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►Van de bestuurstafel
Het jaar 2016 was voor onze vereniging een bijzonder jaar. We vierden het 35-jarig jubileum
samen met al onze vrijwilligers tijdens een gezellige feestavond in zaal 'De Veldhoek'. Het
bestuur kijkt tevreden terug op de viering van dit 7e lustrum.
Ons contactblad werd in een ander jasje gestoken en kreeg een nieuwe naam: 'OmHeino'.
Het formaat van het blad is groter en de lay-out heeft een complete metamorfose ondergaan.
Als jubileumcadeautje werden zowel het eerste als vierde nummer van het vernieuwde
contactblad huis aan huis verspreid in de oude gemeente Heino.
Nu is 2017 al weer een eindje op streek en het bestuur hoopt net als het afgelopen
jubileumjaar op een voorspoedig verenigingsjaar.
Er staan dit jaar weer diverse activiteiten op het programma, o.a. twee ledenavonden en de
paas- en kerstwandeling. Tevens zijn de voorbereidingen op een nieuwe foto-expositie in
volle gang en bereidt de werkgroep geschiedenis de uitgave voor van een nieuw boek in de
serie ‘Oud Boerenland’ over het (oude) winkelbestand in de voormalige gemeente Heino.

►Schenkingen maart 2017
Van mevrouw Bruntink, Haverakker 24, Heino, een weegschaal en een universeelmeter.
Van de heer Butink, Wechterholt, Wijhe metalen bevestigingsmaterialen voor het sluiten van
vensterluiken.
Van mevrouw T. Kok-Klappe, Woolthuisweg 10, Heino, twee pakken tabak van de firma wed.
Boom te Almelo.
Van de heer B.H. Jalink, Slennebroekerweg 19, Dalfsen, een lepeltje van Heino Krause met
het opschrift Heino Krause 1e klas 1987.
Van mevrouw L. Mars-Bos, De Horst 6, Heino, een limonadeglas van de Harmonie 'Ons
Genoegen' Heino en een limonadeglas van 'Sportclub Heino' 1948-1963.

►Terugblik kerstwandeling 2016
Het was dit jaar een bijzondere wandeling wat het weer betrof: een zonnige tweede kerstdag
met een aangename temperatuur, voor winterse begrippen een relatief warme dag die veel
wandelaars naar buiten lokte.

Het aantal deelnemers bedroeg maar liefst 1097; een mooi aantal gelet ook op de
concurrentie die ondervonden werd van andere activiteiten in de regio.
Na het vertrek vanaf Het Wooldhuis, ging de route langs de boorden van de Heinosche
Vloedgraven. Via weilanden en bospercelen, soms vlak langs de Heinosche Vloedgraven
kwam men op plekken waar anders niet gewandeld mag worden. Vooral dat laatste maakte
de wandeling aantrekkelijk en verrassend.
Er kon een keus gemaakt worden uit twee routes, een korte route van 6,8 kilometer en een
lange route van10,5 kilometer.
Zonder de vele vrijwilligers, niet op één hand te tellen, zelfs niet op drie, was het niet
mogelijk geweest om alles in goede banen te leiden.

►Paaswandeling 2017: ‘Kuieren door de Veldhoek’

Op tweede paasdag 17 april, organiseert ‘Omheining’ voor de 35e keer de traditionele
paaswandeling. Een echte lustrum wandeltocht dus!
De voorbereidingen zijn al in een vergevorderd stadium: de route is uitgezet, landeigenaren
zijn benaderd en de bewoners van het erf waar de pauze wordt gehouden hebben hun
medewerking toegezegd.
Vertrekpunt, starttijden en kosten
Het vertrekpunt is bij Verenigingsgebouw ‘De Maelderieje, Canadastraat 6, Heino.
U kunt starten vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur.
De kosten bedragen voor volwassenen € 3,-- per persoon en voor kinderen t/m 12 jaar
€ 1,00 per kind. Hiervoor ontvangt u een routebeschrijving en een consumptiebon voor
koffie, thee of chocolademelk onderweg.
De pauze wordt gehouden bij de familie Blankvoort aan de Oude Dalfserweg.
De korte route heeft een lengte van 7,5 km en de lange route 11,4 km.
Enkele tips
Omdat de wandeling voor een deel over onverharde wegen gaat, is goed schoeisel aan te raden.
Vergeet vooral niet uw fototoestel mee te nemen!
Honden, mits aangelijnd, zijn tijdens deze wandeling toegestaan.
Wandelaars uit Heino vragen wij vriendelijk zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar het startpunt te
komen.
Inlichtingen
De heer Th. Oortwijn tel. 0572-395243 of 06-23655865.

► Algemene ledenvergadering donderdag 13 april 2017
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdagavond 13 april in de
benedenzaal van 'De Maelderieje'. Na het officiële gedeelte van de ledenvergadering is er
een presentatie van een film met een compilatie van filmbeelden uit de jaren 1977 t/m 1984.
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