Van de voorzitter
In de zomermaanden juli en augustus is ons Historisch Centrum Dalfsen gesloten en staan onze
activiteiten op een laag pitje.
Dat was de laatste 2 jaar wel anders. Twee jaar geleden zaten wij midden in de voorbereiding en de
verhuizing van het Beatrix-gebouw naar de Trefkoele+. Vorig jaar was er veel activiteit door de
opgravingen in Oosterdalfsen. Dit jaar was het weer een redelijk normale zomer.
In ons centrum vonden nog enkele bijeenkomsten plaats van Typisch Dalfsen. Naast de Historische
Kring Dalfsen zijn hierin vertegenwoordigd: Ondernemend Dalfsen, Vrienden van Dalfsen en
Plaatselijk Belang Dalfsen. Er werd overlegd over de Centrum Visie van Dalfsen.
Ook vond er een opening plaats van het Familiepad, tijdelijk aangelegd aan de Oosterdalfsersteeg,
waar de opgravingen behandeld worden. Zeker de moeite waard om dat eens te gaan bezoeken.
Uiteraard zijn enkele leden actief geweest met enkele activiteiten in het Historisch Centrum.
De opgravingen in Oosterdalfsen hebben er tevens toe geleid, dat besloten is om een nieuwe
werkgroep Archeologie in het leven te roepen, waarover u te zijner tijd zeker meer zult horen.
Enkele leden verzorgen maandelijks een column van de Historische Kring Dalfsen in de Oprechte
Dalfser Courant, die zeker de moeite waard is om te lezen.
Voorts was er eind augustus een bezoek van het bestuur met partners van de Historische Vereniging
'Omheining' uit Heino. Zij kwam voor een bezoek aan ons Historisch Centrum Dalfsen en liet zich
uitvoerig informeren over de digitalisering binnen onze vereniging.
De werkgroep Open Monumentendag van onze Historische Kring was actief met de Monumentendag
op 10 september en uiteraard zorgde de Redactie commissie weer voor een prima Rondom Dalfsen,
nummer 87, die voor u ligt.
Voor de activiteiten voor het komende seizoen treft u in dit bulletin meer informatie aan en volgt u
voorts de plaatselijke media over ons doen en laten en de te bezoeken activiteiten.
Ik wil eindigen om mede namens de Redactie van Rondom Dalfsen u weer veel leesplezier met deze
Rondom Dalfsen toe te wensen.

Werkgroep Documentatie '39-'45
In memoriam Dirk Jan Keizer
Samen met Jan Sievers, Dick van der Stouwe en Wim Jacobs vormde Dirk Jan Keizer de werkgroep
Documentatie '39-'45. Dirk Jan Keizer was min of meer de grondlegger van deze werkgroep.
Door zijn ervaring in het verzet en zijn kennis hebben wij veel informatie vergaard. Dirk Jan was altijd
bereid zijn kennis te delen.
De herdenking op 4 mei bij het monument aan de Dalmsholterweg en op de begraafplaats aan de
Ruitenborghweg waren voor hem belangrijke gebeurtenissen. Op persoonlijke titel legde hij daar een
krans.
Voor zijn bijdrage aan de werkgroep van de Historische Kring zijn wij hem veel dank verschuldigd.

Werkgroep 'Dalser' dialect
In memoriam Jan van Leussen
Eind juli werd de werkgroep 'Dalser' dialect opgeschrikt door het overlijden, op 80-jarige leeftijd, van
Jan van Leussen.
Jan was sinds een jaar lid van onze werkgroep en hij nam met enthousiasme deel.
Hij kon aanstekelijk vertellen over wat hem in zijn jeugd en op latere leeftijd allemaal was overkomen.
En dat in het onvervalste dialect van de Marshoek, waar hij geboren, getogen en zijn leven lang
woonachtig was.
Dat hij een man van deze tijd was, bleek uit het feit dat hij altijd zijn iPad bij zich had en zijn
geschreven verhaaltjes daar uit voorlas. Zijn oudste zoon vertelde dat Jan in de week van zijn
overlijden nog een dialectverhaal van zijn hand met plezier had gelezen.
Jan heeft in zijn leven veel mee moeten maken en toch had hij zijn gevoel voor humor niet verloren.
Het is erg jammer dat hij maar een jaar deel heeft kunnen uitmaken van de werkgroep.

Na een afscheidsdienst in de Grote Kerk is Jan op 30 juli op de begraafplaats Welsum ter aarde
besteld.

De vitrine
In werkelijkheid !!
In de nieuwe Rondom Dalfsen kunt u een leuk artikel lezen over "De Pronkrollen van Anna
Roebersen".
Vindt u het leuk om deze pronkrollen in het echt te zien, dan kunt u een bezoekje brengen aan het
centrum van de Historische Kring, waar ze in de vitrine zijn tentoongesteld.

Werkgroep Digitalisering
Website
Onze bibliotheek in ons Centrum is de laatste jaren enorm aangevuld.
De uitgebreide boekenlijst is in het Centrum op elke computer in te zien.
Op de website is de boekenlijst nu ook vernieuwd. Vanwege de ruimte moest dit een eenvoudige
versie worden. De titels zijn op alfabetische volgorde gezet waardoor het gemakkelijk zoeken is. Het
is een pdf-bestand. Deze is te vinden op onze website www.ouddalfsen.nl onder Nieuws of
Archieven & Collecties
Wie thuis een pdf-viewer op de computer heeft die goed is ingesteld, kan zelfs gezocht worden op
een bepaald woord of een auteur. In het Centrum is de pdf-viewer ingesteld zodat je snel kunt
zoeken.
NAS (Network-Attached Storage)
De NAS is inmiddels geïnstalleerd en operationeel. Dit houdt in dat alle gegevens op deze centrale
computer staan. Alles wat we vanaf nu invoeren, gaat automatisch naar deze computer. Van deze
NAS wordt regelmatig een back-up gemaakt.
Indien gegevens op de computers in het Centrum worden geplaatst wordt er geen
back-up meer van gemaakt. (dat is dan voor eigen risico)
Windows 10
In de vakantie heeft de werkgroep Digitalisering op alle computers in ons Centrum Windows 10
geïnstalleerd (behalve op de oude laptop). Deze nieuwe Windows 10 was tot 29 juli 2016 nog gratis
en daar moesten we natuurlijk van profiteren. Het installeren ging vlekkeloos, maar er moesten heel
veel instellingen worden aangepast. Vooral de verschillende bevoegdheden voor de gebruikers van
de NAS zorgden ervoor dat instellingen 4 keer moesten worden aangepast.
We hebben Windows 10 nog maar net geïnstalleerd of er komt binnenkort de Windows 10
Anniversary Update. Deze update krijgen alle Windows 10 gebruikers (ook thuis) automatisch
geïnstalleerd.
Nu wij net alle instellingen hebben aangepast is het even afwachten wat voor gevolgen dit heeft.
Virusscanner
De licentie van onze huidige virusscanner Kaspersky loopt binnenkort af.
In overleg met onze leverancier is besloten om over te stappen op Bitdefender.
Facebook

We zitten nu sinds een jaar op facebook. Onze pagina wordt goed bezocht. Vooral de foto’s van oudDalfsen worden gewaardeerd, zelfs tot in het verre buitenland. We proberen d.m.v. foto’s te laten zien
hoe de situatie vroeger was en hoe het er nu uitziet. U kunt onze facebookpagina vinden op
www.facebook.nl/hkdalfsen
Bezoek onze pagina en waardeer deze door te "liken".

Tiptile-Table
Op de Tiptile-Table in de bibliotheek zijn twee nieuwe presentaties geplaatst over de recente
opgravingen in Oosterdalfsen. Het gaat om foto’s van het Trechterbekervolk langs de Vecht en de
Merovingische vondsten in Dalfsen.
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Werkgroep Foto- en beeldmateriaal
Door een misverstand is onderstaand artikel niet geplaatst in het bulletin van april 2016.
Daarom hierbij dit artikel alsnog met enkele nieuwe aanvullingen.
Graag wil ik deze bijdrage beginnen met te vermelden dat in de afgelopen periode 8 nieuwe
vrijwilligers actief zijn in het Historisch Centrum. De oproep om actief te worden voor de Historische
Kring heeft veel respons opgeleverd. Uiteraard zijn wij zeer blij met een dergelijk resultaat.
Het zijn de dames Rinie Bril en Christien Torn en de heren Wieger van Asperen, Evert Bergman,
Johan Holsappel, Jan Oenema, Hans Posthuma en Dick Teusink.
Deze personen zijn op verschillende dagen bezig met het verder actualiseren en het digitaliseren van
het foto- en beeldmateriaal, maar zijn ook ingezet bij andere werkgroepen.
Met succes wordt iedere dinsdagmorgen gewerkt aan het beoordelen en beschrijven van de
afbeeldingen van de negatieven van dorpsfotograaf Jan Berends. Het betreft een omvangrijke serie,
die betrekking heeft op zeer uiteenlopende onderwerpen. Zeker de moeite waard om deze serie te
bewaren en toegankelijk te maken.
De werkgroep heeft in de personen van Jan Willem Brinkman en Jan Rosink medewerking verleend
aan de bijeenkomst van de buurtvereniging Oud Dalfsen op zaterdagavond 30 januari 2016. De
fotopresentatie had betrekking op met name oude beelden van de Ruitenborghstraat en dan het
eerste gedeelte vanaf de Bloemendalstraat. Ook werden foto’s getoond van de huidige situatie. Naast
een dankwoord werd een bedrag van vijftig euro beschikbaar gesteld voor de kas van de HKD.
Ook dit jaar is weer medewerking verleend aan de Oranjemiddag op woensdag 27 april in het
ouderencentrum “Rosengaerde” door het beschikbaar stellen van diverse foto’s, voor een presentatie
door de Oranjevereniging Dalfsen.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat Herman van Weeghel, oud medewerker van de Rabobank in
Dalfsen, bereid was een omvangrijk fotobestand van 264 stuks voor de HKD te verwerken. Dit betreft
bedrijfsfoto’s en foto’s van het bestuur en medewerk(ster)ers. Deze zijn allemaal gescand en bijna
volledig voorzien van de juiste namen. Dit heeft veel tijd gekost en wij zijn Herman dan ook veel dank
verschuldigd voor deze arbeid als tijdelijk vrijwilliger van de HKD.
Na de sluiting van het Historisch Centrum in juli en augustus zijn de leden van de werkgroep deze
maand weer gestart met de werkzaamheden.
Jan Rosink. Coördinator werkgroep Foto- en beeldmateriaal.

Werkgroep Genealogie
Ieder mens is wel geïnteresseerd in zijn of haar afkomst. De verhalen van de ouders of grootouders
hebben we allemaal in ons geheugen. Waar woonden onze voorouders, hoe leefden ze, wat waren
hun beroepen? Allemaal vragen die we kunnen beantwoorden als we een genealogisch onderzoek
doen. En iedereen kan dit zelf uitvoeren.
In oktober starten we voor het 5e jaar met de cursus Genealogie voor Beginners. In een
woensdagavond groep en een donderdagmiddag groep bieden we u al het gereedschap aan om met
een onderzoek naar uw voorouders te kunnen beginnen. Theorie, computerprogramma’s, veel
zelfwerkzaamheid en uiteraard hulp om u op weg te helpen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar
voor deze cursus. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via maeclaassen@gmail.com .

Boeken verkrijgbaar in het Historisch Centrum Dalfsen.
Sallands Boerderijenboek
Värse gruunte
Verhaelties en gedichies in 't Dalser dialect

29,95

7,00

Overijsselse Windmolens van toen en nu

29,90

Culturele Atlas van de Vecht

24,95

A. Baron van Dedemschool 100 jaar

25,00

Oudleusen in de 20e eeuw

8,00

150 Jaar molen van Fakkert

12,50

O.A.T.'s Kadastrale atlas Dalfsen

10,00

Canon van Dalfsen

15,00

Verzamelbanden Rondom Dalfsen

10,00

Posters

1,50

Dalfsen Rond 1900

15,00

Dalfsen van eergisteren

15,00

Eikenhakhoutboek

19,95

Boekennieuws
“Twee honderd jaar kaarten maken”
Nico Bakker; uitgeverij 12 provinciën/kadaster; 2015; 220 pagina’s; € 24,95.
Een beknopt overzicht van de geschiedenis van de Kaart in Nederland, waar zowel het terreinwerk
als de druk technieken op een duidelijke wijze aan bod komen.
Verder is er de topografische kaart van Nederland in opgenomen. Naast elkaar zijn de kaarten uit de
dertiger jaren en de kaart uit 2011 als in een tweeluik opgenomen op een schaal van 1:200.000.
Verhelderend is ook de uitvoerige begrippenlijst aangaande cartografische termen.
Naast de legenda en bladwijzers komen ook de meetinstrumenten en de thematische kaarten aan
bod.
“Zwerftochten door de Vechtvallei"
Boekhandel Heijink te Hardenberg, ruim 300 pagina’s en meer dan 170 foto’s,
€ 22,50 (bij voorinschrijving) of € 24,95 (na verschijning).
Vrijwilligers van de historische verenigingen in het Vechtdal hebben een reeks krantenartikelen van
Gerrit Jan Eshuis, verschenen in het Dagblad van het Oosten in de periode 1972-1975, gebundeld tot
een boek. De artikelen zijn nu uitgebreid met actuele gegevens.
Het boek komt in september uit en is bij voorinschrijving door de HKD besteld.
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"De Barones en de Dominee"
Wim Coster Uitgeverij balans € 19,99
Een indringende familie affaire waar verdriet, troost, en liefde ineen verstrengeld zijn.
Deze boeken zijn in het Centrum aanwezig.

Ontvangen materialen
Dhr. Brandriet
Archief Zwolle
Dhr. v. d. Velde Harsenhorst
Mevr. Bosscher
Dhr. W. van Lenthe

Boekje Bomen
Doop- en trouwboeken (kopieën)
Boek 1940 - 1945 Kampen.
Speennaald voor wrange 23-09-15
De Zandsteeg Levensader Leusen 24-09-15
't Heijink een middeleeuws erf in Leusen
Mevr. Koelwijn Bosscher
Foto's van militairen.
Getuigschriften School Emmen.
Henk Holsappel
Geschiedenis van Avereest
Martie Brouwer
Dalfser Couranten
Jan Wijnberger
Archief Buurtver. Prinsenstraat
Mevr. Westera
Kleding.
Dhr. Agricola
Erepenning gem. Dalfsen
Dhr. J. Cambier/ Dhr. Pruntel
Klederdrachtfoto
Mevr. Berghuis van Dedem
Documentatie over de Dedemsvaart.
Heleen Goutbeek
Historische bekers
Historische vereniging Ommen. Familiefoto
Dhr. H. Luteyn
Dia's om te scannen
Dhr. R. Bulthuis
Boekje Cartografie.
Dhr. Dijk Oudleusen
Diverse oude kranten
Dhr. H. de Weerd
Panoramafoto Dalfsen
Dhr. H. van Lubek
Zes mappen archief Green Bikes.
Mevr. Feijen van de Vegt
Documenten en toneelboekjes
Mevr. W. Gorter
Collage van de zangvereniging "Zanglust".
Dhr. W. Goos
De Klop, Kranten en Overlijdenskaarten.
Dhr. Bekedam
Overlijdenskaarten.
Fam. A Snijder
Ontvangen foto's.
Mevr. Grondman
Oude kranten
Fam. Blog.
Merklap van Elisabeth Blog
Dhr. B. Kloosterman
Boek Cyriacuskerk
Dhr. P. van Emmen
Kranten berichten
Mevr. Tuin
Zakbijbeltje mobilisatie.

