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Bestuur 
De Historische Kring Dalfsen (HKD) is een vereniging met meer dan 1000 leden en heeft 
daarnaast tientallen sponsoren. 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. 
 
De missie van de HKD is, samengevat, het uitdragen van de historie van Dalfsen, 
Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen. Daarvoor doen wij onderzoek, verzamelen 
materiaal, digitaliseren en archiveren dat. De resultaten brengen wij naar buiten door ons 
blad, door bijeenkomsten en via de site en facebook. Bovendien ook door het 
beantwoorden van heel veel vragen van burgers en door het verschaffen van materiaal en 
informatie aan allerlei mensen en organisaties. 
 
Een belangrijk aspect van ons werk in 2019 betrof de participatie in het DNA-project van de 
gemeente Dalfsen. Daarbij trokken wij samen in goede harmonie op met  Ni’jluusn van 
Vrogger en met de gemeente, die heel veel activiteiten financierde. Dat mag nadrukkelijk 
vermeld worden. 
 
Het definitieve advies van het Gelders Erfgoed (een DNA-onderdeel), over de metalen 
voorwerpen die in ons archief liggen opgeslagen, is binnen. Met name onze werkgroep 
Documentatie ’39-’45 kan ermee aan de slag. Allemaal met de bedoeling om de 
waardevolle zaken die in ons bezit zijn, voor de toekomstige generaties te behouden en te 
waarborgen.  
 
Het adviestraject van het Gelders Erfgoed over de opslag van onze papieren, boeken, 
foto’s, kaarten en tekeningen is eveneens afgerond. Wij gaan nu een plan maken over hoe 
en welke opslag wij duurzamer moeten maken en wat wij wel/niet willen bewaren. Dat wordt 
ongetwijfeld een behoorlijke klus. 
Daarbij helpt dat de criteria die wij gaan hanteren, omtrent de vraag wat wij wel of niet willen 
bewaren, helder in kaart hebben gebracht en dit met de werkgroepen hebben besproken. 
Dat zal dus ook leiden tot het afstoten van zaken. 
Van april tot in het najaar was 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 werd in april een nog grotere tentoonstelling over bedrijvigheid in de 
gemeente Dalfsen geopend. De schilderscollectie van Ep Meesters maakte daar deel van 
uit. 
 
 
 
 
Op DNA-gebied zijn grote vorderingen gemaakt met de verbeeldingen voor Hoonhorst en 
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Op DNA-gebied zijn grote vorderingen gemaakt met de verbeeldingen voor Hoonhorst 
en Oudleusen. Vorderingen, die vooral tot stand komen door inspanningen van een 
paar zeer actieve HKD-leden. Het gaat om het uitdrukken, het verbeelden van een 
kern van de geschiedenis van beide dorpen. In Oudleusen werd de oude naam van de 
boerderij van Wim van Lenthe in ere hersteld. Als eerste van een hele reeks. Ook 
komt er d.m.v. een marketafel en een film nog meer moois uit Oudleusen aan. 
Hoonhorst  is volop bezig met het realiseren van de schuilhut, dit komt in 2020 
uitgebreid aan bod. De HKD heeft in de totstandkoming van die verbeeldingen een 
spilfunctie. De werkgroepen voor Lemelerveld (haantje de voorste met een 
brugopbouw in 2018), Oudleusen en kern Dalfsen vervullen een geweldige rol in dit 
hele DNA-gebeuren. Dat bleek ook bij het realiseren van de verbeelding voor Dalfsen: 
de Vechtzomp. Onder de bezielende leiding van de stichting en met name door de 
initiatiefnemers Henk Nap en Jan Laarman is Dalfsen er in geslaagd haar historische 
rol als schippersdorp schitterend te verbeelden. Zaterdag 17 augustus was het dan 
zover: de Vechtzomp werd te water gelaten en gedoopt door onze burgemeester. De 
meer dan 40 HKD gidsen/verhalenvertellers, die beurtelings op een vaart meegaan, 
zijn opgeleid. Ze zijn voorzien van een prachtige verhalenbundel en op de zomp 
herkenbaar aan een blauw vest.  
In het najaar is “Het verhaal van Dalfsen” gelanceerd. Het slaat op het grondgebied 
van de hele gemeente. Geschreven en op onnavolgbare wijze op diverse podia 
gepresenteerd door Stan Fritschy. Aan de HKD is een belangrijke rol toebedeeld door 
het uitrollen van het verhaal. Dat past ook goed bij onze missie: het uitdragen van 
geschiedenis. 
De historische avond en de dialectavond zijn daar ook een onderdeel van en zij 
trokken zeer veel belangstelling. Dat kan ook gezegd worden van de afleveringen van 
ons blad Rondom Dalfsen. Dat zijn toch allemaal mooie voorbeelden van het uitdragen 
van de historie van Dalfsen. En heeft u de reportage op Vechtdal TV gezien over de 
schilderscollectie van Ep Meesters? 
 
Onze webmaster, Dorine Dijkstra heeft zich ingespannen om een eenduidig logo van 
de HKD tot stand te brengen, zodat altijd hetzelfde blauw en hetzelfde 
Mercuriusbeeldmerk op de HKD-uitingen te vinden is.  
 
Nog 2 hoogtepunten: de uitreiking van een Zilveren Anjer aan Ab Goutbeek en de Open 
dag. In mei vertrok een bus vol mensen uit Dalfsen naar het Koninklijk paleis in 
Amsterdam om de uitreiking van een Zilveren Anjer door prinses Beatrix aan ons erelid 
Ab Goutbeek bij te wonen. Een buitengewone ervaring en een zeer verdiend eerbetoon 
aan Ab. 
 

  
 
Uitreiking van de Zilveren Anjer aan Dhr. Ab Goutbeek 
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Op zaterdag 28 december werden de deuren van ons Historisch centrum Ab Goutbeek 
in de Trefkoele+ van 10.00-16.00 uur opengezet. Op deze manier gaven we alle 
inwoners van ons gebied de gelegenheid de voor ons relevante zaken in te brengen 
en om kennis te nemen van onze activiteiten. De werkgroepen konden zich 
presenteren. Het was een groot succes. De gehele dag wemelde het van de 
bezoekers.  
 
De HKD in 2020 
Er staan ons weer diverse uitdagingen te wachten. Dit jaar is er al hard gewerkt aan 
de voorbereiding van het vieren van 75 jaar bevrijding. Het WO2 Café werd 
georganiseerd in samenwerking met het HCO, RTV Oost en de bibliotheek. Bedoeld 
om er persoonlijke verhalen aan te horen, op te nemen en voorwerpen te verzamelen 
over die oorlog. 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. In alle kernen zullen er 
activiteiten zijn en als hoeder van de geschiedenis heeft de HKD een spilfunctie.                                                                                                              
De RD van april zal geheel gewijd worden aan de oorlog en de bevrijding. Er zullen 
een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd. In de loop van het voorjaar wordt 
het definitieve programma bekend. 
Veel aandacht zal in 2020 besteed moeten worden aan het op peil houden/brengen 
van de bezetting van onze werkgroepen om het werk uit te kunnen blijven uitvoeren. 
Ook het maken van een collectieplan staat op de agenda. 

 
 Historische avond in de Overkant 

 

 
 
                                               Kennismaking met Burgemeester Erica van Lenthe 
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Activiteitencommissie  
 
In het afgelopen jaar 2019 is de commissie negen keer bijeen geweest. 
De eerste activiteit was de vrijwilligersmiddag, altijd een gezellig gebeuren en goed om 
de onderlinge band te verstevigen. 
In februari volgde de Historisch Avond met een, zoals altijd uitverkochte zaal, en met 
o.a. een bijdrage van verhalenverteller Stan Fritschy. 
Op de Damitobeurs in april heeft de Historische Kring acte de presence gegeven met 
een prachtige stand samen met de Stichting Vechtezomp. Er was goede belangstelling 
en het levert altijd enkele nieuwe leden op.  
De voor mei geplande excursie naar Gramsbergen en het Bronzezeithof in Uelsen kon 
door omstandigheden niet doorgaan, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt op 28 
september met 25 enthousiaste deelnemers.  
Het idee om als bedankje een avond voor onze sponsoren te organiseren sloeg 
helaas niet aan, er was te weinig belangstelling voor.  
Op Open Monumentendag waren we weer 
present in het koetshuis van kasteel 
Rechteren. Henk van der Beeke heeft heel 
veel tijd gestoken in het samenstellen van 
een handboek voor de gidsen op de 
Vechtzomp. Het resultaat mocht er dan ook 
zijn. 
Op het moment van schrijven van dit 
verslag is de commissie druk met de 
organisatie van de open dag op 28 
december.  
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de 
commissie verblijd is met twee nieuwe leden, 
te weten Eefke Eggens en Dinie van Balen. 
Er wordt inmiddels al weer druk gewerkt aan nieuwe activiteiten voor 2020. 
 
Wij blijven graag op de hoogte van activiteiten die door werkgroepen georganiseerd 
worden.   
Geef deze s.v.p. door via ons mailadres: activiteiten@historischekringdalfsen.nl 
 

    
   Aankomst van de Vechtzomp in Dalfsen 

 

 

mailto:activiteiten@historischekringdalfsen.nl
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Werkgroep Archeologie 
 
De werkgroep bestaat nu circa drie jaar en in 2019 zijn er interessante ontwikkelingen 
en bijeenkomsten geweest. Zo heeft Bert Terlouw, amateurarcheoloog en historicus uit 
Raalte, een erg interessante lezing over bijzondere vondsten in Salland gehouden. 
Ook heeft de werkgroep in maart een bezoek gebracht aan de gemeente Zwolle. 
Stadsarcheoloog Michael Klomp heeft een toelichting in het Zwols depot gegeven en 
aansluitend een rondleiding verzorgd door de oude stad Zwolle.  
Tevens is met de heer Klomp de gezamenlijk 
wens uitgesproken om met de gemeenten 
Zwolle en Dalfsen op het gebied van 
archeologie samen te gaan werken.  
Op bestuurlijk niveau is inmiddels met beide 
gemeenten overleg geweest waarbij wederzijds 
de intentie en het belang ervan benoemd is.  
 
Een aantal leden van de werkgroep krijgen 
inmiddels een cursus archeologie, wat inhoudt 
dat gevonden voorwerpen schoongemaakt, 
gerestaureerd, geregistreerd en beschreven 
worden.  
Het achterliggende doel van de cursus is 
uiteindelijk om met het gevonden materiaal uit 
Dalfsen aan de slag te gaan. In de afgelopen 
decennia is in Dalfsen veel materiaal gevonden 
zoals bijvoorbeeld bij de vindplaats kasteel 
Gerner en bij het bouwrijp maken van de woonwijk Oosterdalfsen. Dit materiaal ligt 
momenteel in het depot te Deventer en is nooit volledig gerestaureerd en beschreven. 
Dit is een mooie uitdaging voor de werkgroep. Voor 2020 zal de werkgroep ook onder 
begeleiding van de Zwolse archeologen in het veld onderzoek gaan verrichten, waarbij 
door de werkgroepleden steeds meer kennis opgedaan wordt. 
 
 

 Coördinatieteam 
 
Het coördinatieteam is in de loop van 2018 onbemand geworden. Het bestuur 
heeft zich hierover gebogen en is tot het besluit gekomen dat het 
coördinatieteam een onderdeel van het bestuur dient te zijn. Het bestuur is op 
zoek naar een bestuurslid, die als taak zal hebben de contacten te onderhouden 
met de werkgroepen en de terugkoppeling hiervan naar het bestuur. In 2020 zal 
het coördinatieteam t.a.v. de secretariële taken weer opgepakt worden. 
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Werkgroep Boerderij- en Veldnamenonderzoek    
  
Ook in 2019 zijn door de werkgroep vorderingen gemaakt met het historische 
onderzoek van de boerderijen in en rondom Dalfsen. Door een abonnement op de 
online tool van het Kadaster zijn de gegevens voor het kadastraal onderzoek 
eenvoudiger en toegankelijker gemaakt. Ook zijn bezoeken bij verschillende 
boerderijen afgelegd en is verslag gemaakt van gesprekken met oude bewoners. Dit 
levert mooie verhalen op. Ondanks de vorderingen blijft er nog veel uitzoekwerk over 
en zal dit ook in 2020 weer volop voortgezet worden.  
 
De werkgroep is ook gestart met het 
uitzoeken van de markegrenzen van 
de gemeente Dalfsen. De gemeente 
kende 7 marken in de periode van 
circa 1420 tot en met 1850. Dit waren 
o.a. de voorlopers van de gemeente 
Dalfsen. Het betreft de volgende 
marken; ten noorden van de Vecht 
lagen de marken Roosengaarden en 
(Oud)Leusen en ten zuiden van de 
Vechte lagen de marken Emmen, 
Lenthe, Rechteren-Millingen, Hessum 
en Dalmsholte ten zuiden van de 
Vecht. Hierbij worden de marken op oude kaarten weer inzichtelijk gemaakt en wordt 
er ook in het veld gezocht naar nog bestaande herkenningspunten. Door verschillende 
ruilverkavelingen is veel verloren gegaan omdat het geen waarde had maar gelukkig is 
er ook nog voldoende terug te vinden. Samen met de reeds eerder in kaart gebrachte 
veldnamen vormt het weer vastleggen van de oude markegrenzen een waardevolle 
aanvulling op de historie van de gemeente Dalfsen. 
 

Werkgroep Documentatie ‘39-‘45 
 
Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het volgende: 
- onderzoek werkkamp De Vecht 
- verslagen maken aan de hand van eerder gemaakte interviews door Jan Sievers  en    
Wim Jacobs     
- voorbereidingen 75 jaar bevrijding 
- voorbereiden en inrichten open dag 
- opname interview dhr.  Van de Vegte  
- vervolgen onderzoek onderduikers Mataram en de Grote Weert 
- overleggen gemeente inzake informatie punten bij plekken vliegtuigcrashes. 

 

    WOII café 
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Werkgroep Digitalisering 
 

In 2019 zijn 4 leden van de werkgroep gestopt met hun werkzaamheden en hebben 
we 1 nieuwe medewerkster mogen begroeten. Eén van de mensen die de groep 
verliet was Gert Klomp. Gert was de kartrekker vanaf de oprichting in 1999. Hij is 20 
jaar de coördinator geweest van deze groep. Onder zijn leiding zijn bij de werkgroepen 
vele digitaliseringprojecten gestart en is de techniek gegroeid van 1 computer naar 
een heel netwerk met vele computers, scanners, printer en een NAS voor de 
gezamenlijke opslag. Verder hebben de werkgroepleden gedurende het jaar bij 
diverse andere werkgroepen fysieke ondersteuning geleverd. Tijdens de 
zomervakantie hebben we de inlogprocedure gewijzigd. Er moet nu ingelogd worden 
per werkgroep waardoor het verkeerd wegschrijven naar andere werkgroepen niet 
meer mogelijk is. De aanpassing van de inlogprocedure was een hele aanslag op 
enkele leden van de werkgroep. Voor de leden van de andere werkgroepen was het in 
het begin even wennen, maar na enige tijd kan iedereen er goed mee omgaan. Verder 
is de werkgroep Digitalisering nou betrokken geweest met de wetgeving omtrent de 
“AVG” welke 23 mei 2019 is ingegaan en met name het beeld- en portretrecht. Als 
laatste nog enkele feiten over Facebook en de Website. 
Facebook (@hkdalfsen) heeft op dit moment (5 dec.) 881 volgers. 
De website (www.ouddalfsen.nl) is tot nu toe in 2019 (5 dec.) 16127 keer bekeken. 

 
 
 

Werkgroep Documentatie Dalfsen 
 
De werkgroep Documentatie Dalfsen bestaat nu uit vier personen. Met digitale hulp van 
Herman Nijeboer. Deze werkgroep is iedere dinsdagmorgen aanwezig en samen met de 
fotowerkgroep om de week op de woensdagmorgen aanwezig. 
    
Door deze werkgroep wordt alles betreffende Dalfsen verzameld, gerubriceerd en 
gecatalogiseerd. 
Het zijn met name tijdschriften van andere verenigingen, notulenboeken, kasboeken, 
aantekenboeken, jaarverslagen, aktes, familieregisters, dichtbundels en zakenarchieven 
van personen, verenigingen, instellingen en bedrijven. 
Ook de Dalfser Courant en de Marskramer ontvangen we nu digitaal. Alle aanwezige 
voorgaande jaargangen blijven in het archief bewaard, maar besloten is om deze vanaf nu 
niet meer te bewaren. 
De berichten in de Stentor aangaande Dalfsen worden door Maria Claassen digitaal op 
geslagen. 
Ook zullen alle berichtenknipsels over Dalfsen, 
die in het verleden de werkgroep 
Krantenarchief verzameld en opgeplakt heeft, 
in de hangmappen van Dalfsen Documentatie 
opgeborgen worden. Verder worden de dia’s, 
schilderijen, litho’s, grote foto’s, tekeningen, 
negatieven, films videobanden, CD roms, 
Dvd’s. enz. enz. verzameld en gedigitaliseerd. 
 
 
 

Stand op de Damitobeurs 
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Ook de kaarten worden geselecteerd op type, jaartal en schaal en daarna in mappen 
opgeborgen in de kaartenkast. Deze zijn nu door Herman Nijeboer van een nummer en 
een letter voorzien en kunnen in de excellijst van zijn hand op de Balie geraadpleegd 
worden. 
 
Door de toestroom van materiaal o.a. winkeladministraties, tijdschriften enz. is er de 
komende tijd voldoende stof waarmee we bezig kunnen zijn. 
De bibliotheek heeft op dit moment een omvang van ruim 2000 boeken. 
Ook van leden van de vereniging konden wij verschillende boeken in ontvangst nemen. 
Het zijn voor een groot deel boeken over geschiedenis van de regio, genealogie, 
fotoboeken, dialect, boerenleven, archieven, landbouwgeschiedenis, buitenplaatsen enz. 
Deze zijn genummerd en onder trefwoord digitaal opgeslagen, zodat deze voor een ieder 
gemakkelijk toegankelijk zijn.  
Ook is de totale boekenlijst nu op de site in te zien. 
Verder zijn er weer diverse documenten en ordners binnen gekomen, zie de voorgaande 
Bulletins.  

 De Dalfser Courant staat op microfiches in het archief. 

 Originele exemplaren van de Vechtdal Centraal in het archief. 
 
In de map Balie op de computer: 

 De Boekenlijst staat in de map Boeken op de Balie computer 

 Documenten van de werkgroep zijn nog niet gedigitaliseerd. 

 De bestaande rubriekenlijst moet nog worden geactualiseerd. 

 Documenten over Dalfsen en bedrijven komen in het archief van de werkgroep 
Documentatie Dalfsen. 

 Documenten over personen komen in het Familiearchief van de werkgroep 
Genealogie 

 
Alle in de hangmappen opgeborgen materialen zijn nu gesplitst. 
Alles wat geen boek of een krantenknipsel is wordt onder een aparte nummerreeks 
opgeslagen en van een trefwoord en een omslag voorzien, 
Bij dit nummer wordt ook de kast of lade vermeld. 
Terwijl de krantenknipsels onder trefwoord voorlopig in de hangmappen worden 
opgeborgen. 
Dit alles is via Excel te raadplegen. 
Ook zijn alle periodieken van een dertigtal historische verenigingen uit Overijssel 
in cassettes opgeborgen en in te zien. 
 

 
 
 

RABO - bank clubactie  
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Werkgroep Foto- en beeldmateriaal 
 
De werkgroep bestond in het afgelopen jaar uit 23 vrijwilligers. Deze hebben zich weer 
met veel enthousiasme ingezet voor de Historische Kring Dalfsen. Een welkome 
versterking van de werkgroep is dat Gerard Haarman daarvan nu ook deel uitmaakt. 
Met name van zijn technische kennis wordt dankbaar gebruik gemaakt.  Vooral het 
scannen van de diverse bestanden vraagt nog steeds veel aandacht. Een punt dat 
zeker moet worden genoemd is het feit dat werkgroeplid Rix Pasman inmiddels 25 jaar 
actief is voor de werkgroep. Zij heeft zich met name ingezet voor het rubriceren van 
school- en familiefoto’s. De hoofdmoot ligt hierbij uiteraard op de foto’s, die nog 
regelmatig worden ingeleverd. Recent zijn nog een drietal dozen via Ab Goutbeek 
aangeleverd. Deze foto’s zijn afkomstig van de heren Teusink en Hoekstra. Zij hebben 
zich met name bezig gehouden met het maken van foto’s in het buitengebied van 
Dalfsen. De foto’s zijn van uitstekende kwaliteit. 
De inmiddels bekende “dinsdagmorgengroep” is nog steeds heel enthousiast met het 
bespreken en beoordelen van de reeds gescande bestanden om deze te voorzien van 
de namen van de persoon/personen op de foto’s en de historische gegevens. Na deze 
controle kunnen de foto’s te zijner tijd weer geplaatst worden op de website van “Mijn 
Stad mijn Dorp”. 
Gelukkig wordt nog steeds door diverse verenigingen, middenstanders en particulieren 
een beroep op de Historische Kring gedaan voor het beschikbaar stellen van 
fotomateriaal in verband met het vieren van een jubileum. Ook wordt regelmatig 
geïnformeerd naar foto’s, die betrekking hebben op de bezetting in de jaren 1940-
1945 en de bevrijding op 13 april 1945 en van de diverse herdenkingen van de 

bevrijding. 
 
Excursie naar Hardenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een vast onderdeel is het 3-maal per jaar presenteren van foto’s in het 
ouderencentrum “Rosengaerde”. Deze hebben plaatsgevonden in april, september en 
november. Nog steeds geeft dit veel voldoening hetgeen is op te maken door de 
reacties van de aanwezigen. Er is nog voldoende materiaal aanwezig om dit te kunnen 
blijven verzorgen. Alie Nijland, Gerard Haarman en Jan Rosink die dit verzorgen 
beleven hieraan ook veel plezier. 
Naast het scannen van foto’s is ook gestart met het scannen van uitgaven over 
Dalfsen, waarin de historie met daarin foto’s met de daarbij horende tekst zichtbaar 
wordt gemaakt voor een breed publiek. 
Uit bovenstaande blijkt dat de vrijwilligers van de werkgroep weer zeer actief bezig zijn 
geweest om een stuk historie van Dalfsen vast te leggen.  Een woord van dank is 
hiervoor op zijn plaats. 
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Werkgroep Genealogie  
 

De werkgroep genealogie heeft zich in 2019 bezig gehouden met de laatste gedeeltes 
van het Dalfser Bevolkingsregister te digitaliseren. Ook werd er weer gewerkt aan het 
koppelen van Dalfser huisnummers tussen 1812 en 1910 aan hoofdbewoners van de 
diverse huizen en boerderijen. Via deze huisnummerbestanden is per wijk te zien wie 
in welk jaar in welk huis woonde, en dit in blokken van ca.10 jaar gezien de 
regelmatige nummerwijzigingen. De huisnummerbestanden zijn volop in bewerking en 
zijn waarschijnlijk in 2022 gereed. 
Verder werd weer een aantal bezoekers aan ons centrum geholpen bij het vinden van 
hun familiegegevens, hetgeen ook deels via onze website en e-mail verkeer verliep.  
Het verzamelen en digitaliseren van familieberichten wordt regelmatig uitgebreid. 

 
Historische werkgroep Hoonhorst 
 
HOONHORST 250 JAAR 
In 2020 zal Hoonhorst haar 250 jarig bestaan vieren. Met de werkgroep Historisch 
Behoud van Hoonhorst 250 is veel overleg gevoerd. Er zijn een aantal mooie plannen 
op tafel gekomen. Ook de opening van de schuilhut op de hoek 
Molenweg/Koelmanstraat zal in dit jaar plaatsvinden. Een andere activiteit is de 
historische dag op 16 mei 2020. De bewoners van Hoonhorst zullen op deze dag de 
geschiedenis van het dorp uitbeelden. Voor informatie is het afgelopen jaar een groot 
beroep gedaan op onze werkgroep. 
 
BOUW SCHUILHUT 
In oktober is begonnen met de bouw van de schuilhut op de hoek 
Koelmanstraat/Molenhoekweg, de plaats waar vroeger oude handelswegen elkaar 
kruisten. De schuilhut valt onder het plan DNA-Dalfsen. In de schuilhut komt informatie 
te hangen over de ‘oude Twentseweg’, de weg van Kampen naar Osnabrück (thans 
Molenhoekweg) en de ‘Koningsweg’ (thans Koelmanstraat) die het hof ‘de Ierthe’ 
verbond met het klooster in  Essen in Duitsland. De opening van deze schuilhut valt 
ook in het historische jaar. De werkgroep is samen met Hoonhorst 250 bezig om 
invulling te geven aan deze opening, waarbij vooral de jeugd betrokken wordt. 
 
TENTOONSTELLING ‘BEDRIJVIGHEID’ 
In het Anjerpunt is er in het kader van het DNA-project ‘bedrijvigheid’ een vitrine 
ingericht over de molen van Fakkert. 
 
BOERDERIJONDERZOEK 
De informatieavond over de boerderijnamen in Oudleusen is bezocht. In Hoonhorst 
bestaat ook nog de wens dit te realiseren. Helaas is door de drukke activiteiten 
rondom 250 jaar Hoonhorst nog geen vooruitgang geboekt. Het uitzoeken van de 
geschiedenis van de grote hoeveelheid boerderijen in 
Hoonhorst/Emmen/Marshoek/Lenthe kost erg veel tijd. 
Wim Schrijver heeft de werkgroep verlaten i.v.m. zijn gezondheid. 
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Historische werkgroep Lemelerveld 
 
De Historische Werkgroep Lemelerveld (HWL) telt 5 leden, 1 dame en 4 heren. Lies te 
Kiefte, Henk Huisman, Hans Vlietstra, Harrie Hagedoorn en Rien de Greef. We komen 
op afspraak bij elkaar, voornamelijk in de periode september-maart. 
 

Doelstelling: 
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. 
Dat doen we met onze 
Facebookpagina Histo Lemelerveld. 

Op YouTube, MSMD en Dalfsennet plaatsen we onze digitale plakboeken en 
verhalen. 

Ook dit jaar deden we actief mee aan het project DNA van Dalfsen. 
Verder bereiden we ons voor op 2020: 75 jaar Bevrijding. 
Planning 2020: voortzetting lopende activiteiten    

 
Historische werkgroep Oudleusen 
 
Onze werkgroep bestaat momenteel uit 3 leden. 
We houden ons bezig met de geschiedenis van Oudleusen in brede zin maar dit jaar 
voornamelijk met het DNA van Oudleusen . 
 
Het project “Naam op de Gevel” is afgerond. Er zijn zo’n dertig borden op de gevel of 
aan de weg geplaatst. Zo zijn de oude erfnamen weer mooi in beeld gekomen in het 
buitengebied. Het vele werk dat al gedaan is aangaande het Boerderij- en 
Veldnamenonderzoek van Oudleusen door Frank van Pijkeren en Wim van Lenthe 
sluit hier mooi op aan. Er is verder gewerkt aan de marketafel. Daar komt een oude 
kaart van Oudleusen op waarop de oude erven zijn te zien. Deze tafel komt op het 
dorpsplein van Oudleusen. Voor de film/documentaire over de agrarische 
geschiedenis van Oudleusen zijn we nog druk bezig met het script en de planning.     
 
In het dorpsblad “De Vechtanjer” verschenen geregeld korte artikelen over de historie 
van Oudleusen. We waren regelmatig in vergadering over het DNA van Dalfsen en wat 
voor ons het DNA van Oudleusen is. Dit is voor onze kleine werkgroep een hele klus. 
We hopen onze plannen in 2020 af te ronden. 
Graag willen we meer bezig zijn met het beheren en inbrengen van de oude foto's in 
het systeem in het HC. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe 
werkgroepleden. 
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Redactie Rondom Dalfsen 
 
Eigenlijk hoeft de redactie geen terugblik te geven op het afgelopen jaar. Immers de 
resultaten van de inspanningen zijn zoals altijd drie afleveringen van ons blad. In 2019 
de nummers 95, 96 en 97.  
Weer een gevarieerde hoeveelheid artikelen over de geschiedenis van mensen, zaken 
en ontwikkelingen in ons werkgebied. Illustraties zijn daarbij heel belangrijk. Daar gaan 
wij in 2020 mee door. Dan bereiken wij ook nummer 100. Maar eerst nummer 98. Dat 
zal in zijn geheel gewijd worden aan oorlog en bevrijding. In april 1945 zijn wij bevrijd, 
in 2020 alweer 75 jaar geleden.  
Opvallend in 2019 was dat er geen gebrek was aan artikelen. De redactie hoopt dat 
deze trend zich in 2020 en verder doorzet.  

 
Open Monumentendag commissie              
              

Zaterdag 14 september was weer de landelijke Open Monumentendag. Dit jaar met 
als thema “Plekken van plezier”. Tegenwoordig kan men overal terecht voor feesten 
en plezier. Maar ook in vroegere tijden konden ze feesten en waren er plekken waar je 
met plezier naar toe ging om elkaar te ontmoeten en/of gewoon om bij te praten. 
De Historische Kring Dalfsen heeft ook dit jaar weer veel eigenaren of beheerders van 
monumenten bereid gevonden mee te werken aan deze bijzondere dag. Met zijn allen 
zorgden zij ervoor dat er veel te zien was. Tevens kon men genieten van optredens, 
proeverijen. Ook kon men een kijkje nemen bij de monumenten en musea, waar je 
anders niet zo snel naar binnen loopt. 
Zo kon u op Kasteel Rechteren, in het koetshuis, weer genieten van een mooie foto-
expositie met de beelden die overal in en rondom het Kasteel staan. Hier werd dan 
ook weer volop gebruik van gemaakt.    
Ook in de Grote kerk, de Cyriacus kerk en in de Synagoge was weer van alles te zien. 
Nieuw was dit jaar de Vechtzomp. Op 17 augustus officieel te water gelaten. Tijdens 
Proef Dalfsen kon men zelf “proeven” van de Vechtzomp. Er kon gratis een korte 
vaartocht gemaakt worden. Hier was erg veel animo voor. De zomp voer ieder half uur 
een stukje de Vecht op. Er stond steeds opnieuw een rij mensen te wachten voor de 
volgende afvaart.  
De kernen die dit jaar extra aandacht kregen waren Ankum en Oudleusen. Via een 
mooie fietsroute kwam men langs allerlei bezienswaardigheden zoals het mooie 
museum van Spijkerman en het Saab museum. 
Vanwege het mooie weer waren er veel mensen op pad om al deze mooie dingen te 
bekijken en te proeven. Het was dus weer een schitterende dag voor Dalfsen. 

 

    
Expositie HKD op kasteel 
Rechteren 
 

 
 
 

 
 

 


