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Van de bestuurstafel
● Bestuursleden

Om maar met de deur in huis te vallen: het bestuur zoekt voor 2021 twee nieuwe bestuursleden.
Secretaris: deze vertegenwoordigt samen met de voorzitter de vereniging naar buiten en vormt met de
voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang
van zaken binnen de vereniging; de secretaris verwerkt de (digitale) post, verzorgt voor alle
vergaderingen de agenda en de notulen en houdt de administratie bij; vaardigheid in het werken met
een computer is nodig maar er is ook tijd en ruimte om daarin te leren. Deze rol vergt zeker vier uur
werk per week, maar de tijd kunt u zelf indelen en met een eigen computer is vanuit huis te werken.
Algemeen bestuurslid: deze is contactpersoon voor één of meer werkgroepen binnen de vereniging,
houdt contact met vrijwilligers en neemt deel aan de bestuursvergaderingen en aan verschillende te
organiseren activiteiten. Deze rol vergt net zoveel tijd als u er zelf in wilt steken. Enige ervaring en het
bezit van een eigen computer is handig om sommige dingen van huis uit te kunnen regelen.
Aanmelden of meer informatie, mail naar voorzitter@omheino.nl ook als u denkt iemand te kennen die
deze werkzaamheden kan of wil uitvoeren.

● Vrijwilligers gezocht

Naast nieuwe bestuursleden zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die de vereniging bij de
onderstaande werkzaamheden willen ondersteunen. U kunt zelf bepalen hoe vaak en hoeveel tijd u
hieraan wilt besteden.
Werkgroep Genealogie
Voor de werkgroep Genealogie kunnen wij een aantal helpende handen gebruiken om te helpen met:
het digitaliseren van materiaal, d.m.v. scanners en tekstverwerking via de pc.
Ook het verzamelen van genealogisch materiaal via het internet behoort tot één van de taken.
Uiteraard wordt alles goed uitgelegd en je wordt goed ingewerkt. De werkgroep genealogie is altijd de
hele dinsdag aanwezig. Wil je liever alleen een ochtend of een middag, dan kan dit ook.
Wat wij vragen is enige kennis met de computer en tekstverwerking en een beetje kunnen typen. Heb
je enige affiniteit met geschiedenis dan is dat uiteraard leuk. Kennis hebben van genealogie en
stamboomonderzoek is geen must. Interesse? Neem dan contact op met de coördinator van de
werkgroep genealogie, Paula Scholtz-Ligthart genealogie@omheino.nl
Werkgroep Documentatie
U kunt zich ook aansluiten bij de werkgroep Documentatie. Deze werkgroep houdt zich bezig met het
verwerken van het archief van Omheining (zoals krantenknipsels, contactbladen) door deze te
scannen en digitaal toegankelijk te maken; enige vaardigheid met de computer zou mooi zijn, maar er
is ook gelegenheid om die vaardigheid op te doen. U kunt zich aanmelden of informatie opvragen bij
de voorzitter. Mail naar voorzitter@omheino.nl ook als u denkt iemand te kennen die deze
werkzaamheden kan of wil uitvoeren.
Beheerder webpagina
Wij zoeken ook een vrijwilliger die het onderhoud van de webpagina van Omheining op zich wil
nemen. Zijn of haar taak bestaat uit het volgen van wat er binnen de vereniging gebeurt en daarover
berichten plaatsen, oude berichten archiveren en mede vorm geven aan een besloten pagina voor
alleen leden.
In 2021 starten we met een geheel nieuwe webpagina. Er is dus nog invloed mogelijk op het
ontwerpen daarvan door eigen ideeën in te brengen.
Voor al deze werkzaamheden geldt dat men met voor een groot deel op de eigen computer thuis kan
werken. Er is plaats voor meerdere vrijwilligers, zodat zij elkaar kunnen helpen en het werk niet op één
persoon neerkomt.

Aanmelden of meer informatie, mail naar voorzitter@omheino.nl ook als u denkt iemand te kennen die
deze werkzaamheden kan of wil uitvoeren.

Schenkingen vierde kwartaal 2020
Van dhr. A.H. Hekman, Canadastraat 47, Heino, een aantal bidprentjes.
Van mevr. Fakkert, Heino,twee bierglazen Sportclub Heino (1948-1963) en Hevo (1937-1962).
Van dhr. B. van Bavel te Heino: LG DVD Home theater netwerksysteem (Blu-ray speler met
luidsprekers).
Van mevr. A. Jansen-Sibelt, Oosteinde 21, Heino foto's Brinkzicht en Mariaschool, oude
schoolkranten Brinkzicht en Mariaschool, krantenknipsels Brinkzicht en Mariaschool uit de periode
1968-2003 toen zij onderwijzeres was aan de Mariaschool en Brinkzicht in Heino, jaarverslagen
zwemclub 'de Tippe'.
Van Guus van Wifferen, Vogelzang 38, Heino, een plakboek met foto’s en beschrijvingen van het
winkelpand aan de Marktstraat 6-8, uit de periode 1970-2009.
Van Martin Blanke, De Zeis Heino: oude grammofoon, Continantal telmachine, ouderwetse koetslamp,
oude olielamp, aluminium melkkannetje, Fodor-box fototoestel, gietijzeren weegbalans met drie
gewichten.

E-mailadressen gevraagd
Van de bijna 800 leden zijn nu al 230 e-mailadressen bekend! De bedoeling is om de e-mailadressen
te gebruiken voor het verzenden van een maandelijkse nieuwsbrief zodat we u vaker op de hoogte
kunnen houden van nieuws binnen de vereniging. Nu doen we dat maar vier keer per jaar tegelijk met
het contactblad. We hopen in 2021 te starten met de nieuwsbrief. U kunt zich daarvoor altijd weer
afmelden. Omheining verstrekt uw e-mailadres in geen geval aan anderen!
Een andere mogelijkheid is om de algemene ledenvergadering met gebruik van email voor te bereiden
en eventueel geheel digitaal te houden. Twijfelt u nog over het doorgeven van uw e-mailadres, laat
ons weten wat uw vragen zijn, dan kunnen we die beantwoorden.
Mail uw vragen of alleen uw adres naar info@omheino.nl

Kerstwandeling 2020 definitief afgelast
Het bestuur heeft unaniem besloten om dit jaar geen kerstwandeling te organiseren. De
coronamaatregelen maken op dit moment de organisatie van een dergelijk evenement niet mogelijk.
Het is niet te verwachten dat die maatregelen rond kerstmis voldoende zijn versoepeld. Bovendien
moeten er, zo de gemeente al toestemming geeft, veel extra maatregelen worden genomen. Dat vergt
niet alleen meer kosten dan gebruikelijk, ook zijn er meer vrijwilligers nodig voor de begeleiding.
Wij hebben daarbij ook afgewogen dat veel van degenen die helpen bij de wandeling tot de
zogenaamde risicogroep behoren. De afgelopen jaren telden we bij de kerstwandelingen gemiddeld
rond de 1100 deelnemers. Laten we hopen dat we zo'n grote deelname volgend jaar weer kunnen
halen, waarmee ook is gezegd dat we er alles aan doen om deze traditie zeker in ere te houden!

Omheining 40 jaar: doet u mee?
In 2021 is het veertig jaar geleden dat Omheining werd opgericht. Een jubileumjaar dat niet ongemerkt
voorbij zal gaan! Onbekend is voorlopig nog hoe het COVID-19 virus activiteiten zal bedreigen.
Desondanks roepen we alle leden op om iets bij te dragen aan dit jubileum. Elk idee is welkom! Maar
ook herinneringen aan 40 jaar Omheining en de lokale gemeenschappen van Heino, Lierderholthuis
en Laag Zuthem waar nog steeds de meeste van de leden wonen. Foto’s, persoonlijke verhalen,
voorwerpen kunt u bij Omheining aanleveren. Het mooiste cadeau aan de jubilerende vereniging is
een uitbreiding van het ledenbestand. Zodat Omheining ook in de toekomst haar doelen kan
verwezenlijken. Het beste idee voor een ledenwerfactie wordt uiteraard beloond! Al uw inzendingen
mogen naar info@omheino.nl of in de brievenbus van De Maelderieje, Canadastraat 6.

