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Van de voorzitter 

 

 
De HKD is een financieel gezonde vereniging. Dat is wel gebleken uit de financiële cijfers over 2018. 

Alleen was het jammer dat er twee ledenvergaderingen nodig waren om die cijfers goed te keuren. 

Maar de onvolkomenheden uit de eerste presentatie zijn op 11 maart rechtgezet. 

Andere werkzaamheden wachten daar niet op. Het conceptadvies van het Gelders Erfgoed, over de 

metalen voorwerpen die in ons archief liggen opgeslagen, is binnen. Binnenkort volgt het advies over 

de opslag van onze papieren, kaarten, foto’s en tekeningen. Allemaal met de bedoeling om de 

waardevolle zaken die in ons bezit zijn, voor de toekomstige generaties te behouden en te waarborgen.  

Daarnaast werken wij aan criteria omtrent de vraag welke zaken wij willen bewaren en welke niet. 

Voorbeeld: moeten wij alle tijdschriften (verkregen via een ruilabonnement) van zusterverenigingen 

uit Twente blijven archiveren? 

 

Op DNA-gebied zijn er vorderingen met de verbeeldingen voor Hoonhorst en Oudleusen.  

Vorderingen die vooral tot stand komen door inspanningen van een paar zeer actieve HKD-leden. 

Voor de zomp was er een heel succesvolle bijeenkomst in het theater. 

Vanaf 20 april is er in elke kern aandacht voor bedrijven uit die kern. Wagenmans in Lemelerveld, 

Wolfkamp in Oudleusen, Fakkert in Hoonhorst, Feenstra en de Chicoreifabriek in Dalfsen.  

In de Palthehof wordt die dag een nog grotere tentoonstelling over bedrijvigheid in de gemeente 

Dalfsen geopend. 

Op de site van de HKD is hierover meer informatie te vinden. 

De historische avond en de dialectavond trokken zeer veel belangstelling. Dat zijn toch allemaal 

mooie voorbeelden van het uitdragen van de historie van Dalfsen. En wie heeft de reportage op 

Vechtdal TV gezien over de schilderscollectie van Ep Meesters? 

 

Het komend jaar gaat de voorbereiding van het vieren van 75 jaar bevrijding veel aandacht vragen.  

Als u dit leest is het eerste onderdeel, het zogenaamde WO2 Café, dat wordt georganiseerd samen met 

het HCO, RTV Oost en de bibliotheek, al achter de rug. 

Bedoeld om er persoonlijke verhalen aan te horen, op te nemen en voorwerpen te verzamelen over die 

oorlog. Daar zal de HKD overigens het hele jaar mee doorgaan.  

De voorbereiding voor de viering in 2020, in het gebied dat de HKD bestrijkt, doen wij onder meer 

samen met de gemeente, de bibliotheek, de Trefkoele+, Saam Welzijn en andere partijen die zich 

willen aansluiten. U gaat hier meer over horen en lezen in de loop van dit jaar. 
.                                   
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Gaat u ook mee? 

Jaarlijkse excursie voor de leden van de Historische Kring Dalfsen 

 

Op zaterdag 18 mei organiseert de activiteitencommissie een excursie naar Gramsbergen 
en het Bronstijdpark in Uelsen. We verzamelen bij de Trefkoele en vertrekken om 9.30 uur 
naar het historische stadje Gramsbergen. Daar bezoeken we het mooie museum/historisch 
cultureel infocentrum en maken vervolgens een stadswandeling onder leiding van een gids.  
We nemen zelf onze lunch mee en na deze genuttigd te hebben, vertrekken we naar Uelsen. 
Het Bronstijdpark daar is een klein openluchtmuseum, waar we een reis naar het verleden 
maken en kunnen zien hoe onze voorouders hier meer dan honderd generaties geleden 
leefden en werkten. 
Een gids zal ons er van alles over vertellen. (www.bronzezeithof.de) 
Daarna is er nog gelegenheid voor een verfrissing in het naastgelegen Hofcafé, waar ook  
interessante vondsten uit de Bronstijd tentoongesteld zijn.  
Rond 17.00 uur hopen we weer in Dalfsen terug te zijn. 
                             ----------------------------------------------------------------------------- 

                                  

Met eigen vervoer zullen de kosten ongeveer €15 per persoon bedragen. Bij voldoende  
belangstelling is vervoer per bus ook een optie.  
 
Indien u interesse heeft voor dit uitstapje vragen we u zo spoedig mogelijk een mailtje te 

sturen naar: hkdexcursie@gmail.com 
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In Memoriam Rob de Meulder 
  
Op woensdag 26 december 2018 (2e Kerstdag) bereikte ons het trieste bericht dat onze 
collega Rob de Meulder van de werkgroepen Digitalisering en Documentatie 1939-1945 is 
overleden. 
Rob was altijd op de donderdag morgen bij de werkgroep Digitalisering aanwezig om te 
werken aan het digitaliseren van de gegevens over de Tweede Wereldoorlog. Hij was heel 
druk bezig om alle gegevens op een perfecte manier te ordenen en in kaart te brengen. 
Voorwerpen en gegevens die nog geheim zijn, werden door Rob heel serieus behandeld en 
achter slot en grendel opgeborgen. Ook heeft Rob veel tijd gestoken in een onderzoek naar 
de namen van de Amsterdamse Joden, die tijdelijk in het Werkkamp “De Vecht” waren onder 
gebracht.  
Wij verliezen in Rob een harde werker. die zich o.a. erg heeft ingezet om de periode 1939-
1945 te beschrijven en leesbaar te maken voor de inwoners van Dalfsen. 
Rob was ook een plezierig mens om mee samen te werken. Zijn nagedachtenis zullen wij in 
ere houden. 
  
Werkgroepen Digitalisering en Documentatie 1939 –1945. 

 
 
 
Samenvatting van de enquête, gehouden tijdens de jaarvergadering van 2019 
 
Op 28 januari j.l. tijdens het tweede gedeelte van de jaarvergadering heeft de redactie van 
Rondom Dalfsen, aan de hand van een enquête, geprobeerd informatie in te winnen over 
hoe de artikelen in de Rondom Dalfsen worden gewaardeerd. Deze enquête werd gehouden 
aan de hand van zeven vragen. Graag wil de reactie iedereen bedanken die aan de enquête 
heeft meegewerkt. Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden. 
 
Vraag 1: Hoe wordt de RD gebruikt ? (wordt alles gelezen, gedeeltelijk gelezen, alleen 
doorgebladerd, of alleen foto’s bekeken) 
Verreweg de meeste aanwezigen lezen alles; enkelen lezen de RD gedeeltelijk. 
 
Vraag 2: Hoe worden de onderwerpen gewaardeerd? (goed, deels goed, deels niet 
goed)   
De onderwerpen worden goed tot zeer goed gewaardeerd. Zo mogelijk wat meer richten op 
de jongere lezers. 
 
Vraag 3: Hoe worden de artikelen gewaardeerd? (goed, te diepgravend, te 
oppervlakkig, te kort, te lang?  
Over het algemeen zeer goed; let wel op de lengte. (niet meer dan 4 pagina’s) 
 
Vraag 4: Hoe worden de illustraties gewaardeerd? (te groot, te klein, te weinig kleur) 
De illustraties worden heel positief gewaardeerd; ze passen goed bij de tekst; heel soms zijn 
de foto’s iets te klein; eventueel lettergrootte iets vergroten. 
 
Vraag 5: Hoe wordt de opmaak gewaardeerd?  
De opmaak wordt heel positief gewaardeerd; 3 kolommen leest prettig; veel waardering voor 
het blad, vooral na de uitleg hoe het blad tot stand komt. 
 
Vraag 6: Hoe wordt de taal gewaardeerd? (goed, te moeilijk, te eenvoudig) 
Het taalgebruik wordt over de gehele linie erg positief gevonden; duidelijke taal; echt 
persoonlijk; goede mix; voor iedereen goed te begrijpen. 
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Vraag 7: Zijn er suggesties voor de redactie? (te denken valt aan onderwerpen, 
rubrieken, foto’s) 

De volgende suggesties komen naar voren: iets over de vluchtelingen in Dalfsen door de 
eeuwen heen; Hessenwegen; Galgenveld; firma Prins (Ankum); Thomas à Kempis en 
tijdgenoten; straten in Dalfsen in stukjes behandelen (Prinsenstraat); straatnamen in Dalfsen 
(Spiekersmanserf, Badinckstraat, Devotenhof enz.); iets over een veteraan; het leven op het 
platteland; oude ambachten/beroepen; kerkelijke geschiedenis; boerderijnamen; sponsors 
benoemen in een los vel; kleurgebruik goed (meer kleur leidt af); de scholen in Lemelerveld 
kregen teveel aandacht.  
 
 

Digitaliseringsnieuws 
 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om elke werkgroep een eigen ruimte te geven om 
gegevens op ons netwerk op te slaan. Dat gaat gepaard met een eigen inlogprocedure voor 
elke werkgroep met een eigen wachtwoord. 
Inmiddels hebben de coördinatoren van alle werkgroepen het wachtwoord voor hun 
werkgroep gekregen. Het grote voordeel van deze nieuwe opzet is, dat iedereen alles kan 
inzien wat er aan historie van Dalfsen op ons netwerk te vinden is. Men kan echter alleen 
iets aanvullen of wijzigen van de eigen werkgroep.  
In het begin gaf dit een aantal aanloopproblemen, waardoor o.m. het opslaan van gescande 
gegevens niet ging zoals het zou moeten. Inmiddels is dit allemaal opgelost en werkt alles 
weer goed.  
Dat alles anders werkt dan voorheen is voor de werkgroep digitalisering aanleiding om zich 
af te vragen of het zinvol is, om voor iedereen die dat wil, een instructie te geven over de 
huidige opzet en werking. Iedereen, die belangstelling heeft voor een dergelijke instructie 
mag zich melden bij de werkgroep digitalisering via de mail 
digitalisering@historischekringdalfsen.nl De instructie zal vooral praktisch gericht zijn met zo 
weinig mogelijk theorie. 
 

 
Werkgroep documentatie ‘39-“45 
 
Er wordt gewerkt aan een fietstocht voor schoolkinderen van de buitenscholen naar Dalfsen, 
het dorp, langs historische plekken m.b.t. de Tweede Wereldoorlog. 
In het dorp zelf is gewerkt aan een wandeltocht middels een app. voor de schoolkinderen. 
We zijn al druk bezig in de aanloop naar de festiviteiten m.b.t. 75 jaar bevrijding. 
We ontvingen een aantal foto’s van verzetsmensen waaronder Jan en Piet Ketelaar. Dat 
vraagt nog wat meer onderzoek. 
 
 

Ontvangen Materialen 
 
Dhr H. Boerman 8 jaargangen Rondom Dalfsen 
Dhr. H. Meulenbelt Foto’s opening Trefkoele 
Dhr. G. Nijmeijer Bidprentjes en Foto's 
Dhr. H Lankhorst Familie boek Lankhorst 
Dhr W. Ruitenberg Zangbumdel v.h. Nederlandse leger 1914-1918 
Mevr C. van Welzen Lesbrief geschiedenis voor de lagere school 
Dhr.G. Nijkamp Fotoalbum Rabobank 
Lemele   Boekje OudHollandse Markten. 
Dhr. Tuin.  Dosiermap met stukken Onderling Ziekenfonds afd. Dalfsen O.L.M. 
 
Alle schenkers hartelijk dank.                                                                                                                                                                                                                                                     
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