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►Van de bestuurstafel
●Terugblik Paaswandeling 2017
Pasen viel vroeg dit jaar en er zat dus weinig tijd tussen de Kerstwandeling en de
Paaswandeling. Veel tijd hadden Theo Oortwijn en zijn wandelmaten dan ook niet om de
route van de Paaswandeling uit te zetten. Dat ze daar toch in geslaagd zijn, is een
compliment waard.
De Paaswandeling liep ditmaal in oostelijke richting: ‘Kuieren door de Veldhoek’.
Het vertrek was bij het Verenigingsgebouw ‘De Maelderieje', terwijl de pauze werd gehouden
bij de familie Blankvoort aan de Oude Dalfserweg.
De korte route had een lengte van 7,5 km en de lange route 11,4 km. In tegenstelling tot
vorig jaar waren de weersomstandigheden ons dit keer goed gezind. De wandeling trok 322
deelnemers.
●Nieuwe DVD met filmbeelden van Heino
Bernard Jalink heeft uit oude filmbeelden van Heino uit de jaren 1977 tot 1984 een
compilatie samengesteld. De film duurt circa 50 minuten en is voor het eerst vertoond tijdens
de Algemene Ledenvergadering van 13 april. Het is de bedoeling dat deze film op termijn
beschikbaar komt voor belangstellenden. De dvd gaat € 10,- kosten. Op dit moment kan de
dvd nog niet geleverd worden. Zodra de dvd beschikbaar is, wordt u daarover op onze
website geïnformeerd.

●Op weg naar een nieuwe foto-expositie
Onze tentoonstellingscommissie is al enige maanden bezig met de voorbereiding van een
nieuwe foto-expositie over beeldbepalende panden in Heino en omgeving. Naast het
opzetten en inrichten van deze tentoonstelling is de werkgroep ook bezig met het
samenstellen van een handzaam boekje met een wandeling en een fietsroute langs deze
panden.
De nieuwe expositie zal aan de vooravond van de Pompdagen officieel geopend worden.
Meer informatie vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

●Oud-Boerenland deel 4 uitverkocht!
Het eind vorig jaar verschenen vierde deel uit de serie Boerenland was in korte tijd geheel
uitverkocht. De Werkgroep Geschiedenis heeft inmiddels een nieuw boek in voorbereiding,
waarin het naoorlogse winkelbestand van Heino wordt beschreven. Als alles goed gaat zal
dit boek nog eind dit jaar verschijnen.

►Schenkingen juni 2017
Van Jolanda Roord-Huitink te Dalfsen het boek ‘Het dorp aan de Wetering’ van Leo Ogink en
Ton Groot Beumer.

►Nieuwe foto-expositie
'Markante gebouwen in Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis'
De Werkgroep Tentoonstellingen heeft voor een nieuwe expositie met zorg een 40-tal
markante gebouwen in de voormalige gemeente Heino geselecteerd. Fraaie foto’s – met
beschrijvingen van markante details en de historie van deze panden – worden geëxposeerd
in onze tentoonstellingsruimte in de Maelderieje, Canadastraat 6.
Speciaal ter gelegenheid van deze tentoonstelling is een wandel- en fietsroute uitgezet van
respectievelijk 6,5 km en 20 km langs deze gebouwen. De gebouwen worden duidelijk en
overzichtelijk aangegeven in het routeboekje met een foto en beschrijving. Het handzame
routeboekje is te zijner tijd verkrijgbaar bij ‘Omheining’ en in het Dorpshuus.
De officiële opening zal op woensdagavond 16 augustus a.s., de openingsavond van de
Pompdagen, plaatsvinden.
Openingstijden expositie (onder voorbehoud):
▪ iedere maandagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur;
▪ op woensdagen van 13.30 uur – 16.00 uur;
▪ op zaterdagen van 10.00 uur – 16.00 uur.
Tijdens de Pompdagen gelden afwijkende openingstijden; informatie daarover volgt t.z.t. op
onze website.

► Erfgoedshow 'Vooruitboeren' op erve De Vlaminckhorst
De Erfgoedshow 'Vooruitboeren', met het duo Ewout van der Horst en Martin van der Linde
van de IJsselacademie in de hoofdrol, muzikaal ondersteund door de band Muppetstuff, toert
door Overijssel met een multimediaal programma over de naoorlogse veranderingen op het
platteland. Met verhalen over thema’s als grond, opleiding, fokkerij, coöperaties en
veemarkten, gelardeerd met historische foto's en filmbeelden, geven zij een heel divers en
indringend beeld van het leven van Overijsselse boeren en boerinnen in een tijd van steeds
verdergaande modernisering. De band Muppetstuff verzorgt daarbij livemuziek met enkele
prachtige liedjes in de streektaal. Een sfeervolle show medebepaald door de locaties waar hij
wordt 'opgevoerd': niet in het theater of in een zaal, maar in stallen en schuren op
boerenerven waar je al meteen in de juiste sfeer geraakt.
De erfgoedshow is gebaseerd op het boek 'Vooruitboeren' waarin zestig interviews met
boeren van de oudere generatie zijn opgenomen.
De erfgoedshow streek vrijdagavond 19 mei jl. neer in Heino in de gruppenstal van het
aloude boerenerf 'De Vlaminckhorst' dat momenteel in oude stijl wordt gerestaureerd.
Omheining verleende hand- en spandiensten met o.a. het verzorgen van de pr en het
verstrekken van koffie vooraf en een drankje na, waarin onze vereniging de nodige ervaring
heeft opgedaan in de pauzes van de kerst- en paaswandelingen.
Zo'n zestig belangstellenden bezochten de erfgoedshow en genoten van een boeiende en
sfeervolle avond.
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