Van de voorzitter
Sinds het vorige bulletin zijn er 3 maanden verstreken, met bijzondere
activiteiten.
Veel aandacht is besteed aan de Cultuurnota 2017-2020 van de gemeente
Dalfsen. In deze nota is aan de twee Historische Verenigingen van Dalfsen
(de Historische Kring Dalfsen en Ni'jluusn van vrogger) een belangrijke
taak toebedacht. Dit in het kader van de Schatkamer van Dalfsen.
Gedurende een viertal jaren moet een groot aantal verhalen worden
beschreven en uitgebeeld.
Mede hierdoor is met het nieuwe bestuur van onze collega's uit
Nieuwleusen een goed contact ontstaan. De nota wordt in december in de
raad behandeld. Nadat deze is vastgesteld zal vrij zeker een stuurgroep
worden gevormd, bestaande uit de gemeente, de IJssel Academie en
beide Historische Verenigingen. Wordt vervolgd dus.
Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft een prettig
kennismakingsgesprek gehad met Frederique Westera, de nieuwe
directeur van de bibliotheek. In dit gesprek kwam de huidige toegang via
de bibliotheek naar ons Centrum ter sprake.
Om de toegangsdeur van ons Historisch Centrum te bereiken, moet men
om verschillende tafels met boeken lopen. Ook voor rolstoelers is dit een
vervelende weg.
Wij hopen nu op een goede oplossing.
Op 2 december vond er een bijzonder geslaagde bijeenkomst plaats met
circa 100 vrijwilligers en hun partner in het restaurant van de Trefkoele+.
Deze jaarlijkse bijeenkomst aan het eind van het jaar was wat naar voren
gehaald. Ab Goutbeek, de Godfather van onze vereniging, was een dag
eerder 80 jaar geworden en tijdens deze bijeenkomst wilde de Historische
Kring Ab verrassen. Ab en zijn gezin werden verwelkomd met een speciaal
lied gemaakt door Willie van Oenen, gezongen door Herman Lankhorst
onder muzikale begeleiding van Gerlof Velthuis. Het refrein werd uit volle
borst door alle leden meegezongen.
De voorzitter schonk in zijn speech aandacht aan de carrière van Ab.
Naast bloemist was hij betrokken bij alle opgravingen in Dalfsen. Zijn
kennis en verzamelingen van cartografie, vlinders, flora, fauna,
geschiedenis, hooibergen, dialect etc, deelt hij met iedereen.
Vervolgens werd Ab en zijn familie uitgenodigd mee te gaan naar het
Historisch Centrum, waar hij het bordje op de deur mocht onthullen.
Voortaan heet het centrum "Historisch Centrum Ab Goutbeek".
Ab was er bijzonder door getroffen.
Tot slot nog vraag ik uw aandacht voor onze jaarvergadering op maandag
30 januari 2017 in de Panoramazaal van de Trefkoele+ met na de pauze
een presentatie van de werkgroep Digitalisering.

En er komen meer bijeenkomsten die u niet mag missen, ook vermeld in
dit bulletin.
Veel leesplezier met deze Rondom Dalfsen.
Namens het bestuur en de redactie van Rondom Dalfsen wens ik u
fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig
2017 !!!
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Historische avond.
De Historische Kring organiseerde sinds vele jaren een zogenaamde diaavond. Onder deze titel heeft Ab Goutbeek 25 (!!!) dia-avonden met veel
succes gepresenteerd. In zeer korte tijd waren de beschikbare
toegangskaartjes uitgegeven. Omdat Ab heeft besloten hiermee te
stoppen is in 2015 en 2016 gekozen voor een andere invulling van deze

avond. De films met de titels Oerijssel deel 1 en deel 2 werden vertoond.
Daar er niet meer uitsluitend dia’s vertoond worden is gekozen voor een
andere naam t.w. “Historische avond”
Deze naam wordt voortaan gebruikt voor het aankondigen van het
programma.
Maandagavond 6 februari 2017 vindt de Historische avond plaats in het
gebouw “de Overkant” aan het Kerkplein in Dalfsen. Noteer deze avond
vast in jullie agenda. Aan deze avond wordt medewerking verleend door
Niels Bouma, die nauw betrokken was bij de opgravingen in
Oosterdalfsen. De bekende verhalenvertelster Janna van de Berg verzorgt
een presentatie over dit onderwerp. Bovendien is er een compilatie van
oude Dalfser filmbeelden te zien, die wordt vertoond door Henk van der
Beeke.
Via de diverse media wordt te zijner tijd bekend gemaakt wanneer en
waar de toegangskaartjes kunnen worden afgehaald.
Beleidsplan 2016-2020
Het concept beleidsplan 2016-2020 is klaar. Voor belangstellenden is deze
in te zien op de website van de Historische Kring en in de Trefkoele+ in
het "Historisch Centrum Ab Goutbeek". Op de jaarvergadering zal het
Beleidsplan definitief worden na goedkeuring van de aanwezige leden.
Vriendelijk verzoek
Het bestuur zou het erg op prijs stellen als alle leden hun mailadres
(indien men hierover beschikt) door willen geven. U kunt dit mailen naar
penningmeester@historischekringdalfsen.nl
Er zijn tegenwoordig mogelijkheden om voor sponsorgelden in aanmerking
te komen via stemming. (Rabo bank b.v.). Wanneer wij u snel kunnen
bereiken is er voor onze vereniging ook de mogelijkheid om hier aan mee
te doen. Maar ook eventuele andere acties vragen soms om snelle reacties
van onze kant. Wij hopen dan ook op uw medewerking.
Activiteiten Commissie
Op 2 november werd in de Trefkoele+ door de Vrouwen van Nu
Overijssel de Inspiratiedag 2016 georganiseerd. De Historische Kring
heeft hieraan meegewerkt met een presentatie en klankbeeld over de
opgravingen in Oosterdalfsen.
Tevens werd die dag voor een aantal deelnemers, de wandeling langs
historische plekken in het dorp verzorgd onder leiding van een gids.

Werkgroep Archeologie
Het bestuur achtte het wenselijk, gezien de in het verleden gedane
archeologische vondsten in het Vechtdal en de recente bodemschatten op
de Gernermarke en Oosterdalfsen, dat er een Archeologische werkgroep
wordt gevormd bij de Historische Kring Dalfsen.
Een 7-tal personen te weten Elly Bartelink, Corry van Welzen, Jan
Veldhuis, Anton de Ruiter, Carolien Prins, Pouwel Splinter en Ab Goutbeek
neemt zitting in deze werkgroep.
DOELSTELLING: In de gemeente Dalfsen alert zijn op
bodemwerkzaamheden om mogelijke vondsten te ontdekken, zowel
geologische als archeologische en deze te fotograferen, de plaats vast te
leggen (coördinaten) en de vinder (eigenaar) te benoemen.
De gegevens worden in een archeologisch document vastgelegd.
Als de vondsten belangrijk genoeg zijn, worden deze doorgegeven aan het
Provinciaal Archeologisch Depot in Deventer.
Het is ook van belang om van eerder gedane vondsten de plaats en vinder
te achterhalen. Bijv. van een stenen bijl die tijdens een gezellige
verjaardagsvisite boven tafel kwam.
De werkgroep is ook het aanspreekpunt voor een ieder die vragen heeft
over vondsten die men denkt gevonden te hebben. Voorkomen moet
worden dat deze verloren gaan.
Ook kan men bij de werkgroep informatie inwinnen over de al gedane
vondsten in het Vechtdal. De HKD heeft daarover een schat aan gegevens.
De HKD is hiermee weer een werkgroep rijker.
Ab Goutbeek, 21 oktober 2016
Werkgroep Foto- en beeldmateriaal
Fotogalerij huisartsenpraktijk Dalfsen.
De werkgroep heeft op een bijzondere manier medewerking verleend aan
het tot stand komen van de fotocollage in de huisartsenpraktijk Dalfsen.
Met name Jan Willem Brinkman heeft zich hiervoor speciaal ingezet. Er
ontbraken nog twee foto’s van voormalige huisartsen nl. die van dr.
Hilbrandie en dr. Otten. Op verzoek van dokter Van de Brink is geprobeerd
de serie compleet te krijgen. Dit is gelukt en op vrijdagavond 4 november
j.l. is in het bijzijn van de zonen van genoemde artsen en meerdere
genodigden de collage gecompleteerd onder het genot van een drankje en
hapje. Er was ook veel belangstelling voor het fotoboek, dat door de
toenmalige huisarts dokter Plate is samengesteld. Dit boek bevat diverse
historische plaatjes van het dorp Dalfsen. Dit boek is ter beschikking
gesteld aan de Historische Kring Dalfsen om de aanwezige foto’s te

digitaliseren. Een uitvoerig artikel over deze bijeenkomst is te lezen in de
Oprechte Dalfser Courant van woensdag 9 november 2016.
Daarom Vechtdal.
Binnenkort verschijnt er een boekwerk met de titel “Daarom Vechtdal”.
Het boek bevat informatie en foto’s van de gemeenten Hardenberg,
Ommen en Dalfsen. De werkgroep heeft medewerking verleend door het
beschikbaar stellen van meerdere foto’s. De HKD ontvangt voor deze
medewerking 20 boeken.
Erfgoedleerlijn.
Er is een beroep gedaan door Het Oversticht te Zwolle om foto’s
beschikbaar te stellen voor het samenstellen van een erfgoedleerlijn die
beschikbaar komt voor alle scholen in de gemeente Dalfsen. De
spectaculaire grafvondsten in Oosterdalfsen zijn het uitgangspunt, maar
daarnaast is het ook de bedoeling aandacht te schenken aan het erfgoed
van de kernen Dalfsen, Nieuwleusen, Oudleusen, Hoonhorst en
Lemelerveld. Voor dit lespakket wordt oud beeldmateriaal beschikbaar
gesteld
Foto’s.
De nieuwe uitbater van het voormalige restaurant Voilà aan het Kerkplein
gaat na een verbouwing starten met zijn nieuwe restaurant. Hiervoor zijn
meerdere foto’s van met name de oude situatie aan hem verstrekt.
Ook gaat er intern en extern iets veranderen in/bij het grand café “Het
oude Station”. Hiervoor is ook een beroep gedaan op medewerking, door
het beschikbaar stellen van diverse oude foto’s.
November 2016
Open Monumentendag 2016
De Open Monumentendag op 10 september met als thema ”Iconen en
symbolen” was een erg geslaagde dag. Dank zij o.a. de medewerking
van de eigenaren en beheerders van onze mooie monumenten. Zo was er
bij kasteel Rechteren het koetshuis te bezoeken waar door de Historische
Kring Dalfsen een prachtige expositie was ingericht over de vondsten in
Oosterdalfsen. D.m.v. een diaserie en een groot scherm kon men ook de
binnenkant van het kasteel bewonderen.
Dit werd door veel mensen als zeer uniek ervaren wat dan ook wel te zien
was aan de ruim 1500 bezoekers die dag, het was een komen en gaan
rondom het kasteel. Ook het mooie weer en de prachtige muziek
(Mycelium) die op het binnenplein speelde maakte het plaatje compleet.
Lemelerveld was dit jaar de kern die extra aandacht kreeg. Dalfsen proeft
Lemelerveld stond op de voorpagina van Proef Dalfsen en dit is dan ook
volop gebeurd. Mede dankzij de prachtige fietsroute hebben veel
bezoekers genoten van het vele wat Lemelerveld te bieden had.

Maar ook in Dalfsen zelf wat het een grote drukte, zo was de Grote Kerk
erg in trek met de verhalenvertelster Janna van de Berg, maar ook de
iconen werden ervaren als een boeiend onderdeel wat geheel aansloot bij
het landelijke thema. Verrassend waren ook de mooie muziekkoren die te
beluisteren vielen.
Verder waren de RK kerk, de Westermolen en de synagoge open voor
bezichtiging. Het Klooster bleek ook een grote publiekstrekker. Voor
sommigen met veel herkenning bij het zien van de oude foto’s van de
nonnen.
Men kon de mooie dag afsluiten met een bezoek aan Proef Dalfsen op het
Kerkplein, ook hier hebben veel mensen gebruik van gemaakt.
Noteer alvast de volgende Open Monumentendag in uw agenda 10 en 11
september 2017.

Notulen van niet meer bestaande verenigingen
Notulen geven vaak een goed beeld van wat er in een vereniging speelde.
Notulen (boeken) van inmiddels opgeheven verenigingen enz, blijven vaak
bij een van de bestuursleden thuis liggen met het risico, dat deze bij
verhuizing of opruimactie weggegooid worden.
Mocht u oude notulen (boeken) hebben liggen en ze kwijt willen, neem
dan contact op met een van onze bestuursleden of breng ze naar het HKD
centrum in de Trefkoele+.
Verworven boeken: 2015-2016.
Twee honderd jaar kaartenmaken. de 12 provincies kadaster.
Zwerftochten door de Vechtvallei. G. J. Eshuis; Hist. ver. Hardenberg.
Vooruit Boeren in Overijssel. 1950-2000. Ewout van der Horst, Martin van
der Linde.
Landleven: Gevelstenen uit Amsterdam in boerderijen op den Aalshorst.
21e jrg. no.9
Atlas verdwenen spoorlijnen in Nederland. o.a. (OLDO Ommen Deventer)
V. M. Lansink en J. M. ten Broek
Nederland in de Bronstijd. Dr. J. J. Butler.
De dominee en de barones. W. Coster.
15 delen Jaarboek Overijssel 1947-1961.
Landleven: den Aalshorst Spiekers
De Pastorie in Dalfsen O. H. Cazimier.

