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Inleiding 

In 2015 was de verbouwing van Trefkoele tot kulturhus Trefkoele+ gereed. De organisaties en 

verenigingen die het Kulturhus vormen zijn: Gastouderbureau Dalfsen, Logopedie Pluspunt, NLP en 

Dyslexie therapeut Silvia Kogelman, Historische Kring Dalfsen, Landstede Welzijn en TOA, 

Vrijwilligerspunt Dalfsen, Doomijn, Bibliotheek Dalfsen, Cultureel Café, Taalpunt, GGD IJsselland, De 

Kern, Mindfit (tot 1-1-17), SMON, speel-o-theek Dalfsen, pianodocent Marietje Nefkens, 

biljartvereniging Dalfsen, Popkoor Just for Fun, Hidding Breuls Meijerink Advocaten en diverse 

sportverenigingen. Vanaf  1 januari 2016 is een programma coördinator aangesteld om de 

samenwerking tussen deze inwonende partijen te versterken en een begin te maken met een 

gemeenschappelijke programmering. In het jaarverslag van 2016 lees je de resultaten van dit jaar. 

Het overzicht richt zich op de publieksactiviteiten die door twee of meer Kulturhuspartners zijn 

bedacht en of georganiseerd. Daarnaast hebben de organisaties uiteraard hun ‘eigen’ 

(publieks)activiteiten gehad. 

 

Gerealiseerde plusactiviteiten Kulturhus Trefkoele+ 2016 

Datum Evenementen Activiteit Samenwerkende partijen 

27 jan t/m 8 
feb 

Nationale 
Voorleesdagen 

Voorleesontbijt; 
burgemeester Han 
Noten leest 
Prentenboek 2016 
voor aan alle 
peuters van de psz 
en kdv Doomijn 

Bibliotheek, Doomijn (incl muzikale 
ondersteuning pedagogisch 
medewerker Doomijn) 

11 maart Damito beurs Opvang kinderen 
standhouders door 
Doomijn 
kinderopvang en 
diverse stands 
bewoners 

Doomijn, Trefkoele+, Landstede etc 

7 april Internationale 
perspresentatie 
archeologische 
vondsten in 
gemeentehuis 

Het Pluscafé schenkt 
deze dag het 
speciaal gebrouwen 
‘archeologische’ 
biertje: De Dame 
van Dalfsen 

HKD/Progr.coord/Trefkoele+ 
 
 
 

21 april  Behoeftenonderzoek 
Dalfsenaren  

Meerdere bewoners (Trefteam) ging 
het dorp in om Dalfsenaren te 



spreken over wat er leeft en welke 
behoeften er zijn wb programmering 
Kulturhus 

23 april UITmarkt Dalfsen; 
start culturele 
seizoen (Trefkoele 
op locatie) 

Optreden Popkoor 
Just for fun op 
Uitmarkt 

Just for Fun/Dalfsenaren 

27 april Oranjefeesten op 
festivalterrein 
gemeente 
(Trefkoele op 
locatie) 

Stand HKD en 
kinderactiviteiten 

Doomijn/HKD/Dalfsenaren 

mei  Avondbijeenkomst 
over voeding voor 
gastouders en 
vraagouders 

Gastouderbureau Dalfsen en GGD 
ism een diëtiste  

7 en 8 mei Kunst om Dalfsen 
(kunst en 
cultuurweekend) 
thema: De Vondst 

Expositie 4 
kunstenaars in 
Panoramazaal en 
teken- en 
schilderworkshop 
voor kinderen door 
beeldend 
kunstenaar Marjo 
Potma in het 
Pluscafé 

Programma coord./Trefkoele+ 

1 juni Beursvloer Maatschappelijke 
ruilbeurs: bedrijven 
doen iets voor 
maatschappelijke 
organisaties 

Vrijwilligerspunt/ 
Landstede/Trefkoele+ 

28 mei t/m 
5 juni 

Week vd 
Amateurkunst 
(WAK) 

Bieb organiseert 
Schrijfwedstrijd, 
activiteit van SMON, 
stand HKD in 
gemeentehuis 

Bibliotheek/cultuurmakelaar Renée 
Nieuwenstein 

8 juli Zomerfeest 
Trefkoele+: 
feestelijke open 
dag/PR dag 
Trefkoele+/opening 
SMON 
 

seizoen afsluiting 
met allerlei 
activiteiten voor 
jong en oud: 
vliegerworkshop, 
bingo, demo’s 
schaatsplanken en 
gym, dansdemo’s, 
optreden band, 
popcornkraampje, 
scootmobieltocht 
door HKD, 
infokraampjes etc. 

Alle deelnemende organisaties in het 
pand, sportverenigingen en 
Dalfsenaren 

5-11 
september 

Week van de 
Alfabetisering 

Fiets/wandeltocht 
naar boerderij van 

Taalpunt en Bibliotheek 



wethouder Von 
Martels  

5-11 
september 

Week van de 
Alfabetisering 

Partnerlunch met 
taal partners en 
wethouder 

Taalpunt en Bibliotheek  

10 
september 

Proef Dalfsen 
(Trefkoele op 
locatie) 

Stand HKD Cultuurmakelaar/HKD/Dalfsenaren 

10 
september 

Monumentendag  
(Trefkoele op 
locatie) 

Stand HKD HKD/Dalfsenaren 

22 
september – 
1 oktober 

Week van de 
eenzaamheid 

28/9 diner ‘Kom 
erbij’ en koffie en 
gratis taartje voor 
wie aanschuift en 
diverse activiteiten 
Welzijn Landstede 

Landstede/Trefkoele 

13 oktober Nationaal 
integratiediner 

Buffet van eten uit 
diverse culturen 
gemaakt door 
statushouders ea 
Dalfsenaren, met 
(spontane) muziek- 
en dansoptredens 
door nieuwe 
inwoners  

Trefkoele+ (mmv progr. 
coördinator/Taalpunt/ 
Vluchtelingenwerk) 

5-16 
oktober 

Kinderboekenweek Voorleesactiviteiten 
in bibliotheek, 
muzikale 
voorstelling Ron 
Fernhout  

Bibliotheek/vrijwilligers 

7 december  Vrijwilligers 
bedankavond 

Vrijwilligerspunt Dalfsen, Landstede, 
gemeente Dalfsen 

8 december Kerst Workshop 
Kerststukjes maken 
voor Dalfsenaren 

Programma coördinator 

9 december Kerst Workshop 
kerststukjes maken 
voor bewoners 
Trefkoele+ 

Programma coördinator 

22 
december 

Kerst Kerstbrunch voor 
bewoners 
Trefkoele+ 

Aangeboden door Trefkoele+ 

Structurele 
activiteiten 

   

Doorlopend Taalvaardigheid 
baby’s ev 

Boekstart Bibliotheek/GGD/Doomijn 

Doorlopend Welzijn (digitale) spreekuren Bibliotheek/Taalpunt/ 
Vrijwilligerspunt 

Doorlopend Samenwerking op 
vakinhoudelijke 

Lezingen, zoals 
Peuters lief en lastig, 

Doomijn/GGD/bibliotheek/ 



kennis en/of 
gezamenlijke 
doelgroep 

en 
voorlichtingsbijeen-
komsten bijv over 
opvoeding en 
voeding voor ouders  

Logopedie Pluspunt/De Kern/Silvia 
Kogelman/ Gastouderbureau Dalfsen 
 

Doorlopend Cultureel Café Diverse lezingen, 
concerten ed op 
cultureel gebied 

Cultureel 
Café/Bibliotheek/Landstede 

Doorlopend Taalmaatjesproject Spreekuur/ruimte 
voor coach en 
taalvrager  

Taalpunt/Bibliotheek 

Doorlopend Digitale 
vaardigheden 

Computer- en 
tabletcursussen, 
voor het eerst in 
gezamenlijk lokaal 
met intentie om het 
ook samen te 
organiseren 

Bibliotheek/computerclub/Landstede 
TOA  

Doorlopend Doorlopende 
samenwerking 

 Speelotheek en consultatiebureau 
GGD 

Jaarlijkse 
herhaling  

 EHBO voor kinderen EHBO vereniging Hoonhorst Dalfsen 
en Gastouderbureau Dalfsen 
 

Doorlopend  Abonnement voor 
het lenen van 
speelgoed door 
gastouders 

Speelotheek en Gastouderbureau 
Dalfsen 
 

  incidenteel overleg Doomijn en Gastouderbureau 
Dalfsen 
 

Maandelijks  Partnerlunches Trefkoele+ en alle partners in het 
Kulturhus 

 

Samenwerking en opbouw netwerk 

De programma coördinator heeft in het eerste jaar veel geïnvesteerd in het opbouwen van relaties 

en het opbouwen en verbreden van het netwerk in en om het kulturhus; oa Noaberhus, 

Rosengaerde, Vluchtelingenwerk, theater/musicalschool  XAPP, verloskundige/coach en 

therapeuten. Voor theater De Stoomfabriek staat een afspraak in 2017. Ook de contacten met de 

gemeente Dalfsen zijn geïntensiveerd; zo zijn er op regelmatige wijze gesprekken geweest met 

beleidsambtenaren cultuur (Evelien Klunder) en kulturhus (Jurgen Goejer), combinatiefunctionaris 

Cultuur Jolanda Versluis, buurtsportcoach William van Lenthe en cultuurmakelaar Renée van 

Nieuwenstein. De programma coördinator heeft een Trefteam opgezet met afgevaardigden van de 

inwonende partijen die als programmaraad fungeren en nieuwe activiteiten bedenken en initiëren 

voor het Kulturhus. Zij komen gemiddeld 1x per 6 weken bij elkaar. Vaste deelnemers hierin zijn het 

Gastouderbureau, Silvia Kogelman, Logopedie Pluspunt, HKD, de Bibliotheek, Taalpunt, Landstede 

Welzijn, Vrijwilligerspunt, SMON en incidenteel de GGD. Daarnaast is de interne communicatie 

verbeterd door een interne nieuwsbrief op te zetten die bewoners circa 1x per 6 weken informeert 

over wat er allemaal in het Kulturhus gebeurt en om elkaar beter te vinden. De maandelijkse 



partnerlunches die Trefkoele+ organiseert, worden nog steeds goed bezocht en zinvol geacht voor 

het uitwisselen van informatie.  Met het versterken van de externe communicatie is een start 

gemaakt (zie hieronder).  

Al deze inspanningen beginnen zich te lonen door het ontstaan van steeds meer gezamenlijke 

activiteiten en verbindingen. Zowel binnen het kulturhus; tussen de inwonende partijen 

(gemeenschappelijk zomerfeest, gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten, samenwerking 

computerclub en Ipadcafé etc)  als buiten het kulturhus. Zo staan een aantal 

samenwerkingsinitiatieven met derden in de kinderschoenen zoals een Mamacafé, een tweedehands 

kledingbeurs en Café Doodgewoon in samenwerking met het Netwerk Palliatieve zorg. 

Burgerparticipatie  

Om de bewoners van Dalfsen te betrekken bij de programmering, is het Trefteam in april 2016 het 

dorp ingegaan om op de markt in Dalfsen in gesprek te gaan met dorpsgenoten.  Over wat er speelt 

in het dorp en welke behoeften zij hebben qua programmering in de Trefkoele+. Dit leverde veel 

informatie en nieuwe contacten op. Naar aanleiding van deze gesprekken is oa contact gelegd met 

Rosengaerde over het thema eenzame ouderen en met Vluchtelingenwerk om activiteiten voor 

nieuwkomers te organiseren. De insteek is - conform het advies in het beleidsplan Trefkoele+ 

Vervolgstappen rond samenwerking 20140921 – om in 2017 een vaste vorm te vinden voor het 

ophalen van de vraag bij burgers en de burgerbetrokkenheid bij het Kulturhus te vergroten. Het 

streven is om te starten met een behoefteonderzoek door studenten van Hogeschool Windesheim 

en vervolgens continue betrokkenheid op te bouwen in de vorm van bijvoorbeeld een burgerpanel of 

ideeënbus in het Kulturhus.  

Externe communicatie 

Het afgelopen jaar is de website www.trefkoeleplus.nl verbeterd door de agenda prominenter in 

beeld te brengen en uit te breiden met een beschrijving van de activiteiten. Bijzondere activiteiten 

worden ondersteund door social media (Twitter en Facebook), posters en persberichten. Die worden 

over het algemeen goed geplaatst. De wethouder van cultuur is 3 maal uitgenodigd en gekomen bij 

bijzondere publieksmomenten: de uitreiking van de prijs van de schrijfwedstrijd van de bibliotheek, 

bij de taalwandeling van Taalpunt en bij het Nationaal Integratiediner. De burgemeester heeft de 

certificaten voor deelnemers aan Digisterker van de Bibliotheek uitgereikt en heeft voorgelezen 

tijdens het Nationaal Voorleesontbijt. Deze publicitaire momenten met notabelen uit de gemeente 

zorgen voor extra PR. In 2016 is tenslotte een start gemaakt met het doorplaatsen van alle 

activiteiten in de agenda van Trefkoele naar de agenda van DalfsenNet. We verwachten dit begin 

2017 gereed te hebben. 

 

Blik vooruit naar 2017 

In 2017 wordt de ingezette lijn verder doorgezet; activiteiten met medewerking van interne en 

externe partijen of burgers, verdergaande burgerparticipatie, voortzetting van het Zomerfeest en 

indien mogelijk nog 1 themadag erbij. We gaan werken aan verdere verbetering van de interne en 

externe communicatie en het nog beter op de kaart zetten van het kulturhus als levendige 

ontmoetingsplek in Dalfsen waar mensen terecht kunnen voor hun maatschappelijk, sociale en 

culturele voorzieningen en activiteiten. 

http://www.trefkoeleplus.nl/

