
Duurzaam wonen van dichtbij ervaren
De Nationale Duurzame 
Huizen Route biedt al tien jaar 
inspiratie voor iedereen die 
zijn huis wil verduurzamen. 
Meer dan 1.750 huiseigenaren 
delen online en offline hun 
ervaringen. Bekijk voorbeelden, 
lees ervaringen en stel online 
vragen aan huiseigenaren. 

Op 29 oktober en 5 november 
kunt u duurzame huizen 
bezoeken tijdens de Duurzame 
Huizen Route 2022. Gemeente 
Dalfsen ondersteunt dit 
initiatief en moedigt inwoners 
aan om hun woning ook aan 
te melden als voorbeeld.

Meer informatie: 
www.duurzamehuizenroute.nl.

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 van 
maandag 18 juli t/m vrijdag 
26 augustus gesloten. 
 
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:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 1 augustus 2022:
- Burg. van der Grondenstraat 59,  

het vervangen en vergroten 
van de dakkapel.

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 1 augustus 2022:
- Kringsloot-oost 20, het plaatsen 

van een tijdelijke woonunit.
- Bontekamp 6, het splitsen 

van de woning en huisvesten 
van een tandartspraktijk. 

- Rondweg 3, het verbouwen van een 
dubbel woonhuis tot één woonhuis.

Verzonden, d.d. 3 augustus 2022:
- Poppenallee 23, het plaatsen 

van zonnepanelen op twee 
daken van veestallen.

- Marsweg 13, het plaatsen 
van een kapschuur.

Verzonden, d.d. 4 augustus 2022:
- Kreuleweg 3, het uitbreiden 

van de woning ten behoeve 
van zorg (inwoonsituatie).

- Zandwijkallee 4, het bouwen 
van een bijgebouw. 

- ter hoogte van Badinckstraat 14,  
kap van een Magnolia.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 2 augustus 2022:
- Jan Visschersweg 3,  

het uitbreiden en het verduurzamen 
van de woonboerderij.

Verzonden, d.d. 3 augustus 2022: 
- Kon. Julianalaan 99,  

het wijzigen van de voorgevel.
 
Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:

DALFSEN
Verzonden, d.d. 4 augustus 2022:
- Kringsloot-oost 20, het bouwen 

van een woning en bijgebouw.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 4 augustus 2022:
- Oosterveen 83, het verbouwen 

van de woning en verplaatsen 
van een kapberg.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen 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.

Onderstaande ontwerpbeschikkingen 
omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) liggen ter inzage:
DALFSEN
Verzonden, 8 augustus 2022
- De Weide Mars 3A,  

het splitsen van de woning in 
twee aparte woningen.

Vanaf 10 augustus 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.

30km 40km30km 40km

Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

APV EN ALCOHOLWET

RUIMTELIJKE ORDENING

Onderstaande melding 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d.28  juli 2022:
• GKV/NGK, het organiseren van 

een openlucht sing-in, nabij 
Raadhuisstraat 1 op 18 september 
2022 van 16.00 - 17.00 uur.

Ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen en ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
zonnepark Hooiweg 

Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat, gelet op de 
Algemene wet bestuursrecht en 
de Wet algemene bepalingen 
Omgevingsrecht (Wabo), een 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en een ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen ter inzage liggen.  
Deze ontwerpbesluiten hebben 
betrekking op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het 
willen realiseren van een zonnepark 
op percelen in Dalfsen nabij de 
Hooiweg, kadastraal bekend als 
gemeente Dalfsen, sectie X, met 
kadastrale nummers 0001, 0004, 
0009, 0010, 0012, 0024 en 0025.

Besluit ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen 
Op 30 juni 2022 heeft de gemeente-
raad besloten een ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen af te geven 
zoals bedoeld in artikel 2.27 van de 
Wabo, voor het afwijken van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Dalfsen.

Ter inzage 
Het ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en alle daarbij behorende 
stukken en het ontwerpbesluit 

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.

verklaring van geen bedenkingen 
liggen van 10 augustus 2022 tot 
en met 20 september 2022 ter 
inzage bij het loket van de eenheid 
Publieksdienstverlening in het 
gemeentehuis van Dalfsen. 

Indienen zienswijze
Iedereen kan van 10 augustus 2022 
tot en met 20 september 2022  
via een brief of mondeling 
een zienswijze geven over het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en het ontwerpbesluit verklaring 
van geen bedenkingen. 

Een brief met uw zienswijze 
gericht tegen het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kunt u sturen 
naar burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen. 

Een brief met uw zienswijze gericht 
tegen het ontwerpbesluit verklaring 
van geen bedenkingen kunt u sturen 
naar de gemeenteraad van Dalfsen, 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. 

Voor het inbrengen van uw 
mondelinge zienswijze kunt u 
een afspraak maken met de 
eenheid Publieksdienstverlening, 
telefoon +14 0529. 

Dalfsen, 9 augustus 2022
Burgemeester en wethouders 
gemeente Dalfsen



Vogelgriep in de gemeente Dalfsen

“Het is de angst van elke 
pluimveehouder: een besmetting 
van vogelgriep bij je bedrijf. Als het 
dan gebeurt, kan ik me de onmacht 
voorstellen. Het zien ruimen van 
je dieren en alle gevolgen van 
dien, gaan je niet in de koude 
kleren zitten”, aldus wethouder 
André Schuurman. “We leven 
mee met de ondernemers die het 
overkomen is, maar ook met de 
bedrijven die nu te maken hebben 
met de maatregelen die gelden. 
Het heeft hoe dan ook impact op 
de werkzaamheden en de families. 
We hopen dat de verspreiding van 
de vogelgriep niet verder gaat en 
omliggende bedrijven niet raakt”. 

Particuliere houder van vogels 
hebben afschermplicht
Bent u (particulier) eigenaar van 
vogels, zoals hoenders (bijv. 
kippen, kalkoenen, fazanten, 
etc.), watervogels en loopvogels? 

Dan moet u zich houden aan de 
afschermplicht. Dit is noodzakelijk 
om verdere verspreiding tegen 
te gaan. Het betekent minimaal 
dat hobbypluimvee (kippen), 
watervogels en loopvogels binnen 
een omheining worden gebracht 
met een ren of een volière. 
Daarnaast moet u voorkomen dat 
wilde vogels (en hun uitwerpselen) 
tussen uw kippen (hobbypluimvee, 
watervogels en loopvogels) 
kunnen landen. Zo komen uw 
dieren niet in contact met zieke 
wilde vogels of hun uitwerpselen. 
Meer informatie hierover leest u 
op www.nvwa.nl/onderwerpen/
vogelgriep-preventie-en-
bestrijding/ophokplicht. 

Dit alles geldt voor een cirkel 
van 10 kilometer vanaf de 
besmette bedrijven. De livekaart 
vindt u op https://data.rvo.nl/
dierziektenviewer/index.html. 

In Dalfsen is de afgelopen weken op drie verschillende locaties 
vogelgriep vastgesteld: op een legpluimveebedrijf, een 
vleeseendenbedrijf en een pluimveebedrijf met vleeskuikenouder-
dieren. Een drama voor de bedrijven en betrokkenen. Om 
verspreiding van het virus te voorkomen, zijn alle kippen op deze 
locaties geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA). En ook omliggende commerciële pluimveehouders 
(beperkingszone van 10 km) ondervinden hier de gevolgen van. 
Zij hebben momenteel een ophokplicht en een vervoersverbod. 

Vervoersverbod
Ook geldt een vervoersverbod bin-
nen deze 10-kilometerzone. Het ver-
voersverbod heeft betrekking op alle 
vogels en broed- en consumptie- 
eieren vanaf een locatie met vogels. 
Ook geldt het verbod voor: 
- mest van vogels. 
- gebruikt strooisel.
- andere dieren en dierlijke 

producten afkomstig van 
bedrijven met gevogelte. 

Daarnaast gelden regels voor de 
jacht, zo is het in dit gebied onder 
andere verboden te jagen op 
eenden of te jagen in gebieden waar 
dat watervogels kan verstoren.

Laatste nieuws
Op https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/vogelgriep leest 
u het actuele nieuws vanuit 
het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit over 
de uitbraak van vogelgriep. 

Dankbaar voor een plek
U heeft het vast gehoord of gelezen: De Spil in Nieuwleusen is sinds 
vorige week tijdelijk een opvangplek voor asielzoekers. Vanuit de 
Rijksoverheid hebben alle veiligheidsregio’s de opdracht gekregen 
om tijdelijke opvanglocaties te realiseren. In de Veiligheidsregio 
IJsselland - waar de gemeente Dalfsen deel van uitmaakt - heeft 
onze gemeente, na Ommen, Kampen, Zwolle en Raalte nu een 
opvanglocatie voor asielzoekers voor de periode van 4 weken. 

Dit roept ook vragen en zorgen op bij inwoners: waarom hier en 
niet ergens anders? Wie verblijven er en zal dit wel goed gaan? Wij 
wachten zelf al zo lang op een huis, waarom kan voor hen dan zo 
snel een plek worden gevonden? Dit zijn zorgen en vragen die ik 
begrijp. Het gaat om je leefomgeving, je dorp waar je je fijn voelt en 
waarin je misschien niet zo’n behoefte hebt aan een veranderende 
situatie. Het kan ook zijn dat je het best spannend vindt als er ineens 
zo’n 100 extra mensen in het dorp verblijven. Veruit het grootste deel 
van de mensen die asiel aanvraagt in Nederland is oprecht dankbaar 
een tijdje in ons midden te mogen zijn. Dat heb ik vorige week, bij 
de aankomst van de asielzoekers met eigen ogen kunnen zien. 

Wat bij mijzelf vooral nu in het hoofd blijft hangen, zijn de 
beelden van de afgelopen weken: gezinnen die buiten in het 
gras in Ter Apel sliepen, omdat het aanmeldcentrum overvol zit. 
Stuk voor stuk situaties waar je zelf niet in zou willen zitten. 

Op het moment dat de eerste vluchtelingen woensdag 3 augustus 
arriveerden, was ik in De Spil en zag ik onder andere de hereniging 
van een gezin. Ze waren al langere tijd verdeeld in Nederland 
en konden elkaar hier eindelijk weer in de armen sluiten. Daar 
sta je dan, kijkend naar deze hereniging. Ze verdelen de drie 
stapelbedden en praten bij aan de tafel die ze in hun slaapunit 
tot hun beschikking hebben. Wat een veerkracht! Ze geven bij 
de begeleiding aan dat ze zo dankbaar zijn om samen te zijn en 
vragen direct of ze kunnen helpen, wijzend op een stofzuiger.

Wat mij vorige week ook raakte was het meisje van een jaar of 
acht, dat een paar stoepkrijtjes had gekregen. ‘Mag ik hier echt mee 
spelen?’, vroeg ze aan de vrijwilliger. Ze liet de krijtjes niet meer los 
want ‘morgen is het er misschien niet meer’. 
Ik zag vorige week vooral dankbaarheid in 
De Spil. Mensen zoals u en ik die elkaar héél 
erg nodig hebben. Laten we proberen er ook 
voor hen te zijn, al is het door een glimlach 
of een simpele ‘hallo’ als je ze tegenkomt. 

André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen
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INZAMELING OUD PAPIER AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2022 
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen: 

brengmogelijkheid container 
parkeerplaats Ned. Geref. Kerk 
aan de Polhaarweg. Donderdag 1, 
vrijdag 2 en zaterdag 3 september 
2022. Zo ook 29 en 30 september 
2022. vrijdag 14:00 tot 16:30 uur 
en op zaterdag 9:00 tot 12:00 uur.

- C.B.S. Sjaloom Dalfsen: 
brengmogelijkheid container school 
Hoevenweg. Vrijdag 26 augustus 
vanaf 16:00 uur en zaterdag 27 
augustus 2022 tot 16:00 uur. 
Zo ook vrijdag 23 september en 
zaterdag 24 september 2022.

- 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): 
brengmogelijkheid naar de container 
op parkeerplaats bij Geref. Kerk 
(vrijgemaakt) Brethouwerstraat 19. 
Vrijdag 26 van 19:00-20:00 uur en 
zaterdag 27 augustus 2022 van 
10:00 tot 12:00 uur. Zo ook vrijdag 
23 en zaterdag 24 september 2022.

- Kringloopbedrijf “Noggus&Noggus”: 
brengmogelijkheid naar De Singel 
19-23. Maandag van 13:00-17:00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 
uur, zaterdag van 09:00-16:00 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 
27 augustus en zaterdag 24 
september 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 naar de 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 13 
augustus en zaterdag 10 september 
2022 naar de container bij de school, 
Petersweg 2. Op de betreffende 
zaterdagen 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 
vrijdag 2 september 2022.

OUDLEUSEN
- Cazemierschool: brengmogelijkheid 

container bij restaurant Roadrunner 
aan de Hessenweg 60. Zaterdag 13 
augustus en zaterdag 10 september 
2022 van 09:00 tot 12:00 uur.

 
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.

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
- Korte Kampen 5, voor het bouwen 

van een werktuigenberging 
(zaaknummer: Z2022-00007134) 

- Raadhuisstraat 26, voor het 
starten van een nieuwe vestiging 
van Domino’s Netherlands B.V. 
(zaaknummer Z2022-00005759).

- Hammerweg 9, voor het verwijderen 
van een gasdrukregelstation 
(zaaknummer: Z2022-00007309).

- Hammerweg 8A, voor het plaatsen 
van een gasdrukregelstation 
(zaaknummer: Z2022-00007307).

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.

Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
reguliere voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van 
Dalfsen hebben maatwerk voorschriften 
in het kader van het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer 
(het Activiteitenbesluit) opgelegd. 
• Raadhuisstraat 26 te Dalfsen 

(zaaknummer: Z2022-00005759).

De maatwerkvoorschriften hebben 
betrekking op het niet hebben van een 
vetafscheider in een horecazaak. 

Het besluit ligt ter inzage in het ge-
meentehuis van Dalfsen. Wanneer u 
de documenten in het gemeentehuis 
wilt inzien, vragen wij u een afspraak 
te maken via het telefoonnummer 14 
0529. Desgewenst kunt u de docu-
menten digitaal toegestuurd krijgen. Dit 
kunt u opvragen bij omgevingsloket@
odijsselland.nl onder vermelding van 
zaaknummer Z2022-00005759.

Tegen dit besluit kunnen belang-
hebbenden binnen zes weken, 
daags na verzenddatum, bezwaar 
maken. Het bezwaarschrift kunt 
u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA 
Dalfsen. Heeft u een spoedeisend 
belang? Het bezwaarschrift houdt de 
werking van het besluit niet tegen. 
U kunt naast het bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening vragen bij 
de voorzieningenrechter. Richt uw 
verzoek aan de rechtbank Overijssel, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle. Dit kan ook digitaal 
ingediend worden bij de rechtbank 
met het beroepschriftformulier. U 
heeft hier een DigiD voor nodig. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd 
het zaaknummer bij de hand.
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‘Van niets naar samen tot iets komen’

‘Ik ben geboren aan de Domme-
lerdijk in Oudleusen. Mijn ouders 
hadden een boerenbedrijf, maar ik 
wilde geen boer worden, ik wilde 
de bouw in. Na de ambachts-
school in Zwolle, deed Thijs nog 
de UTS, tegenwoordig is dat 
de MTS. ‘Ik heb jaren gewerkt 
voor bouwbedrijven. Daar deed 
ik alles op kantoor: planning, 
calculaties, bestekken, loonad-
ministratie, inkoop en facture-
ring. Heel breed met een grote 
verantwoordelijkheid.’ Maar in 
de jaren tachtig was er een grote 
crisis in de bouw en dat kostte 
ook Thijs zijn baan. ‘In 1985 ben 
ik mijn eigen teken- en calcula-
tiebureau begonnen. Ik deed ook 
bouwtoezicht in opdracht van 
gemeenten.’  Het werk van Thijs 
vroeg om veel overleg, zoals met 
welstandscommissies in de regio. 

Voor de gemeenschap
Thijs zette zich al jong in voor de 
gemeenschap. ‘Het kwam op m’n 
pad, maar mijn ouders hadden 
het ook wel voorgeleefd. Mijn 
vader was naast het boerenbedrijf 
ook actief in allerlei verenigingen 

Wij gaan in gesprek met mensen in de verschillende kernen van 
onze gemeente over hun bezigheden. Wat vinden ze waardevol 
om te doen en wat is hun levensmotto?  Dit keer spreken we 
met Thijs Hogenkamp (76) uit Oudleusen. Hij werkt nog steeds 
voor zijn calculatie- en tekenbureau en is al vele jaren actief 
als vrijwilliger op allerlei gebieden.

moest de toneelvereniging omzien 
naar een andere plek. ‘Toen raakte 
ik ook betrokken bij De Wiekelaar. Ik 
kwam in het stichtingsbestuur van dit 
kulturhus. Daar zaten mensen in van 
allerlei achtergrond en gezindte, want 
allerlei verenigingen maken gebruik 
van het pand. Ik heb destijds ook nog 
wat toezicht op de bouw gehouden.’ 

De Luwte
Thijs is een betrokken lid van de 
PKN-gemeente. ’Ik heb 25 jaar de 
zondagsschool verzorgd, dat heet 
tegenwoordig de kindernevendienst. 
Daarnaast hebben mijn vrouw en ik 
binnen de kerk nog allerlei ande-
re taken verricht, zoals diaken en 
ouderling. En ik ben zes jaar bezig 
geweest met de ontwikkeling en 
bouw van De Luwte, een bijgebouw 
van de kerk, waar bijvoorbeeld 
condoleances gehouden kunnen 
worden. Dit project betekende veel 

gaand aan het gesprek had hij 
een lijstje gemaakt met daarin 
al zijn bestuursfuncties en de 
jaartallen erbij. In totaal komt 
hij op 250 jaar actieve dienst! In 
dit stuk komt daarvan maar een 
fractie aan bod, maar er is iets 
wat bij al zijn activiteiten terug-
komt. Thijs vertelt: ‘Ik mag graag 
iets neerzetten, van niets naar 
samen tot iets komen. Dingen 
doen die zinvol zijn. Dat vind ik 
nog steeds mooi. Ik ben blij en 
dankbaar dat ik er de gezondheid 
en de passie nog voor heb,’ zegt 
hij. ‘Ik heb ervaren dat er best 
wat kan, als je je ervoor inzet.’

Knarrenhof
Tekenen en rekenen doet hij 
nog steeds, maar alleen voor 
oude, bestaande relaties. ‘Ik 
neem geen nieuwe klanten 
meer aan. Ik heb wel pas nog 
het huis voor onze jongste 
zoon getekend, die woont sinds 
kort weer in Oudleusen. En 
als je me vraagt: wat zou er 
in Oudleusen nog bij moeten? 
Een knarrenhof: een mooie 
woonvoorziening voor mensen 
op leeftijd. Waar we elkaar 
een handje kunnen helpen.’

Thijs wilde geen boer worden, 
maar bouwer. Dat is hij in alle 
opzichten geworden en zal hij 
ook nog wel een tijdje blijven. 

overleggen, ook met niet-kerkelij-
ke instanties. Ik vind het mooi om 
in overleg en met uitleg samen tot 
iets moois te komen. Als je redelijk 
blijft, is er in overleg veel mogelijk.’

Evenemententerrein
Toen Thijs actief was voor Plaatse-
lijk Belang Oudleusen heeft hij zich 
ingezet voor een evenementen-
terrein in Oudleusen. ‘Wij hadden 
weinig voorzieningen hier, maar 
nu hebben we dan toch een echt 
evenemententerrein. Dat wordt 
gebruikt voor het Oranjefeest, maar 
ook voor beachvolleybal of activi-
teiten voor de basisschoolkinderen. 
Het zou fijn zijn dat er ook nog 
een sanitaire voorziening komt.’  

Iets neerzetten 
Thijs kan eindeloos vertellen over 
alle activiteiten waar hij in ruim vijftig 
jaar tijd bij betrokken was. Vooraf-

en besturen. Hij zat bijvoorbeeld bij 
de onderlinge brandverzekering in 
Nieuwleusen en in de ruilverkave-
lingscommissie. Mijn moeder was 
thuis druk met het gezin met vijf 
kinderen. Zij ving daar veel op, zoals 
ook mijn vrouw zich inzette voor 
het thuisfront. Dankzij het feit dat zij 
er zoveel voor de kinderen was en 
thuis de boel draaiende hield, kon 
ik mij maatschappelijk inzetten.’

Op het toneel 
In 1967 was Thijs een van de oprich-
ters van Oleu, de toneelvereniging 
van Oudleusen. ‘Ik ben er 40 jaar bij 
geweest en al die jaren zat ik ook 
in het bestuur. Ik heb in ongeveer 
de helft van de stukken ook een rol 
gespeeld. We traden soms wel drie, 
vier keer in de week op. Na ons trou-
wen werd mijn vrouw Alie ook lid en 
dat is ze tot voor kort gebleven. Via 
een kennis van de regisseur kwamen 
we aan een hooiberg in het bos. Die 
voorzagen we van een omtimme-
ring en zo hadden we een prachtige 
repetitieruimte. In de windermaanden 
moest ik er al om vijf uur naar toe 
om de kachel aan te zetten.’ Toen 
de eigenaar het geheel verkocht, 


