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►Van de bestuurstafel
•Terugblik op de Pompdagen
Onze vereniging is zeer actief geweest tijdens de Pompdagen. Alle dagen was de expositie
‘Markante gebouwen in de oude gemeente Heino’ in de Maalderieje geopend. We mochten
deze dagen ruim 800 enthousiaste bezoekers ontvangen. Een prachtig resultaat.
Uiteraard ontbraken we ook dit jaar niet met onze marktkraam op het Daggie Old Heino. De
goedgevulde kraam met verenigingsuitgaven en enkele speciale aanbiedingen trok veel
marktgangers.

•Foto-expositie ‘Markante gebouwen in de oude gemeente Heino’
Op woensdagavond, 16 augustus, voorafgaand aan de opening van de Pompdagen werd in
De Maelderieje de foto-expositie ‘Markante gebouwen in de oude gemeente Heino’ geopend.
Met het planten van een beachvlag op het 14 Aprilplein gaf burgemeester Martijn Dadema
het startsein aan de genodigde gasten om de expositie in de bovenzaal van de Maelderieje
te gaan bezichtigen.
Het bestuur van de vereniging voor heemkunde ‘Omheining’ had voor deze gelegenheid
alle huidige bewoners van de veertig markante panden uitgenodigd om als eerste bezoekers
de prachtige foto’s te bekijken en de historische en bouwkundige informatie in zich op te
nemen.
In zijn openingstoespraakje memoreerde burgemeester Dadema dat ‘Omheining’ steeds
weer verschillende manieren en thema’s weet te vinden om de historie van Heino, Laag
Zuthem en Lierderholthuis bij de inwoners onder de aandacht te brengen.
De Werkgroep Tentoonstellingen heeft met zorg een 40-tal markante gebouwen in de
voormalige gemeente Heino geselecteerd. Daarmee is deze fraaie foto-expositie samengesteld, compleet met beschrijvingen van opvallende details en de historie van de panden.
Speciaal ter gelegenheid van de tentoonstelling is een wandel- en fietsroute uitgezet van
respectievelijk 6,5 km en 20 km langs deze markante gebouwen. In het routeboekje worden
de gebouwen duidelijk en overzichtelijk aangegeven met een foto en beschrijving. Het fraaie,
in kleur uitgevoerde routeboekje is verkrijgbaar bij ‘Omheining’ en in het Dorpshuus.
Niet onvermeld mag blijven dat van de gemeente Raalte een bijdrage in de kosten is
ontvangen en dat van de Stichting Heija een bijdrage is verkregen, vanwege het feit dat de
expositie onderdeel was van de Pompdagen.

•Najaarsledenavond
Een nieuw seizoen staat op stapel en traditiegetrouw openen we met de najaarsledenavond
die wordt gehouden op donderdagavond 19 oktober a.s.
Kunsthistoricus Frederik F. Barends zal een lezing verzorgen met als thema: ‘Hoe herken je
als leek antiek?’
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Frederik F. Barends was gedurende veertig jaar werkzaam in het veilingwezen, eerst bij de
Kunstveilingen S.J. Mak van Waay te Amsterdam en later bij de Nederlandse vestiging van
het bekende veilinghuis Sotheby’s.
De lezing duurt ongeveer een uur. Na de koffiepauze is er gelegenheid tot vragen stellen.
Aanvang 20.00 uur. Locatie zaal Theater Podium. U ben van harte welkom op deze avond.

►Schenkingen september 2017

Van de heer Van Eijck, Grote Beukelaar 17, Heino, contactbladen “Omheining”, het
boekwerkje “Tien jaar Omheining, een bloemlezing” en het boek “Mens en land in het hart
van Salland” van Theo Spek.
Van de heer F. Gerritsen, Linde 9, Heino, een winkelweegschaal.
Van Wim Jansen, ’t Weeghel 43, 8055 PZ Laag Zuthem, een doos met Enkhuizer
almanakken en een groot aantal foto’s uit het tijdschrift "Eigen Erf" ter reproductie.
Van mevrouw J. Houwen, Prins Bernhardstraat 23, Heino, een foto van een jubileum van de
gymnastiekvereniging “Sportclub”, dat werd gevierd op 12, 13 en 14 november 1953 en het
clublied van “Sportclub”.
Van de Stichting Huize De Colckhof de inventarissen van de archieven Van Dedem, deel I.
en II. Auteurs de heren A.J. Mensema en J.H. Wigger.

Openingstijden foto-expositie ‘Markante gebouwen’
▪ iedere maandagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur;
▪ op zaterdagen van 10.00 uur – 16.00 uur.

Uitnodiging
Najaarsledenavond
Donderdagavond 19 oktober 2017

Avondvullend programma met een lezing door Frederik F.Barends over hoe
je als leek antiek kunt herkennen.
Locatie: Zaal Theater Podium Heino. Benedenruimte De Olde
Maelderieje, Canadastraat 6, Heino

►Agenda
10 okt.
19 okt.
14 nov.
12 dec.

2017
2017
2017
2017

Bestuursvergadering
Najaarsledenavond
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
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