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►Van de bestuurstafel

Paaswandeling 2015 in het teken van Tweede Wereldoorlog
Ook dit jaar stond de paaswandeling van Omheining op tweede paasdag, maandag 6 april op de
agenda. De wandeling trok maar liefst 617 deelnemers en dat waren er fors meer dan in 2014 (383
deelnemers). Start en finish waren in de Olde Maelderieje op het 14 aprilplein en de pauze was in het
restaurant GoChallenge van Summerpark de Schaarshoek.
De wandeling stond in het teken van 70 jaar bevrijding en ging langs verschillende locaties die een rol
hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog en waarover in een handzaam routeboekje informatie
werd gegeven. Na afloop was er gelegenheid de tentoonstelling ‘Heino 70 jaar bevrijd’ in De Olde
Maelderieje te bezoeken.
Een woord van dank gaat uit naar degenen die de route hebben uitgezet en de vele vrijwilligers die er
aan hebben meegewerkt om deze activiteit tot een succes te maken.

Lezing Henk Koopman “V2’s boven Nederland”
Op dinsdagavond 28 april was Henk Koopman uit Diepenveen gastspreker in Zaal 'De Veldhoek' voor
het geven van een lezing over de V2’s boven Nederland.
Vanaf diverse locaties in Nederland – waaronder een aantal in Overijssel – zijn door de Duitsers in
1944 en 1945 een groot aantal V2-raketten afgeschoten richting onder andere Londen, Parijs en
Antwerpen. Deze raketten misten vaak hun doel, maar in een aantal gevallen waren er grote aantallen
slachtoffers te betreuren.
De lezing werd door circa 125 aanwezigen druk bezocht.
De belangstelling voor een dergelijke lezing valt vooraf moeilijk in te schatten. Het bestuur was in ieder
geval dik tevreden met de grote opkomst.

Herdruk 'Heino in crisisjaren en oorlogstijd'
Onlangs verscheen het boek 'Heino in crisisjaren en oorlogstijd' in herdruk. Het is verkrijgbaar bij
Omheining voor € 19,--. Bestellen kan via onze website, maar ook door tijdens de openingstijden van
De Olde Maelderieje op maandagmorgen (van 10.00 tot 12.00) of zaterdagmiddag (van 13.00 tot
15.00 uur) het boek persoonlijk af te komen halen.

Diefstal koppelriem met koppelslot
Van de tentoonstelling Heino 70 jaar bevrijd is een koppelriem met koppelslot gestolen. Deze
attributen waren in bruikleen verstrekt door verzamelaar Kristian Garssen. De voorwerpen zaten stevig
bevestigd aan een pop met een uniform van de Wehrmacht in de expositieruimte van onze vereniging.
Van de diefstal is aangifte gedaan. Tot op heden is de dader nog niet gevonden. Wij betreuren ten
zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren en dat Kristian langs deze weg de koppelriem met koppelslot is
kwijtgeraakt. Mocht hij er in slagen om een soortgelijke riem aan te schaffen dan zijn wij bereid om
hem daarin financieel tegemoet te komen.

Algemene Ledenvergadering 2015
De Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 maart werd bezocht door 46 leden. Tijdens de ALV is
afscheid genomen van Bert van de Wetering. Bert heeft circa 25 jaar de vormgeving van ons
contactblad verzorgd, iets waar wij hem zeer erkentelijk voor zijn. Bert is inmiddels opgevolgd door
Mirjam van der Weide – Wink. Mirjam verzorgt vanaf nummer 1 van de jaargang 2015 de vormgeving
van het contactblad.

►Schenkingen juni 2015

Van mevrouw A. Bekkink-Grootenhuis, Marktstraat 34, Heino, enkele foto’s.
Van de heer J. D. Bennemeer, Klaproos 14, Heino, twee negatieven van de voormalige christelijke
school op het Marktplein en een asbak uitgegeven ter ere van het 50-jarig bestaan van de firma W.H.
Oud Ammerveld en Zn.

Van de heer G. Bosch, Canadastraat 31A, Heino, een ouderwetse petroleumlamp.
Van mevrouw L. van Driel-Ras, Dalfsen, een tegel met de molen van Hooglugt, twee
prentbriefkaarten van Heino en een krantenartikel over hoe zij op zoek is naar de Canadese militair
die met haar als baby op de foto staat.
Van de heer B.H. Jalink, Slennebroekerweg 4, Dalfsen, een Duitse patronentas, een Duitse
patronentrommel en een scheermessenslijper.
Van Theo Jansen of Lorkeers, Klaproos 20, Heino, diverse jaargangen van het contactblad
'Omheining', kerkboekjes, boeken over Heino, Dalfsen en Twente en het Overijssels Dagblad uit de
e
jaren voor de 2 wereldoorlog.
Van de heer J. Jonkhout te Raalte het boekje Eerste Hulp In Oorlogstijd (E.H.I.O.).
Van mevrouw A. v.d. Kolk-Valk, Emmastraat 16, Heino, een gedichtenbundel van Johanna F. van
Buren en twee paar gebreide katoenen sokjes.
Van mevrouw H. Klaster, Twentseweg 20, Heino, de administratie van de website Heino-Online in
verband met de beëindiging van de website.
Van mevrouw Kwakkel-Knopert, de Genestetstraat 55, Zwolle, een pakje waspoeder, merk Radion.
Via de heer J. Nijkamp, Twentseweg 124, Heino, het archief van de Werkgroep HeinoSabille/Abavas.
Van de familie H. Rosendal, Muntzstraat 14, Heino, een jas, een hoed, bretels, twee dames hoeden
en een omslagdoek.
Van de heer W. Scheepstra, Koriander 35, Raalte, het boek “Nederland in de oorlog zooals het
werkelijk was”.
Van de heer Sinnige, Antiek en Grenen meubelen, Dorpsstraat 61, Heino, de boekhouding van de
winkel van de familie Vorrink, en schoolboekjes, reken-, taal- en schoonschrijfschriften van wijlen
Leida Vorrink.
Van mevrouw C. Smit, Dorpsstraat 53, Heino, foto’s, negatieven en programma’s van de Heinose
revue’s gehouden door de algemene ondernemersvereniging in 1978, 1981 en 1982;
programmaboekjes van de Sint Nicolaasweekactie over de periode 1969 t/m 1993, een boekje ‘Heino
zegel’ van de Heinose middenstand, kranten van vòòr 1980, een knot wit breikatoen en
oorlogsschoentjes.
Van de heer H.J. Spijkerman, Ceintuurbaan 59, Raalte, een scheerapparaat Philips Shave, een
antieke elektrische winkeldeurbel, een testapparaat voor het doormeten van kortsluiting, een Philips
spaarlamp, krantenknipsels, diverse afleveringen van Het Overijssels Dagblad uit de jaren dertig van
de vorige eeuw, diverse almanakken, zoals De Deventer Almanak 1904-1918-1971, de Twentsche
Almanak 1911, de Volksalmanak 1857-1858-1866 en de Enkhuizer Almanak van 1965 tot en met
1995, een geïllustreerde encyclopaedie uit 1894, diverse boekwerkjes met gedichten, prozawerken,
novelles etc. uit de jaren 1800.
Van Klazien Valk te Heeten, een foto van de jongelingsvereniging van de hervormde kerk d.d. 1935.

►Openingstijden Expositie ‘Heino 70 jaar bevrijd’ bijgesteld
Vanaf de maand juni is de tentoonstelling niet meer geopend op de laatste donderdagavond van de
maand. De openingstijden op de maandagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en op de
zaterdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur blijven gehandhaafd. De expositie loopt in ieder geval
door tot en met de Pompdagen.

►Ledenavond 5 november
Op de ledenavond van 5 november a.s. staat een lezing met als thema ‘huisslachting’ op het
programma. De avond wordt verzorgd door de Historische Vereniging “Oud Noordijk’ (bij Neede in de
Achterhoek). De vereniging brengt ons twee samenspraken, enkele gedichten en een stukje film die
alle betrekking hebben op de huisslachting van vroeger. Tussendoor worden we getrakteerd op
hapjes zoals bakbloedworst en bakleverworst.

►Agenda
14 juli 2015
11 aug. 2015
08 sept. 2015
13 okt. 2015
05 nov. 2015
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