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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis
Dalfsen

Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

• Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen
• Postadres:
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen
• Telefoon: 14 0529
• E-mail: gemeente@dalfsen.nl
• Internet: www.dalfsen.nl
• Openingstijden
Maandag: doorlopend
van 08.30 uur tot 20.00
uur (zonder afspraak)
Dinsdag- tot en met
donderdagochtend: 08.30 tot
12.30 uur (zonder afspraak)
Dinsdag- tot en met
donderdagmiddag: 13.00
tot 16.30 uur (op afspraak)
Vrijdag: 08.30 uur tot
12.30 uur (zonder afspraak)
Vrijdagmiddag is het
gemeentehuis gesloten.
• Voor spoedgevallen
en calamiteiten buiten
kantooruren:
(06) 24 73 34 11.

Servicepunt
Nieuwleusen
• Bezoekadres:
Kulturhus De Spil,
Kon. Julianalaan 10
7711 AD Nieuwleusen
• Telefoon: 14 0529
• Openingstijden
Maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen:
8.30 uur tot 12.30 uur.
Dinsdagavond:
18.00 uur tot 20.00 uur.

Servicepunt
Lemelerveld
• Bezoekadres:
Kroonplein 62
8151 ZA Lemelerveld
• Openingstijden
Woensdagmiddag:
15.30 uur tot 17.30 uur.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 5 april 2019
- Ruitenborghstraat 39,
het vergroten van de woning.
Ontvangen, d.d. 9 april 2019
- Hamerbijl 21, het bouwen van
een helft van een 2^1 kapwoning.
- Hamerbijl 23, het bouwen van
een helft van een 2^1 kapwoning.
- Trechterbeker 9, het plaatsen
van een tuinhuis met overkapping.
- Venneweg 4, het plaatsen van
een woning scheidende wand.
LEMELERVELD
Ontvangen d.d. 6 april 2019
- Buurtweg 2, het kappen van een boom.
Ontvangen, d.d. 11 april 2019
- Kroonplein 58, het brandveilig
gebruik maken van het Kulturhus.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 9 april 2019
- Weth. Reuverslaan 18, het plaatsen
van een tuinschuur met carport.
Onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning
is op verzoek ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 3 maart 2019:
- Trechterbeker 38,
het plaatsen van een carport.
Van de onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 9 april 2019:
- Bosmansweg 59,
het bouwen van een woning.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 5 april 2019:

- Kampmansweg 36, het wijziging van
de rooilijn bij een vrijstaande woning.
Verzonden d.d. 8 april 2019:
- Barnsteen 22, het plaatsen
van een dakkapel.
Verzonden d.d. 11 april 2019:
- Koelmansstraat 71,
het verbouwen van de voormalige
veestalling tot twee boerderijkamers.
- Rechterensedijk 2, het bouwen van
een veldschuur voor agrarisch gebruik.
- Hamerbijl 17 en 19, het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
- Trechterbeker 3, het legaliseren van een
reeds gebouwd schuurtje met veranda.
- Nieuwe Uitleg 40, het renoveren
van de voor- en achtergevel.
Verzonden d.d. 12 april 2019:
- Barnsteen 28, het bouwen
van een vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 10 april 2019:
- Weegbree 71,
het plaatsen van een dakkapel.
Verzonden d.d. 11 april 2019:
- Dagpauwoog 2,
het bouwen van een woning.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 11 april 2019:
- Woeste Grond 21, het bouwen van
de linkerhelft van een 2^1 kapwoning.
- Woeste Grond 19, het bouwen van
de rechterhelft van een 2^1 kapwoning.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere procedure
hebben gevolgd en de aanvraag, waarbij
de beslistermijn is verlengd, 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.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING IN
VERBAND MET TWEEDE PAASDAG
Afvalinzameling aan huis
Op tweede paasdag (maandag
22 april 2019) worden er geen afval
en grondstoffen ingezameld in de
gemeente Dalfsen. De containers
worden op een andere dag geleegd.
• De afvalinzameling van maandag
22 april vindt plaats op zaterdag
20 april. Let op, dit is de zaterdag
vóór tweede paasdag.
Het kan voorkomen dat op een
ander tijdstip wordt ingezameld
dan u gewend bent. Wij vragen u
daarom de container op de dag

van inzameling vóór 7.00 uur
aan de straat neer te zetten.
Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation aan de
Rijnlandstraat 2 in Zwolle en het ROVA
Klantcontactcentrum zijn op maandag
22 april en zaterdag 27 april gesloten.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op
met het ROVA Klantcontactcentrum,
telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/
contact. Meer informatie over de
inzameldagen vindt u op www.rova.nl/
inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen van
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 april 2019
• Stichting Westermolen,
het organiseren van een
braderie en/of rommelmarkt bij
Molenstraat 16 op 11 mei 2019.
Ontvangen, d.d. 5 april 2019
• Plaatselijk Belang Dalfsen,
het organiseren van een
paasvuur op de hoek Brinkweg/
Keizersteeg op 22 april 2019.
• V.O.F. Zalencentrum Mansier,
het organiseren van eiergooien bij
Parallelstraat 2 op 22 april 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 1 april 2019
• Medgidia Roemenië, het organiseren
van verkoop van perkplanten
op de parkeerplaats naast Burg.
Backxlaan 308 op 4 mei 2019.
Ontvangen, d.d. 5 april 2019
• Union Sportvereniging,
onthefﬁng schenktijd voor de
jaarlijkse paasbingo op 20 april 2019.
Onderstaande evenementenvergunning is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 3 april 2019
• Grand Café ‘De Viersprong’,
het organiseren van een
openingsevenement rondom
Burg. Backxlaan 2 op 13 juli 2019.
Onderstaande onthefﬁng van
het stookverbod is verleend:
Verzonden, d.d. 11 april 2019
• Plaatselijk Belang Dalfsen,
t.b.v. het paasvuur in Dalfsen op
22 april 2019 aan de Keizersteeg.
Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
Verzonden, d.d. 9 april 2019
• Grand-café Het Oude Station,
Ladiesrun, 16 augustus
vanaf Het Oude Station.
Verzonden, d.d. 11 april 2019
• Plaatselijk Belang Dalfsen,
het paasvuur in Dalfsen op 22
april 2019 aan de Keizersteeg;
• Vandersterre Holland B.V.,
open boerderijdagen op 3 en 4 mei
2019, Blauwedijk 2 Dalfsen;
• Oranjevereniging Dalfsen,
Oranjefeesten Dalfsen op 25 april
t/m 28 april 2019, evenemententerrein
Dalfsen (onthefﬁng sluitingsuur
26 en 27 april 2019 tot 01:00 uur);
• Oranjevereniging Nieuwleusen en
omstreken, Koningsdag en Oranjepop
2019 op 26 en 27 april 2019,
‘t Olde Gemeentehuis en Palthebos;
• Toerclub Dalfsen, Erbens
Vechtdal Toer op 25 mei 2019,
start/ﬁnish Gerners Es 7C Dalfsen.
Onderstaande onthefﬁng van art. 2 van
de Winkeltijdenwet/art. 5:68 individuele
onthefﬁngen van de APV is verleend:
• Coop Lemelerveld,
openstelling op tweede paasdag

van 12:00 tot 18:00 uur.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de koningsspelen van OBS
Heidepark op 12 april van 08:30 tot
12:00 uur is de Ds. A.J.W. Vogelaarstraat
in Lemelerveld tijdelijk afgesloten.
Tijdens de Pitstopdag op zaterdag 20
april 2019 geldt van 09:00 uur tot 18:00
uur de volgende verkeersmaatregel:
• De Grift (het gedeelte vanaf Rollecate
tot voorbij het terrein van Ten Kate
Motoren) wordt afgesloten.
Tijdens de Oranjefeesten in Dalfsen
gelden de volgende verkeersmaatregelen:
Van 25 tot en met 28 april 2019 geldt
gedurende het gehele evenement
de volgende verkeersmaatregel:
• Eenzijdig parkeerverbod
Bruinleeuwstraat.
Tijdens Koningsdag, zaterdag
27 april 2019, gelden de volgende
verkeersmaatregelen:
• Bruinleeuwstraat afsluiten
voor doorgaand verkeer
van 12:00 tot 15:00 uur;
• Opheffen eenrichtingsverkeer
Baarsmastraat van 12:30 tot 18:00 uur;
• Prins Bernhardstraat vanaf
Irenestraat tot Bruinleeuwstraat
afsluiten voor doorgaand verkeer
van 12:00 tot 15:00 uur;
• Een eenzijdig parkeerverbod
aan de Bruinleeuwstraat, de
Beatrixstraat, de Molenstraat en
de Prins Bernhardstraat vanaf de
Irenestraat tot de Bruinleeuwstraat
van 12:00 uur tot 15:00 uur.
Tijdens de Koningsdag en
Oranjepop in Nieuwleusen gelden
de volgende verkeersmaatregelen:
Op 27 april 2019 geldt tussen
09:00 en 11:00 uur de volgende
verkeersmaatregel:
• Westeinde afsluiten voor doorgaand
verkeer, het gedeelte gelegen
tussen Burg. Backxlaan en de
inrit naar de Plusmarkt.
Op 27 april 2019 geldt tussen
09:00 en 19:00 uur de volgende
verkeersmaatregel:
• Dubbelzijdig parkeerverbod
Middeldijk tussen de Dommelerdijk
en de Arendnevenweg;
• Dubbelzijdig parkeerverbod
Dommelerdijk tussen
Westeinde en Middeldijk.
Tijdens Erbens Vechtdal Toer
op 25 mei 2019 gelden de volgende
verkeersmaatregelen:
• Dubbelzijdig parkeerverbod
van 06:00 tot 18:00 uur aan de
Gerner Es en de Koekoeksteeg.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.
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Vermijd de eikenprocessierups
en voorkom klachten
Eikenprocessierupsen zitten in de maanden mei, juni, juli in een
groot aantal eikenbomen. Na contact met de brandharen kunnen
klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan
de luchtwegen. Reden genoeg voor de Gemeente Dalfsen om u te
informeren over wat u kunt doen om deze klachten te voorkomen.
Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve
van een nachtvlinder die haar eitjes
legt in de toppen van eikenbomen.
Eind april, begin mei komen de
rupsen uit de eitjes, waarna ze
een aantal keren vervellen, totdat
ze in juli volgroeid zijn. Na de
derde vervelling, tussen half mei
en eind juni, krijgen de rupsen
de sterk irriterende brandharen.
In juli verpoppen de rupsen
zich tot een onopvallende grijze
nachtvlinder (zonder brandharen).
Hoe kun je zien dat er
eikenprocessierupsen in
een eikenboom zitten?
Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de
speciﬁeke nesten op de stammen of
dikkere takken: dichte spinsels van
vervellingshuidjes, met brandharen
en uitwerpselen. Vanuit deze
nesten gaan de rupsen ’s nachts
groepsgewijs - in processie - op
zoek naar voedsel in de toppen
van de boom. Grote groepen
eikenprocessierupsen kunnen
een boom volledig kaalvreten.
Klachten door brandharen
Er zijn vooral risico’s voor de
gezondheid in de periode dat de
eikenprocessierupsen brandharen
krijgen (half mei-juni) en bij verdere
verspreiding van deze brandharen
uit lege nesten (juli-september).
Er hoeft geen rechtstreeks contact
met de rups te zijn om klachten
te krijgen. De brandharen kunnen
ook door de wind meegevoerd
worden, waardoor ze op de huid
of in de kleding terecht komen. De
brandharen (± 700.000 per rups)
dringen met hun weerhaakjes
gemakkelijk in de huid, ogen en
luchtwegen. Wat er dan gebeurt
lijkt op een allergische reactie. De
reacties kunnen van persoon tot
persoon sterk verschillen. Bij iemand
die vaker met de brandharen in
contact komt, kunnen de reacties
veel sterker zijn. Ook dieren, met
name honden en paarden, kunnen

klachten krijgen wanneer ze in
contact komen met de brandharen.
Hoe voorkomt u ongemak?
De gemeente Dalfsen adviseert
dan ook om elk contact met de
rupsen en resten ervan, zoals met
vrijgekomen brandharen en lege
nesten te vermijden. Zorg bij een
bezoek aan een (natuur-)gebied met
eikenprocessierupsen voor goede
bedekking van de hals, armen en
benen en ga niet op de grond zitten.
Waarschuw kinderen voor het gevaar
van de rups. Kies wanneer het
mogelijk is voor een andere route
waar geen besmette bomen staan.
Wat kunt u doen als u
klachten heeft?
Ga na aanraking van de rupsen
of haren niet krabben of wrijven,
maar was of spoel de huid of ogen
goed met water. Was zonodig ook
kleren. De klachten verdwijnen in
het algemeen binnen twee weken.
Een zachte crème kan verlichting
geven. Neem bij ernstige klachten
contact op met uw huisarts.
Preventieve bestrijding
nesten door gemeente
Vanaf half april gaat de gemeente
Dalfsen de eikenprocessierups in
de gemeentelijke eiken preventief
bestrijden. Dit gebeurt middels een
milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel
dat niet schadelijk is voor mensen,
planten en dieren en alleen effect
heeft op ‘soft body’ insecten, zoals
de eikenprocessierups. Met behulp
van een bomennevelspuit wordt
het middel door een nevel van
vochtige lucht in de boom geblazen.
De nevel wordt elektrostatisch
geladen, waardoor het als een
soort magneet door de boom wordt
aangetrokken. Hierdoor wordt
nagenoeg alles door de boom
vastgehouden en waait de nevel
minder snel weg. Bomen worden
tot een hoogte van ca. 30 meter
behandeld. De werkzaamheden
worden in twee rondes uitgevoerd.
Een werkdag start ’s ochtends

vanaf 6.00 uur en eindigt ’s
avonds uiterlijk rond 23:00 uur.
Het bestrijden van de eikenprocessierups gebeurt alleen in
prioritaire gebieden. Bij de bepaling
van deze gebieden wordt gekeken
naar plaagdruk, verkeersdruk en
de hoeveelheid aanwezige eiken.
Deze gebieden liggen met name
binnen de bebouwde kom en zijn
weergegeven op kaarten. Op de
gemeentelijke website www.dalfsen.
nl kunt u de kaarten raadplegen.
Contact met spuitnevel
Woont u aan de route waar gespoten
wordt, dan bestaat er een kleine
kans dat u in aanraking komt met
de spuitnevel. Het is verstandig om
direct contact met de spuitnevel
te vermijden. Het betreft een
milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel
dat niet schadelijk is voor mensen,
planten en dieren. Komt u wel in
contact en maakt u zich toch zorgen,
was dan uw lichaam. Heeft u een
groentetuin? Was uw groente en
fruit dan voordat u het opeet. U
merkt het gauw genoeg als er bij
u in de straat gespoten wordt. Het
spuiten veroorzaakt namelijk enige
geluidsoverlast en gebeurt met
een trekker met boomnevelspuit.
Een nest bij u op het erf
Het kan zijn dat u de
eikenprocessierups aantreft bij
bomen op uw erf. U bent zelf
verantwoordelijk voor eventuele
bestrijding hiervan. Mocht u deze
nesten willen bestrijden dan
kan de gemeente u in contact
brengen met het bedrijf dat ook de
gemeentelijke nesten bestrijdt. U
kunt hiervoor contact opnemen met
uw wijkbeheerder van de gemeente
Dalfsen. Hij is te bereiken via de
telefoniste van het gemeentehuis,
telefoonnummer: 14-0529.
Meer informatie?
Voor meer informatie of het
bestellen van informatiemateriaal
kunt u contact opnemen met uw
wijkbeheerder van de gemeente
Dalfsen. Hij is te bereiken via
het algemene nummer 14 0529.
U kunt ook kijken op de website
van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu.

Sluiting gemeentehuis en servicepunt Nieuwleusen
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april
(Paasmaandag) zijn het gemeentehuis in Dalfsen en het
gemeentelijk servicepunt in Nieuwleusen gesloten.

Maak het ze niet te makkelijk!
Maak je smartphone, tablet en laptop Boefproof.
Ga naar www.boefproof.nl en leer hoe je
met een aantal instellingen heel eenvoudig je
apparaten onaantrekkelijk maakt voor diefstal.

COLUMN

In gesprek met…
In de afgelopen weken hebben we als gemeente Dalfsen veel
avonden georganiseerd om in gesprek te komen met onze
inwoners. In alle kernen zijn we in gesprek gaan met de Plaatselijke
Belangen en was er ruimte om vragen te stellen. Deze avonden
zorgen voor informatievoorziening richting onze inwoners. We
bespreken actuele onderwerpen en we krijgen als college ook
veel informatie. Er worden vragen gesteld die we natuurlijk
beantwoorden. Daarnaast kijken we naar de vragen of we voor
de toekomst beter of slimmer informatie kunnen delen.
De gemeente organiseert ook avonden waarbij we ondernemers
uit verschillende kernen uitnodigen. De ondernemers vragen
we wat er goed gaat in de gemeente maar belangrijker nog,
wat gaat er niet goed? En hoe kunnen we dat verbeteren? Ook
deze avonden zijn voor ons echt belangrijk want je kan pas
verbeteren als je hoort wat er niet of minder goed is gegaan.
Er wordt op dit ogenblik gewerkt aan een rapport met aanbevelingen
over onze dienstverlening. De vraag is hoe we, als gemeente, zoveel
mogelijk inwoners kunnen bereiken. Waar de een dagelijks de krant
leest, kijkt een ander alleen maar meer op zijn telefoon en kiest
daarin ook zijn eigen manier om informatie te krijgen. Het is voor
ons als gemeente de uitdaging
om te zoeken naar een manier
waarbij we duidelijk maken hoe
we gaan communiceren en via
welke media. Dat kan voor elk
onderwerp verschillend zijn.
Een mooie uitdaging dus want
we willen als gemeente dicht bij
onze inwoners staan en dan is
goed samenwerken en helder
communiceren een must.
André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen

Dodenherdenking 4 mei
Nieuwleusen en Dalfsen
De gemeente Dalfsen herdenkt op 4 mei a.s. in Nieuwleusen
en Dalfsen de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog en de
slachtoffers die daarna zijn omgekomen in oorlogssituaties
of bij vredesoperaties. De herdenkingen beginnen om 20.00
uur in Dalfsen op de begraafplaats aan de Ruitenborghstraat
én om 20.00 uur in Nieuwleusen bij het monument bij de
Grote Kerk. Voorafgaand zijn in Dalfsen en Nieuwleusen
herdenkingsbijeenkomsten. In Dalfsen begint de bijeenkomst
om 19.00 uur in de Grote Kerk. In Nieuwleusen begint
de bijeenkomst om 19.15 uur ook in de Grote Kerk.
In Nieuwleusen wordt medewerking verleend door de scholen
(kranslegging en declamatie),
Veteranencontact Nieuwleusen,
Projectkoor 4 mei o.l.v. Christine
van den Brink, Scouting
Nieuwleusen, Muziekvereniging
Music Ardore, Vluchtelingenwerk,
organist Henk Kreule en de
Grote Kerk. Burgemeester
Erica van Lente is namens het
college aanwezig in de Grote
Kerk in Nieuwleusen en bij het
monument naast de kerk.
In Dalfsen wordt medewerking
verleend door de scholen
(kranslegging en declamatie),
Veteranencontact Dalfsen,
Scouting Dalfsen, Echoes of
the Heart, Vluchtelingenwerk,
Christelijke Muziekvereniging
“Excelsior’, organist Gerrit Hoving
en de Grote Kerk. Wethouder
Jan Uitslag is namens het college
aanwezig in de Grote Kerk in
Dalfsen en op de begraafplaats
aan de Ruitenborghstraat.
Het vlaggen op 4 en 5 mei
In de vooravond van 4 mei
wordt in Nederland uitgebreid

halfstok gevlagd, als bewijs
van eerbied en respect voor de
doden. De Nationale Herdenking
beperkt zich tot de vooravond
van 4 mei. Om die reden is
het halfstok vlaggen ofﬁcieel
ook beperkt tot de tijdsperiode
van 18.00 uur tot 21.10 uur.
Op 5 mei, een nationale
feestdag, wordt jaarlijks de
bevrijding gevierd van het
Koninkrijk der Nederlanden in
1945 van de Duitse en Japanse
bezetter. Op 5 mei wordt
de Nederlandse vlag in top
gehesen, vanaf zonsopkomst
tot zonsondergang.
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De openluchtzwembaden in Dalfsen
en Nieuwleusen openen hun poorten
op maandag 29 april 2019
ZWEMBAD GERNER en DE MEULE
open op 29 april vanaf 13.00 uur

Op maandag 29 april gaan de deuren van de gemeentelijke
zwembaden weer open voor een nieuw zwemseizoen.
Evenals in 2018 is het mogelijk om met een abonnement
in zowel het openluchtbad van Dalfsen als in het
openluchtbad van Nieuwleusen te zwemmen.

Voorverkoop abonnementen:

In Dalfsen:
Van maandag 8 april t/m donderdag 18 april
2019 in het gemeentehuis van Dalfsen.
Openingstijden: Maandag tussen 08.30 en 20.00 uur. Dinsdag
tot en met vrijdagmorgen tussen 08.30 en 12.30 uur.
In Nieuwleusen:
Let op! De locatie van het servicepunt is per 11 januari
2019 gewijzigd. U bent van harte welkom in De Spil in
Nieuwleusen, Kon. Julianalaan 10.
Op maandag 8 april t/m donderdag 18 april 2019.
Openingstijden: Maandag, woensdag en vrijdag van 08.30
tot 12.30 uur. Dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Benodigd:
› Pasfoto’(s). Vergeet niet achter op de pasfoto
de naam en geboortedatum te zetten!
› Een volledig ingevuld bestelformulier
› Geld of pinpas

Digitale aanvraag abonnementen:

Het zwembad is dit jaar geopend van 29 april tot en met
8 september, op de hieronder vermelde tijdstippen.
Openingstijden beide zwembaden:
Maandag 29 april t/m zondag 5 mei: 13.00 - 16.45 uur
Openingstijden zwembad Gerner Dalfsen:
Maandag 6 mei tot en met zondag 8 september
Maandag
07.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
07.00 - 19.45 uur

Zwemlessen

10.00 - 16.45 uur
13.00 - 16.45 uur

Openingstijden zwembad De Meule Nieuwleusen:
Maandag 6 mei tot en met zondag 8 september
Maandag
07.00 - 19.45 uur
Dinsdag
07.00 - 17.30 uur
Woensdag t/m vrijdag
07.00 - 19.45 uur
Zaterdag
09.00 - 16.45 uur
Zondag
13.00 - 16.45 uur

› DIPLOMA A, voor kinderen die in 2019

vijf jaar zijn of worden.
Lestijden Dalfsen (2x per week 30 minuten)
Maandag 17.30 en zaterdag 08.00 uur
Maandag 18.00 en zaterdag 08.30 uur

Openingstijden feestdagen beide zwembaden:
Op Hemelvaartsdag 30 mei, 1e Pinksterdag 9 juni
en 2e Pinksterdag 10 juni zijn de zwembaden
geopend van 13.00 tot 16.45 uur.

Lestijden Nieuwleusen (2x per week 30 minuten)
Dinsdag, 17.30 uur en zaterdag 09.00 uur
Dinsdag, 18.00 uur en zaterdag 09.30 uur

Tarieven 2019

Dagkaarten:
Kinderen 4 t/m 17 jaar / 65+
Volwassen
Kinderen t/m 3 jaar

€ 3,10
€ 4,30
gratis

Twaalf badenkaart:
Kinderen 4 t/m 17 jaar / 65+
Volwassen

€ 29,30
€ 42,20

› DIPLOMA B,

Lestijden Dalfsen:
Maandag 18.30 uur en zaterdag 09.00 uur
Lestijden Nieuwleusen:
Dinsdag 18.30 uur en zaterdag 10.00 uur

› DIPLOMA C,

Abonnementen 2019

Voorverkoop:
1- 4 t/m 21- 4

Kassa:
Vanaf 29 april

Gezinsabonnement
Kinderen t/m 17 jaar / 65+
Volwassen
Eén oudergezin abonnement

€ 132,05
€ 37,80
€ 56,40
€ 75,70

€ 153,95
€ 48,65
€ 67,45
€ 97,45

› BEHENDIGHEID 1, 2 en 3

Lestijden Dalfsen: Maandag 19.30 uur en
zaterdag 10.00 uur (bij voldoende deelname)
Lestijden Nieuwleusen:
Dinsdag 19.30 uur en zaterdag 11.00 uur

(bij voldoende deelname)
Inhoud: Aanleren/verbeteren zwemslagen en conditietraining
Lestijden Dalfsen:
Maandag van 20.00 – 20.30 uur (aquajogging)
Donderdag van 19.45 – 20.30 uur.(trimzwemmen)

Leskaarten 2019:
› Diploma’s A, B, C: € 51,60 per diploma (2x per week)
› Behendigheid 1,2,3 (voorheen zwemvaardigheid):
€ 51,60 per diploma (2x per week)
› Snorkelen (bij voldoende animo):
€ 51,60 per diploma (2x per week)
› Aquajoggen / trimzwemmen (Dalfsen):
€ 51,60 voor het seizoen

ABONNEMENTEN

Lestijden Dalfsen:
Maandag 19.00 uur en zaterdag 09.30 uur
Lestijden Nieuwleusen:
Dinsdag 19.00 uur en zaterdag 10.30 uur

› TRIMZWEMMEN – AQUAJOGGEN

* Een gezinsabonnement is bedoeld voor
ouders met kinderen tot en met 17 jaar.
* Eénoudergezinsabonnement, blijkt ook uit
het BRP (Basisregistratie personen).

BESTELFORMULIER ZWEMABONNEMENTEN SEIZOEN 2019
Namen voor wie abonnementen
worden aangevraagd:

Let op! Inschrijvingen zwemlessen 2019 vanaf maandag 29 april
om 13.00 uur bij het zwembad. Zwemlessen en doelgroepen
worden alleen gegeven aan abonnementhouders. De lessen
starten in de week van 6 mei 2019. Zwemlessen voor diploma A
gelden voor kinderen die in 2019 minimaal vijf jaar zijn of worden.

Bovengenoemde kaarten zijn vanaf 29 april af
te halen bij de kassa van het zwembad.

U kunt ook vanaf maandag 1 april tot en met zondag
21 april 2019 uw zwemabonnement(en) digitaal aanvragen
(www.dalfsenbeweegt.nl) en online afrekenen. Het
ingevulde digitale bestelformulier voor abonnementen
en opgave zwemlessen hoeft u verder niet in te leveren.

Openingstijden 2019

Zaterdag
Zondag

› NIEUW !!!! SNORKELEN 1, deelnemers

moeten minimaal in bezit zijn van een B-diploma
Lestijden Dalfsen: Maandag 19.30 uur en
zaterdag 10.00 uur (bij voldoende deelname)
Lestijden Nieuwleusen: Dinsdag 19.30 uur en
zaterdag 11.00 uur (bij voldoende deelname)

›

ZWEMBAD GERNER / DE MEULE

LESSEN
Geboortedatum:

Prijs
abonnement:

1
2
3
4
5
Totaal abonnementen

€

Totaal leskaarten .......... x € 51,60

€

Totaal abonnementen + leskaarten

€

Les voor diploma A – B – C –, behendigheid 1 - 2 - 3
trimzwemmen/aquajogging of snorkelen 1:

Naam: ________________________ M / V
Adres: _____________________________
Postcode: __________________________
Woonplaats: ________________________
Telefoon nr: ________________________
Voor welk zwembad:
Gerner (Dalfsen) / De Meule (Nieuwleusen)
Inleveren bestelformulier › Het ingevulde
bestelformulier voor abonnementen en opgave
zwemlessen levert u bij aanmelding in. Neem
voor ieder abonnement of leskaart een pasfoto
mee. Betalen: contant of met uw pinpas.

