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Bestuur 
Wat we allemaal weten was dat 2021 in veel opzichten niet veel anders was dan 

2020, jammer dat er ook dit jaar weer veel activiteiten geen doorgang konden 
vinden. 
Ook konden we met werkgroepen nauwelijks bijeenkomen in ons centrum. Veel 

vergaderingen vonden plaats via Zoom en Teams. De coronapandemie was voor 
iedereen en dus ook voor de HKD vervelend. Zoiets komt de continuïteit en het 

elan binnen de vereniging niet ten goede. 
Maar lang  niet alles en iedereen stond stil. 
De Rondom Dalfsen kwam wel drie keer uit. De site www.dnavandalfsen.nl is in 

de lucht en overgedragen aan de Stichting DNA van Dalfsen. Er staan mooie 
beelden, informatieve verhalen en voor alle kernen wandel- en fietsroutes op. 

Diverse vrijwilligers van de HKD en Ni’jluusn van Vrogger hebben eraan gewerkt, 
een paar zelfs heel veel. Ook andere deelprojecten van het DNA-project van de 

Gemeente Dalfsen en de beide historische verenigingen liepen dit jaar door, zoals 
de boerderijnaamborden actie in Hoonhorst, Dalfsen, Nieuwleusen en 
Lemelerveld. De film over de historie van Oudleusen ging in première. Zie ook de 

bijdragen van de werkgroepen hieronder. Onderdelen van de in 2020 opgegraven 
Messerschmitt zijn te zien in de etalage van het oude winkelpand van Fokkens. 

 
Het bestuur is bezig met onder meer een beleidsplan voor de komende vijf jaren. 
Daarin zal vooral aandacht zijn voor de vraag wat de voornaamste doelen zijn van 

de HKD en hoe wij deze door de inzet van alle in werkgroepen, commissies en in 
het bestuur actieve mensen kunnen bereiken. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar 

wel nodig om onze missie waar te maken. Maatregelen in organisatorische zin zijn 
bijvoorbeeld nodig om het collectieplan uit te kunnen voeren. Een plan daarvoor 
is uitgewerkt. Daarbij passend is ook het project waarmee 

de werkgroepen Foto en beeldmateriaal en Digitalisering druk bezig zijn: zo veel 
mogelijk foto’s op de beeldbank van het zogenaamde Zijpersysteem zetten. Een 

grote klus! 
Cruciaal bij alle activiteiten is de vraag of er voldoende actieve leden zijn om de 
gestelde doelen te bereiken. Extra inspanning om meer vrijwilligers in te kunnen 

zetten is noodzakelijk, ook al omdat in 2021 diverse vrijwilligers moesten 
afhaken. 

 
Het bestuur heeft in de vergadering van 27 mei gedragsregels vastgelegd om te 
voldoen aan de per 1 juli in werking getreden “Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnavandalfsen.nl/
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Deze regels hebben onder meer betrekking op het voorkomen van 
belangenverstrengeling, op het voeren van een goed financieel beleid en op het 

tegengaan van machtsmisbruik. 
De besluiten die zijn genomen betreffen onder andere het declareren van 
gemaakte kosten door bestuursleden; die moeten open in het bestuur worden 

besproken. Dat geldt eveneens voor het aangaan van verplichtingen aan derden 
boven een bepaald bedrag. Als een bestuurslid daar zelf bij betrokken is, mag 

deze niet deelnemen aan de besluitvorming. 
Er moet een lijst van bezittingen worden opgesteld en de contante geldstroom 
moet worden verminderd. 

Bij langdurige afwezigheid moeten bestuursleden worden vervangen. Een en ander 
zal te zijner tijd leiden tot wijziging van de statuten. 

Met het bestuur van de Trefkoele+ is overlegd wat te doen nu de gemeenteraad 
het verbouwplan terug heeft verwezen omdat men het gevraagde bedrag te hoog 

vond. Er wordt gekeken naar een meer gefaseerde realisatie. We zijn tot op dit 
moment nog steeds in gesprek met het bestuur van de Trefkoele+. 
 

De jaarvergadering op 4 oktober is goed verlopen. De penningmeester kon goede 
cijfers laten zien over het afgelopen jaar. Belangrijk is ook welke investeringen wij 

op termijn zien, respectievelijk nodig achten. Dat zou het gevolg kunnen zijn van 
het waarmaken van onze missie: het uitdragen van de geschiedenis van Dalfsen, 
Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen en alles wat daartussen ligt. Daar gaan wij 

de komende jaren voortvarend mee aan de slag aan de hand van het Beleidsplan 
2022 – 2026. 

Bij de bestuursverkiezingen zijn Hans Aalders en Jan Sibelt herbenoemd en is Dick 
Weelink het bestuur komen versterken. Ab Goutbeek is flink in het zonnetje gezet 
door het bestuur. Hij zette een punt achter zijn lidmaatschap van het bestuur. Dat 

begon op dag één van de HKD, meer dan dertig jaar geleden dus. Ab kreeg een in 
glas gegraveerd typerend portret van hemzelf. Burgemeester Erica van Lente 

reikte Ab de Penning van Verdienste van de gemeente Dalfsen uit vanwege zijn 
verdiensten voor Dalfsen en omgeving op een heleboel terreinen. 
 

Tot slot spreekt het bestuur haar waardering uit voor de inzet van alle vrijwilligers 
die aan de activiteiten van de HKD in 2021 hebben meegewerkt. 
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Werkgroep Oudleusen 
2021 stond voor onze werkgroep in het teken van de afsluiting van het DNA 
project. We konden in februari de marketafel plaatsen op het plein bij de kerk.  
Door de coronamaatregelen kon dat alleen in aanwezigheid van onze werkgroep 

en één van de makers van de tafel, Wouter Stokvis, die bij de plaatsing assistentie  
kreeg van zijn twee zonen. Hiermee was dit deel van het project afgerond. We 

werkten verder aan de film over de agrarische geschiedenis van Oudleusen en 
brachten samen met de filmers en een groep Oudleuser figuranten in juni een 
bezoek aan de Bronzezeithof in Uelsen. In dit kleine openluchtmuseum, waar een 

replica van een boerderij uit de Trechterbekertijd is gebouwd, werden we gastvrij 
onthaald door de Duitse en Nederlandse vrijwilligers, die alles uit de kast haalden 

om ons van kleding en attributen te voorzien voor de opnames. Een mooie dag! 
We werkten daarna toe naar de première van de film en dat gebeurde dan 
uiteindelijk op 15 en 16 oktober. Helaas moesten we nu ook weer rekening houden 

met corona en moesten alle bezoekers  een QR-code laten zien en was het aantal 
bezoekers beperkt. Het publiek, waaronder alle figuranten van de film waren 

enthousiast over het resultaat. Op 29 oktober was de derde avond  die ook al weer 
snel volgeboekt was. Nog twee avonden werden gepland, maar door de oplopende 

besmettingscijfers konden deze avonden niet meer doorgaan, helaas. De film werd 
hierna vertoond op Vechtdal TV en later ook op YouTube gezet, zodat iedereen die 
belangstelling had de film toch kon bekijken. Een mooie afsluiting van het project. 

Helaas kon ons werkgroeplid Frank van Pijkeren de afsluiting van het DNA project 
van Oudleusen niet meer meemaken. Hij heeft zoveel onderzoek  gedaan naar de 

geschiedenis van de oude boerderijnamen uit de marke van Leusen en deze een 
plek gegeven op de oude kaart uit 1850, die op de marketafel is geplaatst. Hij 
overleed in juli op 77-jarige leeftijd. Onze werkgroep bestond toen nog maar uit 

twee personen, maar gelukkig heeft Bea van der Vegt zich bij ons aangemeld om 
onze werkgroep weer te versterken. 
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Werkgroep Lemelerveld 
De Historische  Werkgroep  Lemelerveld heeft in 2021 bijdragen geleverd aan de 
volgende projecten: 

• historische boerderijnamen.  

• QR-codes realiseren voor buurtschap Doktersbrug en voor het OLDO-
monument in de Stationsstraat. 

• samenstelling van de Canon van (Historisch) Lemelerveld. 

• historische verhalen van Henk Huisman. 

• Lies te Kiefte heeft met ingang van 2022 haar activiteiten voor onze 

werkgroep beëindigd. 

         We hebben haar bedankt en vereerd met de Canon van Lies te Kiefte-Roons: 

https://www.canonvannederland.nl/nl/page/192646/canon-van-lies-te-kiefte-roons                   

 
 
Werkgroep Hoonhorst 
CORONA 

Wederom gooide corona mooie plannen in duigen. Er waren weinig vergaderingen 
van de werkgroep mogelijk. Toch hebben er enkele activiteiten plaatsgevonden. 

NAAMBORDEN BOERDERIJEN 

Vanuit het DNA project werden na Oudleusen meerdere oude boerderijen in de 

gemeente Dalfsen van een naambord voorzien. Herman van der Vegt en Herman 
Lankhorst hebben hier voor Hoonhorst en omgeving veel tijd in gestoken. Op 

zaterdag 2 oktober was de feestelijke onthulling van meerdere naamborden 
waaronder ‘de Sandwyk’ aan de Heinoseweg. 

KERKHOF 200 JAAR BESTAAN 

Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het kerkhof in Hoonhorst werd er 

een kleine expositie achter in de kerk ingericht met foto’s en informatie over de 
begraafplaats. 

FOTO’S WIM VAN LENTHE 

Een groot aantal foto’s van Hoonhorst en omgeving gemaakt door Wim van Lenthe 

is ingescand. 

 
 
Werkgroep Foto en Beeld 
In de samenstelling van de werkgroep hebben zich in het voorbije verslagjaar 

nagenoeg geen wijzigingen voorgedaan. Het aantal vrijwilligers bedroeg 22. Jan 
Wijnberger heeft besloten te stoppen als vrijwilliger bij de werkgroep. Jan heeft 

een belangrijke rol gespeeld bij het vastleggen van de namen van de personen en 
de situaties zoals die op de foto’s stonden. 
De Historische Kring Dalfsen is hem hiervoor veel dank verschuldigd.   

Vanwege het coronavirus hebben in het voorbije jaar de activiteiten opnieuw op 
een laag pitje gestaan.  
De Historische Kring Dalfsen is hem hiervoor veel dank verschuldigd.   

https://www.canonvannederland.nl/nl/page/192646/canon-van-lies-te-kiefte-roons
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Vanwege het coronavirus hebben in het voorbije jaar de activiteiten opnieuw op 
een laag pitje gestaan.  

 
Gedurende een aantal maanden in het voorjaar zijn er wel bijeenkomsten geweest 
en is er met name veel aandacht besteed aan het realiseren van fotobestanden 

voor de nieuwe beeldbank Dalfsen. Helaas heeft dit project door de bekende 
situatie nog niet geleid tot een goed eind. 
Hopelijk lukt het dit jaar om tot het gewenste resultaat te komen. 
Onder de naam “huiskamerproject” is gestart met het benaderen van personen uit 
Dalfsen die belangstelling hebben om foto’s te beoordelen op wie, wat, waar en 

wanneer. Het betreft ca. 5.000 foto’s afkomstig in hoofdzaak van journalist Wim 
van Lenthe, die ongeveer 40 jaar actief was als journalist bij de Oprechte Dalfser 

Courant en de Stentor. Helaas is Wim in januari 2020 overleden. Zijn collectie is 
geschonken aan de HKD. Op de oproep in het bulletin van Rondom Dalfsen in april 

2021 werd spontaan door diverse personen gereageerd en is dit project nagenoeg 
afgerond. 
Het resultaat is zeer bevredigend. De HKD is de betreffende personen zeer 

dankbaar voor het geleverde werk. Hierdoor is weer een belangrijk stuk historie 
van Dalfsen vastgelegd. De hoop was er tevens op gevestigd dat door dit project 

misschien belangstelling zou ontstaan om als vrijwilliger toe te treden tot de 
werkgroep. 
Vanwege corona kon de geplande expositie van de door Jan Willem Brinkman 

gemaakte foto’s in het jaar 2020 niet doorgaan. Na versoepeling van de regels kon 
de expo in 2021 wel doorgang vinden. Door het opnieuw invoeren van een 

strengere lockdown werd het gemeentehuis weer voor het publiek gesloten. In 
overleg met de gemeente is besloten de expo voorlopig ook in 2022 te laten 
hangen.    

 
In de maand november hebben we nog een fotopresentatie kunnen verzorgen in 

het woonzorgcentrum “Rosengaerde”. De presentatie had als thema 
“slachtmaand”, wat gelet op het tijdstip van het jaar zeer passend was. Met 
diverse beelden (foto’s en video) werd getoond hoe in vroegere tijden het slachten 

op het platteland plaatsvond. De presentatie werd afgesloten met het serveren 
van bloed- en leverworst. Dit viel bij de aanwezigen in goede smaak. 

Jan Rosink: Ik wil dit verslag eindigen met iedereen van de werkgroep dank te 
zeggen voor de inzet. Helaas kon dit maar heel beperkt plaatsvinden, maar toen 
het wel mogelijk was is er weer met plezier gewerkt. 

Zoals eerder door mij is aangegeven is er de wens te stoppen als coördinator van 
de werkgroep. 

Op dit moment zijn er contacten met een mogelijke opvolger. In het eerstvolgende 
bulletin zal hierover wellicht meer duidelijkheid zijn. 
 
 
Werkgroep Digitalisering 
De werkgroep Digitalisering heeft net als alle andere werkgroepen veel hinder 
ondervonden van corona. De activiteiten waren tot een minimum beperkt en er 

werd veel solo gewerkt of middels een videoconferentie. 
 
Op de computers in het Centrum en op die van het Secretariaat is de 

Office365family software vervangen door MSoffice365 welke een voorbereiding is 
om later te gaan werken in de Cloud. (Office365Tenant). 
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In het Centrum is weer de inlog per werkgroep gecreëerd om de gebruikers niet 
met een andere inlogmethode te belasten. 

 
De werkgroep is tevens betrokken geweest bij de voorbereidende introductie van 
“aanwijsschermen”. Twee geselecteerde leveranciers hebben hun producten 

getoond en er is goed gekeken met welke info deze schermen gevuld moeten 
worden en hoe de technische ondersteuning plaats kan vinden aan de gebruikers. 

Ook beeldbankdalfsen.nl (binnen het Zijper collectie- en beheersysteem ) 
werd langzaam gevuld met vele foto’s, welke de werkgroep Foto en beeldmateriaal 
ons aanreikte. Omdat er op veel foto’s een publicatieverbod zit, zijn behoorlijk wat 

foto’s niet voor Internet openbaar. Wel zijn alle foto’s te zien bij ons centrum op 
Intranet. 

De aangeleverde teksten bij de foto’s zijn soms incompleet of van een onjuist 
format waardoor deze niet beschikbaar zijn voor Internet. Hier zal een nog 
aan te stellen redacteur naar moeten kijken en de teksten completeren/wijzigen 

waarna de foto’s beschikbaar komen op Internet. 
De vele mogelijkheden in en met www.beeldbankdalfsen.nl worden ons steeds 

duidelijker. Vele vragen hebben we kunnen stellen aan onze mentor van “Ni’jluusn 
van Vrogger” uit Nieuwleusen en een aantal vragen zijn ook beantwoord na 
overleg met het Zijper Genootschap. 

 
De werkgroep Digitalisering heeft dringend behoefte aan uitbreiding.  

Wie “tijd” over heeft en enige affiniteit heeft met ICT kan contact opnemen met de 
coördinator van deze werkgroep via digitalisering@historischekringdalfsen.nl. 
Langskomen op de donderdagmorgen kan ook, want dan is de werkgroep 

Digitalisering aanwezig in het Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+ 
van 09.30u-12.00u. 

Als laatste enkele gegevens over Facebook en de Website medio dec 2021. 
Facebook(@hkdalfsen) heeft 1081 volgers. 
De Website(www.ouddalfsen.nl) is in 2021 bekeken door 11.152 personen. 
 
 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie is tussen 12 maart 2020 en 22 februari 2022 niet meer 

bij elkaar geweest. De enige activiteit die heeft plaatsgevonden was het twee maal 
regelen van een nieuwjaarsattentie voor de werkgroepleden. 
 

In 2021 zijn veel voorbereidingen getroffen voor de Open Monumentendag. In 
verband met de coronamaatregelen kon deze dag helaas niet plaatsvinden. 

 
 
Werkgroep Gidsen Vechtzomp 

De werkgroep Gidsen Vechtzomp bestaat uit 17 leden. Een deel van de gidsen kan 
zowel ingezet worden als vrijwilliger “schipper voor de Stichting Vechtzomp” als 

voor vrijwilliger “gids voor de Historische Kring Dalfsen”. Een deel van de gidsen is 
uitsluitend inzetbaar als vrijwillige gids. 

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

 

http://www.beeldbankdalfsen.nl/
mailto:digitalisering@historischekringdalfsen.nl
http://www.ouddalfsen.nl/
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Het vaarseizoen begon in april met het ophalen van de boot uit de stalling in 
Hasselt en het botenhuis van de waterschapsopslag aan de Stokte.  Ook de 

insteekhaven moest weer uitgediept worden, samen met het herstel van 
uitspoelingen e.d.  Helaas konden we weer niet onbezorgd van start gaan en 

waren we opnieuw afhankelijk van de coronavoorschriften. Daardoor was het niet 
mogelijk om met een boot vol (25 personen) een tocht van 2 uur naar of 
Vechterweerd of Mooirivier te maken. In plaats daarvan is bij de aanvang opnieuw 

besloten tot een soortgelijke “dienstregeling” als het vorige jaar.   

Met maximaal zes personen aan boord en met twee afvaarten van een uur in de 
ochtend (11.30-14.00 uur) en twee afvaarten van een uur in de middag (14.30-

17.00 uur). 

Daarnaast heeft de Vechtzomp in het voor- en najaar nog twee keer meegedaan 
om de oeverkant van de Vecht schoon te maken en divers afval uit het water te 

vissen. 

Een bijzondere tocht was met een groep van ca 25 PvdA-burgemeesters uit den 
lande, die verdeeld werden over de Vechtzomp en de Vechtvaarder van Hiawatha 

Actief. En dan was er het Vechtfestival in Ommen van 20-29 Augustus. De 
Vechtzomp is daar op vrijdag met een aantal Stuwzangers uit Vilsteren al zingend 
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naar toegegaan. In Ommen konden de festivalgangers verschillende tochten 
maken, waarna de Vechtzomp weer teruggevaren is naar Dalfsen. 

Al met al was dit een tweede vaarseizoen met veel coronabeperkingen. We 

spreken nu opnieuw de hoop uit dat we het komend jaar weer vaker, met een 
normale “dienstregeling” en met meer mensen kunnen en mogen varen. Aan de 

vrijwilligers zal het niet liggen.   

Een gezellig plaatje zoals onderstaand willen we toch niet missen? Wilt u dat 
samen met familie, vrienden of kennissen ook eens meemaken? Boek dan een 
tocht op de website van Hiawatha:  

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

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van het seizoen is de Vechtzomp weer gestald in Hasselt en het 
botenhuis op de Stokte.  Een toepasselijke plaats, want wist u dat de naam de 
Stokte komt van de zompvaart?  Bij de oude bocht in de Vecht bij Oudleusen was 

een ondiepte waar veel schepen op vastliepen en “stokten”.  Wilt u meer van 
dergelijke wetenswaardigheden horen, boek dan eens een tocht op de Vechtzomp. 

https://hiawatha-actief.nl/vechtzomp-rondvaarten/
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Werkgroep Documentatie ’39-‘45 
Het afgelopen jaar hebben wij over het volgende onderzoek gedaan/ 
correspondentie gevoerd: 

Theo van Dijk en de broers Jan en Piet Ketelaar. Familie van Piet Ketelaar in 

Nederland nam contact op met ons wat aanleiding was voor verder onderzoek. 
Piet Ketelaar is na afloop van de oorlog in Engeland gaan wonen en daar overleden 
en begraven. Zijn zoon verdiept zich nu in de geschiedenis en samen hebben we al 

veel informatie vergaard. 

Er is ook een link met Theo van Dijk. De Ketelaars en Van Dijk zaten in dezelfde 
groep verzetsmensen. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt, wat veel tijd 

vergt. 

De berging van de ME-109. De vlieger is inmiddels ook geïdentificeerd, zoals 
gemeld in de media. Delen van het geborgen vliegtuig heeft de HKD in bruikleen 
gekregen en die exposeren wij (nog steeds) in het Pop Up Museum in de 

Prinsenstraat. In de RD 102 is een uitgebreid artikel hierover gepubliceerd door 
Jasper Brinksma. 

Naast deze berging heeft nog een ander Duits vliegtuig onze aandacht. Dat is het 

jachtvliegtuig van Luitenant Baehr dat ten noorden van Lemelerveld is neergestort 
(de Miga). Wat de exacte locatie is, proberen we te achterhalen. 

Ons onderzoek over Ria Jorink en haar broer Herman Jorink is nog niet afgerond. 

Jetje Mannheim. Zij woont is Amsterdam en doet/deed onderzoek naar de 

belevenissen van haar familie en dan met name haar vader. Haar vader zat 
ondergedoken in Lemelerveld. Zij  heeft daarover een boek geschreven, 

Schroefdraad, met de nodige inbreng van Stefan Hendriks van onze werkgroep. 
Een exemplaar van het boek hebben wij als HKD ontvangen. 

De fietstocht langs de herdenkingstekens op de plekken waar vliegtuigen zijn 
neergestort (te raadplegen via de site van Landschap Overijssel) heeft het 

afgelopen jaar geleid tot 2500 downloads. Dat betekent dat er behoorlijke 
belangstelling is voor deze informatieve tocht. 

Of de bekende schrijver/activist Jef Last (gevangen in kamp Erika) tijdens de 

oorlog is Dalfsen is geweest en waar (vermoedelijk in Emmen) is nog in 
onderzoek. Met de schrijfster van zijn biografie, Rudi Wester, is daarover contact. 

De vrouw van Jef werkte in Ommen op kasteel Eerde in die periode. 

In de RD 103 heeft Jasper Brinksma een uitgebreid artikel gepubliceerd over de 
bevrijding van Dalfsen. Daarin wordt ook geschreven over het sneuvelen van de 
Canadese Luitenant George Fleming Hunter tijdens die actie. 

Dan heeft onze werkgroep een (kleine) naamsverandering ondergaan.  Het is nu 

de Werkgroep ‘39 – ‘45. Het woord “Documentatie” is in overleg met het bestuur 
weggelaten omdat we meer doen dan alleen documenteren.  

Door de coronabeperkingen hebben we elkaar als werkgroep leden wel ontmoet, 

maar helaas niet zo vaak als gepland. Ons werk is echter wel doorgegaan. Ook dit 
komende jaar staat er alweer het een en ander op de planning.  
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Dan nog een verzoek: indien u als lezer beschikt over informatie en/of voorwerpen 
met betrekking tot de voorgaande onderwerpen of over andere relevante 

onderwerpen, dan verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen. 

 
 
Werkgroep Documentatie Dalfsen 

De werkgroep Documentatie Dalfsen bestaat nu uit drie personen, met digitale hulp 

van Herman Nijeboer. Tiny Holsappel heeft haar werkzaamheden bij de groep 
beëindigd. Zij heeft heel veel documenten samen met Corry van Welzen en Elly 

Bartelink digitaal een plek weten te geven. Deze werkgroep was in 2021 iedere 
dinsdagmorgen aanwezig, voor zover de beperkende maatregelen rond corona dat 
toelieten. 

Nu zijn we naarstig op zoek naar mensen die  behulpzaam willen zijn bij het digitaal 
verwerken en opbergen van documentatie.    

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, de Dalfser Marskramer en De Lemelervelder ontvangen we nu 
digitaal. Al de 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 nu door vertrek van Maria 
Borgers door Herman Nijeboer en Elly Snijder digitaal opgeslagen 

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. ect. ect. 
verzameld en gedigitaliseerd. 

Ook de kaarten worden alle 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, landbouw geschiedenis, buitenplaatsen 
enz. 
Deze zijn genummerd en onder trefwoord digitaal opgeslagen, zodat deze voor een 

ieder gemakkelijk toegankelijk zijn. 
Ook is de totale boekenlijst nu ook op de site in te zien. 

 
Verder zijn er weer diverse documenten en ordners binnengekomen. 
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Originele exemplaren van de Vechtdal Centraal staan in het archief. 

In de map Balie op de computer staan: 

• Index op de boeken in de boekenkast 

• Index op de kaarten (topografische kaarten, kadastrale kaarten enz.) 

• Kranten (Dalfser Courant, De Dalfser Marskramer, De Lemelervelder, Kerk 

op Weg, alle in    pdf-formaat en doorzoekbaar) 

• Schilderijen, tekeningen en aquarellen (index en digitale kopieën in jpg-
formaat) 

• Tekeningen van Johan Goutbeek (index en digitale kopieën in jpg-formaat) 

• Bewoners Dalfsen 1832-1850 (per adres in pdf-formaat) 

• Index op knipsels uit het verleden (documenten moeten nog worden 

gedigitaliseerd) 

• Index plus digitale knipsels uit De Stentor (vanaf 2016) 

• Antwoorden op vragen (index plus .doc- en pdf-bestanden) 

* de indexbestanden zijn bestanden in excel. 

 
 

Werkgroep Rondom Dalfsen 

In 2021 bracht de redactie zoals gebruikelijk 3 nummers uit van Rondom Dalfsen 
en wel de nummers 101, 102 en 103. 

Afleveringen van het blad bevatten een scala aan artikelen. Aandacht was er zeker 
ook voor de historie van Hoonhorst, Oudleusen en Lemelerveld. Er waren dit jaar 

geen specials. 

Met de drukker is afgesproken dat er zoveel mogelijk pagina’s in kleur worden 
gedrukt om het blad een zo levendig en eigentijds mogelijk aanzien te geven. Dat 

leidt overigens niet tot meer kosten. Aan de illustraties bij artikelen wordt steeds 
bijzonder aandacht besteed. 

De redactie kan wel meer artikelen gebruiken, zij wil ook leden die ideeën of 

aanzetten voor artikelen hebben met raad en daad (schrijven, redigeren) terzijde 
staan. 

 
 
Werkgroep Archeologie 

Vanwege de corona-epidemie zijn er in 2021 weinig bijeenkomsten geweest en 
activiteiten verricht. De activiteiten en ondersteuning in het depot te Zwolle zijn 

stilgelegd. Voorlopig vinden hier geen activiteiten meer plaats. 
 
In mei 2021 is er met een aantal leden een bezoek gebracht aan Ommen. Het 

ging om grafheuvels tussen Arriën en Stegeren. Het gebied ligt naast de Junner 
Koelanden. 

Deze grafheuvels dateren uit de late steentijd tot en met de ijzertijd. Ook zijn hier 
enkele grafcomplexen uit de Romeinse tijd gevonden. Het grootste terrein met 
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minimaal 36 heuvels uit de ijzertijd staat in de volksmond bekend als Calsum, wat 
“dodenheem” betekent. Opmerkelijk genoeg zijn de oudste grafheuvels het 

grootst. Aanvankelijk werden de doden onder deze heuvels begraven 
(inhumaties). Later werden ze gecremeerd en in urnen bijgezet in grafvelden met 
veel kleinere heuveltjes en greppeltjes rondom, de zogenaamde urnenvelden. Het 

beeld is een beetje vertekend door plaggendekken. De grafheuvelgroep 
(tumuliveld) ligt op een van de vele zandlopervormige dekzandruggen langs het 

dal van de Overijsselse Vecht (Stegerenseveld/Junner Koeland). 
 

 
Bezoek werkgroep grafheuvels langs de Vecht. 
 
 

De heuvels behoren voor het grootste gedeelte tot de zgn. brandheuvels, welke 
dateren uit de late bronstijd. Zij bezitten geen kringgreppel; mobiele vondsten 

(artefacten) zijn praktisch niet aangetroffen. Het grafveld bestaat overwegend uit 
lage grafheuvels opgebouwd uit plaggen, die brandstapel- en crematieresten 
overdekken. In Duitsland komen ze ook voor, de zgn. Scheiterhaufenhügel 

(brandstapelresten, in de vorm van grote hoeveelheden houtskool op het oude 
maaiveld). Hiertussen bevinden zich crematieresten. De grafheuvels vallen onder 

de Niederreinische Grabhügelkultur (late bronstijd/vroege ijzertijd). 
 

Begin november is er door de werkgroep een bezoek gebracht bij de Universiteit 
te Groningen (RuG). 
Binnen de Universiteit worden in opdracht van het Archeologisch Depot te 

Deventer de gevonden trechterbekers uit Dalfsen gerestaureerd. Bij het bezoek is 
een uitvoerige toelichting gegeven met betrekking tot het doel van de 

werkzaamheden. De verwachting is dat het werk aan alle 130 Trechterbekers eind 
2021 afgerond wordt, waarna deze terug geleverd worden aan het Depot te 
Deventer. 
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Werkgroep Boerderij en Veldnamen 

Vanuit de stuurgroep DNA van Dalfsen is de vraag gesteld om analoog aan wat er 
in Oudleusen gebeurd is boerderijnaamborden te plaatsen bij historische 
boerderijen in Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst en Dalfsen. 

Het doel is een stukje van de geschiedenis van de gemeente Dalfsen zichtbaar te 
maken. Door zoveel mogelijk de oude namen weer terug te brengen op de 

boerderijen, wordt aandacht gegeven aan de verbondenheid van de gemeente en 
de agrarische sector. Dit project is uitvoerig opgepakt binnen de werkgroep. Eind 
2020 is in de media een uitvraag geplaatst en zijn er zestig aanmeldingen 

binnengekomen. Binnen de werkgroep is de gemeente opgedeeld in vier delen, te 
weten Lemelerveld, Hoonhorst, Nieuwleusen en Dalfsen. Per aanmelding is er een 

uitgebreid historisch onderzoek verricht. 
 
Zaterdag 2 oktober zijn de boerderijnaamborden van vier historische boerderijen 

in de gemeente Dalfsen onthuld. De boerderijen hebben de namen ‘Sandwijk’, 
‘Oude Rozeboom’, ‘Die Haer’ en ‘Derk Albertsplaats’ gekregen, alle verwezen naar 

hun eigen geschiedenis. Wethouder Jan Uitslag onthulde samen met de bewoners 
per boerderij het unieke bord in Hoonhorst, Lemelerveld, Dalfsen en Nieuwleusen. 

Tussen de bezoeken aan de locaties door werden de aanwezigen bij de onthulling 
in stijl vervoerd door een tractor met tentwagen. 
 

Geschiedenis van de erven 
Eeuwen geleden bestonden er geen adressen, dus was het belangrijk dat men wist 

waar iemand woonde. De naam van de bewoner(s) van een erf was in een 
buurtschap goed bekend. Vaak werden erven dan ook vernoemd naar de 
eigenaren of bewoners van deze erven. Het gebeurde regelmatig dat een naam 

veranderde, omdat er bijvoorbeeld een nieuwe bewoner in deze boerderij kwam te 
wonen. Ook gebeurde het dat de nieuwe bewoner de naam aannam van de 

boerderij.   
De Werkgroep Boerderijen en Veldnamen van de Historische Kring Dalfsen is al 
jaren bezig met historisch boerderijonderzoek en heeft zich verdiept in de 

(naam)geschiedenis van vele boerderijen in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek 
heeft geholpen bij de bepaling van een geschikte naam. Geprobeerd is om terug 

te gaan naar de oudst geregistreerde naam. De oorsprong van sommige namen 
gaat zelfs terug naar de 14e en 15e eeuw. 
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Werkgroep Coördinatie 

Het coördinatieteam is in 2020 weer opgestart. 
Bea van der Vegt is bereid gevonden om weer secretariële taken uit te voeren 
t.a.v. de coördinatie binnen HKD. 

Het coördinatieteam heeft een belangrijke rol binnen HKD wat betreft de 
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 2021: 

 

In verband met de coronapandemie is het handboek in 2021 niet bijgewerkt. In 

2022 zal dit weer gedaan worden.      

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

• In 2021 zijn er in maart en september nieuwsbrieven uitgegaan naar alle 

actieve leden van HKD. 

• De maandplanning is in 2020 in de tweede periode niet gemaakt omdat de 

HKD in deze periode gesloten was i.v.m. corona. 

• De werkgroep vergadering heeft niet plaatsgevonden i.v.m.de 
coronapandemie. 

 
Wij hopen dat wij in 2022 weer volop actief bezig kunnen zijn binnen de  HKD, dan 

zullen er ook weer werkgroep vergaderingen gepland worden. 

 
 
Werkgroep Dialect 

Leden van de niet meer echt actieve werkgroep, waarvan de naam verkort is, zijn 

begonnen met de in het verleden verzamelde woorden op de site van de HKD te 
zetten. Dat gebeurt in alfabetische volgorde. 

 
 
 

 
 

 


