Van de voorzitter
De piek van de activiteiten van onze Historische Kring Dalfsen ligt veelal in de winterperiode.
Begin 2016 kunnen we terugkijken op een aantal geslaagde goed bezochte activiteiten. In januari was er
een gezellig samenzijn in ons Historisch Centrum Dalfsen in de Trefkoele+, met de bijna alle 100 actieve
vrijwilligers. Goed om elkaar allemaal te zien, wat tijdens de openingsuren niet altijd lukt. Plezierig was
het, dat na een oproep in het najaar van 2015 er ook nieuwe vrijwilligers konden worden verwelkomd.
De bijeenkomst van de werkgroep Documentatie '39-'45 op 14 januari over de executies bij de Woeste
Hoeve op 8 maart 1945 was een succes.
Op 27 januari bij onze jaarvergadering konden wij een 60-tal leden verwelkomen. Het was weer een
goede jaarvergadering. Herman Nijeboer werd voor vier jaar herkozen en uw voorzitter nog één keer
voor twee jaar. Daarna gaat hij stoppen. Met het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen,
ging iedereen akkoord. De kascommissie kon instemmen met het gevoerde financiële beleid.
Na de pauze verzorgde dit jaar de werkgroep Foto- en beeldmateriaal het programma, met o.a. fraaie
actuele foto's van de Dalfser monumenten.
Een week later was op de traditionele eerste maandag in februari in De Overkant de grote zaal weer
geheel vol. Het was een geslaagde avond met de film: Winterwende deel 2. Wederom met boeiend
commentaar van dominee Henk Vreekamp uit Epe. Helaas is dominee Henk Vreekamp door een bizar
ongeluk in Epe, onlangs om het leven gekomen.
De dialectavond op 31 maart was wederom een geslaagde avond.
Een extra activiteit was de drie-jaarlijkse Damito consumentenbeurs van 10 t/m 12 maart.
Traditiegetrouw was ook de Historische Kring Dalfsen hier aanwezig. Bij toerbeurt stonden onze
vrijwilligers in de stand. Contacten werden gelegd en er werd met veel mensen gesproken. Van onze
beursaanbieding het dialectboekje "Varse Gruunte" van de werkgroep 'Dalser' dialect, maakte een 50-tal
beursbezoekers gebruik. Eveneens kon een 10-tal nieuwe leden worden verwelkomd.
Ook in de komende maanden bij de diverse activiteiten in Dalfsen zijn en worden wij regelmatig
betrokken, zo ook bij de Open Monumentendag in september.
De opgravingen in Oosterdalfsen houden ons nog steeds bezig en het krijgt nog een vervolg.
Er waren niet alleen bijzondere vondsten van 5000 jaar geleden maar ook uit de Merovingische tijd, een
periode van ongeveer 1500 jaar geleden, namelijk van circa 300 tot 700 jaar na Christus.
Op donderdagochtend 7 april is er in het gemeentehuis een perspresentatie geweest over de vondsten
in Oosterdalfsen uit deze Merovingische tijd ( 6e eeuw na Christus).
Deze bijzondere Rondom Dalfsen schenkt daar veel aandacht aan, voor een ieder erg interessant om te
lezen. De presentatie was een hele happening onder leiding van de bekende presentator Frits Sissing.
U heeft daar inmiddels in de media voldoende over kunnen lezen.
Met een 20-tal betrokken leden mocht de Historische Kring Dalfsen daarbij aanwezig zijn.
Tot slot nodigde burgemeester Han Noten, Ab Goutbeek en Carolien Prins uit om de mini-expositie over
de Merovingische vondsten te openen.
Deze expositie is tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te zien tot 17 juni a.s.
De Historische Kring Dalfsen verzorgt extra openingen op drie zaterdagen, (7 en 23 april zijn al geweest)
en zaterdag 7 mei, dus welkom op die zaterdag.
De Historische Kring Dalfsen leeft dus volop, niet alleen door bijeenkomsten, maar wij helpen ook
iedereen graag die ons Historisch Centrum bezoekt.
Rest mij nog, mede namens onze actieve Redactie, u allen weer veel leesplezier toe te wensen met
deze ook weer bijzondere uitgave van onze Rondom Dalfsen, voorts met de wens op een mooie zomer.

In memoriam Anton Prins.
Op 4 februari van dit jaar overleed ons oud bestuurslid Anton Prins op bijna 76-jarige leeftijd.
Anton was vanaf januari 2001 t/m januari 2009 bestuurslid en tevens de penningmeester van de
Historische Kring Dalfsen.
Daarin was hij erg secuur en bracht het bestuur in iedere vergadering op de hoogte van het financiële
welzijn van onze vereniging. In 2003 betrok de Historische Kring Dalfsen voor het eerst in haar bestaan
een eigen onderkomen in het Beatrixgebouw aan de Ruitenborghstraat.
Aan ons Historisch Centrum aldaar moest nogal wat worden vertimmerd en nieuw was ook dat er huur
betaald moest worden. Dat bezorgde onze penningmeester rimpels in zijn voorhoofd, maar dankzij
fondsen, ledenbijdrage en een subsidie van de gemeente bleef er tot Antons tevredenheid een financieel
goed gezonde vereniging over.
Anton was niet alleen penningmeester maar gaf ook duidelijk zijn mening over alle aan de orde komende
onderwerpen.
Ook na zijn aftreden bleef Anton betrokken bij de Historische Kring Dalfsen. Aan het verzendklaar
maken van onze periodiek deed hij volop mee en dan werd hij bijgepraat.
Helaas lukte dat om gezondheidsredenen de laatste tijd niet meer.

Bestuurlijk
Om de administratie compleet te maken en ook met de tijd mee te gaan, verzoeken wij alle leden om
hun e-mailadres op te geven. Dit kan gemakkelijk gedaan worden door een e-mail te sturen aan:
ledenadministratie@historischekringdalfsen.nl met daarin voor de volledigheid uw eigen naam.

Coördinatieteam
Begin dit jaar hebben we een oproep voor vrijwilligers gedaan op Dalfsennet. We zijn met 7 vrijwilligers
gestart, en hebben een introductie gehouden. De werkgroep Digitalisering heeft een inleiding gehouden
over de informatieverwerking in het algemeen. Bijna alle 7 zijn gestart met een scancursus, om al
doende een beetje thuis te raken in het dagelijkse wel en wee van de HKD. Er is één persoon actief in
de iets eerder gestarte fotobeoordelingsgroep die gescande foto’s benoemd en die daarna in het
systeem worden opgenomen. Vier personen zijn geheel of gedeeltelijk bezig met het scannen. Eén
persoon geeft ondersteuning bij het beheer van de bibliotheek. En er gaat iemand de Historische
Werkgroep Oudleusen bijstaan met het scannen en inbrengen van gegevens. De werkgroep Foto- en
beeldmateriaal heeft voor 2 projecten hulp gekregen en de Historische Werkgroep Lemelerveld krijgt
hulp bij het scannen en inbrengen van gegevens. Het is belangrijk dat de werkgroepen een overzicht
maken van de projecten waarbij ze hulp nodig hebben.
Momenteel is er een vrijwilligersstop, omdat het tijd en moeite kost om de mensen op een goede en
prettige wijze te laten starten.

Werkgroep Digitalisering
Ook al zijn veel leden van de Historische Kring bezig met het verleden, toch kan de HKD ook goed
gebruik maken van de moderne ICT-middelen. Voor het vastleggen en presenteren van gegevens, die
actieve leden opsporen en verzamelen, bieden de digitale voorzieningen veel mogelijkheden.
De werkgroep Digitalisering zorgt dat de voorzieningen up-to-date blijven en zoveel mogelijk zonder
storingen kunnen worden gebruikt. De afgelopen periode is er veel werk verzet om het netwerk te
moderniseren. We gaan de gegevens opslaan op een z.g. NAS. Dit staat voor Network Attached
Storage, een door het netwerk verbonden opslagruimte voor gegevens.
Daarbij is een scheiding aangebracht tussen de verschillende typen gebruikers. Niet iedereen kan/mag
de ICT-middelen op dezelfde manier gebruiken. We onderscheiden vier groepen gebruikers. Elke groep

heeft haar eigen inlogprocedure. Bezoekers in ons Centrum kunnen alle gegevens raadplegen, terwijl
actieve leden van de verschillende werkgroepen, naast raadplegen, ook gegevens kunnen vastleggen
met de computers. Een aspect daarvan is dat de inlogprocedure voor gebruikers gaat worden
aangepast. Men moet aangeven tot welk type gebruiker men behoort.
Daarnaast is hard gewerkt aan de presentatie van de gegevens via onze eigen website
(www.ouddalfsen.nl), via de site van Mijn Stad Mijn Dorp (www.mijnstadmijndorp.nl) en via Facebook
(www.facebook.nl/hkdalfsen). Kijk zelf eens of er ook voor u interessante dingen op te vinden zijn. Maar
het meeste over de historie van Dalfsen en haar bewoners is nog altijd te vinden in ons Historisch
Centrum. Iedere morgen (en vaak ook 's middags en 's avonds) zijn er vrijwilligers aanwezig, die u graag
willen helpen bij het zoeken naar gegevens, die voor u van belang zijn. Voor de openingstijden van ons
Centrum kunt u meer informatie vinden op onze website.

Werkgroep Documentatie '39-'45
Nieuw in de vitrine.
De vitrine van de werkgroep Documentatie '39-'45 is kort geleden opnieuw ingericht. Diverse
onderwerpen werden voorgesteld, maar uiteindelijk hebben wij de vitrine ingericht met het verhaal over
de bommenwerpercrash in Hessum. Op 11 september 1944 botste een Amerikaans jachtvliegtuig op de
staart van een zware Amerikaanse bommenwerper. 8 Van de 10 bemanningsleden sprongen af, de
piloot werd uit het toestel geslingerd en de staartschutter crashte met het toestel en vond de dood. In de
vitrine proberen wij het verhaal te vertellen over de missie, de botsing in de lucht en wat er met de
bemanning gebeurde. Diverse voorwerpen van het toestel en de bemanning hebben wij in de collectie
en tonen wij in de vitrine. Ook zijn er foto's te zien van de bemanningsleden vóór maar ook na de crash.
Omdat de crash nogal wat teweeg heeft gebracht zullen er wellicht mensen zijn die zaken kunnen
inbrengen, dit zouden wij zeer op prijs stellen.
De
werkgroep heeft het verzoek gekregen om het lespakket te herzien zoals wordt gebruikt door de drie
basisscholen uit Lemelerveld.
De leerlingen van de groepen 8 doen in een zestal lessen zelf onderzoek naar een gebeurtenis tijdens
de Tweede Wereldoorlog in en om Lemelerveld.
Deze lessen zullen worden afgesloten door een lid van de werkgroep die het hele verhaal voordraagt bij
het oorlogsmonument in Lemelerveld.
Begin april zal er een lid van de werkgroep gastlessen verzorgen voor de drie groepen 8 van de
Lemelerveldse basisscholen. De ± 80 kinderen krijgen verhalen voorgedragen met onderwerpen als de
bezetting, het dagelijks leven, verzet, luchtoorlog en bevrijding.
Kort geleden hebben wij enkele wapens kunnen aanschaffen die werden afgestoten door de Historische
Vereniging van Nieuwleusen. Helaas konden wij geen Hembrug-karabijn en of geweer toevoegen aan
de collectie, maar wellicht volgen deze in de toekomst.
Over de lezing over Chezlaw Oberdak wordt in de wandelgangen nog gesproken maar ondertussen
staat er alweer een nieuwe lezing in de planning. Op 14 april om 20:00 uur zal de lezing plaatsvinden in
de Trefkoele+ te Dalfsen. De entree is gratis maar na de lezing zal bij de uitgang een hoge hoed staan
voor een vrije gift. Het is wel nodig u in te schrijven. Onder 'Nieuws' op de website van de Historische
Kring Dalfsen, www.ouddalfsen.nl kunt u vinden hoe u zich kunt aanmelden.
Rob de Meulder werkt al enige tijd hard aan het digitaliseren van ons documentatiearchief. Het is erg
belangrijk dat dit gebeurt zodat bij het verliezen van de collectie door bijvoorbeeld brand, deze nog
bewaard is gebleven in digitale vorm.
De laatste tijd heeft onze werkgroep ook steeds meer contact met omliggende historische verenigingen.
Informatie stroomt beide kanten op en de archiefladen vullen zich gestaag bij de verenigingen.
Naast inbreng van andere verenigingen en historici, zijn wij natuurlijk ook afhankelijk van de inbreng van
de inwoners van de gemeente Dalfsen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe informatie, documentatie en
voorwerpen.
Mocht u wat kunnen betekenen neem dan gerust contact op. 1939-1945@historischekringdalfsen.nl

Werkgroep Documentatie
Jan Hendrik van Eerbeek.
Op 26 maart 2016 is onverwachts overleden Jan Hendrik van Eerbeek.
Samen met zijn zus Gerrie verzamelde hij uit de Stentor voor de werkgroep Dalfsen Documentatie, alle
nieuwsberichten betreffende Dalfsen.
Zij hebben de start gemaakt voor het krantenarchief.
Zodat later velen, die met historisch onderzoek bezig zijn, hiervan dankbaar gebruik kunnen maken.

Werkgroep Open Monumentendag
Dit jaar Open Monumentendag als thema “Iconen en symbolen”. Op zaterdag 10 september doen we
mee met de landelijke Open monumentendag in Dalfsen. In samenwerking met Proef Dalfsen worden er
weer aantrekkelijke fiets- en wandelroutes uitgezet die langs verschillende medewerking verlenende
monumenten gaan. Elk jaar wordt er een andere route en richting in onze gemeente gekozen. Zo wordt
de gehele gemeente Dalfsen er bij betrokken, terwijl Proef Dalfsen merendeels in de kern van Dalfsen
plaatsvindt.
Er gaat dit jaar o.a. een route naar Lemelerveld. De Historische Werkgroep Lemelerveld verzorgt daar
de informatie rondom de Open Monumenten. Ook is er dit jaar landelijk een pilot voor de schoolklassen
groep 7 en 8 uitgedacht. De Openmonumenten Klassendag genoemd. Overijssel is de 1e provincie die
daar aan mee gaat doen. De meewerkende scholen gaan dan op vrijdag 9 september hun
Monumentendag doen. Ze krijgen voordien een te volgen informatie/lesprogramma en kunnen
vervolgens 9 september de monumenten bezoeken. Zo wil men trachten ook de jeugd al jong met onze
plaatselijke geschiedenis te laten kennis maken. Er is een aantal monumenten in onze gemeente die
hieraan haar medewerking gaat verlenen.

Van de Webmaster
Handleiding voor de collecties op MijnStadMijnDorp
MSMD is vernieuwd. Veel bezoekers vinden het moeilijk om de collecties van de Historische Kring
Dalfsen te vinden.
Er staan enkele Verhalen in MijnStadMijnDorp.
De collecties staan in Onderzoek Overijssel
De webmaster heeft een korte handleiding geschreven.
Deze is geschreven voor de collectie Rondom Dalfsen.
De handleiding t/m punt 08 geldt ook voor de collecties Zerken en Foto's.
We beginnen op de website van de Historische Kring Dalfsen www.ouddalfsen.nl
Je wilt naar de nummers van Rondom Dalfsen op MijnStadMijnDorp
01. Klik op Links op de balk.
02. Klik op MijnStadMijnDorp.
Je komt nu op de openingspagina van MijnStadMijnDorp.
03. Klik op ONDERZOEK OVERIJSSEL (lichtgrijze rechthoek bovenaan)
04. Klik op WIE DOEN ER MEE? (derde van links)
05. Klik bij DEELNEMER op de pijl omlaag en scrol naar Historische Kring Dalfsen
06. Klik op VIND
07. Klik op ons logo
Je komt op de Homepage van de Historische Kring Dalfsen
08. Scrol naar beneden en je ziet OVERZICHT COLLECTIES
09. Vink Historische Kring Dalfsen Fotos uit
10. Vink Historische Kring Dalfsen Zerken uit
11. Vink Historische Kring Rondom Dalfsen aan
12. Klik op VIND
13. Klik in het menu ZOEKOPTIES bij SORTEREN op de pijl omlaag en vervolgens op
IDENTIFICATIE
14. Klik direct hieronder op de pijl omlaag en klik op OPLOPEND
15. Klik op TOEPASSEN
Na een korte tijd staan de nummers van Rondom Dalfsen op volgorde.
16. Je ziet een korte omschrijving.
17. Scrol naar het juiste nummer en klik op de foto
Je kunt nu het nummer downloaden.
18. De computer vraagt of je het bestand wilt openen of opslaan, klik.
19. Bij Opslaan wordt het bestand opgeslagen in Downloads op je PC en van daaruit
kun je het openen, vergroten, bekijken of printen.
20. Bij Openen wordt het bestand direct geopend en kun je het bekijken, vergroten,
printen en opslaan.
De webmaster van de HKD wenst u veel succes bij het zoeken (ook in de andere collecties)

