
www.dorpenvanmorgen.nl
Volg ons ook via   Facebook,   Twitter of   Instagram

Op weg naar
duurzame warmte

75 euro-actie
verlengd!

Alle shampoo-
flessen verzamelen!

Deze waardebon vertegenwoordigt een tegoed van

vijfenzeventig euro die kan worden verzilverd op de website:



Na het startsein van kinderburgemeester 

Myla Groenendijk is het inzamelen van 

shampooflessenbegonnen!Shampooflessen

zijn overwegend gemaakt van een plastic dat 

heel goed te recyclen is, mits het apart wordt 

ingezameld. Er staan elf speciale actiekliko’s 

op verschillende plaatsen in de gemeente.  

Je herkent ze aan het logo.  

Ondertussen zijn de eerste kliko’s al geleegd 

en de flessen afgeleverd bij RPP Kunststof

oplossingen in Nieuwleusen. Dit bedrijf maakt 

van de ingezamelde plastic flessen speciale 

afvalbakken. Deze bakken zullen in de verschil

lende kernen worden  geplaatst – het aantal  

is afhankelijk van de hoeveelheid ingezamelde 

plastic flessen. Doe ook mee en lever je  

shampooflessen in! 

Tip:  ook sommige 
wasmiddelflacons– 
herkenbaar aan het logo  
meteen2onderopdefles–
zijn geschikt voor de actie.

De actie wordt ondersteund door een aantal 

basisscholen: Het Avontuur in Dalfsen, De 

Zaaier in Nieuwleusen, De Regenboog in Leme

lerveld en Cazemier in Oudleusen. Leerlingen 

zamelen flessen in en bedenken allerlei acties 

om nog meer in te zamelen. Ook is het logo 

van de actie door leerlingen ontworpen.

De actiekliko’s staan op de volgende plekken:

• Albert Heijn Nieuwleusen

• Plus Nieuwleusen

•  Vers Supermarkt Dirk Wennemars  

Oudleusen

• Noggus & Noggus Dalfsen

• Trefkoele Dalfsen

• Jumbo Dalfsen

• Albert Heijn Dalfsen

• Anjerpunt Hoonhorst

• Coop Lemelerveld

• Regenboog Lemelerveld

Verder staat er een nog een “zwerfbak” in 

Dalfsen, die op wisselende plekken binnen het 

dorp zal komen te staan. Op dit moment staat 

deze op de oprit van Kosterserf 38.

Dorpen van Morgen organiseert de actie samen 

met de gemeente Dalfsen, RPP Kunststofoplos

singen en de ROVA.

Alle shampooflessen verzamelen!



De 75 euro-actie van Dorpen van 
Morgen is verlengd en loopt nog 
door tot het einde van het jaar. 
Als u een duurzame investering 
op energiegebied heeft gedaan 
in 2020-2021 kunt u bij ons via  
www.dorpenvanmorgen.nl/ 
energiespel/declaratie/  
maximaal 75 euro terugkrijgen.  
De pot is nog lang niet leeg.

Ondanks het feit dat winkels gesloten waren 

hebben al veel inwoners van Dalfsen van deze 

actie gebruik gemaakt. Nu de winkels weer 

open zijn is het voor iedereen makkelijker om 

ledlampen of andere artikelen te kopen. 

Met de kassabon kunt u een declaratie  

indienen. De declaratie moet individueel  

worden ingediend – collectieve regelingen 

gelden niet. Mocht u twijfelen over uw  

deelname kunt u contact opnemen via  

info@dorpenvanmorgen.nl of via de  

Infopunten van de gemeente Dalfsen  

(0529  793 013).

Heeft u hierover vragen dan kunt u ook 

terecht bij bovengenoemd mailadres en de 

infopunten. 

75 euro-actie verlengd!

• Uw woning staat in de gemeente Dalfsen• U declareert goederen en/of diensten die leiden tot energiebesparing.Op de website www.dorpenvanmorgen.nl vindt u de instructies en algemene voorwaarden voor het verkrijgen van uw tegoed,

alsmede een lijst van energiebesparende middelen die gedeclareerd kunnen worden.

Belangrijk: wees er snel bij, want OP = OP.

Deze waardebon vertegenwoordigt een tegoed van

vijfenzeventig euro die kan worden verzilverd op de website:

Waarmee kunt  
u zoal 75 euro  
“verdienen”?

• ledlampen;
• tochtstrip;
• vloer-, muur- of dakisolatie;
• dubbel glas;
• zonwering;
•  energiezuinige koelkasten,  

diepvrieskisten en andere  
huishoudelijke apparaten;

• CO2-meter;
• energieverbruiksmanager;
• waterbesparende douchekop; 
• zonnepanelen;
• waterpomp.

 



Wil jij weten hoe je met duurzame warmte jouw oude huis op  
temperatuur krijgt? Of woon jij in het buitengebied en ben je benieuwd 
hoe je minder aardgas kunt gebruiken? Of .... Er wordt gewerkt aan 
de warmtevisie, waarin wordt aangeven hoe Dalfsen stap voor stap over 
wil stappen op duurzame warmte. Om een goede visie te maken willen  
Dorpen van Morgen en de gemeente weten hoe jij hier over denkt. Er is 
al een enquête uitgezet en er worden individuele gesprekken gevoerd. 
Om een nog beter beeld te krijgen worden er drie digitale bijeenkom
sten georganiseerd over de stand van zaken warmtevisie en de praktische  
aspecten van het overstappen naar duurzame warmte.

30 juni    stap voor stap van het aardgas af
1 juli        wonen zonder aardgas, hoe is dat?
5 juli         duurzaam wonen in het buitengebied én de kern

Iedere avond begint om 20.00 uur. Deelnemen aan meer
dere avonden is natuurlijk toegestaan. 
Voor meer informatie volg je de gemeente, Dorpen van 
Morgen op Facebook of lees je De Marskramer. 
Aanmelden kan via info@dorpenvanmorgen.nl


