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Bestuur 
Het jaar 2022 begon zo hoopvol. De coronacrisis was bijna bedwongen, het leven 
nam weer zijn normale gang -ook bij de HKD- en toen brak er in Europa weer een 
oorlog uit. Weer, de vierde al na ’39 – ’45. De Balkanoorlog en de invasies in 

Tsjecho-Slowakije en Hongarije zijn nog niet vergeten. De geschiedenis herhaalt 
zich dus. Des te belangrijker is het om je van je eigen geschiedenis bewust te zijn. 

De Historische Kring Dalfsen wil daar haar steentje aan bijdragen door de historie 
van Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst uit te dragen. 
 

Dat uitdragen van onze geschiedenis gebeurt met een steeds groter palet. Naast 
Rondom Dalfsen hebben we een site, we gebruiken Facebook, de site 

www.dnavandalfsen.nl exploiteren we samen met onze gelijkgestemde vrienden 
uit Nieuwleusen, we hebben boerderijborden en bordjes bij crashplaatsen uit de 

oorlog, de fysieke DNA-verbeeldingen en dit jaar zijn er de QR-tegels bijgekomen. 
Die liggen op 60 plekken in onze gemeente en bieden via de smartphone 
historische informatie over de omgeving van die plek. Weer een mooi resultaat van 

het totale DNA-project. Dat project nadert zijn einde. Het onderdeel 
Boerderijnamen is afgesloten met een tweede ronde in de kernen. In november 

kwam een extra nummer van Rondom Dalfsen uit, geheel gewijd aan het 50-jarig 
bestaan van de Huisartsen Groepspraktijk Dalfsen.  
 

In ons centrum is het eerste touchscreen aangekomen en in gebruik genomen. 
Daar kunnen wij in de toekomst heel mooie dingen mee doen. De werkgroepen 

kunnen het gebruiken en we kunnen het publiek laten zien wat wij aan digitaal 
materiaal in huis hebben. De eerste duizenden foto’s staan online op 
www.beeldbankdalfsen.nl , en dus is de HKD aardig op weg om de geschiedenis 

van Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen op een eigentijdse manier uit 
te dragen.  

 
En dat allemaal dankzij het vele werk van de vrijwilligers van de HKD!! 
 

Ook met en op bijeenkomsten hebben we aandacht gevraagd voor geschiedenis. 
Het Kunstweekend was zeer geslaagd, daar deden wij mee met tekeningen van 

Johan Goutbeek in de Trefkoele+. De HKD doet ook mee met de 
kunsttentoonstellingen in de Trefkoele+ 
 

Na de zomerstop hebben we een open monumentendag gehad met veel 
belangstelling voor de HKD-activiteiten, vooral in het bouwhuis van kasteel 

Rechteren. 
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Veel mensen zijn daar druk mee bezig geweest. Henk van de Beeke heeft een 
mooie wandeling uitgezet in het centrum van Dalfsen. 

Op 28 december van 10.00 tot 16.00 uur was de open dag van de HKD in de 

Trefkoele+. De Historische Kring heeft toen kunnen laten zien wat zij in huis heeft 
aan collecties, materialen, mensen, foto’s, beelden en nog veel meer. Het 

evenement verliep met name na de middag heel geanimeerd. 

Wat de collecties betreft: in 2022 kwamen er heel mooie aanvullingen. Heel veel 
foto’s, waaronder de honderden prachtige foto’s van oud Dalfsen kregen wij 
geschonken van Jaap Cambier. Daarnaast de archeologische vondsten van Ab 

Goutbeek en als klap op de vuurpijl de collectie topografische, geologische, 
bodem-, archeologische (en nog veel meer) kaarten van Ab Goutbeek. Een 

geweldige en unieke collectie. Met heel veel zorg en jarenlange inspanning (en 
steun van Tini) bijeengebracht. Goed gedocumenteerd ook nog. 

De collectie originele tekeningen van Johan Goutbeek is onderhanden genomen en 

wordt in zuurvrije omslagen opgeslagen in een aangeschafte kaartenkast. 

Dat alles plus de verbouwplannen van de Trefkoele+ maakt dat de HKD zich bezint 
op de inrichting van ons Historisch Centrum dat zo terecht naar Ab is genoemd. 
Maarten Maas is actief met het aanpakken van ons archief, alles moet in kaart 

gebracht en geregistreerd worden. Vervolgens duurzaam opgeslagen. Wat 
overbodig is stoten wij af.  

Het bestuur heeft zich veel met verenigingszaken bezig gehouden. Het beleidsplan 

van de HKD voor de jaren 2022 -2026 is afgerond en op onze site verschenen. 
Verder heeft het bestuur zich gebogen over de nodige aanpassingen van de 
verenigingsstatuten en het opstellen van een huishoudelijk reglement. In de 

jaarvergadering in 2023 zullen die worden gepresenteerd. Het actief beheren van 
digitale collecties noopt tot aanpassingen in de organisatie en werkwijze van 

werkgroepen, om te beginnen in het beheer van de fotocollecties. 

De vereniging HKD draait financieel al jaren goed: we haalden een heel mooie 
score van ruim  € 1.600 bij de Rabo Clubsupport!! Daarvoor hartelijk dank! Ook de 

gemeente Dalfsen was ons behulpzaam met subsidie voor projecten. 

Maar er zijn ook zorgen. Het aantal actieve vrijwilligers loopt terug, wat tot 
gevolg heeft dat de bezetting van sommige werkgroepen en commissies absoluut 
te dun wordt of al is. 

Ten slotte: een bijzonder streven is het realiseren van een monument ter 
nagedachtenis aan het wegvoeren op 2 en 3 oktober 1942 van ruim 180 
Nederlanders van Joodse afkomst vanaf werkkamp De Vecht via station Dalfsen en 

Westerbork  naar de vernietigingskampen.  

Op 3 oktober  hadden wij een bijeenkomst in het Oude Station met sprekers: 
burgemeester Erica van Lente, kenner van Joodse werkkampen Lion Tokkie, 

Opperrabbijn Jacobs en de ontwerper van het monument, Koosje Zomer.  
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Een blijvende herinnering in de vorm van een monument, voorzien van enige tekst 
en uitleg. Het moet van een zodanige uitstraling hebben dat het opvalt. De 
aandacht van passanten moet ernaartoe getrokken worden. Dat betekent ook dat 

het moet worden gerealiseerd op een plek die voor iedereen toegankelijk is.  

Daarom kan het niet op de plek van het kamp zelf. Dat lag namelijk tussen de 
spoorlijn en de Rechterensedijk en is niet bereikbaar. Daarom is een plek bij het 

station, op gemeentegrond en met zicht op het kampterrein (nu allemaal bos) bij 
uitstek geschikt. Over de plaats zijn wij in gesprek met de gemeente. 



  
                     

 

  

Historische Kring Dalfsen                               Jaarverslag 2022                        

 
 
 
HISTORISCHE WERKGROEP OUDLEUSEN 

De werkgroep bestond in 2022 uit drie personen.  Een keer per maand waren wij 
op dinsdagavond aanwezig in het HC.  

Dit jaar hebben we weer geprobeerd wat nieuwe leden voor onze werkgroep erbij 
te vinden maar dat is nog niet gelukt.  

Nu het DNA-project is afgerond kunnen we weer nieuwe dingen op gaan pakken. 
In september organiseerden we nog een historische avond in de Wiekelaar met 
oude foto’s en na de pauze de DNA-film. Zo’n 50 mensen kwamen erop af en 

genoten van de avond. Dit was meteen de laatste activiteit in het kader van het 
DNA. Er worden nog enkele nieuwe boerderijborden gemaakt. 

Dit jaar waren we actief betrokken bij het bedenken van namen voor de vier 

fietstunnels onder de nieuwe N340 door. Helaas was dit project door de provincie 
niet goed gecommuniceerd waardoor maar weinig mensen in ons gebied op de 
hoogte waren van de mogelijkheid om met ideeën te komen en op de ingezonden 

namen te stemmen. Ook was de uiteindelijk gepresenteerde lijst met namen vol 
fouten en verschrijvingen. Een vervelende kwestie waar veel over ‘gesteggeld’ is 

met de provincie. Het advies van de gemeente Dalfsen aan de 
communicatiemedewerker van de provincie om contact op te nemen met de 
historische verenigingen was in de wind geslagen. Het gehele proces kon niet 

meer stopgezet worden omdat de datum van onthulling al vastgelegd was. 
Uiteindelijk waren door de stemming wel namen naar voren gekomen waar we 

mee konden leven. Gelukkig was de onthulling van de naam Landskroon dit 
voorjaar bij de tunnel onder de rotonde in Oudleusen een gezellig samenzijn.  

We hebben dit jaar weer historische artikelen aangeleverd voor ons dorpsblad De 

Vechtanjer. Vaak zijn dit berichten over Oudleusen uit oude kranten en dat wordt 
erg gewaardeerd.  

We kregen ook vragen van mensen elders in het land, die roots hebben in 
Oudleusen, over hun genealogische gegevens en die werden weer tiptop verder 

geholpen door de genealogische werkgroep van de HKD.  
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Het project om in alle dorpshuizen van onze gemeente touchscreens te plaatsen 
loopt nog. Hierover hebben wij overleg gehad met de Wiekelaar. 

Verder zijn wij bezig geweest om de inhoud van de laden in het HCD uit te zoeken 

en hebben we bestanden op de computer van HCD gezet. 
 

 

HISTORISCHE WERKGROEP LEMELERVELD 

De Historische werkgroep Lemelerveld telt drie leden. 

We komen op afspraak bij elkaar voor het plannen en organiseren van 

gezamenlijke activiteiten. 

De HWL houdt zich bezig met het verzamelen, archiveren en presenteren 
van historische informatie over Lemelerveld en het buitengebied. 

Onze doelstelling is het bevorderen van de belangstelling voor de historie 

van Lemelerveld. 

Dit doen we op Facebook: Histo Lemelerveld. 

We publiceren verhalen (H.Huisman) op DalfsenNet en MijnStadMijnDorp. 

Ook plaatsen we digitale plakboeken op MijnStadMijnDorp (Historische 
werkgroep Lemelerveld: fotoalbums). Op YouTube zijn onze video's te 

vinden op het kanaal Histo Lemelerveld. 

De Canon van (Histo) Lemelerveld is dit jaar gelanceerd.    

We zijn bezig met het samenstellen van het Lemelerveldse deel van de beeldbank 
Dalfsen  en het ontwikkelen van content op de digitale zuil die in het nieuwe jaar 

geplaatst wordt in de bibliotheek  (Kulturhus De Mozaïek). 
 

 

HISTORISCHE WERKGROEP HOONHORST 

Het was weer even op gang komen na twee jaar corona, maar toch zijn er in 2022 

weer een aantal activiteiten op poten gezet. 

WANDELINGEN ROND HOONHORST 

Het idee kwam voort uit het project 250 jaar Hoonhorst en het betreft vier 
wandelingen rond Hoonhorst. Hoewel de meeste activiteiten rond 250 jaar 

Hoonhorst vanwege corona geen doorgang konden vinden, zijn de wandelingen 
wel uitgewerkt en nu beschikbaar.  

Herman Lankhorst heeft hiervoor een grote hoeveelheid foto’s en informatie 

aangeleverd. Herman van der Vegt heeft paaltjes gemaakt voor de QR-codes die 
bij de vier routes geplaatst werden. Hij krijgt ook nog steeds aanvragen voor 

boerderijnaamborden, maar dit project is nu afgerond. 

Een groot aantal foto’s van Hoonhorst en omgeving gemaakt door Wim van Lenthe 
is ingescand. 
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Tijdens het kunstweekend op 7 en 8 mei was wederom de tentoonstelling in de 
kerk te bezichtigen over het 200 jarig bestaan van het kerkhof.  

Op verzoek van de voetbalvereniging die in 2023 haar 75-jarige bestaan zal 

vieren, zijn er foto’s en krantenknipsels aangeleverd.  De vereniging wil daar zelf 
een boek van maken.  

Foto’s van de zussen Lauers, gekregen van Charles Fakkert, zijn ingescand en zo 

goed mogelijk van gegevens voorzien. De originele foto’s zijn overdragen aan het 
foto-archief van de Historische Kring in Dalfsen. 

 

 
 
 
WERKGROEP FOTO- EN BEELDMATERIAAL 

Vanaf half februari zijn op dinsdagochtenden, dinsdagmiddagen en 

woensdagochtenden   vrijwilligers van de Werkgroep Foto- en Beeldmateriaal 
drukdoende met een diversiteit aan werkzaamheden waaronder het in ontvangst 
nemen (onder criteria) van materiaal dat geschikt kan zijn voor plaatsing in ons 

archief en plaatsing op de Beeldbank Dalfsen. 
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Hiertoe draagt de werkgroep Foto- en Beeldmateriaal bij aan de overstap van het 
bijhouden van ons eigen Excel-bestand naar het Zijper Collectie Beheer Systeem 

(ZCBS), dat zo spoedig mogelijk het enige systeem is dat wordt bijgehouden 
(vooral intranet gebruiken). De samenwerking met en de ondersteuning van de 
vrijwilligers van de werkgroep Digitalisering mag niet onvermeld blijven. 

Leden van de werkgroep zijn druk met het zogeheten Huiskamerproject: scannen 
van fotomateriaal van o.a. Van Lenthe en het invullen van daarbij horend Excel-

formulier om e.e.a. inhoudelijke content te geven. Op dinsdag- en 
woensdagochtenden zijn vrijwilligers van de werkgroep (foto beoordelaars) 
enthousiast betrokken bij het voorzien van informatie binnen het te muteren foto-

beeldmateriaal ten behoeve van de Beeldbank Dalfsen. 
Er moet nog veel werk verzet worden met aanwezig fotomateriaal. Dit moet altijd 

eerst voorbereid, geschikt gemaakt worden voor de Beeldbank.  Zo zijn onder 
onze aandacht de fotocollecties van Van Lenthe, Berends, Wesseling, Dr. Plate, 

Jubileum HKD, Prins en Cambier. 
 
Vrijwilligers van de werkgroep Foto- en Beeldmateriaal zijn benaderd door Jumbo 

Kamphuis Dalfsen om een nieuw project op te starten dat moest leiden tot het 
Jumbo fotoalbum van historisch Dalfsen. Hieronder het verslag van Gerard 

Haarman, Aly Nijland en Jan Rosink: 
 
Op 8 nov 2021 was de eerste bespreking bij de Historische Kring in de Trefkoele+, 

met Ronald Kamphuis en Hessel van der Meer (Retrospect, de uitgever).  Het doel 
was een fotoalbum te maken met een harde kaft en dat in het voorjaar huis aan 

huis te verspreiden. Er konden geen prentbriefkaarten gebruikt worden vanwege 
mogelijke auteursrechten. 

Er moesten in totaal 216 stickers, 64 pagina’s en 40 à 50 grote foto’s opgenomen 
worden. 

De fotoalbums zouden worden verspreid in Dalfsen, Oudleusen, Ankum en 
Hoonhorst. 

Ronald Kamphuis had ook de wens om QR-codes op te nemen met korte filmpjes. 
Dat is ook gebeurd.  
We hebben veel vergaderd, in de coronaperiode gingen we door en zelfs in de 

vakantie zo’n twee keer in de week.: duizenden foto’s zoeken uit ons enorme 
archief, betere foto’s zoeken, zelf foto’s maken, teksten aanpassen, wijzigen, lang 

debatteren over een zin, soms over een woord om die de volgende keer weer aan 
te passen. 

Ook opgenomen: een foto voor de voorkant van het album en een voor de 
achterkant, een foto van de oude winkel van de Centra, het logo van de 
Historische Kring en een foto van de werkgroep. 

Helemaal nieuw waren de QR-codes met korte filmpjes, door Retrospekt keurig 
verwerkt in het album. Ze zijn niet storend. 

Gelukkig kregen we hulp van vakmensen als Carolien Prins die het onderdeel 
"Opgravingen" voor haar rekening heeft genomen, van Henk van der Beeke die de 
filmpjes voor de QR-codes heeft aangeleverd en foto’s heeft verbeterd, en Dick 

Weelink die de QR-codes heeft verzorgd. 
In het album een voorwoord van Ronald Kamphuis en een nawoord van de HKD. 

Een verzoek van Ronald was om het taalgebruik eenvoudig te houden, een album 
te maken voor jong en oud met foto’s die ook herkenbaar zijn voor de jeugd. 
Volgens ons zijn we hierin geslaagd. Op 21 november is alles definitief ingeleverd. 
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Omdat alles in 2022 is gerealiseerd en direct in januari de presentatie was, 
hebben we toch het volgende erbij gedaan: 

 
Op zaterdag 7 januari 2023 was bij de Jumbo de presentatie van dit prachtige 

Jumbo-fotoalbum, het resultaat mag er zijn. De bedoeling is dat in het 
bovengenoemde verspreidingsgebied in de week van 11 januari 2023 een envelop 
met een foto van het boek huis-aan-huis wordt verspreid met daarin vier stickers. 

Als je de envelop bij Jumbo Kamphuis inlevert, krijg je het album gratis mee en 
kun je stickers gaan sparen. Bij elke € 10,- aan boodschappen bij Jumbo 

Kamphuis ontvang je een setje van vier stickers. De actie loopt van 11 januari tot 
en met 8 maart 2023.  
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WERKGROEP DIGITALISERING 

In 2022 is er voorzichtig doorgewerkt aan het bijwerken van de Beeldbank Dalfsen 

waarin ondertussen 10.890 foto’s staan met tekst. Deze zijn alle te zien bij ons in 
het centrum. Op internet zijn het er 8.653 en dat komt doordat er op foto’s 

rechten zitten en die mogen niet openbaar vertoond worden. 
Tevens is er een aparte Beeldbank met alle uitgaven van Rondom Dalfsen.  
Alle bladen zijn in te zien behalve de laatste nummers. Nu dus 102 nummers. 

Het zoeken gaat in alle uitgegeven bladen tegelijk en dus razend snel. 
Kijk op www.beeldbankdalfsen.nl en je komt overal. 

In 2022 is de werkgroep Digitalisering uitgebreid met één nieuw lid, Dick 

Laanbroek is ons team komen versterken. Zijn we er erg blij mee. 
 
Er werd vaak een groot beeldscherm geleend van de Bibliotheek op de dinsdag- en 

woensdagmorgen. Men raakte eraan gewend dat dit er altijd was. Het gebeurde 
echter op basis van goodwill en als de Bibliotheek het grote scherm zelf nodig had, 

dan moesten wij het zonder doen. Dat is lastig want we waren al verwend.  
Toen het met financiële hulp van de gemeente mogelijk werd om zelf een scherm 
aan te schaffen, ging een klein team op onderzoek uit en kwam terecht in Meppel 

bij de Fa. Noordhuis, waar in juni 2022 voor een goede prijs een zeer bruikbaar 
scherm gekocht werd. Dit scherm kan voor presentaties worden gebruik 

(whiteboard) maar ook als een heel grote monitor. Dit gebeurt meestal door de 
werkgroep Foto- en Beeldmateriaal. 

In het centrum is een nieuw en eigen Wifi-point opgehangen welke aan onze eigen 

router is aangesloten.  
Naam: HKDalfsen en/of HKDalfsen-5G. Er zijn twee kanalen beschikbaar. 
Wachtwoord om in te loggen hangt op het prikbord in het Centrum. 

Als laatste enkele gegevens over de mediapagina’s van 2022. 

Facebook @hkdalfsen heeft 1159 volgers. 
De Website www.ouddalfsen.nl heeft 13.156 bezoekers gehad. 

Beeldbankdalfsen www.beeldbankdalfsen.nl  is in 2022 door 2400 bezoekers 
bekeken en die hebben gezamenlijk naar 60.284 foto’s gekeken. Het meest 
opgevraagde fotonummer in de Beeldbankdalfsen was:100013, dorpsgezicht 

Dalfsen.  
 

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

De activiteitencommissie is in 2022 zeven keer bij elkaar geweest. 

In het begin van het jaar kwam Jan Bredewold onze commissie versterken. 

Met de Trefkoele+ is afgesproken om i.p.v. in de oranje gang voortaan te 
exposeren in de gang langs de sportzaal op de eerste verdieping. De eerste 
expositie daar van tekeningen van Johan Goutbeek is gestart tijdens het 

kunstweekend in mei.  

Verder is de commissie betrokken geweest bij de organisatie door de Trefkoele+ 
van de dorpsquiz in september. 

Eind december kon weer een open dag georganiseerd worden.  

http://www.beeldbankdalfsen.nl/
http://www.ouddalfsen.nl/
http://www.beeldbankdalfsen.nl/
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Veel werkgroepen lieten zien waar ze het jaar door mee bezig zijn.  

Vooral 's middags hadden we over belangstelling niet te klagen, met als resultaat 
vijf nieuwe leden. 

Tenslotte werden voorbereidingen getroffen voor de nieuwjaarsbijeenkomst begin 

januari 2023 en de Historische Avond in februari 2023. 

 

 

WERKGROEP GENEALOGIE 

De werkgroep genealogie is twee dagdelen per week aanwezig in het Historisch 
Centrum. Dat waren er eerder drie, maar door gebrek aan voldoende vrijwilligers 
is dat niet meer mogelijk.  

Begin 2022 hebben we een bijeenkomst gehad voor alle vrijwilligers van de 

werkgroep. Hier werd een aantal onderwerpen besproken en de vraag op tafel 
gelegd wie zich actief wil inzetten voor de werkgroep. We zijn blij met de 

vrijwilligers die zich gemeld hebben om werkzaamheden te doen voor de 
werkgroep. Toch blijft meer hulp altijd welkom! 

Uit het overleg is naar voren gekomen dat we het jaar verder zouden werken aan 

o.a. het zg. huisnummerproject, waarbij wordt geprobeerd te achterhalen wie er 
sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1811 in een bepaald huis gewoond 
hebben.  

Verder is het ‘project Begraafplaatsen’ nieuw leven in geblazen. Een aantal 

vrijwilligers is druk bezig geweest met het fotograferen van alle grafzerken op de 
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Dalfser begraafplaatsen. Het werk is voor een groot deel afgerond, de resultaten 
online verwerkt en opgeslagen in het Centrum. Dit blijft een lopend project. 

 
Het fysieke en digitale archief van de werkgroep zijn ook onder handen genomen. 
Een groot aantal papieren indexen zijn gescand en opgeslagen. Daarnaast werd 

(en wordt nog steeds) gewerkt aan een duidelijk overzicht van alle aanwezige 
stukken. 

Jarenlang heeft Duco Drijber, helaas overleden, gewerkt aan een genealogisch 

bestand van alle Dalfsenaren. Dit bestand heeft mevr. Drijber overgedragen aan 
de werkgroep Genealogie. Het originele bestand wordt bewaard en tegelijkertijd 

voegen we, daar waar mogelijk, nieuwe informatie toe, welke in een apart bestand 
wordt opgeslagen. Dit is een zeer complete en interessante bron voor alle 
Dalfsenaren en geïnteresseerde genealogen. Dat bleek onder andere tijdens de 

Open Dag op 28 december jl. In het afgelopen jaar zijn dan ook de eerste stappen 
gezet om te komen tot het delen van deze informatie met een breder publiek. Dat 

zal hopelijk in 2023 een goed vervolg krijgen. 

In de laatste twee maanden van het jaar is de behoefte gepeild onder leden naar 
een basiscursus Genealogie. Daarop zijn een aantal aanmeldingen ontvangen. Er 
worden plannen gemaakt om in het voorjaar 2023 de cursus aan te bieden. 

 
 

WERKGROEP GIDSEN VECHTZOMP 

De werkgroep Gidsen Vechtzomp bestaat uit gemiddeld twintig leden. Een deel 

van deze gidsen is ook als vrijwillige schipper actief voor de Stichting Vechtzomp. 
De werkgroep Gidsen van de Historische Kring werkt voor de zompvaart actief 
samen met de vrijwilligers van de Stichting Vechtzomp.  

De coördinatoren van de werkgroep zijn Tonnie Grolleman en Keimpe Sinnema. 

Na de moeilijke Coronajaren met veel aanpassingen heeft de Stichting Vechtzomp 

een goed jaar gehad met ongeveer 3000 betalende gasten. En vooral tevreden 
gasten, getuige de reacties van de opvarenden en het resultaat in de fooienklomp 

van ca. 1300 euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  
                     

 

  

Historische Kring Dalfsen                               Jaarverslag 2022                        

Het vaarseizoen is begonnen met de nodige voorbereidingsactiviteiten voor het 
schip, maar ook voor de bemanning met onder andere een EHBO cursus in het 

gebruik van het AED-apparaat aan boord van de Vechtzomp. Zowel schippers als 
gidsen hebben hieraan deelgenomen.  

 
 
 

Naast de reguliere tochten zijn er ook bijzondere tochten geweest, zoals een tocht 
met de vrijwilligers van het Hospice in Dalfsen ter gelegenheid van hun 10-jarig 
bestaan en een tocht met de Stichting Vaarkracht voor kankerpatiënten en hun 

naasten. Tijdens het evenement Proef Dalfsen was er gelegenheid voor diverse 
korte tochten. Tijdens de tochten wordt ook veel aandacht besteed aan de jongere 

passagiers die vaak even mogen “meesturen” en na afloop een certificaat 
ontvangen.  
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Het vaarseizoen is passend afgesloten met een opruimactie van drijfvuil in de 
Vecht en een goed bezochte en geslaagde avond in Het Roode Hert voor alle 

vrijwilligers van de Stichting Vechtzomp en de werkgroep gidsen van HKD. Tijdens 
deze avond zijn de ervaringen in het seizoen en mogelijke verbeteringen 
geïnventariseerd en besproken.  

Wilt u de Vecht en Dalfsen ook eens van een andere kant bekijken en in een 
gezellige atmosfeer genieten van allerlei verhalen en wetenswaardigheden over de 
maritieme historie van Dalfsen, boek dan ook eens een tocht met de Vechtzomp 

van Dalfsen. https://hiawatha-actief.nl/vechtzomp-rondvaarten/ 
 

 

WERKGROEP DOCUMENTATIE ’39-’45 

Het Coronavirus heeft ook dit jaar nog invloed gehad op onze activiteiten. 

De fietsroute “crashplaatsen van oorlogsvliegtuigen” met de informatiepanelen 

wacht nog steeds op het laatste paneel. Dat gaat over de recent opgegraven ME-
109 onder Hoonhorst. Wij verwachten dit in 2023 af te kunnen ronden. 

Overigens blijkt de fietstocht langs de crashplaatsen van de site gehaald te zijn 

door het Landschap Overijssel. Wij hebben daarover contact opgenomen.  

De expositie in het PUM trok en trekt nog steeds de aandacht van bezoekers van 
de Prinsenstraat. In het jaar 2023 verwachten wij deze expositie niet ongewijzigd 

voort te kunnen zetten.  

Het boek over Jef Last “Bestaat er een raarder leven dan het mijne”, is inmiddels 
uitgegeven. De vraag die aan ons gesteld is over een actie van Jef Last in de 

buurtschap Emmen, hebben wij helaas niet kunnen beantwoorden. 

De collectie boeken die de werkgroep heeft, is inmiddels geheel genummerd en 
uiteraard ook in te zien in het Historisch Centrum.  

Een medewerker van de Universiteit van Amsterdam heeft ons gevraagd om mee 
te werken aan een project over kasteel Rechteren in de Tweede Wereldoorlog. Dit 

is nog niet afgerond. 

Met de Stichting  SELN en de Gemeente Dalfsen werken we verder aan een 
basisscholen- project over de Tweede Wereldoorlog. De verwachting is dat we dit 

het komende jaar af kunnen ronden. 

Op de Buitenspiegel hebben we een lezing gehouden over de neergestorte 
Lancaster bij Feijen. Met nazaten van de piloot, Oliver Korpela, hebben we het 

contact hernieuwd. 

Bij de Open Dag van de HKD hebben we informatie verstrekt en ook voorwerpen 
laten zien, zoals een boordwapen van de ME-109 die bij Hoonhorst is opgegraven. 

Ook was daar een kopie van een Spitfire cockpit te bezichtigen en konden er foto s 
gemaakt worden van kinderen die in die cockpit plaatsnamen.  

Dan nog een opmerking: Wij vragen het vaker, maar mochten er lezers zijn die 
nog beschikken over voorwerpen/documentatie/informatie over de periode  

1939 – 1945, dan houden wij ons aanbevolen. 

 
 

https://hiawatha-actief.nl/vechtzomp-rondvaarten/
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WERKGROEP DOCUMENTATIE DALFSEN 

De werkgroep Documentatie heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk bezig 

gehouden met de tekeningen en illustraties van Johan Goutbeek.  

Deze moesten overgebracht worden naar zuurvrije mappen. Alle tekeningen 

moesten uit de passe-partouts gehaald worden. Alle stukjes cellotape moesten 

voorzichtig van de tekeningen verwijderd worden. Cellotape geeft op den duur 

bruine vlekken en beschadigt de tekeningen. 

Het is een hele klus voor vier- tot vijfhonderd exemplaren. Het wordt allemaal 

meteen genummerd en opgeborgen in de lades.  

Ook onze werkgroep zit te springen om vrijwilligers. 
 
REDACTIE RONDOM DALFSEN 

De redactie heeft in 2022 gebroken met de traditie om drie nummers van Rondom 

Dalfsen per jaar uit te brengen. Er zijn vier nummers uitgebracht: drie reguliere 

(104, 105 en 107)  en één speciale. 

Die speciale (RD 106) was helemaal gewijd aan het 50-jarig bestaan van de 

Groepspraktijk Huisartsen Dalfsen. De externe kosten van de editie zijn geheel 

voor rekening van de groepspraktijk gekomen. De uren van de redactie waren 

gratis. Het nummer is niet in de vrije verkoop gegaan, wel naar onze leden. 

Bezoekers  van de groepspraktijk kunnen er aldaar een meenemen. 

Daarom zijn er duizend exemplaren extra gedrukt. Er kwamen veel positieve 

reacties op deze editie. 

De reguliere nummers bevatten een breed palet van onderwerpen: mensen, 

ontwikkelingen, landschap, gebouwen in de vier kernen en het tussengelegen 

gebied. 

Twee nieuwe rubrieken zijn gestart: monumenten in de gemeente Dalfsen (alleen 

gebied dat de HKD bestrijkt) en bijzondere huizen, die speciaal voor een hoofd 

van de school werden gebouwd. 

Het illustratiemateriaal is zoveel mogelijk in kleur. De redactie gaat de komende 

jaren op dezelfde voet door. 

Uit de werkgroepen komen regelmatig conceptartikelen binnen bij de redactie, al 

zijn het vaak bijdragen die voortkomen uit individuele belangstelling van actieve 

leden.  

 
 

WERKGROEP ARCHEOLOGIE 

In 2022 is de werkgroep Archeologie actief bezig geweest. De werkgroep is het 
veld in geweest, er zijn vondsten uit Zwammerdam overgedragen aan het 

Provinciaal Depot in Zuid Holland, een aantal leden is betrokken geweest bij het 
proefsleuvenonderzoek in Oosterdalfsen Noord en we zijn bezig met het 
archiveren van de vondsten van Ab Goutbeek. 

In oktober zijn we in de buurtschap Millingen, dichtbij Den Aalshorst, een akker op 
geweest, hebben we een stukje gegraven om de verschillende lagen in de grond te 
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zien. We hebben  in bulten zand gezocht naar vuursteen en andere stukjes 
aardewerk.  

We vinden het belangrijk om regelmatig het veld in te gaan om kennis over te 

dragen aan elkaar en om in de omgeving van Dalfsen te letten op graaf- en 
sloopactiviteiten. Zo blijven we op de hoogte wat er gebeurt in de omgeving en 

kunnen we mogelijke vondsten veiligstellen. 

Ab Goutbeek heeft het afgelopen jaar zijn verzamelde vondstmateriaal o.a. aan de 
Historische Kring gegeven. Hierbij zat ook Romeins materiaal uit Zwammerdam. Er 
is daarvoor contact opgenomen met het Provinciaal Depot van Zuid-Holland. Op 

vrijdagochtend 16 september is de depotbeheerder van het Provinciaal 
Archeologisch Depot Zuid-Holland bij de Historische Kring op bezoek geweest. Het 

vondstmateriaal is toen overgedragen aan depotbeheerder Mark Phlippeau. Het 
materiaal is eerst bekeken door de archeologen en daarna zal het bewaard worden 
in het depot. Omdat het niet bekend is uit welke specifieke grondlaag de vondsten 

komen en de exacte context onbekend blijft, zullen de vondsten gebruikt worden 
als educatief materiaal. Als werkgroep zijn we blij dat de vondsten op deze manier 

op de goede plek zijn gekomen. 

In november is het ADC Archeoprojecten in Oosterdalfsen Noord drie weken bezig 
geweest met een proefsleuvenonderzoek. Een aantal leden van de werkgroep 

Archeologie is hierbij betrokken geweest door te kijken bij het onderzoek. We zijn 
in gesprek gegaan met de archeoloog, hebben de sporen van dichtbij 
waargenomen en foto's gemaakt van de locatie. 

De resultaten van het onderzoek vielen een beetje tegen. Er zijn wel wat sporen 

gevonden van boerderijen uit de middeleeuwen en veel haardkuilen uit het 
Mesoliticum. Hierbij zijn veel stukjes vuursteen gevonden. Mocht het advies van 

ADC positief zijn en de gemeente neemt het advies over om verder onderzoek te 
gaan doen, dan zal dat dit voorjaar gaan plaatsvinden. Uiteraard gaan we dan ook 
weer proberen om erbij betrokken te zijn. 

Eind 2022 zijn we ook begonnen met het archiveren van de vondsten van Ab. De 
vondsten zitten allemaal in losse bakjes apart van elkaar. De vondsten worden nu 
overgedaan in andere bakken met vakjes. Daarnaast worden de vondsten ook met 

de aanwezige gegevens digitaal vastgelegd in lijsten. Wanneer het allemaal af is 
zullen deze lijsten worden doorgestuurd naar het Provinciaal Depot in Deventer. 

De vondsten worden daar geregistreerd en daarna kunnen de vondsten in Dalfsen 
blijven.  

Voor 2023 proberen we wat vaker bij elkaar te komen in het centrum. Door de 
gezamenlijke app-groep Werkgroep Archeologie kunnen we elkaar snel op de 

hoogte houden 

Daarnaast hopen we betrokken te zijn bij een eventueel vervolgonderzoek in 
Oosterdalfsen Noord. 
 
 

WERKGROEP BOERDERIJ EN VELDNAMEN 

De werkgroep heeft in 2022 verschillende werkzaamheden uitgevoerd.  
 

Het DNA-project met de boerderijnaamborden is afgerond, waarmee in totaal 
zeventig borden geplaatst, verspreid over  Lemelerveld, Hoonhorst, Nieuwleusen 
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en Dalfsen. Per aanmelding is een uitgebreid historisch onderzoek verricht.  
 

In 2022 is een start gemaakt met het digitaliseren van de geschreven teksten over 
Boerderijen en Velden uit de bestaande kasten. Het aanwezige materiaal wordt 
gescand of gefotografeerd.  

Deze komen in één digitale map te staan zodat deze kunnen worden aangevuld 
met eventueel binnenkomend materiaal en zodat er overzichten kunnen worden 

gemaakt.  
 
Naast de genoemde werkzaamheden is werk gemaakt van het digitaliseren van 

plattegronden van de marken en de veldnamen. Bij de marken is vanuit het jaar 
1400 begonnen, en de kadasterkaarten en de veldnamen zijn vanaf 1832 

vastgelegd.  
 

 

De verschillende marken in en om Dalfsen die op oude kaarten inzichtelijk zijn 

gemaakt. 
  
De meeste informatie hiervan is door iedereen te raadplegen op de site 

Mijnstadmijndorp. Hierbij is met name aandacht besteed aan de veldnamen 
binnen de gemeente. Inmiddels zijn 1.705 veldnamen vastgelegd. 
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Een deel van een plattegrond op Mijnstadmijndorp waarop met witte stippen de veldnamen 

zijn aangebracht. 
 
 

WERKGROEP COÖRDINATIE 

Het coördinatieteam bestaat uit één persoon. 
Het team heeft een belangrijke rol binnen HKD t.a.v. communicatie tussen 

werkgroepen en bestuur. 
Het coördinatieteam is nog wel op zoek naar een vrijwilliger die de contacten 

tussen de werkgroepen wil onderhouden. Dit aandachtspunt ligt ook bij het 
bestuur. 
Het zou prachtig zijn als dit weer goed neergezet kan worden. 

Werkzaamheden die gedaan zijn in het afgelopen jaar: 
• In 2022 is het handboek bijgewerkt.  

• De sleuteluitgifte is up-to date gemaakt. Alle sleutelhouders zijn bekend. 

• In 2022 zijn er twee nieuwsbrieven uitgegaan naar alle actieve leden van 
HKD 

• De maandplanning is in 2022 1e  en 2e periode zijn uitgegeven. ? 

• De werkgroep vergadering heeft in november plaatsgevonden. 

 
 

OPEN MONUMENTEN 

Doelstelling. 
In Dalfsen wordt de Open Monumentendag georganiseerd in samenwerking met 

Molendag en het Bierfestival, dit alles onder de noemer van “Proef Dalfsen”.  
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Het doel is om de monumenten in onze gemeente Dalfsen onder aandacht te 
brengen van een zo breed mogelijk deel van de bevolking. De Open 
Monumentendag heeft landelijk veel belangstelling en het is belangrijk dat we 

vanuit Dalfsen hier ook aan mee mogen en kunnen werken. 
 

Huidige situatie. 
De commissie bestaat uit vijf personen en komt enkele keren per jaar bij elkaar. 
Ook vindt er regelmatig overleg plaats met Proef Dalfsen wanneer de Open 

Monumenten dag weer vastere vorm gaat krijgen. De bedoeling is dat er ieder jaar 
een ander deel van de gemeente Dalfsen extra aandacht krijgt. Ook de fietsroutes 

probeert men daarop aan te sluiten. Ieder jaar is er een landelijk thema, waar wij 
ons ook op richten. De taak van de commissie is contacten te leggen met 

landgoederen en andere monumenten die in onze gemeente aanwezig zijn. Ook 
onderhouden wij de contacten met hen. We mogen ons gelukkig prijzen met 
zoveel mooie monumenten in onze gemeente. 

 
Toekomstvisie. 

Wij willen de contacten met de landgoederen en de monumenten optimaliseren en 
waar mogelijk de activiteiten uitbreiden. 
Dalfsen heeft vele rijks- en gemeentelijke monumenten en het doel is om jaarlijks 

per deel van de gemeente aandacht te schenken aan een aantal opmerkelijke 
monumenten.  

 
Realisatie. 
Wij realiseren jaarlijks een mooie Open Monumentendag i.s.m. de andere 

belanghebbende partijen. 
 

In 2022 hebben wij eindelijk weer een monumentendag kunnen organiseren na de 
coronaperiode. Het landelijke thema was dit jaar “Duurzaam”. 
Vanuit de Historische Kring is er een mooie wandelroute uitgezet door het oude 

Dalfsen. Dalfsenaren zijn bereid gevonden om een verhaal te vertellen over de 
woning waar zij in wonen of werken. Dit was een groot succes en wij hebben hier 

veel positieve reacties op gehad. 
Daarnaast is er vanuit de Historische Kring Dalfsen weer een mooie tentoonstelling 
georganiseerd bij kasteel Rechteren in samenwerking met de graaf van Rechteren. 

Het thema “Duurzaam” kwam hierin duidelijk naar voren d.m.v. het exposeren van 
het onderhoud van Kasteel Rechteren. Het schildersbedrijf welke het onderhoud 

doet/deed heeft een expositie gemaakt. Naar voren kwam duidelijk hoe bladgoud 
bewerkt werd. Onderdelen uit het schildersmuseum van Meesters werden 
tentoongesteld en er was weer een mooie presentatie te bekijken over Kasteel 

Rechteren. 
De Leemcule had de tuinen opengesteld voor bezichtiging. Op huize Den Bergh 

was in het bijgebouw een expositie van oude gebruiksvoorwerpen. De synagoge 
was open en daar werd enthousiast verteld over de joodse inwoners van Dalfsen 
en het gebruik van de synagoge. De RK kerk was open en ook daar werd verteld 

over de gebruiken van de kerk. In de Grote Kerk was muziek te beluisteren. 
Al met al een dag om met trots op terug te kijken. 
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WERKGROEP DIALECT 

De resterende leden van de dialectwerkgroep (Wim van Oenen, Ab Goutbeek en 

Jan Sibelt) hebben alle dialectwoorden die in de loop der jaren verzameld zijn, op 
een rijtje gezet van A tot en met Z. Dat zijn er veel meer dan duizend. Ze zijn op 

alfabetische volgorde in een excelbestand gezet. Op de site van de 
HKD  www.ouddalfsen.nl zijn deze sinds eind 2022 allemaal te vinden. 

Het plan is om er allerlei typische uitdrukkingen uit het gebied dat de HKD 
bestrijkt, aan toe te voegen.  Er zijn geen werkgroepbijeenkomsten. 

 

 
 

 
 

http://www.ouddalfsen.nl/

