
Verbinden 
 
Een grote wens van de Dalfser bevolking is eindelijk in vervulling gegaan. Dalfsen heeft net als 
Nieuwleusen en Lemelerveld een eigen evenemententerrein. De Oranjevereniging had de primeur en 
ruim een week later werd het terrein gebruikt voor de Damovo feesten. 
We hebben tijdens deze feesten prachtig weer gehad en met z’n allen genoten van de festiviteiten die 
door deze twee verenigingen zijn georganiseerd. We hebben als gemeente over de plek van het nieuwe 
evenemententerrein veel positieve reacties ontvangen van bezoekers die deze evenementen hebben 
bezocht.   
 
Als zo’n evenemententerrein voor het eerst wordt gebruikt komen er altijd zaken aan het licht die voor 
verbetering vatbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is de toegankelijkheid voor minder validen. Hier zullen 
we als gemeente een goede passende oplossing voor creëren. Iedereen in onze gemeenschap moet in 
de gelegenheid gesteld worden om alle festiviteiten die worden georganiseerd bij te wonen.  
We hopen dat dit evenemententerrein, net als de evenemententerreinen in de andere kernen, nog vele 
jaren een belangrijke ontmoetingsplek in onze gemeenschap blijft  vervullen. 
 
De vraag: Waar is het feestje?  is hiermee voor Dalfsen in ieder geval beantwoord. 
 
Feest, het is maar een klein woord dat veelzeggend is. Waarmee bedoelt wordt dat mensen 
samenkomen om wat te vieren. Zeer belangrijk voor een verbindende samenleving.  
Jong en oud die gezamenlijk werken aan saamhorigheid in de verschillende kernen die onze gemeente 
rijk is. Wij als gemeentebestuur vinden saamhorigheid belangrijk en dit zal de komende jaren nog 
belangrijker worden. Dit omdat we in de nabije toekomst nog meer op elkaar worden aangewezen en 
afhankelijk van elkaar worden door een terugtrekkende overheid. 
Hoe je het ook wendt of keert we zullen er samen het beste van moeten maken en met een positieve 
insteek de handen uit de mouwen moeten steken. Daarbij is het belangrijk dat je ook met regelmaat een 
feestje viert met elkaar. 
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