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Van de voorzitter 
 
Het zijn bijzondere tijden. Ik zat mij onlangs af te vragen hoe onze kinderen over pakweg 
twintig jaar op 2020 zullen terugkijken. Zal iedereen zich dan de coronapandemie nog scherp 
herinneren? De mensen die geliefden hebben verloren aan corona zeker wel. Degenen die 
corona in hun gezin hebben meegemaakt (daar kan ik over meepraten) ook wel. Zij die hun 
baan of bedrijf zijn kwijtgeraakt, vergeten dat ook niet. En zij die nergens last van hebben 
gehad dan? Als er begin volgend jaar een goed werkend vaccin komt, vervaagt de herinnering 
wellicht sneller dan wij nu denken. 
Voor onze vereniging betekent de huidige crisis heel veel. Bijeenkomsten van werkgroepen 
kunnen dit jaar niet meer plaatsvinden. Eind december komt daar een nieuw bericht over.  
U bent ook gewend dat in de Rondom Dalfsen van december de uitnodiging en de agenda 
voor de jaarvergadering is bijgesloten. Die ontbreken nu omdat de jaarvergadering niet eind 
januari, maar 26 april 2021 gepland staat. Uiteraard kan dat alleen doorgaan als de situatie 
m.b.t. corona dat toelaat.  
Dan moeten de gebruikelijke zaken als jaarverslag, financieel jaarverslag 2020, begroting 
2021, contributie vaststelling, kascommissie en bestuursverkiezing aan de orde komen. Over 
dat laatste punt zij alvast meegedeeld, dat ons erelid Ab Goutbeek heeft meegedeeld dat hij 
zijn bestuurslidmaatschap niet zal verlengen. Daar hebben wij natuurlijk begrip voor, maar 
tegelijkertijd is het om heel veel redenen jammer. Hij is ons boegbeeld, onze professor en ons 
erelid, zeg maar ons historisch geweten.  
In de afgelopen maanden is er ondanks alles toch veel gebeurd. Onder veel belangstelling van 
de media is in Millingen een Duits oorlogsvliegtuig opgegraven. Onze werkgroep 
Documentatie 1939 – 1945 was daar intensief bij betrokken. Er zijn veel foto’s gemaakt (o.m. 
door Carolien Prins) en er is goed samengewerkt met de gemeente Dalfsen, met wie 
beeldmateriaal kon worden uitgewisseld. 
De DNA verbeelding in Oudleusen is met name door forse inspanningen van onze werkgroep 
Oudleusen bijna afgerond met de plaatsing van een zogenaamde marketafel (gaat die zien!) 
en een film.  
Met Ni’jluusn van Vrogger (NvV) en de gemeente worden intensieve besprekingen gevoerd 
over meer samenwerking op een aantal vlakken. Eén ervan is het gezamenlijke beheer van de 
website DNA van Dalfsen. Dat is een website met 50 verhalen (in beeld en geluid) en wandel- 
en fietsroutes waarmee langs digitale weg de historie van de hele gemeente Dalfsen 
aanschouwelijk wordt gemaakt. Ik hoop dat de site dit jaar nog in de lucht komt. Voor het 
gezamenlijke beheer hebben HKD en NvV een stichting opgericht. Die wil ook gaan fungeren 
als katalysator voor verdere samenwerking. Een ander punt daarbij is het overschakelen naar 
een nieuw collectiebeheerssysteem. Daar leren wij van de ervaringen die NvV ermee heeft 
opgedaan. Alle collecties/verzamelingen e.t.c. van de HKD zullen daarin ondergebracht (gaan) 
worden. Dat is geen korte-termijn-werk. 
Met het bestuur van de Trefkoele+ zijn wij in gesprek over meer openheid van ons centrum 
(meer glas bijvoorbeeld), zodat wij beter kunnen tonen wat wij doen en ook meer gastvrijheid 
uitstralen. 
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Tenslotte: wij mogen onszelf feliciteren met twee heuglijke feiten: de Rabo Clubsupport actie, 
die ons het geweldige bedrag van ruim € 2.000 heeft opgeleverd (waarvoor allemaal heel 
hartelijk dank!!!) én het honderdste nummer van Rondom Dalfsen. Een mijlpaal van ons blad 
dat dé schakel vormt tussen alle leden. Het is volgeschreven vanaf nummer 1 door actieve 
leden die zich verdiepen in de geschiedenis van ons mooie gebied en dat opschrijven. Henk 
van der Beeke heeft laten weten dat dit zijn laatste nummer als fotoredacteur is. Maar hij doet 
meer, veel meer. Lees zijn portret in dit blad en dan weet u waarom hij zo waardevol is voor 
de HKD. 
 

 

Bedankt voor uw steun 
 

Het bestuur van de Historische Kring Dalfsen wil hierbij iedereen bedanken, die tijdens de 

Rabo Clubsupport actie 2020 op de HKD hun stem hebben uitgebracht. 

Dit heeft geresulteerd in het fantastische bedrag van € 2.030,60. Dit zal voor een groot 

deel worden besteed aan het duurzaam opslaan van uniek fotomateriaal. Hartelijk dank 

hiervoor. Bestuur Historische Kring Dalfsen. 

 

 

Verhuisbericht: 
 
Anton Peters is een begrip voor alle HVD’ers, vrijwel iedereen binnen onze vereniging heeft of 
had wel met hem te maken. Dit gaat voorlopig ook nog wel door, maar nu vanaf zijn nieuwe  
Woonlocatie. Per 01-01-2021 gaat Anton Peters na 61 jaar gewoond te hebben in de 
Westerstraat verhuizen naar: 
Ruitenborghstraat 2a-13 7721 BD Dalfsen (Locatie Pniël)  
 
 
Boerderij en veldnamen 
 
Het Boerderij- en veldnamenonderzoek.  
Waar het boerderij- en veldnamenonderzoek al niet goed voor is. 
In Oudleusen is in het kader van de DNA-verbeeldingen gekozen voor de agrarische 
geschiedenis.  
Er is uitgegaan van 3 deelprojecten: 
1. Er is een film gemaakt over die geschiedenis.  
2. Boerderijnaamborden op de gevel of bij de inrit.  
3. En voor een z.g. Marketafel, die in de bebouwde kom van Oudleusen wordt geplaatst. 
Het boerderij- en veldnamenonderzoek heeft daar veel informatie over gegeven. 
Wanneer je in Oudleusen dergelijke naamborden ziet, komen verschillende veldnamen in 
beeld. 
Zoals ’t Elzenbroek, De Kampen, Het Kleine Veen en andere. 
Er is een fietstocht uitgezet die langs alle borden voert. 
Wanneer de nieuwe site van de HKD klaar is, is deze fietstocht te downloaden.  
Wat de Marketafel betreft;  dat is een grote picknicktafel met daarop een kaart met een deel 
van de Marke Leusen uit het jaar 1851. Dat is het jaar waarin die Marke opgeheven is.  Alle 
toenmalige boerderijen zijn daarop te zien, vrijwel allemaal met een naam. De meeste namen 
komen uit het kadaster van 1832. 
Sommige echter van nog oudere datum, tot in de Middeleeuwen toe.  
Ook zijn een aantal huizen in de loop van de tijd gesloopt, waarvan enkele op geen kaart te 
vinden zijn.  
Het kadaster geeft duidelijk aan waar ze gestaan hebben en wanneer ze gesloopt zijn. 
Op de Marketafel is een aantal QR-codes aangebracht, waar meer achtergrondinformatie te 
vinden is over de namen, de geschiedenis van Oudleusen en een paar fragmenten uit de film. 
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Redactie: RD 
 

Dit is het laatste nummer waar Henk van der Beeke als lid van de redactie aan meewerkt. 
Vanaf 2004 was Henk  fotoredacteur en medevormgever van ons blad, een man met veel 
talenten. 
Een deel van zijn werk zal Jan Wesselink voor zijn rekening nemen. 
Ook Jolanda Roord zal af en toe bijdragen leveren. Eén en ander betekent wel meer werk 
voor Paulien Tempelman, als vormgever van ons blad. Wie een rol als fotoredacteur bij ons 
blad wel ziet zitten kan zich bij de redactie melden! 
Ook Dorothee Kostwinder heeft laten weten dat zij na het uitbrengen van deze Rondom 
Dalfsen de redactie verlaat. Wij danken haar voor haar mooie bijdragen. Zij wordt opgevolgd 
door Anny Scheperboer-Lohuis. 

 
 
Foto- en beeldmateriaal. 
 
Vanaf maart kwam de werkgroep niet meer bij elkaar in het Centrum. 
Dit wil echter niet zeggen dat ze niets heeft gedaan/uitgevoerd. 
Er zijn foto’s opgezocht voor de nieuwe makelaar in Dalfsen, vanwege een vraag over het 
blauwe schooltje in Dalfsen. 
Hier konden we na het nodige speurwerk een antwoord op geven. 
Er is naar aanleiding van deze vraag zelfs een situatietekening gemaakt met o.a. de 
verschillende scholen en benamingen. Dit betrof o.a.de christelijke kleuterschool Pukdalf. 
We zijn nu bezig voor ouderenzorg Rosengaerde, waar men graag herkenbare foto’s met 
beschrijving wil hebben om de ouderen bezig te houden. Dit verzoek houdt verband met het 
door Corona niet kunnen doorgaan van de gebruikelijke fotopresentaties. Deze worden 
normaal 3x per jaar verzorgd. 
Het mooiste verzoek staat hieronder. 
 
Succesvolle speurtocht naar zomerhuisje Mercurius. 
 
Op 17 augustus jl. kwam er een verzoek binnen bij de Historische Kring met de volgende 
tekst. 
"Beste Historische Kring Dalfsen, 
Misschien kunt u mij helpen met de identificatie van een zomerhuisje waar 
mijn ouders, mijn broers en ik in 1960 onze vakantie doorbrachten.  

Het was in Dalfsen op een park met vakantiehuisjes, 
en het (houten) huisje heette Mercurius. 
Bijgaand een foto van een huisje van hetzelfde type. 
Het park lag vlak bij een korenveld-akker, kan ik mij 
herinneren. 
Misschien weet u waar dit huisje gelegen was. Alvast 
mijn hartelijke dank voor uw reactie. 
Henk Vermande" 
 
De coördinator van de werkgroep Foto- en 
beeldmateriaal heeft een aantal campings bezocht 

t.w. De Stokte, Gerner en De Stuw en het park aan de Maneweg. Helaas allemaal zonder 
resultaat. 
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Een vrijwilliger bij Foto- en beeldmateriaal, kon zich foto’s van soortgelijke huisjes herinneren 
in ons fotoarchief. Hij heeft het fotoarchief ook thuis en ging aan het spitten in het enorme 
archief. 
Hij vond vier foto’s van soortgelijke huisjes in het Sterrenbos met namen als Waterman, Mars, 
Zuiderkruis en Orion, maar niet met de naam Mercurius. Deze huisjes gebouwd in 1957/1958 
hadden een Finse achtergrond en waren bouwpakketten.  
 
Het idee werd geopperd om contact op te nemen met de voormalig eigenaar van camping 
Starnbosch. Betrokkene werd benaderd en die verwees door naar zijn broer, die dicht in de 
buurt woont. Die is op onderzoek uitgegaan en het huisje Mercurius blijkt nog aanwezig– 
inmiddels enigszins verbouwd – met huisnummer Bosrandweg 31, achter in het bos. Hij wist 
nog veel informatie te geven en deze gegevens zijn doorgespeeld naar de heer Vermande. Er 
werd zelfs toegezegd dat de heer Vermande welkom is om het huisje met hem te bekijken.  
De heer Vermande antwoordde hierop dat hij van plan is met zijn broer naar Dalfsen te 
komen. Al met al best een uitgebreid onderzoek, gelet op de summiere informatie vooraf, 
maar met een tevreden afloop. 
 
 
Werkgroep 1939-1940  
 
Als werkgroep kregen (en hebben we nog) te maken met de volgende onderwerpen: 
-Berging ME 109 in Millingen. Contacten met de Gemeente, de bergers en een documentaire 
maker. Vastlegging van de informatie. 
-Correspondentie met zowel personen als instanties. Het gaat dan om verzoeken om 
informatie. 
-Bespreking met de Gemeente over Bevrijding Dalfsen 75 + 1, het vervolg van Dalfsen 75 jaar 
vrij, vanwege Corona. 
-Verlenging van onze wapenvergunningen. 

 
 
Ontvangen 
 
Via Wim van Emmen: Verzameling foto’s van Peter van Emmen. 
 
 

Rectificatie 
 
In het vorige bulletin heeft onder het kopje "Ontvangen" gestaan dat wij het archief van     
“Vrouwen van Nu” in ontvangst hebben genomen. Dat is niet juist. We hebben het archief 
van  de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging "Passage" afdeling Dalfsen ontvangen. 
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