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UITNODIGING voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING
op dinsdag 12 mei 2020 om 20.00 uur in zaal Podium, De Olde Maelderieje, Canadastraat 6, 8141 AC Heino.
AGENDA
•
Opening door de voorzitter
•
Verslag van de algemene ledenvergadering van 16 april 2019
•
Jaarverslag van de secretaris
•
Jaarverslag van de penningmeester
•
Verslag van de kascommissie
•
Benoeming kascommissie
•
Bestuursverkiezing
•
Henk Hofman is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is nog op zoek naar een geschikte opvolger.
De leden kunnen met kandidaten komen. Een aanbeveling daartoe, ondertekend door tenminste vijf leden
en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, dient uiterlijk 1 mei 2020 bij het secretariaat van
de vereniging te worden ingediend
•
Rondvraag
•
Pauze
•
Lezing 250-jarig bestaan Hoonhorst door Kees Koopman (vanaf ongeveer 20:30 uur) omlijst met
filmbeelden van de videoclub Zoom-out
•
Sluiting
Het bestuur, voor deze
H. Hofman, voorzitter.

C.G. Horstman, secretaris.

De onder 2, 3 en 4 genoemde verslagen liggen die avond ter inzage en kunnen een week van tevoren worden
aangevraagd bij het secretariaat.
LET OP: deze uitnodiging is onder voorbehoud vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.
Op onze webpagina www.historischeverenigingheino.nl wordt bijtijds bekend gemaakt of de ALV doorgaat.

In memoriam Wim Grootenhuis
Begin januari ontvingen wij het droevige bericht dat Gerrit Willem (Wim) Grootenhuis op 2 januari op
79-jarige leeftijd in Hardenberg is overleden.
Wim Grootenhuis was een van de grondleggers van onze vereniging. Vanaf de oprichting in 1981
hield hij zich bezig met allerlei onderwerpen, verrichtte veel waardevol onderzoek voor de nog jonge
vereniging en hielp daarmee een basis te leggen voor een uitgebreid historisch archief. Wim was een
actief lid van de toenmalige werkgroep Boerderij- en Veldnamen. Hij verzorgde in het eerste
decennium van het bestaan van Omheining meer dan 20 publicaties met diverse onderwerpen in het
kwartaalblad van Omheining. Met dankbaarheid kijken wij terug op zijn waardevolle bijdragen in de
ontwikkeling van de jonge vereniging naar een volwassen status. Onze gedachten gaan uit naar zijn
nabestaanden die hem zullen missen.

Van de bestuurstafel
Kerstwandeling 2019: een geslaagd evenement
Onder perfecte weersomstandigheden genoten bijna 1100 wandelaars op tweede kerstdag 2019 van
een mooie wandeltocht richting Soeslo. De organisatie is er wederom in geslaagd een prachtige route
uit te zetten.

Themanummer – programma 75 jaar vrijheid in Heino
Het jaar 2020 is alweer drie maanden gevorderd als het eerste contactblad op de deurmat ploft. Een
themanummer geheel gevuld met ‘kleine’ lokale verhalen die de oorlogsjaren weer dichtbij brengen en

ons doen beseffen dat vrijheid een groot goed is. Het themanummer is dikker dan anders. Het telt
maar liefst 32 pagina’s.

Viering 75 jaar vrijheid 12 april en 13 april afgelast!
Het bestuur van de Stichting 75 jaar vrijheid Heino heeft het programma bekeken op allerhande kritische factoren.
Er zijn te veel onzekerheden om op een verantwoorde wijze nog verder te kunnen gaan met de voorbereidingen
en de uitvoering. Daarom is besloten om het programma voor 12 en 13 april geheel af te gelasten.
Over de onderdelen op 5 mei is nog geen besluit gevallen, maar de kans op afgelasting is ook hier vrij groot.
We gaan ervan uit dat de voorbereidingen niet geheel voor niets zijn geweest. Op onderdelen van het programma
liggen draaiboeken vrijwel gereed en we gaan zeker op termijn bekijken hoe die in de loop van dit jaar dan wel in
2021 nog uitvoerbaar zijn. Wij hopen ook dan op die steun te mogen rekenen die wij tot nog toe hebben ervaren.
Via de webpagina www.75jaarvrijheidheino.nl houden wij u op de hoogte.

Paaswandeling en expositie Maelderieje eveneens afgelast
Voorverkoop kaarten PAAS(VRIJHEIDS)ONTBIJT gestart. Lees meer Wie zingt er mee op 5 mei met het
projectkoor Heino? Lees meer Alle sponsoren met een warm hart voor de Vrijheid!

De traditionele paaswandeling die dit jaar deel zou uitmaken van de festiviteiten rond 75 jaar vrijheid is door het
bestuur van Omheining ook afgelast.
Ook de speciale expositie over Heino in oorlogstijd wordt voorlopig niet geopend. De voorbereidingen voor de
tentoonstelling die op 12 april zou worden geopend, moeten worden gestaakt.

Schenkingen eerste kwartaal 2020
Van mevrouw R. Hagen, Zwolseweg 57, Heino, bonkaarten voedingsmiddelen uit en na de tweede wereldoorlog,
Reckitt zakjes blauw te gebruiken bij het laatste spoelwater van de was, Sunil merkjes, een maatbekertje voor
koffie, een bakje scheerwonder, scheermesjes, een witte steen, elastiek, een legger voor pennen, Vivo
spaarpunten en een apparaatje om sokken te stoppen.
Van mevrouw B. Nijkamp, Twentseweg 124, Heino, een houten bord met daarop geschilderd het wapen van de
gemeente Heino met de datum 1953.
Van mevrouw W.J. Plattel, Brinkweg 14, Heino, twee sigaren 40 jaar oud.
Van de heer A. Stavorinus te Harderwijk, de contactbladen OmHeino over de periode 1980-2008.

Artikel over joodse mannen in werkkamp Schaarshoek
In het themanummer is een artikel opgenomen met als titel: ‘Joodse dwangarbeiders in werkkamp Schaarshoek’.
In de periode januari - oktober 1942 is een aantal joodse mannen gehuisvest in rijkswerkkamp Schaarshoek.
Ze werden aan het werk gezet in de bossen en bij boeren in de omgeving en verrichtten voornamelijk
ontginningswerkzaamheden.
Tot voor kort was er maar weinig bekend over deze Joden, hoe ze heetten en waar ze vandaan kwamen.
Berrie van Essen, redacteur van ‘OmHeino’ (kwartaalblad van de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’), heeft
zich op deze materie gestort en aanknopingspunten gezocht. Zijn zoektocht heeft geresulteerd in een groot aantal
namen van en verhalen over joodse mannen die een korte periode in kamp Schaarshoek woonden en werkten.
Ook heeft hij foto’s en brieven verzameld die zijn toegevoegd aan een inmiddels lijvig dossier. De bevindingen
van het onderzoek heeft hij weergegeven in dit artikel; het gaat om de periode januari 1942 tot oktober 1942.
Op het grondgebied waar in de jaren ’30, ’40 en ‘50 van de vorige eeuw kamp Schaarshoek gevestigd was, staat
nu Summercamp Heino. Dit modern geoutilleerde Summercamp met een capaciteit van 1050 bedden en een
oppervlakte van meer dan 16 hectare staat in geen enkele relatie tot het werkkamp Schaarshoek dat in 1933
werd gebouwd in het kader van de werkverruiming in de crisistijd (1929-1940) en dat ook diverse andere functies
kende zoals de opvang van joodse mannen. Het kamp was in die jaren een oord met vele gezichten. Enkel de
plek is deels nog hetzelfde.
Co Besselsen legt in de jaren ’60 met de oprichting van Kinderoord Schaarshoek de basis voor Summercamp
Heino. Zijn zoon Martyn bouwt het Summercamp uit tot de grootste groepsaccommodatie voor jeugdgroepen
onder de 21 jaar in Nederland en heeft daarmee ook Heino op de kaart gezet.

Dat de directie van Summercamp Heino liever niet herinnerd wordt aan de historie van die duistere
periode is heel begrijpelijk, maar de historische feiten kunnen we nu eenmaal niet verzwijgen. Het
Summercamp heeft een uitstekende reputatie opgebouwd en kent daarmee een geheel eigen historie,
waarvan de geschiedenis van het werkkamp in de jaren veertig totaal geen deel uitmaakt. .

Uw e-mailadres
Wij beschikken graag over uw e-mailadres om u snel op de hoogte te houden van actueel nieuws van de
vereniging en om in de toekomst eventueel de nieuwsbrief digitaal te verspreiden. De omstandigheden rondom
de coronacrisis maken duidelijk dat een andere wijze van het verzenden van berichten nuttig kan zijn.
Wilt u ons uw e-mailadres toezenden?

Stuur een mail met uw naam en adres met postcode en plaats naar: omheining@planet.nl
Alvast dank voor uw medewerking!

Tot nader order is i.v.m. de coronacrisis de verenigingsruimte 'De Maelderieje' gesloten.
Er is voorlopig op de maandagmorgen GEEN openstelling en we zijn daar NIET telefonisch
bereikbaar.

