
Het zal je maar gebeuren. Je verheugt je op je 40-ste verjaardag 
en dan krijg je te horen dat je wordt bedankt voor  bewezen 
diensten. Erg? Nee, in het geval van de Trefkoele helemaal niet. 
We  kijken, zij het met enige weemoed, terug op een mooie 
periode en zullen op 26 mei 2013 met dubbele gevoelens stil-
staan bij de 40-ste verjaardag van de ‘dame’ die zo lang  zo’n 
prominente plaats in de Dalfser gemeenschap heeft ingeno-
men. Maar evenzeer verheugen wij ons direct daarna  op de 
komst van een nieuwe Trefkoele. Een mooier verjaardagsge-
schenk kunnen wij ons niet voorstellen.

Terug in de tijd
Op 26 mei 1973 vond de officiële opening van de Trefkoele 
plaats door de directeur-generaal Maatschappelijke Ontwikke-
ling, de heer dr. G.Hendriks. Toen al was de Trefkoele, zeker 
voor een plaats van die omvang, een bijzonder project waar 
Haagse toppers wel een dagreis voor over hadden. Diverse 
hoogwaardigheidsbekleders hielden toespraken. Maar voor die 
verplichte hoogstandjes kwamen de dalfsenaren niet naar de 
opening. Nee, ze wilden wel eens zien wat hun verenigingen 
en clubs aan dat supermoderne gebouw hadden. Ze werden 
op hun wenken bediend. Gymnastiekdemonstraties, muziek 
van Excelsior, een cabaretesk optreden van de toneelgroep 
Oleu en een uitvoering door zangvereniging  Bel Canto. 

En in de feestweken na de opening waren er bijzondere eve-
nementen met o.a. diverse sportwedstrijden en landelijk be-
kende gezelschappen zoals de cabaretrevue ‘Blij blijven’ van 
Frans van Dusschoten en André van Duin. Het werd in deze 
weken duidelijk: de Trefkoele bood veel mogelijkheden tot 
sporten, ontspannen en ontmoeten voor jong en oud. Daarmee 
voldeed het aan de doelstellingen van een rapport uit 1966,  

opgesteld door een groep mensen uit de Dalfser samenleving 
die zich zorgen maakten over ‘het ontbreken van een gebouw 
waarin de diverse activiteiten, van de jeugd  tot de bejaarden, 
zich goed konden ontplooien.’

De blik vooruit
Direct na 26 mei 2013 wordt begonnen met de vernieuwbouw 
van de Trefkoele. Hoe de Trefkoele+ er uit gaat zien, kunt u 
elders in deze nieuwsbrief lezen. Maar de uitgangspunten van 
destijds blijven onverkort van kracht. Nog sterker. Door de be-
trokkenheid van nóg meer organisaties, door de participatie 
van buurtbewoners, door het nieuwe, slimme en duurzame 
ontwerp zijn we in staat om een nog betere invulling te geven 
aan het begrip ontmoetingscentrum. En daarmee kan deze 
‘grande dame’ ook de volgende 40 jaar vooruit.

Foto’s beschikbaar gesteld door Historische Kring Dalfsen

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er plannen om de hui-
dige Trefkoele te vernieuwen. De Trefkoele is en wordt 
een belangrijke ontmoetingsplaats voor de kern Dalfsen. 
In het plan zijn twee volwaardige sporthallen opgeno-
men en is ook ruimte voor sociale- en welzijnsactivitei-
ten. Omdat de huidige en nieuwe Trefkoele veel mensen in  

Dalfsen raakt en aan het hart gaat, wordt deze nieuwsbrief  
in de hele kern Dalfsen verspreid. Deze nieuwsbrief verschijnt 
met enige regelmaat. De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
het najaar van 2012. U kunt zich ook digitaal aanmelden voor 
deze nieuwsbrief op www.dalfsen.nl/trefkoeleplus. U ontvangt 
de nieuwsbrief dan op uw e-mailadres.

Een ‘dame’ van nog maar 
40 en toch afgedankt
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De architecten Erik Moederscheim en Alfons Hams gaan 
de nieuwe Trefkoele  ontwerpen. Unaniem werden ze door 
vertegenwoordigers van de omwonenden, gebruikers, ge-
meente en de besturen van de Trefkoele en de bibliotheek 
geselecteerd. “We zijn heel blij met zoveel vertrouwen”,  
zegt Erik Moederscheim. “Tot nu toe bestond de planvor-
ming vooral uit gesprekken en zaken op papier zetten. Nu 
komen de eerste plaatjes erbij. We merken dat het dan 
echt gaat leven voor mensen. We hebben er ontzettend 
veel zin in om samen met gebruikers en omwonenden te 
bouwen aan de Trefkoele+, het  nieuwe kloppende hart 
van Dalfsen.”

Erik Moederscheim van MoederscheimMoonen Architecten en 
Alfons Hams van Spring Architecten zijn geen onbekenden in 
de wereld van het “maatschappelijk vastgoed”, zoals ze zelf 
hun tak van sport beschrijven. “We hebben inmiddels ruime 
ervaring opgedaan in het ontwerpen en bouwen van scholen, 
sportaccommodaties, wijkcentra enzovoort.  Onlangs hebben 
we ook nog de opdracht gekregen voor het ontwerp van wijk-
centrum Het Anker in Zwolle.”

Groot contrast
Volgens Moederscheim is bij al die gebouwen “multifunctiona-
liteit” de opgave. “Maar het contrast in functies hier in Dalfsen 
is wel erg groot”, zegt de architect.  “Aan de ene kant heb je 
evenementen voor bijvoorbeeld Europees Tophandbal en aan 
de andere kant kan het zomaar gebeuren dat op een doorde-
weekse dag “alleen” de bibliotheek open is en de biljarters hun 
vaste clubmiddag hebben. In beide gevallen moeten mensen 
zich thuis en eigen voelen in de nieuwe Trefkoele. En in beide 
gevallen moet die belangrijke ontmoetingsfunctie als het ware 
vanzelf tot stand komen. Dat is echt een heel mooie uitdaging.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebouw is geen raceauto
In de presentatie maakten de architecten de vergelijking met 
de bekende tekenfilmserie “Transformers”. “Figuren uit dat tv-
programma kunnen zichzelf op allerlei manieren omzetten in 
bijvoorbeeld raceauto’s. De nieuwe Trefkoele is natuurlijk geen 
raceauto, maar die flexibiliteit van de Transformers is wel een 
nadrukkelijke wens”, zegt Moederscheim. “ Daarom gaan we 
ook meer doen dan “alleen” een nieuw stuk gebouw neerzet-
ten tussen de bibliotheek en de huidige sporthal twee, die blijft 
bestaan. Wij willen verbindingen tussen mensen realiseren. 
Georganiseerde en spontane ontmoetingen creëren tussen 
Dalfsenaren. Het gebouw is dus geen doel op zich, maar een 
middel om daadwerkelijk het kloppende hart van Dalfsen te 
zijn . Met een uitstraling waar heel Dalfsen en de regio straks 
trots op is.” 

Trefkoele+

Niet voor niets wordt door de architecten gesproken over de 
“Trefkoele+”. “Die plus komt ook letterlijk terug in het ontwerp 
van het gebouw. En de plus slaat ook op de omgeving. Wat 
ons betreft begint de nieuwe Trefkoele straks niet achter de 
voordeur, maar eigenlijk al buiten op het plein. Buiten moet er 
al een prikkeling voelbaar zijn om deel te gaan nemen aan wat 
er binnen gebeurt. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht 

Architecten Erik Moederscheim en Alfons Hams: 
“Samen bouwen aan het kloppend hart van Dalfsen”



voor de inrichting van de parkeermogelijkheden. Extra par-
keerplaatsen moeten zorgen voor afname van de verkeersdruk 
op de omgeving.” 

Duurzaam gebouw
Wie de eerste plaatjes bekijkt, ziet dat het de bedoeling is om 
de nieuwe Trefkoele een duurzame uitstraling te geven. “Maar 
daar blijft het niet bij”, zegt de architect. “We gaan samen met 
de installateur op zoek naar mogelijkheden om een zo ener-
giezuinig mogelijk gebouw te maken. Misschien gaan we zelf 
wel energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar 

we bekijken ook de mogelijkheid van het hergebruik van ma-
terialen.” 

Gezamenlijke aanpak
Gebruikers en omwonenden worden nauw betrokken bij de 
verdere uitwerking van de plannen en ontwerpen. “Dat is in de 
voorfase ook al gebeurd en die lijn trekken wij door. Immers: 
we maken geen gebouw voor onszelf, maar voor alle inwoners 
van Dalfsen.”

De hier afgebeelde eerste impressies van de nieuwe Trefkoele, waarin de visie van de architectencombinatie is terug te vinden, zijn nog  
geen definitieve beelden. Het feitelijke ontwerpproces gaat in de komende maanden van start. Gebruikers en omwonenden worden  
daar nauw bij betrokken.

Planning 
Er wordt gewerkt met de volgende (globale) planning:
Zomer 2012: Start ontwerp
Najaar 2012: Tussenrapportage naar gemeenteraad
Voorjaar 2013: Definitieve besluitvorming gemeenteraad
Zomer 2013: Start (ver)bouw
Najaar 2014: Opening Trefkoele+

Meer informatie of vragen? 
Ga naar www.dalfsen.nl/trefkoeleplus voor alle informatie 
over het project. Volg ons zeker ook op Twitter voor alle 
laatste informatie: @trefkoelePlus 
Op de website kunt u ook een reactieformulier invullen, de 
planning bekijken en een digitaal abonnement nemen op 
deze nieuwsbrief. 

Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact op 
met de gemeentelijk projectleider: 
Dhr. G.R. (Jarno) Doornewaard, 
(0529) 43 89 12  of j.doornewaard@dalfsen.nl



Voorzitter Peerdeman: 
“Ik ben ervan overtuigd dat 

de nieuwe Trefkoele zowel qua 
gebouw als aanzien een grote 

aanwinst voor de kern 
Dalfsen wordt.”

Wethouder Goldsteen is vanuit de gemeente Dalfsen ver-
antwoordelijk voor het project Trefkoele+. Hij is als por-
tefeuillehouder Grote Projecten nauw betrokken bij het 
project in de kern van Dalfsen.

Waarom een vernieuwde Trefkoele?
Het is noodzakelijk om het huidige gebouw te vernieuwen. De 
huidige staat en inrichting is dusdanig verouderd dat groot on-
derhoud of renovatie geen oplossing biedt. We blijven dan met 
de losse onpraktische ruimtes zitten. Met de huidige plannen 
is het gebouw weer klaar voor de toekomst en wordt het dé 
ontmoetingsplek voor de kern Dalfsen. Naast sport is er straks 
bijv. ook ruimte voor kinderopvang en welzijnswerk. De nieu-
we Trefkoele krijgt uitstekende voorzieningen op sportgebied. 
Zo kunnen onze handbaldames straks spelen in een moderne 
hal en behouden we de goede uitstraling, zowel lokaal, regio-
naal als landelijk.

Wat gaan de mensen die rondom de Trefkoele 
wonen ervan merken?
De vernieuwde Trefkoele krijgt een uitstraling die in de wijk en 
bij het dorp Dalfsen past. Daarnaast is er straks minder geluids-
overlast voor de buurt. We kunnen natuurlijk niet alle overlast 
voorkomen, maar het gebouw is straks prima geïsoleerd. De 
buurt is trouwens nauw betrokken bij de totstandkoming van 
het project. De vertegenwoordigers uit de klankbordgroep 
vanuit de buurt stemden unaniem voor de huidige architect.

Waarom is voor deze architect gekozen?
Bij de keuze van de architect waren vertegenwoordigers van 
gemeente, Trefkoele, bibliotheek, huidige en nieuwe gebrui-
kers en omwonenden aanwezig. De architect is als beste uit de 
bus gekomen door zich vooral te onderscheiden in duurzaam-
heid, inventiviteit, visie en samenwerking. Met de plannen van 
de architect hebben we een prima oplossing in handen om 
de bibliotheek in het nieuwe gebouw te integreren. Ook heeft 
hij heeft gekozen voor slimme en duurzame oplossingen, met 
hergebruik van delen van het gebouw.

Het is bijzonder dat in deze tijd, waarin veel plannen stilge-
legd worden vanwege de economische situatie, er in Dalfsen 
nog mogelijkheden zijn om de Trefkoele te vernieuwen. Het is 
daarom goed dat die kans gegrepen wordt en dat er met en-
thousiasme en veel inzet aan gewerkt wordt. Daarom ook mijn 
dank en waardering voor al die mensen die achter de scher-
men zo actief zijn. Ik hoop dat ik de lezers van deze nieuws-
brief nieuwsgierig heb gemaakt en dat zij verrast zijn over het 
prachtige gebouw met de vele gebruiksmogelijkheden dat in 
Dalfsen gebouwd kan worden.

De heer Peerdeman is voorzitter van Ontmoetingscentrum 
De Trefkoele en uiteraard nauw betrokken bij de plannen 
tot (ver)nieuwbouw.

Waarom is  voor de naam ‘Trefkoele+’ gekozen?
De naam Trefkoele+ is de naam die we gebruiken tijdens de 
looptijd van dit project. Met de + (plus) maken we duidelijk 
dat de Trefkoele meer wordt dan de sporthal die het nu is. Het 
wordt een gebouw geschikt voor een breed palet aan activi-
teiten van sport tot logopedie. In het nieuwe gebouw is straks 
een samenhangende indeling van ruimtes en staat de gebrui-
ker centraal.  

Welke voordelen ziet u straks voor nieuwe en
huidige gebruikers?
Er zijn 2 aspecten die duidelijk naar voren komen. Eenvoud en 
techniek. De ruimtes sluiten straks veel beter op elkaar aan en 
vormen een logischer geheel. De bezoekers zullen zich straks 
thuis voelen in de Trefkoele. Zoals ik al zei de gebruiker staat 
centraal en niet het gebouw. Dit zien we ook terug bij de tech-
niek. De technische installaties zijn straks afgestemd per ruimte 
en geven de bezoekers een thuisgevoel.

De gebruikers zullen verrast zijn door de ontwerpen van de 
architect. Mede door hun inbreng bij de keuze van de architect 
zijn wij ervan overtuigd dat we een prachtige Trefkoele+ kun-
nen realiseren. De deelname en de inbreng in de werkgroepen 
van de (toekomstige) gebruikers ervaren we als zeer positief. 
Ook de inbreng van de bibliotheek is zeker het vermelden 
waard. Zeer positief.

Hoe verloopt de samenwerking 
tussen bestuur Trefkoele en gemeente Dalfsen?
Hier kan ik kort over zijn: deze is voortreffelijk. Er is weder-
zijds veel vertrouwen en afspraken worden zondermeer nage-
komen. Er wordt weleens gezegd dat het lastig samenwerken 
is met de gemeente en dat vooral grote projecten moeizaam 
verlopen. Hier merk ik niets van. Zowel ambtelijk als bestuurlijk 
worden de zaken voortvarend opgepakt. Qua planning zitten 
we dan ook goed op schema.

In gesprek met 
wethouder Goldsteen

In gesprek met 
voorzitter Peerdeman 
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In de eerste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de breed 
samengestelde selectiecommissie unaniem heeft gekozen 
voor de architecten Moederscheim en Hams. Zij vormen van-
uit de architectenbureaus MoederscheimMoonen en SPRING 
een samenwerkingsverband om een vernieuwde Trefkoele 
te ontwerpen. Na de presentatie van de eerste schetsen aan 
omwonenden en (toekomstige) gebruikers werden positieve 
reacties ontvangen. De stuurgroep, verantwoordelijk voor de 
hele vernieuwbouw, is daarna hard aan de slag gegaan met 
de volgende stappen op weg naar de Trefkoele+. Onder het 
motto “geen woorden maar daden” verloopt alles tot nu toe 
volgens schema en is opening van de vernieuwde Trefkoele in 
het najaar van 2014 nog steeds haalbaar. 

Ontwerp Trefkoele+
Wat is er zoal gedaan? De architecten hebben hun eerste  
ideeën uitgewerkt in een schetsontwerp. Dit ontwerp zal in 
een aantal bijeenkomsten met gebruikers worden besproken, 
waarbij stapsgewijs naar een voorlopig ontwerp gewerkt wordt 
dat zoveel mogelijk aan de eisen voldoet. Ook voor wat de 
techniek betreft is inmiddels de keus voor een adviseur ge-
maakt: Technion installatie-adviseurs uit Amersfoort/Heeren-
veen gaat de begeleiding van de gehele techniek verzorgen.

In de eerste week van november wordt het voorlopig ontwerp 
ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep. Bij de stap van 
voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp zullen uiteraard alle 
belanghebbenden opnieuw betrokken worden. Volgens de 
planning zal op 7 februari 2013 het definitief ontwerp voor 
goedkeuring aan de stuurgroep voorgelegd worden. Op ba-
sis van dit definitief ontwerp maakt het architectenbureau een 
bestek.

Aanbesteding bouw Trefkoele+
Op basis van het uitgewerkt definitief ontwerp kan de aanbe-
steding van de bouw worden gestart. De opzet en invulling 
van de aanbesteding wordt nog nader uitgewerkt en moet vol-
doen aan het aanbestedingsbeleid.
 
Oordeel gemeenteraad
Nadat de de aanbesteding van de bouw is geweest, is de  
Dalfser politiek aan zet. Naar verwachting kan de gemeente-
raad medio april 2013 een definitief besluit nemen over het 
project. Valt het oordeel van de gemeenteraad positief uit, dan 
kunnen de werkzaamheden gegund worden en de vernieuw-
bouw van start gaan. Op 1 september 2014 zou de vernieuw-
de Trefkoele+ dan in gebruik genomen kunnen worden.

Overig
Momenteel worden intensieve gesprekken gevoerd met het 
bestuur van de bibliotheek en met gebruikers en kandidaat-
gebruikers van de Trefkoele+. In een volgende nieuwsbrief ho-
pen we u meer te kunnen vertellen over de organisaties en 
verenigingen die in de Trefkoele+ gehuisvest worden.

Zoals u ongetwijfeld weet zijn er plannen om de huidige  
Trefkoele te vernieuwen. De Trefkoele is en blijft een belang- 
rijke ontmoetingsplaats in de kern Dalfsen. In het plan zijn  
twee volwaardige sporthallen opgenomen en is ook ruimte 
voor sociale- en welzijnsactiviteiten. Omdat de huidige en nieu-
we Trefkoele veel mensen in Dalfsen aan het hart gaat, wordt  

deze nieuwsbrief in de hele kern Dalfsen verspreid. Deze 
nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat. U kunt zich ook 
digitaal aanmelden voor deze nieuwsbrief op:
www.dalfsen.nl/trefkoeleplus. 
U ontvangt de nieuwsbrief dan op uw e-mailadres.

Er zit schot in de plannen voor de nieuwe Trefkoele: 
geen woorden maar daden

Over deze nieuwsbrief

Nummer 2 – oktober 2012 

Houd u woensdagavond 31 oktober vrij in uw agenda. Op 
deze avond wordt een inloop georganiseerd over de plannen 
voor de vernieuwde Trefkoele. Iedereen is welkom. U kunt 
zich deze avond op een laagdrempelige wijze uitgebreid over 
de plannen laten informeren, in gesprek gaan en schetsen 
van de plannen bekijken.  U bent tussen 18.00 en 20.30 uur 
van harte welkom in De Trefkoele. Graag tot dan.

31 oktober 2012
inloopavond Trefkoele+



De Openbare Bibliotheek Dalfsen: heden, verleden 
en toekomst
Het huidige bibliotheekgebouw werd op 25 oktober 1994 
officieel in gebruik genomen. De vorm en uitvoering, de 
materiaalkeuze en de plaats hebben alles te maken met 
het toen al ruim twintig jaar bestaande gebouw van de 
Trefkoele, dat als het ware het decor vormt voor de biblio-
theek. Zo geeft het ronde, transparante ontwerp ruimte 
aan de Trefkoele en vormt de opening aan de noordkant 
een soort trechter die de bezoekers naar de ingang van 
beide gebouwen leidt.

Nog maar honderd jaar geleden, rond 1920, konden in Dalf-
sen voor het eerst wekelijks boeken worden geleend uit de 
boekenkist van de reizende Nutsbibliotheek. Dat gebeurde in 
het brandstoffenkantoortje achter het voormalige gemeente-
huis, op zaterdagmiddag. Sindsdien is er veel veranderd en 
verbeterd op het gebied van de verspreiding en toegankelijk-
heid van lectuur.

In 1947 werd de Centrale Plattelandsbibliotheek Overijssel op-
gericht, waar Dalfsen zich meteen bij aansloot. Boeken wer-
den toen uitgeleend op woensdagavond in de Christelijke La-
gere Landbouwschool aan de Wilhelminastraat. Later, in 1953, 
werd gebruik gemaakt van een gebouwtje achter het oude  
gemeentehuis en daarna in de brandweerkazerne aan het  
Van Ankumspad. Na alle omzwervingen wordt dan in 1965 
een eigen bibliotheek gebouwd in de Bloemendalstraat, achter 
de toenmalige Raiffeisenbank. 

Nu staat daar de uitbreiding van de Hema. Wegens het samen-
gaan van de Rabobank met de bank in Lemelerveld kreeg men 
in Dalfsen ruimtegebrek. En ook de bibliotheek was voorspoe-
dig gegroeid en zat ondanks twee uitbreidingen, erg krap in 
haar jas. De bank kocht het gebouw van de bibliotheek en kon 
haar ruimteprobleem oplossen en van alle mogelijke bouw-
plaatsen bleek het perceel aan het eind van Ruigedoornstraat 
de beste locatie voor een nieuwe bibliotheek.

De toenmalige voorzitter van de Stichting Openbare Biblio-
theek Dalfsen, Gert de Haan, sprak bij de opening de wens 
uit dat het gebouw een lang leven beschoren zou zijn en dat 
heel veel Dalfsenaren er gebruik van zouden maken. Met de 
huidige vernieuwbouwplannen van de Trefkoele, waarbij de 
bibliotheek met behoud van het eigen karakter prominent 
wordt ingepast, lijkt deze wens volledig in vervulling te gaan. 
De bibliotheek is een beleefbibliotheek waar tal van activiteiten 
voor jong en oud plaats vinden. Het is een lees-, studeer-, en 
ontmoetingscentrum waar de nadruk ligt op informatiever-
strekking via alle bestaande middelen. Die ambitie kan in het 
Trefkoele-Kulturhusconcept uitstekend worden verwezenlijkt.

Bron: Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen, Bibliodrôme 1994/2004.1948, Bibliotheek in de voormalige Landbouwschool.

1965 - 1994, Bibliotheek aan de Bloemendalstraat.



Eind jaren ’60 werden de voorbereidingen getroffen voor de 
bouw van de huidige Trefkoele. Inmiddels is dat ruim 50 jaar 
geleden, dus veel van de destijds betrokkenen zijn niet meer 
onder ons.

Van de commissieleden van toen zijn de heer Jan Berends en 
mevrouw Koeslag de ‘laatsten der Mohikanen’. Beiden kijken 
met plezier terug op de tijd dat ze samen met andere Dalfsena-
ren en vertegenwoordigers van het Ministerie van Cultuur en 
Waterstaat de Trefkoele tot stand brachten. 

Jan Berends: “Er was niets te doen voor onze jongeren, er moest 
wat leven in de brouwerij komen. En het was goed voor de sociale 
contacten.” Jan was destijds heel actief in de gemeenschap, zo 
was hij onder andere fotograaf voor de Dalfser Courant.

Mevrouw Koeslag: “Het waren gezellige vergaderingen, we wer-
den het altijd met elkaar eens! Mevrouw Plate, de vrouw van de 
huisarts en ik waren de reiscommissie. We zijn wat keren naar Den 
Haag geweest. En wat denk je van ons bezoek aan de Horecava? 
Daar zaten wij in de Grolsch stand tussen al die mannen om het 
bier voor de Trefkoele te regelen. En dan al die sportmaterialen, er 
kwam heel wat bij kijken. En al die activiteiten die we georgani-
seerd hebben om geld bij elkaar te krijgen: certificaten verkopen, 
een wijnavond met Louis van Dijk, een loterij, een bazaar, collec-
teren op de kar met de tractor ervoor.” 

Sommige dingen blijven hetzelfde, ongeacht de tijd. De in-
houd van de activiteiten is 50 jaar later heel anders, maar er 
komt nog steeds veel kijken bij de bouw van een nieuw multi-
functioneel centrum! 

De gemeente en het bestuur van de Trefkoele zijn beiden van 
mening dat inspraak en betrokkenheid van de buurtbewoners 
van groot belang zijn bij de plannen voor vernieuwbouw.

Tijdens inloop- en informatie-avonden, via de website en de 
klankbordgroep omwonenden praten de bewoners mee. Ook 
bij de keuze van de architect zijn de buurtbewoners betrokken.

De klankbordgroep
In de klankbordgroep zitten bewoners uit de Van Tydencamp-
straat, de Heideanjer en de Polhaarweg. De naaste buren dus. 
Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en ‘bewaken’ of de 
wensen en verlangens van de buurt voldoende meegenomen 
worden. Speerpunten daarbij zijn het beperken van de geluids- 
en parkeeroverlast. 

Het consequent en actief betrekken van de buurt wordt door 
de bewoners bijzonder op prijs gesteld: “Prima om in een zo 
vroeg stadium mee te mogen praten”, aldus de heer Bergmans, 
bewoner van de van Tydencampstraat (staat niet op de foto).

Voor de Heideanjer zijn de heren Koggel en Volkerink actief. 
Beiden zien de nieuwe Trefkoele met vertrouwen tegemoet: 
“Met de huidige inzichten, technieken en materialen moet het  
lukken om de overlast zoveel mogelijk te beperken”. 

Ook Hadriaan van Nes, Polhaarweg, is blij met de geboden 
kans: “Wij hebben als buren graag de mogelijkheid gepakt om 
mee te denken in het proces en dat blijven we doen. We willen 
allemaal dat er een mooi en functioneel gebouw komt, passend in 
de buurt en in het dorp.” 

Dat gaat tot stand komen met behulp van een moderne ‘noa-
berschap’ variant! 

Stemmen uit het verleden De buren denken met 
ons mee

v.l.n.r.: Jan Hofhuis, Luuk Schaapman, Hadriaan van Nes,
Hans Koggel, Gerrit Volkerink, Marinus Veltmaat.

De in deze nieuwsbrief afgebeelde eerste impressies van de 
nieuwe Trefkoele, waarin de visie van de architectencombinatie 
is terug te vinden, zijn nog geen definitieve beelden. 



Planning 
De komende periode wordt gewerkt aan het ontwerp van De 
Trefkoele+. De planning hiervoor is als volgt:

Juli - september 2012 - Schetsontwerp 
Het schetsontwerp is een soort vlekkenplan. Hierbij is geke-
ken naar de inpassing van het gebouw op de locatie, de vorm 
en omvang van het gebouw en een globale indeling van de 
functies in het gebouw. 

September - oktober 2012 - Voorlopig ontwerp
In het voorlopig ontwerp worden de plattegronden van het 
gebouw gemaakt en wordt de hoofdopzet van de construc-
ties en installaties ontworpen. 

November 2012 - januari 2013 - Definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is de detailuitwerking van het voorlo-
pig ontwerp ten aanzien van o.a. installaties, kleur- en mate-
riaalgebruik. 

Meer informatie of vragen? 
Ga naar www.trefkoeleplus.nl voor alle informatie over 
het project. Volg ons zeker ook op Twitter voor alle laatste 
informatie: @trefkoeleplus 

Op de website kunt u een reactieformulier invullen, de plan-
ning bekijken en een digitaal abonnement nemen op deze 
nieuwsbrief. 

Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact op met 
de gemeentelijk projectleider: 
Dhr. G.R. (Jarno) Doornewaard 
(0529) 43 89 12 of j.doornewaard@dalfsen.nl

Jarno Doornewaard is vanuit de 
gemeente Dalfsen projectleider 
voor Trefkoele+. Hij regelt in nau-
we samenwerking met de project-
leider van ontmoetingscentrum 
De Trefkoele, Simon Peerdeman, 
de coördinatie van het project. Hij 
stemt af met de verschillende par-
tijen en houdt focus op het proces 
en de planning. Jarno Doorne-
waard is ook het aanspreekpunt 
voor alle vragen rond Trefkoele+. 

Dhr. G.R. (Jarno) Doornewaard 
(0529) 43 89 12 of j.doornewaard@dalfsen.nl

De gemeente Dalfsen en het bestuur van Stichting Ontmoe-
tingscentrum De Trefkoele hebben ICSadviseurs uit Zwolle 
geselecteerd als externe begeleiders van Fase 2 van het on-
derzoek.

Ook in Fase 1 van het haalbaarheidsonderzoek vervulde ICS, 
naar volle tevredenheid, deze rol. Namens ICSadviseurs zijn 
Hans Voorberg, Erwin Veneklaas Slots, Manda Gritter en Arjan 
Grootkarzijn betrokken bij dit project. De adviseurs van ICS 
zijn te bereiken via: (088) 235 0427 

Even voorstellen

Erwin Veneklaas Slots

Hans Voorberg

Manda Gritter

Arjan Grootkarzijn

Jarno Doornewaard houdt 
het totaal overzicht
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