Van de voorzitter
De huisvesting heeft een aantal jaren flink veel tijd gekost en dat is nu ineens
voorbij. Maar de Historische Kring Dalfsen is zo in beweging dat de tijd alweer volop
met andere activiteiten is opgevuld.
Allereerst wil ik jullie deelgenoot maken van de activiteiten van de werkgroep
“Typisch Dalfsen”.
Deze heeft als doel een visie te ontwikkelen op de ruimtelijke activiteit van de kern
van het dorp Dalfsen. Het is een initiatief van De Vrienden van Dalfsen. In de
werkgroep “Typisch Dalfsen” nemen voorts deel: Ondernemend Dalfsen, Plaatselijk
Belang en de Historische Kring Dalfsen. Hans Aalders en de voorzitter
vertegenwoordigen ons hier.
In het voorjaar 2013 is er al een uitgebreide visie aan de Gemeenteraad
gepresenteerd en er wordt nu verder gewerkt aan onderdelen. ”Typisch Dalfsen” is
betrokken bij allerlei plannen, o.a. bij het opstellen van een lichtvisie van het hele
dorp. In de afgelopen maanden is een aantal bijeenkomsten gewijd aan het
aantrekkelijker en levendiger maken van het Kerkplein. Met de bewoners,
kerkmeesters en gemeente is hierover gediscussieerd aan de hand van door een
tuinarchitect gemaakte schetsen. Later hierover meer.
Een volgend item is het door Ab Goutbeek geschreven boek over Eikenhakhout
langs de Vecht. Ab heeft de cultuur van het eikenhakhout uitvoerig beschreven
aan de hand van een kasboek over een tiental jaren rond 1820 van de
betovergrootvader van Herman Lankhorst.
De eikenhakhoutcultuur was voor het Vechtdal als de mijnbouw voor Zuid-Limburg.
Het eikenhakhout verschafte aan vele Dalfsenaren, vooral boeren en schippers,
werk.
Ab heeft vele jaren gewerkt aan het bestuderen van het kasboek en andere lectuur.
Ook de wetenschap is bij het boek betrokken. Een professor van de universiteit uit
Groningen en een hoogleraar uit Wageningen hebben meegelezen en -geschreven.
Het boek wordt uitgegeven bij Uitgeverij Matrijs uit Utrecht, een uitgeverij zonder
winstoogmerk, die boeken uitgeeft op het gebied van geschiedenis, archeologie,
landschap en monumenten.
Het wordt een bijzonder goed leesbaar boek, verlevendigd met vele foto’s, kaarten
en andere illustraties. Het maken van een dergelijk boek kost geld, niet allemaal te
verrekenen in de boekprijs. Daarom zijn door ons vele fondsen benaderd. Het leek
een lange weg te worden, tot Landschap Overijssel zich meldde. Landschap
Overijssel was zelf bezig met het opzetten van het beheer van hakhoutbosjes en
wilde graag het boek mee uitgeven en een groot deel van de kosten voor haar
rekening nemen.
Alles in nu in een stroomversnelling gekomen en na een erg prettig overleg met
Landschap Overijssel en Uitgeverij Matrijs zal dit bijzondere boek van Ab Goutbeek
begin mei op een passende locatie in Dalfsen worden gepresenteerd.

Daarnaast is aan de voorwaarde voor de bijdrage van de gemeente Dalfsen voldaan
en is een fietsroute gemaakt langs de diverse landschapselementen, voornamelijk
met betrekking tot het hakhout.
Ook het Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank Vaart en Vechtstreek en
De Stichting Algemeen Nut Zwolle dragen bij in de kosten.
Het boek zal na de presentatie verkrijgbaar zijn bij de boekhandel, Landschap
Overijssel en de Historische Kring Dalfsen, kosten € 19,95.

“EXCURSIE IN HET SPOOR VAN BENTHEIMERZANDSTEEN”
Vanwege het succes van deze excursie is besloten deze opnieuw te organiseren. De
geplande datum is zaterdag 30 mei 2015. Aanmelding hiervoor is mogelijk tot 1
mei 2015. De prijs per persoon bedraagt € 27,50. Er kunnen maximaal 40
personen deelnemen.
Vol = vol!!
Aanmelding is alleen mogelijk via het volgende e-mailadres:
hkdexcursie@gmail.com
Tezijnertijd ontvangt u de definitieve uitnodiging met alle noodzakelijke informatie.

Vitrines
De Historische Kring heeft veel materiaal dat interessant is om (aan anderen) te
laten zien.
Bijvoorbeeld: in de vitrines in ons centrum vanaf de verhuizing naar de Trefkoele+
in september.
Vorig jaar heeft iedereen daar een aantal van onze "schatten" kunnen bewonderen.
Om weer eens wat anders te laten zien worden binnenkort twee van de vitrines
opnieuw ingericht met als onderwerp: herinneringen aan de lagere schooltijd in de
jaren 1940-1950.
We wensen u veel kijkplezier.

Werkgroep Documentatie ‘39-45’
Dit jaar hebben we een prima start gemaakt met de V2-lezing op 20 januari in De
Overkant.
Helaas was de belangstelling zo groot, dat we een aantal belangstellenden moesten
teleurstellen.
Onze excuses daarvoor.
De Historische Kring Heino heeft Henk Koopman ook uitgenodigd om een
lezing over de V2- wapens te houden.
Die lezing is op 28-4-2015 in restaurant De Veldhoek aan de

Lemelerveldseweg.
Voor degenen die onze lezing helaas niet bij konden wonen is dit een
nieuwe mogelijkheid.
Ook hier werken ze met intreekaartjes.
Voor belangstellenden, zie volgende informatie:
Giel Bisschop
Namens de werkgroep “Heino 70 jr. bevrijd”
Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ te Heino.
Vos de Waelhof 9
8101 AE RAALTE
tel. 0572-392499
mobiel 06-28197973
e-mail: mjmbisschop@kpnmail.nl
In het kader van “70 jaar bevrijding van Dalfsen”, op 13 april a.s. willen wij als
werkgroep een beroep doen op onze leden om voorwerpen die betrekking hebben
op de Tweede Wereldoorlog, te doneren aan de Historische Kring.
Ook zijn foto's en/of documenten uit die periode van harte welkom. Indien u die
(nog) niet wilt afstaan, mogen we er dan een kopie van maken?
U kunt contact opnemen met Henk Makkinga op henkmakkinga@home.nl of via 0610399745
Voor een expositie van foto’s op de Canadese begraafplaats hebben we ook een 3tal foto’s ter beschikking gesteld.
Zij verzochten om feestelijke foto’s van de bevrijding.

Werkgroep Digitalisering.
Presentatietafel (TipTile)
De Bibliotheek (eigenaar) heeft een "presentatietafel" in het gangpad naar de
Historische Kring staan. Deze "presentatietafel" mag ook door de Historische Kring
gebruikt worden t.b.v. presentaties.
Deze luxe computer is oorspronkelijk bedoeld voor educatief werk.
Zo is deze ook ingericht; er kunnen echter ook presentaties mee gehouden worden.
De bedoeling is dat de HKD presentaties aanlevert bij een medewerkster van de
Bibliotheek.
Zij kan dan m.b.v. een inlogcode de presentaties toevoegen aan een bestaande
icoon (logo van de Historische Kring).
Ons logo is al begin februari aangereikt bij een medewerkster van de Bibliotheek,
die dit bij de leverancier aan moet leveren.
De leverancier kan op afstand inloggen in de TipTile en ons logo toevoegen.

Enkele ideeën kunnen zijn:
- Bijzondere feestdagen, zoals 5 mei,
- Vechtbrug,
- Cichoreifabriek,
- Foto's van de vitrinekasten
- Een straat, enz.
Een vraag aan alle werkgroepleden van de Historische Kring Dalfsen:
Willen jullie met ons meedenken?
Bedenk elke maand een item en laat dat in de werkgroepen weten.
Tijdens de bijeenkomsten ontstaan meestal de ideeën of komt men de juiste foto's
tegen.
In "Werkgroepen" op PC 13 is een bestand aangemaakt onder de naam "TipTile". In
het bestand "TipTile" zit een onderverdeling in maanden waar dan alvast de fotoꞌs
ingezet kunnen worden.
Uit deze foto's zal dan een selectie gehaald worden om per maand te presenteren.
Het verwerken van de selectie tot een presentatie en deze aanbieden bij een
medewerkster van de Bibliotheek gebeurt nu nog door de werkgroep Digitalisering.
Binnenkort kunnen de leden van de werkgroep Foto- en beeldmateriaal dit
onderdeel zelf uitvoeren.

Publiekslancering MSMD/Onderzoek Overijssel.
Op donderdag 12 maart 2015 was de Publiekslancering van MSMD/Onderzoek
Overijssel. In het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle waren zo'n 22
Historische Verenigingen uit Overijssel aanwezig om de officiële lancering bij te
wonen van de vernieuwde website van "MijnStadMijnDorp" en de nieuwe digitale
onderzoeksruimte "Onderzoek Overijssel". Nog niet alles werkt zoals het moet. Er
moet nog veel gebeuren. Veel verenigingen hebben al een grote hoeveelheid
gegevens op MSMD staan inclusief onze eigen HKD. Wij gaan binnenkort onze
collecties aanpassen en vernieuwen.
Het nieuwe "Onderzoek Overijssel" is een goede uitbreiding: meer zoekvelden,
meer informatie, meer collecties, beter en meer specifiek zoeken en meer
mogelijkheden om eigen dossiers te vormen.
Door het bijwonen van 6 workshops konden we kennismaken met de vernieuwde
site. Zo ging het o.a. over het maken en beheren van een collectie foto's en
teksten. Iedere vereniging gebruikt haar eigen methode om gegevens aan te
leveren voor MSMD, bijv. andere koppen of kolommen in MS Excel.
De kunst is dan om m.b.v. een zgn mapping-bestand de juiste velden in MSMD te
vullen.
Er werd verder o.a. aandacht besteed aan het maken van beeldverhalen en het
invoeren van beeld en geluid.

Ook kwam naar voren dat we voor MSMD, maar ook voor onze website, gebruik
kunnen maken van de moderne communicatiemiddelen als Twitter en Facebook.
Middelen die vooral de jongeren aanspreken maar ook middelen om een nog groter
publiek te bereiken.
Er werd de nadruk gelegd op het gebruik van coördinaten van bijv. een boerderij,
zodat op een klein schermpje in Google Maps de juiste plaats wordt aangegeven.
Een eenvoudige maar effectieve manier om het geheel nog meer te verduidelijken.
Veel tips waarmee we ons voordeel kunnen doen. Als we iets verder zijn en we
voldoende gegevens netjes kunnen presenteren op MSMD zullen we dat melden op
onze eigen website en in de plaatselijke media.
Dankzij de inzet en het werk van vele vrijwilligers kunnen we binnenkort veel
gegevens presenteren in de prachtige omgeving van MSMD. Het ziet er nu al mooi
uit.
De nieuwsgierigen onder ons kunnen al wel vast een kijkje nemen, maar ons
aandeel wordt nog veel ruimer en mooier. www.mijnstadmijndorp.nl

Werkgroep Foto- en beeldmateriaal
Naast de gebruikelijk wekelijkse activiteiten van de werkgroep zijn we begonnen
met het “opschonen” van een omvangrijk fotobestand dat in de loop van de jaren is
binnengekomen. Een sub-werkgroep is gestart met het beoordelen van de
historische waarde daarvan. Regelmatig komt naar voren dat van bepaalde
activiteiten soms een hele serie foto’s is gemaakt. Het is in zo’n geval niet
noodzakelijk deze allemaal te scannen en op te slaan. Er worden keuzes gemaakt
en de foto’s met historische waarde worden dan bewaard voor de toekomst.
De tot nu toe gescande negatieven van Jan Berends uit de periode 1976 t/m 1983
zijn inmiddels geïndexeerd. Het betreft een grove indexatie van een twintigtal
onderwerpen. Rest nog de periode 1984 t/m 1987. Een gedeelte hiervan is gescand
en met het restant wordt binnenkort gestart.
Ook dit jaar heeft de werkgroep weer medewerking verleend aan de door het
ouderencentrum “Rosengaerde” en Landstede Welzijn Ouderen georganiseerde
activiteit “Oude plaatjes-Nieuwe plaatjes” op zondagmiddag 18 januari j.l. De
belangstelling voor de getoonde foto’s met als thema ”Heden en Verleden” was heel
goed. De belangstelling voor de overige activiteiten viel erg tegen. Uit de evaluatie
is naar voren gekomen te stoppen met deze activiteit. Wel blijft de werkgroep 3x
per jaar een fotomiddag verzorgen voor de bewoners van “Rosengaerde”.
Op donderdagavond 12 februari j.l. hebben Herman Nijeboer en Jan Rosink
namens de werkgroep een fotopresentatie verzorgd na afloop van de
ledenvergadering van de buurtvereniging “Rondom de Molen” in een lokaliteit van
de Westermolen. Er kwamen veel reacties vanuit de aanwezigen met soms hele
nuttige aanvulling wat betreft de kennis van namen van personen en de historie.
Als dank was er een gift voor de kas van de Historische Kring

Werkgroep Open Monumenten
Vanuit Plaatselijk Belang Dorp Dalfsen zijn wij als HKD benaderd met het verzoek
de Open Monumentendagen te gaan organiseren, dit omdat het project dichter bij
onze vereniging ligt dan bij dat van hen.
Na wat overleg en informatie over het hoe of wat is besloten dit van Plaatselijk
Belang over te nemen. Er is een drietal personen bereid gevonden zich hiermee
bezig te gaan houden. Ondertussen is men al begonnen met de voorbereidingen
voor de komende Open Monumentendag, met als thema:
“Kunst en Ambacht”.
Deze dag wordt weer samen met proef Dalfsen georganiseerd en valt op zaterdag
12 september. Voor verder informatie ontvangt u t.z.t. het huis-aan-huis te
verspreiden informatieboekje waarin het hele programma te lezen is.
Wij zullen verder gaan als Werkgroep Open Monumenten en zullen u als er wat
te melden valt hierover berichten.
Het e-mailadres is: om@historischekringdalfsen.nl

Aanbieding:
Voor € 10,Een bundel van ongeveer 60 verschillende nummers Rondom Dalfsen vanaf ca. het
20ste nummer.

Boekennieuws:
Dieks Kodden. Verhalen van vroeger.
W. van Lenthe en Marijke Kodden. Eigen uitgave, druk Heijink 2014.
Dit familieverhaal speelt zich voor een groot deel af op de grens tussen Oudleusen
en Varsen.
Het is een verhaal waarin allerlei gebeurtenissen van Dieks levendig beschreven
worden.
Opgegroeid als boerenzoon en later werkzaam bij Gait Meijrink.
Ook worden de voorvallen uit de oorlogstijd verhaald.
De kwestie Vrederust.

Paul Kroes. Boekenmaker.nl ISBN 978-94-92133-02-1. 2014
Een indringend verhaal over oud Dalfsenaar Gerard Kroes.
Hij is geboren op de boerderij “het Asje” en heeft daar zijn jeugd doorgebracht.
Op een zestal pagina’s wordt zijn jeugd in Dalfsen daar weergegeven
Op 20-jarige leeftijd gaat hij naar het westen, om daar te gaan werken. Ook zijn de
oorlogservaringen op schrift gesteld. Maar na de oorlog worden ze door de
stadsuitbreiding van Amsterdam van hun huis verdreven met alle indringende
gevolgen van dien.
Aan de slag in de kadastrale archieven.
M. Verheijen. Kadaster 2014, ISBN 978-90-80307-80-3
De kadastrale kaart van Nederland, verschenen in 1832, is een zeer gedetailleerde
momentopname van het landschap en zijn bewoners.
Dit boek geeft duidelijk weer hoe men de gegevens over de eigendommen en
bewoners kan toepassen bij uw eigen historisch- of familieonderzoek.
In deze enorme massa en soms moeilijk toegankelijke gegevens van het kadaster,
wil dit boek u een hulp zijn om over de drempel van dat onderzoek heen te stappen
zodat u het zich als een plezierige bezigheid gaat toe eigenen.
Ontvangen documenten 2014 -2015
Dhr. D. Kodden:
Dhr. J. Bekedam:
Mevr. W. van Oenen:
Mevr. R. Mutter:
Dhr. J. van Eerbeek:
Dhr. G. Kok:
Dhr. J. Cambier:
Dhr. R. Bergman:
Mevr. Fidder:
Dhr. R. Klute:
Dhr. H. Luteijn:
Mevr. M. Grondman:
Dhr. J. van de Kamp:
Mevr. A. Goutbeek:
Fam. Bosman:
Dhr. P. Kroes:
Mevr. Krol:
Dhr. J. H. Dijk:
Dhr. H. van Leussen

Boekje familiegeschiedenis familie Kodden. 4-2-‘15
Luchtfoto en kaart ruilverkaveling
Boek CPB en Passage Oudleusen
Map Hulp aan Rabka Polen
Luchtfoto Dalfsen.
Mappen Vredesgroep Dalfsen.
Films over Dalfsen.
Boek Kadaster.
Collage Gré Noot.
265 Foto’s Paasvoetbaltournooi.
Foto’s en Dia’s.
Boekje, Stamkaart en Brillen
Persoonsdocumenten
Doos boeken, foto’s, tijdschriften en dia’s van Johan.
Bidprentjes
Boek De kwestie Vredelust.
Klederdracht en poppen, kaarten, foto’s Bedrijfsvoorlichting
Map tekeningen van houtconstructies, portrettekening
Historisch boek

Dhr. K. Schaap:
Dhr. Ekkelenkamp:

Oude tijdschriften
Documenten

