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Saam Welzijn is een brede Welzijnsorganisatie met een sterke lokale verankering. 
Er zijn korte lijntjes naar de partners en de inwoners in de gemeente Dalfsen en 
Staphorst. Saam staat midden in de samenleving en gaat verder waar anderen 
stoppen.

Saam Welzijn ondersteunt in het behouden en vergroten van de eigen kracht van 
de inwoners. Saam werkt aan zelf– en samenredzaamheid. Brengt mensen in 
contact met elkaar en  ondersteunt bij het opbouwen en onderhouden van een 
gezond sociaal netwerk.

Saam Welzijn is er voor alle inwoners, jong en oud. We werken vanuit het 
principe: “iedereen kan meedoen in de samenleving”. Dit doen we door eropaf 
te gaan, zichtbaar te zijn in de wijken. Vanuit ons vakmanschap ondersteunen 
en verbinden we individuen, groepen en buurten. We vervullen hiermee ook een 
belangrijke signaleringsfunctie.

foto’s: MantelzorgNL

Saam Welzijn



Waar zijn wij te vinden?

Lemelerveld: Kulturhus de Mozaïek
 Kroonplein 58
 8151 AZ Lemelerveld
 Telefoon: 0572 – 37 28 82

Dalfsen: Trefkoele+
 Ruigedoornstraat 108
 7721 BR Dalfsen
 Telefoon: 0529 – 79 30 12

Nieuwleusen: Kulturhus de Spil
 Koningin Julianalaan 10
 7711 KK Nieuwleusen
 Telefoon: 0529 – 48 21 21

 Ontmoetingscentrum de Olmen
 Oosterveen 21
 7711 BN Nieuwleusen
 Spreekuur donderdag van 10.00 - 11.00 uur
 0529 – 481872

Staphorst: Jongerenwerk
 Venneland 1
 7951 HC Staphorst
 Telefoon: 0529 – 48 21 21

Vragen en informatie
Voor vragen en andere informatie betreffende gegevens uit deze folder kunt u 
contact opnemen met Saam Welzijn. In de loop van het seizoen kunnen zich 
wijzigingen voordoen in het programma en aanbod. 



Vrijwilligerspunt Dalfsen

Vrijwilligerspunt Dalfsen is hét aanspreekpunt en de informatieverschaffer voor 
vrijwilligerswerk in de gemeente Dalfsen. 
Wij helpen mensen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk en ondersteunen 
organisaties die met vrijwilligers (willen) werken. Als organisatie kunt u bij ons 
terecht voor informatie en advies over vrijwilligerswerk, selecteren en aannemen 
van vrijwilligers en het begeleiden van vrijwilligers.  
 
Onze medewerkers kunnen u onder andere 
informatie geven over: 
- Vrijwilligerscontracten 
- Cursussen 
- Regelgeving  
- VNG vrijwilligersverzekering 
- Soorten vrijwilligerswerk 
 
In de vrijwilligersvacaturebank vindt u een groot aanbod actuele vacatures.
Is vrijwilligerswerk iets voor u? 
Wilt u uw talenten verder ontwikkelen? 
Schrijf u dan in als vrijwilliger of kom langs bij het Vrijwilligerspunt. 
U vindt het Vrijwilligerspunt bij het Infopunt in het Kulturhus.  
Voor openingstijden zie informatie bij Infopunt

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is er in allerlei vormen: kort- en langdurig, alleen of met een 
groep, op vaste en op wisselende tijden, overdag of ‘s avonds. Vrijwilligerswerk 
is onbetaald werk maar kent andere vormen van beloning, zoals waardering, 
erkenning en het maken van nieuwe contacten. 
Ook kan het een opstap betekenen naar een 
betaalde baan.  Voor meer informatie kunt u 
mailen naar info@vrijwilligerspuntdalfsen.nl of 
kom langs. 
De medewerkers van het Vrijwilligerspunt helpen 
u graag zoeken naar passend vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerspunt



Gemeentebreed

ANWB Automaatje

Een vervoersservice waarbij vrijwilligers 
antwoord geven op de vervoersvraag van 
plaatsgenoten. Vrijwilligers gebruiken hierbij 
hun eigen auto, hiervoor krijgen zij een 
kilometervergoeding.
Voor meer informatie en aanmelden;
tel.: 06-28338624 mail: automaatje@saamwelzijn.nl

Bezoek bij rouw voor 55+

Deze bezoekdienst is bedoeld voor mensen 
van 55 jaar en ouder, waarvan de partner is 
overleden. 
Een vrijwilliger brengt u gedurende een 
jaar, gemiddeld één keer per maand, een 
bezoek. Op deze manier kan de vrijwilliger u 
ondersteuning bieden.
Contact: Alie Buit, a.buit@saamwelzijn.nl  

Hulp bij Belastingaangifte

Indien u een klein inkomen, AOW en/of een 
klein pensioen heeft en hulp nodig heeft bij 
belastingaangifte, kunt u contact opnemen 
met Saam Welzijn.
Contact: Jannie Geerts, j.geerts@saamwelzijn.nl

Klussendienst

Deze dienst biedt hulp bij uitvoering van kleine, 
incidentele klussen aan inwoners die zelf, om 
welke reden dan ook, deze klussen niet (meer) 
kunnen uitvoeren. 
Een kluskaart kost € 10,-. Hiervoor kunt u 
3 keer een klus, van ± 1 uur, laten doen. 
Contact: Marleen Schomaker, 
m.schomaker@saamwelzijn.nl 

Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorg is de zorg voor een naaste. Soms is 
het prettig om ondersteuning te krijgen, wegwijs 
gemaakt te worden in ‘zorgland’ of met een 
buitenstaander eens over de situatie te praten. 
U kunt dan terecht bij het mantelzorgteam van 
Saam Welzijn. Zij organiseren cursussen, kunnen 
een zorgvrijwilliger inzetten, denken met u mee 
of luisteren simpelweg naar uw kant van het 
verhaal.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 
Janny Velthuis j.velthuis@saamwelzijn nl 
of  Ilja Bomers, i.bomers@saamwelzijn.nl 
telefonisch te bereiken op 0572-372882

Ontmoeting met statushouders 

Tijdens deze gezellige avonden staan 
ontmoeting, ontspanning en recreatie centraal. 
De deelnemers denken zelf mee aan de 
invulling van de avonden. Alle inwoners van de 
gemeente Dalfsen zijn van harte welkom om 
deze avonden te bezoeken en kennis te maken 
met deze nieuwe Dalfsenaren.
Vrijdag oneven week; 19:00 – 21:00,
in de Soos de Polhaar, Trefkoele +, Dalfsen.
Vrijdag even week; 19:00 – 21:00,
in de Spil, Nieuwleusen.
Koffie en thee is gratis. Contact: Ghassan 
Alhariri, g.alhariri@saamwelzijn.nl 

Ouderenadvisering

De ouderenadviseur kan met u meedenken 
en helpen bij het oplossen van vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Alle 
ouderen kunnen hiervoor een beroep doen op 
de ouderenadviseur. De adviseur kan bij u thuis 
komen en geeft onafhankelijk advies.
Contact: Magriet Zandink, 
m.zandink@saamwelzijn.nl 



Gemeentebreed

Scootmobieltochten

De maandelijkse tochten van april t/m 
september worden begeleid door deskundige 
vrijwilligers die, waar nodig, het verkeer 
regelen. Halverwege de tocht is er een 
koffiestop. Opgave/aanmelding tot maandag 
voorafgaande aan de tocht.
Iedere eerste woensdag van de maand vanaf 
de Hulstkampen in Nieuwleusen, start 13:30
Iedere derde woensdag van de maand vanaf 
de Trefkoele + in Dalfsen, start 13:30
Meer informatie of aanmelden? 
0529 – 79 30 12 of info@saamwelzijn.nl 

Scootmobieltraining

In samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland, de gemeente Dalfsen, de BTB-
groep en de ouderenbonden, worden ieder 
voorjaar scootmobieltrainingen aangeboden 
aan de inwoners van de gemeente Dalfsen die 
een scootmobiel hebben. De training bestaat 
uit een theorie- en een praktijkles.
Meer informatie? info@saamwelzijn.nl 

Thuisscans

Iedereen wil graag lang comfortabel 
thuis blijven wonen. Saam Welzijn kan 
een thuisscan laten uitvoeren zodat u 
advies, ideeën en tips krijgt om uw huis 
levensloopbestendig te maken.
Contact: Judith Bos, j.bos@saamwelzijn.nl

Uitprobeerdienst

Om de zelfredzaamheid in de eigen woning/
woonomgeving te verbeteren kunt u gebruik 
maken van digitale zorgtechnologie of 
andere hulpmiddelen. De aanschaf van dit 
soort hulpmiddelen kunnen kostbaar zijn. 
De Uitprobeerdienst is ontwikkeld zodat u 
deze hulpmiddelen eerst een maand kunt 
uitproberen. 
Onder begeleiding van een vrijwilliger en/of 
professional kijkt u samen naar een geschikte 
oplossing. 
Contact: Judith Bos, j.bos@saamwelzijn.nl 

Leeskringen 

In huiselijke kring worden gelezen boeken 
besproken, bij toerbeurt bij de deelnemers 
thuis. Gemiddeld worden 6 boeken per jaar 
gelezen en besproken.
Contact: Jannie Geerts, j.geerts@saamwelzijn.nl 

Vriendenkring 

Vriendenkring is voor inwoners vanaf 18 
jaar die moeite hebben met het sluiten en 
onderhouden van vriendschappen.
Vrijdag eens in de 4 á 5 weken, 
van 19.00 - 21.00 uur.
Data en locatie worden nader bepaald. 
Contact: Kiona Koers, k.koers@saamwelzijn.nl 



Alzheimercafé Dalfsen 

Iedere derde maandag van de maand met 
uitzondering van juli en augustus
19.30 - 21.30 uur  
Zalencentrum De Overkant, Kerkplein 22 Dalfsen 
Contact: Janny Velthuis, 
j.velthuis@saamwelzijn.nl 

Chillpoint Special 

Chillpoint Special is een discoavond voor 
mensen met een beperking.
De soos is rolstoel toegankelijk en in het 
gebouw is een invalidentoilet aanwezig.
1 keer in de 6 weken op vrijdag 
van 19.00 - 20.30 uur. 
Kulturhus De Mozaïek, 
Contact: Emmelie Luiken, e.luiken@saamwelzijn.nl 

KIES - kinderen in 
echtscheiding situatie

KIES is een preventief spel– en praatgroep voor 
alle kinderen van gescheiden ouders. Er zijn 
geen kosten verbonden aan KIES. KIES is er 
voor het kind.
Wilt u meer informatie, neem contact op met  
KIES coach: Joyce Blokland, 
j.blokland@saamwelzijn.nl 

Bibliotheek - Aan de slag met computers, 
tablets en smartphones. 

De bibliotheek heeft in samenwerking met 
Saam Welzijn een uitgebreid programma aan 
cursussen, workshops en inloopspreekuren 
die kosteloos worden aangeboden in de 
bibliotheekvestigingen in Dalfsen, Lemelerveld 
en Nieuwleusen. Verschillende cursussen zoals, 
Klik&Tik, Digisterker, maar ook workshops 
over Whatsapp, YouTube, Fotoboek maken, 
etc. Heeft u ondersteuning nodig? Er zijn 
verschillende inloop spreekuren of PC hulp. 
Voor meer informatie over tijden en het 
aanbod bekijk de website of neem contact op 
met Saam Welzijn. Contact Judith Bos,
 j.bos@saamwelzijn.nl 

Hulp bij Thuisadministratie

Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij uw 
eigen administratie omdat u er zelf niet meer 
uitkomt, kunt u hier hulp bij krijgen. Saam 
Welzijn en Humanitas werken samen bij hulp 
met thuisadministratie.
Voor meer informatie neem dan contact op 
met Saam Welzijn. Contact: Judith Bos, 
j.bos@saamwelzijn.nl 



App spreekuur

Donderdag 09.30 – 10.30 uur  
De Spil, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12

Bingo

Tweede woensdag van de maand 14:00 – 16:30
Laatste zaterdag van de maand 14:00 – 16:30
Derde donderdag van maand 19.00 – 21.30 
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12

Buurthulp Team Nieuwleusen

Het Buurthulp Team Nieuwleusen is een 
samenwerking tussen Synergie Nieuwleusen 
en Saam Welzijn. Een team van vrijwilligers 
helpt incidenteel inwoners van Nieuwleusen 
die een helpende hand kunnen gebruiken. 
Dus heb jij talenten die je wil inzetten voor 
je dorpsgenoot? Meld je dan aan bij het 
Buurthulp team. jennielammertsen@gmail.com 
en/of henriette@debijkers.nl
Meer informatie?
Contact: Marlon Kuiper 0529 – 48 21 21  

Breien

Maandagavond haken en breien 19.00-21.00
Dinsdag, één keer in de veertien dagen, 14:00-16:00
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12

Activiteiten
Nieuwleusen

Voor vragen, inlichtingen en/ of opgave 
kunt u terecht bij het infopunt of bellen 
of mailen met Saam Welzijn.
Nieuwleusen Telefoon: 0529 – 48 21 21  
Algemeen Telefoon: 0529 – 48 21 21  
E-mail: info@saamwelzijn.nl

Bridge (recreatief)

Maandag, 13:30 – 16:30 
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12

Club2000

Club2000 is een plek om elkaar te ontmoeten, 
een praatje te maken en waar muziek uit de Top 
2000 de gemeenschappelijke deler is. Ga met 
elkaar in gesprek over mooie verhalen en herin-
neringen die muziek oproept. Of kom gewoon 
een kop koffie drinken en luister naar muziek. 
De Spil, Elke tweede dinsdag van de maand 
van 19.30 – 21.00 
Contact: Marlon Kuiper 0529 – 48 21 21 

De Huiskamer

Kleinschalige ontmoetingsactiviteit voor mensen, 
die geen aansluiting vinden bij de reguliere activi-
teit en die (nog) niet in aanmerking komen voor 
geïndiceerde dagbesteding. 
Maandagochtend van 10.00-12.00 uur
Locatie: De Olmen, 
Contact: Magriet Zandink  0529 – 79 30 12

Fietsen

Routes van 30 tot 40 kilometer van april t/m 
oktober, iedere 2e woensdag van de maand, 
vertrek bij De Olmen om 13.30 uur
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12

Wandelen

5 kilometer wandelen in groepsverband. 
13:30 vertrek. Start vanaf 2 oktober
De Olmen Contact: Jannie Geerts 0529-793012



Girls Talk 

Wordt georganiseerd voor meiden tussen de  
12 en 18 jaar waarin ze bezig gaan met verschil-
lende onderwerpen zoals seksualiteit, geld, social 
media, etc. Girls talk groepen worden georgani-
seerd op behoeften of gebeurtenissen.
Meer informatie, neem contact op met Emmelie 
Luiken 0529 – 48 21 21 

Gymnastiek Oudleusen

Dinsdag 9:00-10:00 uur
De Wiekelaar, 
Contact: Jannie Geerts  0529 - 79 30 12

Gymnastiek Nieuwleusen

Woensdag, 9.00 - 10.00 uur, 10.00 - 11.00 en 
11.00 - 12.00 uur
De Olmen, Contact: Jannie Geerts  0529 - 79 30 12

Jeu de Boules – Vereniging 
“d’Oleu Boules”

Dinsdagavond, 19.00 - 21.00 uur 
Donderdag 14.00 - ± 16.00 uur 
Oudleusen, op de baan achter de kerk

Kaarten

Amerikaans Jokeren en/of Zwarte Wieven.
Iedere 1e en 3e woensdag van de maand, 
van 14.00 - 16.00 uur
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 - 79 30 12

Naailes

Voor ouderen en door ouderen
voor statushouders en door statushouders.
Start 1 oktober 14:00 - 16:00
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 - 79 30 12



Kleuren voor volwassenen 

Dinsdag, 10.00 - 12.00 uur
De Olmen, Contact: Jannie Geerts  0529 - 79 30 12

Koersbal Oudleusen

Dinsdag 14:00 – 16:00
de Wiekelaar, 
Contact: Jannie Geerts  0529 - 79 30 12

Koersbal Nieuwleusen

Dinsdag en donderdag, 9.30 - 11.30 uur, 
De Spil, Contact: Jannie Geerts  0529 – 79 30 12

Maaltijdvoorziening

Diverse mogelijkheden zijn aanwezig; koelvers- 
en warme maaltijden via WZC Rosengaerde te 
Dalfsen. Ook zijn er Open Tafels in de Olmen, 
Nieuwleusen waar gezamenlijk een warme 
maaltijd wordt genuttigd.  
Contact: Magriet Zandink  0529 – 79 30 12

Meidenwerk

Voor meiden van groep 6 tot en met klas 2 
worden verschillende activiteiten georganiseerd 
op gebied van preventie, participatie en 
talentonwikkeling. De activiteiten zijn terug te 
vinden op de website of social media. 
Contact: Emmelie Luiken 0529 – 48 21 21

Activiteiten
Nieuwleusen



Open tafel Oudleusen

Woensdag in de even weken, Inloop van 10.00 
- 12.00 uur.  Vanaf 12.00 uur: warme maaltijd. 
Telefoon: (0529) 47 13 55
de Wiekelaar, 
Contact: Jannie Geerts  0529 – 79 30 12

Open tafel Nieuwleusen

Een gezamenlijke maaltijd iedere dinsdag en 
donderdag en iedere tweede en laatste vrijdag 
van de maand. Vanaf 12.00 uur
Nieuwleusen, de Olmen 
Telefoon: (0529) 48 18 72
Ook in Ankum, Dalfsen, Hessum en Hoonhorst 
zijn open tafels. Voor meer informatie kijk op 
de website of neem contact op met 
Jannie Geerts 0529 – 79 30 12

Jongerencentrum Plexat

Het jongerencentrum is een ontmoetingsplek 
voor alle jongeren van 12 t/m 18 jaar.
Plexat is een plek waar je lekker kan chillen, 
gamen, huiswerk maken of gezellig kan kletsen.
Woensdagmiddag van 15:00 – 17:00
Vrijdag avond van 19:00 – 22:00 
De Spil, Soos, Contact: 
Hendrik Jan van den Berg 0529 – 48 21 21 

Spreekuur/JIP

Het spreekuur of het JIP (jongeren informatie 
punt) zit naast het jongerencentrum.
Heb je een vraag of zit je ergens mee. Kom 
dan langs bij jongerenwerkers Emmelie en 
Hendrik Jan.
Elke woensdag in de Spil, 0529 – 48 21 21
 



Activiteiten
Nieuwleusen

Soos Nieuwleusen 

Dinsdag en donderdag, 10.00 - 12.00 uur.
Zondag, 14.30 - 16.30 uur. 
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12
Na afloop van de soos op dinsdag en donder-
dag kan er gezamenlijk gegeten worden. 
Zie Open Tafel Nieuwleusen.

Sportinstuif 

Woensdag, 10.00 - 11.30 uur 
De Spil, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12

Spreekuur ouderenadviseur

Donderdag van 10.00 - 11.00 uur
De Olmen, Contact: Magriet Zandink 0529 – 79 30 12

Zaterdagmorgen klus

In samenwerking met Nieuwleusen Synergie 
is er de zaterdagmorgen klus. Hier wordt 
jong en oud aan elkaar gekoppeld. Jongeren 
kunnen tegen een kleine vergoeding een 
kleine klus doen. Zoals klein tuinonderhoud, 
boodschapjes of ondersteuning op een andere 
vorm. Het doel hierbij is dat jong en oud met 
elkaar in gesprek gaan.
Geïnteresseerd? Meld je aan bij Hendrik Jan 
van de Berg 0529 – 48 21 21

Oudleusen Soos

Woensdag ochtend in de even weken is er een 
soos in de Wiekelaar, Oudleusen. 
Na afloop is er een open tafel en gelegenheid 
tot warme maaltijd. Zie open tafel Oudleusen.
10:00-12:00 in de Wiekelaar, Oudleusen.  
Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12 

Rummicub Nieuwleusen

Dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur.
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12 

Rollatorwandelen 

Dinsdag in de even weken. Vertrek 14.00 uur. 
Fysiotherapie is aanwezig om de nieuwe 
deelnemers advies te geven over houding en 
combinatie tot afstelling van de rollator.
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12 

Schilderen 

Vrijdag, 9.30 - 11.30 uur
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12

Sjoelclub 

Dinsdag, 10.00 - 12.00 uur
De Olmen, Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12



Aangepast sporten 

Aangepast sporten is speciaal voor mensen met 
een beperking die niet met het reguliere sport 
aanbod mee kunnen doen. Een keer in de twee 
weken op maandag in de sporthal van de Spil.
De Spil, Contact: Marlon Kuiper 0529 – 48 21 21 

Zwemmen 

Woensdag, 11.15 - 12.00 uur
Overdekt zwembad Ommen 
Contact: Jannie Geerts 0529 – 79 30 12

De Kei

De Kei is een groep die is opgezet voor 
kinderen in de leeftijd van zes tot en met 
twaalf jaar met een rugzakje en die niet mee 
kunnen komen met het reguliere aanbod. Het 
hele seizoen door worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd. 
Één keer in de twee weken op de 
woensdagmiddag van 15:30 tot 17:00, de Spil. 
Contact: Hendrik Jan van den Berg 0529 – 48 21 21 

Sport & Spel activiteiten voor 
kinderen en jongeren

In het voor- en najaar wordt er een 
activiteitenprogramma ontwikkeld voor 
kinderen en jongeren. Zoals de Landelijke 
opschoon dag en de Buitenspeeldag.
Voor meer informatie kijk op de website
De Spil, Contact: Emmelie Luiken 0529 – 48 21 21 



Infopunt per Kern

Infopunt Nieuwleusen
Kulturhus De Spil 
Openingstijden:
Maandag:            14.00 tot 16.00 uur
Dinsdag:              10.00 tot 12.00 uur
Donderdag:        10.00 tot 12.00 uur
   14.00 tot 16.00 uur
   18.00 tot 20.00 uur

Infopunt Lemelerveld
Kulturhus De Mozaïek
Openingstijden:
Maandag:            09.30 tot 11.30 uur
Woensdag:          13.30 tot 15.00 uur

Infopunt Dalfsen
Kulturhus Trefkoele+
Openingstijden:
Maandag            10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag               10.00 tot 12.00 uur
                               14.00 tot 16.00 uur
Woensdag           18.30 tot 20.30 uur
Donderdag         10.00 tot 12.00 uur
                               14.00 tot 16.00 uur
Vrijdag                 10.00 tot 12.00 uur

Infopunt



SeniorWeb 
SeniorWeb is een landelijke vereniging die de digitale wereld begrijpelijk wil maken, 
zodat iedereen het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren. 
SeniorWeb biedt o.a. de ledendiensten PC Hulp, Leren aan Huis en online cursussen. 
Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen is de leslocatie van SeniorWeb in de gemeente Dalfsen.

PCHulp
Wil je graag thuis geholpen worden met je computer- tablet of smartphoneprobleem? 
Dan kun je PCHulp aanvragen bij SeniorWeb. Een vrijwilliger komt bij je thuis om het 
computerprobleem te verhelpen. Wil je op een andere manier geholpen worden, 
kijk dan welke vorm van PCHulp het beste bij je vraag past.

Leren aan Huis
Heb je vragen over het gebruik van je computer, tablet of smartphone? En wil je graag 
thuis uitleg van een vrijwilliger? Dan kun je de ledendienst Leren aan Huis aanvragen. 
Een vrijwilliger komt bij je thuis om uitleg op maat te geven; per keer ongeveer een uur. 
Meestal zijn er 3 à 4 afspraken nodig. Vooraf bespreekt SeniorWeb wat je wilt leren en 
hoeveel tijd daarvoor nodig is. 

Kosten PCHulp en Kosten Leren aan Huis
Omdat er een vrijwilliger bij je thuis komt, betaal je een onkostenvergoeding van € 5,00 per 
uur met een maximum van € 25,-. Hier komen eventueel reiskosten bij à € 0,19 per kilome-
ter (auto) en aantoonbare tol- of parkeerkosten, of de kosten van het openbaar vervoer.

Online cursussen
Met de online cursussen van SeniorWeb leer je in je eigen tempo, waar en wanneer het jou 
schikt. Via de website van SeniorWeb worden meer dan 30 online cursussen aangeboden. 
Voorbeelden zijn: Aan de slag met Facebook, Foto’s beheren en bewerken, Leer alles over 
WhatsApp, Starten met de iPhone, Starten met Windows 2016. De online cursussen zijn 
gratis voor leden van SeniorWeb.

Gebruik maken van PCHulp, Leren aan Huis of de 
online cursussen?
Om gebruik te maken van de diensten van SeniorWeb moet je lid zijn van SeniorWeb. 
Lid worden van SeniorWeb? Ga naar de website www.seniorweb.nl. Heb je moeite met 
het online aanmelden, dan kunnen medewerkers van het Infopunt je hierbij helpen. 
De Infopunten zijn gevestigd in Trefkoele+ in Dalfsen, de Mozaïek in Lemelerveld, 
en de Spil in Nieuwleusen.  

Het Infopunt 
helpt je verder

Voor 
inwoners 

van de 
gemeente 

Dalfsen

Infopunt | vragen stellen zonder drempels
Het Infopunt is er om mensen te helpen met allerlei vragen. Over zorg, 
welzijn, maar ook over allerlei activiteiten die er in het Kulturhus te doen 
zijn. Je gaat naar het Infopunt als je niet precies weet waar je met je 
vraag heen kunt, of omdat je een hulpvraag hebt en denkt dat deze niet 
zwaar genoeg is om direct naar een zorgorganisatie te stappen. 
Ook kan het zijn dat je eerst wilt kijken of er geen andere oplossingen zijn. 
Of heb je gewoon een hele praktische vraag, bijvoorbeeld over alle  
cursussen en workshops die je in deze brochure vindt? Ook dan is het 
Infopunt de plek waar je terecht kunt.
De Infopunten zijn te vinden in de Trefkoele+ in Dalfsen, de Mozaïek in 
Lemelerveld en De Spil in Nieuwleusen. Je bent welkom zonder afspraak. 
Het is gratis. 

Informatiepunt digitale overheid
Zorgtoeslag aanvragen. Werk zoeken. Een uitkering aanvragen. Rijbewijs 
verlengen. Een afspraak bij de gemeente? Steeds meer gaat via internet 
met of zonder een DigiD. 

Het Informatiepunt digitale overheid is er om mensen te helpen dingen te 
regelen met de overheid via de computer. In de gemeente Dalfsen is het 
Informatiepunt digitale overheid ondergebracht bij het Infopunt. 
Medewerkers van het Infopunt helpen je ter plekke op weg of verwijzen 
door naar lokale partners als het gaat om persoonsgebonden informatie. 

In de gemeente Dalfsen zijn drie Infopunten. Hier kun je met 
al je vragen terecht. In het Infopunt is ook het Informatiepunt 
digitale overheid gevestigd. Stap eens binnen!

Infopunt en Informatiepunt 
digitale overheid
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