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Van de bestuurstafel

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.”
(Volgens de Deense filosoof Søren Kierkegaard.)
▪ Achterwaarts
Wat waren we allemaal aan het doen. Al die vrijwilligers in al die werkgroepen en ineens werden we
geconfronteerd met C. en ging heel Nederland op “slot”. Ook de activiteiten van onze vereniging
kwamen stil te liggen. Onze Maalderieje ging dicht, de tentoonstelling die door de betreffende
werkgroep speciaal was ingericht voor de komende bevrijdingsfeesten werd weer ontmanteld.
De Stichting 75 jaar Vrijheid Heino – met een grote inbreng van de vrijwilligers van Omheining - heeft
helaas moeten besluiten alle festiviteiten rondom de viering van 75 jaar vrijheid te moeten afgelasten.
Ook de dit keer zeer speciale Paaswandeling kon jammer genoeg niet doorgaan.
▪ Voorwaarts
Door het bestuur is op 9 juni, na drie maanden, weer vergaderd, maar wel in de buitenlucht.
Besloten is, dat werkgroepen en vrijwilligers weer onder voorwaarden beperkt gebruik kunnen gaan
maken van de verenigingsruimten. We hebben omstandigheden gecreëerd, die dit gebruik ook,
geheel volgens de RIVM richtlijnen mogelijk maakt. Alle vrijwilligers zijn hiervan op de hoogte gesteld
en we hebben aan iedereen het daarvoor opgestelde protocol gestuurd.
Binnen de werkgroep automatisering zijn inmiddels al wel vorderingen gemaakt, om de administratie
en communicatie in de toekomst te verbeteren. Het eerste gevolg hiervan is, dat het e-mailadres van
de vereniging is gewijzigd in info@omheino.nl en dat van het secretariaat is secretaris@omheino.nl
Er zijn enkele digitaliseringsprojecten opgestart, om onze gegevens straks beter met de leden te
kunnen gaan delen en beschikbaar te stellen aan hen die hierin geïnteresseerd zijn. Met name een
belangrijk project is het digitaliseren van het archief van de voormalige gemeente Heino.
Ook de werkgroep geschiedenis heeft niet stil gezeten, zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt
lezen. De werkgroep Genealogie heeft inmiddels een nieuwe start gemaakt.
De redactie van ‘OmHeino’ heeft de Coronatijd goed benut om u weer een prachtig blad te
presenteren.
Onze Algemene Ledenvergadering wordt tot nader order uitgesteld. Het streven is om die in de maand
oktober te laten plaatsvinden. Zaak is, dat we een passende en op dat moment verantwoorde
gelegenheid kunnen vinden om die te houden. Voor de verdere berichtgeving hierover verwijzen wij u
naar de website en de bij het septembernummer van ‘OmHeino’ te voegen Nieuwsbrief 24.
Laten we vooral de filosofische gedachte van Kierkegaard vasthouden, zodat wij en onze
vrijwilligers de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Namens het bestuur: Tot ziens en
blijf gezond!

Vieren we in Heino ‘75 + 1 jaar Vrijheid’?
Als de coronacrisis er niet geweest zou zijn, zouden we samen op 12 en 13 april 2020 een grandioos
vrijheidsfeest gevierd hebben, zou 4 mei worden afgesloten met een mooie herdenkingsdienst en
zouden er op 5 mei allerlei activiteiten plaatsvinden.
Alle geplande evenementen, hoe spijtig ook, konden helaas geen doorgang vinden.
Het bestuur van de ‘Stichting 75 jaar vrijheid Heino’ vindt dat bijzonder jammer voor alle betrokken
instanties, bedrijven, koren en muzikanten en de vele andere enthousiaste vrijwilligers die zich hebben
ingezet om een geweldig vrijheidsfeest neer te zetten voor alle inwoners van Heino. Het bestuur wil
alle betrokkenen van harte bedanken voor hun steun en inzet.
Het bestuur van de stichting gaat natuurlijk niet bij de pakken neerzitten. De komende tijd gaan we
ons bezinnen op onze taken en bekijken of we mogelijk onderdelen van het omvangrijke programma

van 2020 alsnog kunnen uitvoeren in 2021 onder het motto ‘75 + 1 jaar Vrijheid’. Daarbij hopen we
weer een beroep te mogen doen op allen die in 2020 hun medewerking hadden toegezegd.
Eigen suggesties zijn uiteraard van harte welkom en stellen wij zeer op prijs! Stuur ons een mail.
Van eventuele plannen in 2021 houden we u uiteraard op de hoogte via onze
webpagina www.75jaarvrijheidheino.nl en facebookpagina 75jaarvrijheidheino.

Schenkingen tweede kwartaal 2020
Van mevrouw F. Balder-Bosscher, Schalkhaar, twee foto’s van de beschadigde torens in Heino in
april 1945.

Mogen wij uw e-mailadres?
In de vorige nieuwsbrief deden wij een oproep om uw e-mailadres aan ons door te geven om u goed
op de hoogte te kunnen houden van actueel nieuws van de vereniging en om in de toekomst
eventueel de nieuwsbrief digitaal toe te sturen.. Wilt u ons uw e-mailadres toezenden? Graag sturen
naar info@omheino.nl
Alvast dank voor uw medewerking!

Werkgroep geschiedenis actief op drie fronten

▪ Historisch stickeralbum
In samenwerking met Retrospect en Kim van de Worp wordt de uitgifte van een historisch
stickeralbum voorbereid door de werkgroep geschiedenis. Het boek zal vrijelijk te verkrijgen zijn. Bij
aankoop van boodschappen bij Albert Heijn worden de plakplaatjes over Heino, Lierderholthuis en
Laag Zuthem gratis verstrekt. De start van de actie staat gepland voor januari 2021.
▪ Boek over de middenstand van Heino
Ondanks de coronaperikelen wordt er verder gewerkt aan het eerder aangekondigde boek over de
middenstand van Heino door de jaren heen.

▪ Onderzoek ‘De Breedenhorst’

Een derde uitdaging voor de werkgroep is het plan om
onderzoek te doen naar Heino's oudste havezate ‘De Breedenhorst’, die aan de Molenweg heeft
gestaan.
Op het aan de Molenweg gelegen archeologisch interessante terrein, waar vroeger de havezate van
Heino ‘De Breedenhorst heeft gestaan, wil de werkgroep geschiedenis graag onderzoek (laten) doen
naar de historie van die oudste havezate en deze toegankelijk maken voor de gemeenschap. Al enige
tijd leeft bij de werkgroep geschiedenis van de vereniging voor heemkunde ‘Omheining’ namelijk de
gedachte om de oudste havezate van Heino ‘De Breedenhorst’ een belangrijke plek in onze historie
te geven en dit visueel en fysiek zichtbaar te maken. De werkgroep heeft in geschrifte al een
uitgebreide kleurrijke onderbouwde kennis verzameld.
Een mooi kunstwerk symboliseert reeds de plek aan de Molenweg, waarmee de geschiedenis van de
havezaten tot uiting komt. Dit kunstwerk staat echter in onze opinie toch nog wat verloren in het
weiland. Heino onderscheidt zich cultureel van andere gemeenschappen door de aanwezigheid van
prachtige havezaten en put daar haar publicitaire en toeristische kracht uit.
We weten dat er onder het maaiveld nog restanten van ‘De Breedenhorst’ aanwezig zijn.
We weten, dat we hiermee een monument uit de bodem kunnen toveren om onze lokale geschiedenis
kracht bij te zetten en een plek kunnen geven in het geheel.
We weten ook, dat het mogelijk zou kunnen zijn om relatief eenvoudig een wandelpad te creëren van
‘Het Rozendael’ via de locatie van ‘De Breedenhorst’ naar ‘De Colckhof’ en ‘Den Alerdinck’.
Hemelsbreed zijn dit korte afstanden.
We weten, dat de oeverkanten van de sloten in dit gebied al een groot deel van de route markeren.
Wat zou het mooi zijn als we dit kunnen realiseren. Het zou bovendien naadloos aansluiten op het

gedachtegoed en de initiatieven van ‘De Slinger van Salland’.
Ook weten we dat er plannen voor nieuwbouw zijn aan de Molenweg. De toekomstige bewoners van
de nieuwbouw willen vast graag een ommetje maken.
Het benoemen van nieuwe straatnamen past tenslotte misschien zelfs in dit plaatje.
Dit overwegende hebben we het voorstel gelanceerd om de bodem te onderzoeken en de historie
naar boven halen. En daarbij een wandelpad te maken en te koppelen aan de al bestaande routes.

Tot nader order blijft de Maelderieje i.v.m. de coronacrisis voor het publiek gesloten.
Een telefonische afspraak maken (alleen op maandagmorgen) is wel mogelijk.

