verwijderen.
Ervaart u overlast van rupsen of
nesten in gemeentelijke bomen
dan kunt u dit doorgeven aan
de gemeente via het online
meldingsformulier www.dalfsen.nl/
meldingrups.
De gemeente laat nesten
verwijderen in de volgende situaties:
• Binnen de bebouwde kom in
goed bereikbare gemeentelijke
bomen met nesten die overlast
veroorzaken door brandharen
en die lager dan 4 meter zitten.
• Buiten de bebouwde kom in
gemeentelijke bomen met nesten
die overlast veroorzaken door
brandharen en die lager dan
4 meter zitten op de volgende
locaties: voor een inrit of tuin,
op een route waar preventief
bestreden is (spuitroute) of waar
gemonitord wordt (de zuigroute).
Bekijk beide routes op www.
dalfsenkaart.nl/eikenprocessierups.
Heeft u overlast van nesten in
uw eigen bomen, neem dan
contact op met een bestrijder.

Nesten niet zelf weghalen
Verwijder nesten niet zelf. De
kleine brandhaartjes kunnen
zorgen voor jeuk en huiduitslag.
Ze kunnen ook in het oog of de
keel terecht komen en dan voor
ernstige klachten zorgen. De rups
laat ook extra brandharen vrij
als het dier zich bedreigd voelt.
Ga dus niet aan de slag met
verfafbrander of een stofzuiger.
De haren kunnen ook bij harde
wind uit de nesten waaien. Zet
op winderige dagen geen ramen
open als er eiken met rupsen
in de buurt staan. Hang geen
was onder of vlakbij de eiken
te drogen en ﬁets het liefst
gekleed met lange mouwen
of lange broek en (zonne)
bril door een eikenlaan. Vanaf
ongeveer begin juni zijn de eerste
brandharen te verwachten.
Meer informatie
Meer informatie over eikenprocessierupsen en wat de
gemeente verder doet om de
eikenprocessierups te bestrijden,
leest u op www.dalfsen.nl/rups

Omgevingsvisie 1.0
Een paar maanden geleden heeft de gemeenteraad de
Omgevingsvisie vastgesteld. Je zou denken dat de plannen voor
onze gemeente daarmee “af” zijn. Niets is minder waar,
we beginnen nog maar net.
De Omgevingsvisie 1.0 beantwoordt de vraag waar we in 2040
met elkaar staan als het gaat om samen werken, samen wonen
en samen leven. Daarmee is het geen visie die alleen in het
gemeentehuis bekend moet zijn. Het is een visie die voor iedere
inwoner makkelijk toegankelijk moet zijn. En dat is hij, kijk maar
eens op www.omgevingsvisiedalfsen.nl.
Het is een document wat de komende periode vaak naar
voren komt. De wereld verandert steeds sneller en
ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. Daar proberen
we als gemeente steeds, en zo goed mogelijk, op in te spelen
en ons op aan te passen.
Als je iets wilt veranderen of realiseren heeft dat gevolgen voor
belanghebbenden of omwonenden. Eén van de belangrijkste
taken voor de lokale overheid is het transparant communiceren
met inwoners, uitleggen waarom er bepaalde keuzes nodig zijn
en vooral met elkaar in gesprek gaan.
Dit is één van de redenen dat er in het nieuwe coalitieakkoord
is gekozen om te werken met gebiedswethouders. Elke
wethouder krijgt een gebied toegewezen waar zijn/haar
aandachtsgebied ligt. Dit moet er voor zorgen dat de drempels
die er ervaren worden om contact op te nemen met de
gemeente worden weggehaald. De gemeente is er voor
inwoners en niet andersom.
Maar terug naar de Omgevingsvisie,
op 7 juni wordt de Omgevingsvisie
gepubliceerd en gaat er een video
“live”, houd hiervoor onze sociale
media of www.dalfsen.nl
in de gaten.
Wilt u ondertussen al meer
weten? Kijk dan op www.
omgevingsvisiedalfsen.nl.
André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op dinsdag 7 juni 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Beleidsplan ‘Biodiversiteit Voor Elkaar in het groene landschap’
2. 15e herz. BP Buitengebied, Lemelerveldseweg 44/44a, Lemelerveld
3. Stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 316-328, Nieuwleusen
4. Stedenbouwkundige visie Zandspeur 9, Nieuwleusen
5. 1e Bestuursrapportage 2022
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
http://ris.dalfsen.nl. Hier kan ook live worden meegekeken tijdens de
vergaderingen.
Wijze van behandeling
Agendapunten 1 t/m 5 worden ieder in twee ronden besproken: eerst
beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor
om de voorstellen als akkoordstuk of als bespreekstuk te agenderen voor
besluitvorming in de raadsvergadering van 20 juni 2022.
Spreekrecht inwoners
Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht bij de betreffende
agendapunten. Aanmelding via grifﬁe@dalfsen.nl is noodzakelijk, dit kan tot op
de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

Alcohol, drugs of zware
medicijnen gaan niet
samen met het verkeer
Achter het stuur
blijf je scherp.
Op de ﬁets, scooter
en in de auto.

KERNPUNTEN
Week 22 • Dinsdag 31 mei 2022 • Pagina 3

‘De waarde van een extra vogeltje is niet in geld uit te drukken’
We gaan in gesprek met mensen uit de verschillende kernen van
onze gemeente over hun bezigheden. Wat vinden ze waardevol
om te doen en wat is hun levensmotto? Vincent Overgoor is
geboren en getogen op de plek waar hij nu de Decohof runt, een
biologische kwekerij aan de Tibbensteeg in Hoonhorst. Het lag
vroeger niet in de verwachting dat hij de boerderij van zijn vader
en eerder zijn opa over zou nemen, maar het gebeurde toch.
Vincent vertelt: ‘Ik ben verdergegaan waar mijn opa gestopt is, zo
zou je het kunnen zien. Mijn opa
had een klein gemengd bedrijf,
mijn vader ging helemaal over
op koeien. Toen hij de boerderij
overnam, moest je als boer mee
in de schaalvergroting en specialisatie. Ik besloot de boerderij
over te nemen toen mijn vader
ziek werd. Ik had inmiddels voor
het kwekersvak gekozen. Op een
kleine strook gehuurde grond was
ik voor mezelf begonnen. Door
de ziekte van mijn vader kwam
alles in een stroomversnelling.
De koeien gingen de deur uit.’
Alle gif en kunstmest de deur uit
Opeens ging de kwekerij van Vincent van een halve hectare naar
een oppervlakte van 14 hectare.
‘Op een klein deel daarvan ging
ik toen werken met biologische
teelt, maar het overgrote deel
was ‘gewone’ teelt, daar kwam
chemie aan te pas. Dat voelde
niet goed, je spuit dingen dood,
maar ik had mijn eigen weg nog
niet gevonden. In 2012 kwam
voor mij de ommekeer. Na een
zachte winter vroor het in maart
opeens extreem. Nagenoeg de
hele jaaromzet van de kwekerij
bevroor. Toen vroeg ik me af: is
dit pure pech of is er meer aan de
hand?’ Vincent kwam in contact

met een bodemdeskundige en zo
werd hem duidelijk dat zorgen voor
de bodem noodzakelijk was. ‘Als de
bodem goed is, worden je planten
weerbaarder en sterker. Ik besloot te
gaan omschakelen. Ik zag in dat de
manier waarop we omgaan met het
landschap en de natuur niet vol te
houden was. Alle bestrijdingsmiddelen en kunstmest gingen de deur uit.
Sindsdien werk ik hier op een heel
andere manier. Inmiddels hebben we
het keurmerk biologisch gehaald.’
Meeliften met de natuur
‘Alles wat wij hier doen, is erop gericht dat we meeliften met de natuur,
in plaats van ertegenin te werken.
We doen dat volgens de principes
van de permacultuur. Daarom zijn er
ook weer dieren op het bedrijf. Mens,
dier en planten hebben allemaal

Doe mee aan de winactie met pmd van ROVA
Scheid jij je afval goed? Dan maak jij kans op mooie prijzen.
Doe mee met de winactie van ROVA! Het enige dat je hiervoor
hoeft te doen, is een speciale sticker op een van jouw lege
en goed gescheiden pmd-verpakkingen te plakken.

Win een waardebon ter
waarde van €100,Is jouw verpakking één van de 10
verpakkingen die we van de lopende
band halen in de sorteerinstallatie?
Dan win jij een waardebon van
€100,- die je kunt besteden bij
webshop Verdraaid Goed Product.
Deel je pmd
Vergroot je winkans en maak nog
gauw een leuke ludieke foto van jouw
pmd-verpakking met sticker, voordat
je de verpakking in de container

Hoonhorst bloeit
Jaren geleden kwam Vincent in
contact met Duurzaam Hoonhorst.
‘Samen met mijn buurman de boomkweker hebben we toen afgesproken
dat wij bladafval, dat de gemeente
in onze kern overhield, op ons land
zouden verspreiden. Daar hebben
we toen een speciaal wagentje voor
ontwikkeld, met coﬁnanciering van

Duurzaam Hoonhorst. Inmiddels
doen we dit al 10 jaar zo. Dat blad
is belangrijk om de bodem hier
constant bedekt te houden.’Vier
jaar geleden begon Vincent met
een buurvrouw een nieuw project.
‘Onder de noemer ‘Hoonhorst bloeit’
proberen we mensen enthousiast te
maken voor het inzaaien van wilde
bloemenmengsels, gericht op gebruik
door insecten. Wie meedoet, kan zich
intekenen. Het grondwerk regelen wij,
we kopen ook centraal het zaad in.
De deelnemer hoeft alleen maar te
zaaien.’ Tenminste, dat was het idee.
‘Het gaat om meerjarige planten, dus
er is ook beheer nodig. Daar moeten
we mensen toch wat meer bij ondersteunen, hebben we gemerkt. Dat
gaan we dit jaar oppakken.’Inmiddels
heeft de groep van Hoonhorst Bloeit
aansluiting gezocht bij ‘Salland
zoemt’. ‘Dat is een stichting die al wat
langer draait. Wij kunnen veel van ze
leren, bijvoorbeeld hoe je zorgt voor
bewustwording, daar zijn zij goed in.
Wij willen graag dat mensen gaan beseffen dat alles wat je doet, gevolgen
heeft voor de natuur. En je kunt met
je gedrag de natuur ook helpen!’

In gesprek
‘Ik vind het belangrijk om met
mensen in gesprek te gaan. Niet
met een belerend vingertje, maar
luchtig. De dialoog is belangrijk.
Daarom zijn we hier ook met
de pluktuin begonnen. Mensen
kunnen hier op zaterdag en in het
hoogseizoen ook op woensdag,
komen plukken wat geoogst kan
worden. Van courgettes en sla
tot frambozen en appels. Vooral
kinderen vinden het prachtig om
hun eigen eten te plukken. En met
de volwassenen kom ik vaak in
gesprek over het hoe en waarom
van deze plek. Voor mij zit de
meerwaarde van vergroenen
niet in meer geld verdienen. De
waarde van een extra vogeltje, dat
valt niet in geld uit te drukken.’
Afstand tot de arbeidsmarkt
Vincent doet het werk op de
Decohof met een aantal medewerkers, ook met mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt.
‘Ik vind dat zij ook een kans
verdienen, het zijn jongens uit de
buurt. En in de moestuin werkt
Badee, een man uit Syrië. Dat
doet hij al jaren. Hij wil zo graag
meedoen, dus hij is op allerlei
plekken aan de slag. Hij volleybalt
ook in Hoonhorst en hij maakt
prachtige tassen in het naaiatelier
van Louise Loman. De taal blijft
ingewikkeld, daar heeft corona
natuurlijk ook niet bij geholpen.’
In de maanden juni, juli en augustus is de pluktuin op woensdag en
zaterdag open. De winkel jaarrond
elke zaterdag. Kom eens langs!
Vincent is er op die dagen om op
al uw vragen antwoord te geven.

Echte Terugwinnaars maken
kans op mooie prijzen!

Doe je mee?
Je kunt eenvoudig en snel een
speciaal stickervel aanvragen via
de website www.terugwinnaars.nl/
recyclenmetklaas. Ieder stickervel
bevat 6 stickers. Iedere sticker plak
je op één lege pmd-verpakking.
Gooi de verpakking met sticker
bij pmd. Let op dat je lege pmdverpakking(en) tijdens de pmdinzameling tussen tot en met 17 juni
in de pmd-container of -zak hebt
gedaan. In deze periode halen we
de winnende verpakkingen van de
lopende band bij de sorteerinstallatie.

hun rol.’ Vincent legde singels aan.
Die zorgen voor meer plekken voor
vogels. ‘En die vogels zorgen ervoor
dat we de rupsen in toom houden. Je
moet ervoor zorgen dat alles er al is,
voordat er een plaag is. Een plaag
is een noodrem van de natuur, dat
moet je voor zijn. De varkens zorgen
voor het grondonderhoud: ze graven
de wortels uit, eten een deel van
de insecten op. Als groenbemester
gebruik ik dan bijvoorbeeld rogge, de
wortels daarvan zorgen weer voor
een goede bodemstructuur. Daarna
gebruiken we die grond weer voor
de planten van de kwekerij. En de
varkens eten de rogge later op. Een
paar eenden houden het slakkenbestand in de pluktuin onder controle.’

of zak gooit. Deel je foto op social
media met #RecyclenmetKlaas.
Recyclen met Klaas
In de voorlichtingscampagne
Recyclen met Klaas, zoekt Klaas
uit wat er met zijn afval gebeurt.
Hij begint met pmd. Klaas volgt
zijn afval vanaf het moment dat het
thuis in de keuken ontstaat, totdat
er weer een nieuw product van
wordt gemaakt. Op de website www.
terugwinnaars.nl/recyclenmetklaas
kun je zijn ontdekkingsreis volgen.
Met deze winactie laat ROVA
zien dat het afval dat thuis wordt
gescheiden ook gescheiden blijft.

Expositie van Marjan Ramaker en
Anneke Smit in het gemeentehuis
Van 3 juni tot en met 12 juli kunnen inwoners van de gemeente
Dalfsen werken bekijken van Marjan Ramaker en Anneke Smit in het
gemeentehuis Dalfsen. De werken zijn te zien tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis. Deze zijn te vinden op www.dalfsen.nl.
De expositie maakt onderdeel
uit van de expositiereeks in
het gemeentehuis Dalfsen,
waarbij lokale kunstenaars hun
werk kunnen tentoonstellen.
Deze keer exposeren Marjan
Ramaker uit Dalfsen en Anneke
Smit uit Nieuwleusen.
Marjan Ramaker
Marjan Ramaker heeft dankzij een
creatieve moeder de creativiteit
van huis uit meegekregen. Ze
borduurt, schildert, kleit, quilt
en maakt mozaïek, sieraden en
Expositie Marjan Ramaker

kaarten. In 2001 is ze gestart
met een miniatuurpoppenhuis
te maken. Hierbij kan ze haar
veelzijdigheid goed gebruiken.
Zoals verven, behangen,
elektriciteit aanleggen tot
meubeltjes ﬁguurzagen,
beddengoed maken en stoelen
matten. Daarnaast borduurt ze
geboortetegels, schildert ze
geboortekaartjes na of maakt
ze een miniatuurbabykamer.
De werken van Marjan zijn te
bekijken in de vitrines in de
foyer van het gemeentehuis.

Anneke Smit
Anneke Smit woont sinds vier
jaar in Nieuwleusen. Het vele
groen en de natuur om haar
heen beïnvloedt haar tekenen schilderwerk. Ze gaat van
fantasie, abstract naar realiteit
dichtbij haarzelf. Anneke is
vakleerkracht geweest op
meerdere scholen in Zwolle.
Ook nu geeft ze teken- en
schilderlessen op scholen en bij
De Spil en de Trefkoele+. Het
lesgeven aan volwassenen en
kinderen geeft haar net zoveel
voldoening als zelf schilderen.
Naast het lesgeven tekent en
schildert ze in haar vrije tijd
bij teken- en schildergroep
Bellingeweer in Dalfsen.

Expositie Anneke Smit
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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.

Geslaagden-karavaan op 9 en
15 juni op pad om geslaagde
jongeren te verrassen!

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

Woensdag 8 juni, donderdag 9 juni en woensdag 15 juni is het zover: jongeren
van de middelbare school krijgen te horen of ze geslaagd zijn! Om dit samen te
vieren, organiseren de gemeente Dalfsen en Saam Welzijn weer een geslaagd-actie.
Een geslaagden-karavaan gaat bij geslaagde jongeren langs om hen te verrassen
en feliciteert ze met het grote succes. Dus ken jij iemand die examens doet of de
middelbare school afrond? Geef diegene uiterlijk woensdag 8 juni tot 12.00 uur op!
Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s,
vrienden en anderen kunnen vanaf 30
mei één of meerdere jongeren aanmelden
die examens hebben gemaakt de
afgelopen weken. Op donderdag 9 juni
en woensdag 15 juni gaat het geslaagdteam de gemeente Dalfsen door. Als dan
de vlag (of andere versiering) uithangt
en de jongere is aangemeld, dan heeft
de geslaagde kans dat het geslaagdteam bij hem of haar in de straat staat.
Uit de aanmeldingen worden geslaagden
willekeurig getrokken. Het team gaat tussen
17.30 en 20.30 uur op pad in alle kernen.

Aanmelden
Het is tot en met woensdag 8 juni 12.00
uur mogelijk een examenkandidaat
aan te melden. Dit kan door een mail
te sturen naar gemeente@dalfsen.nl
of door een persoonlijk bericht te sturen
via de Facebookpagina/Instagram
van gemeente Dalfsen. Vermeld
bij de aanmelding de naam van de
jongere/jongeren en het adres (straat,
huisnummer en woonplaats) van de
geslaagde. De gegevens worden
alleen gebruikt voor de geslaagd-actie
en worden na aﬂoop verwijderd.

