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►Van de bestuurstafel
Overlijden Giel Bisschop
Op 1 november werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons medebestuurslid Giel
Bisschop.
Ons medeleven gaat uit naar de familie van Giel. Giel was een echte familieman en hij kon daar
gepassioneerd over vertellen. Zij vooral zullen hem missen.
Ook wij missen hem. Giel was een bevlogen en actief bestuurslid. Hij was lid van de
tentoonstellingscommissie en voortrekker van de quizgroep “Wie van de drie vertelt de waarheid?”.
Daarnaast regelde hij veel ‘achter de schermen’. Zijn motto was altijd: ‘afspraak is afspraak’. Daar
hoefde je nooit achteraan.
Giel heeft veel voor ‘Omheining’ betekend; iets wat we nooit zullen vergeten. Als bestuur wensen wij
zijn familie alle sterkte toe.

Kerstwandeling 2018

‘Wandelen bij de buren’
Kerstwandeling ‘Omheining’ deels door de Marshoek
Traditiegetrouw organiseert de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ de traditionele
kerstwandeling op tweede kerstdag 2017 (dinsdag 26 december ) Het organisatiecomité is er
wederom in geslaagd om een prachtige en gevarieerde wandeling uit te zetten. Het wordt elk jaar
moeilijker om een route te bedenken waar we met de wandelling nog niet eerder geweest zijn.
De routemakers zijn er ook deze keer in geslaagd een prachtige en gevarieerde wandeling uit te
zetten. Het wandelparcours gaat ditmaal over het grondgebied van onze buurgemeente Dalfsen.
De wandeling voert u door weilanden, prachtige bospercelen en o.a. over het landgoed den Aalshorst.

Vertrekpunt, starttijden, kosten en route
Inschrijving en startlocatie:
Fam. B. Jalink, Slennebroekerweg 19, Dalfsen
Vlakbij het erf van de fam. Jalink is voldoende parkeergelegenheid. Parkeerregelaars zijn aanwezig.
Wij willen u vragen hun aanwijzingen op te volgen.
U kunt starten tussen 12:00 uur en 14.00 uur.
De kosten voor volwassenen bedragen € 3,00 ; kinderen t/m 12 jr. betalen € 1,00. Hiervoor ontvangt u
een routebeschrijving (in de vorm van een handzaam boekje, waarin ook een aantal heemkundige
wetenswaardigheden zijn verwerkt) en een consumptiebon voor koffie, thee of chocolademelk
onderweg.
U kunt een keuze maken uit twee routes, een korte route van 7,5 kilometer en een lange route van
12,5 kilometer.
Honden, mits aangelijnd, zijn tijdens deze wandeltocht toegestaan..

Enkele tips

Omdat de wandeling grotendeels over onverharde wegen, smalle bospaden en door wei- en
bouwlanden gaat, is goed schoeisel aan te raden.
Vergeet ook niet uw fototoestel mee te nemen!
Het kan voorkomen, dat sommige paden door de weersomstandigheden niet begaanbaar zijn en de
markering met pijlen en/of linten afwijkt van de routebeschrijving.
Volg dan in ieder geval de pijlen en/of linten..
Deelname aan de wandeling is voor eigen risico.
Op de wandelroute is EHBO aanwezig.

Inlichtingen
0572-395243 of 06-23655865

Ledenavond najaar 2017
De ledenavond op 19 oktober is bezocht door circa 35 personen.
Kunsthistoricus Frederik F. Barends verzorgde een lezing met als thema: ‘Hoe herken je als leek
antiek? 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. Hij wist met vele anekdotes en de inbreng van veel deskundigheid de
zaal te boeien. Dat maakte dat de avond als bijzonder geslaagd kon worden afgesloten.

Foto-expositie ‘Markante gebouwen in de oude gemeente Heino’
De foto-expositie ‘Markante gebouwen in de oude gemeente Heino’ is inmiddels door meer dan 1.000
mensen bezocht. Van alle kanten krijgen wij er positieve reacties over. Dat is natuurlijk altijd prettig.
Het feit dat de expositie op woensdagmiddag nauwelijks bezocht wordt, heeft het bestuur doen
besluiten om de woensdagmiddag met onmiddellijke ingang te schrappen van het rooster.
De expositie in ‘De Maelderieje’ (Canadastraat 6) is nog te bezoeken op:
▪ iedere maandagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur;
▪ op zaterdagen van 10.00 uur – 16.00 uur.

►Schenkingen december 2017
Van het Anjerpunt Hoonhorst, café Kappers, de boeken: Over heren en boeren, Heino in oude
ansichten, Heino, een geschiedenis van mens en plaats en Kiek toch es deel I.
Van mevrouw Beldsnijder-Brinkhuis, Twenteseweg 28, Heino, krantenknipsels, een uitnodiging voor
het 40-jarig en 50-jarig jubileum van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, de bevrijdingscourant 50
jaar bevrijd, de bevrijdingskoerier 1945-2005 en diverse inschrijvingen van lidmaten Ned. Herv. kerk.
Van de heer J. Bieleman te Renkum, alle ontwerpen die hij maakte voor het boek ‘Heino, een
geschiedenis van mens en plaats’.
Van Harry van Dam, Lierderholthuisweg 21, Lierderholthuis, vier beschuitbussen.
Van de heer J. Deusjen, Meidoorn 11, Heino, een serie foto’s van de realisatie van het zwembad te
Heino.
Van mevrouw D. Hoppen-Blom, Het Wooldhuis, Heino, krantenknipsels uit de twintiger jaren van de
vorige eeuw.
Van mevrouw C. Rosier, Grote Beukelaer 11, Heino, een wijnfles van het 750-jarig bestaan van Heino.
Van mevrouw H. Visscher-Pals, Meidoorn 61, Heino, een gedenkbord van de Bond van Meisjesvereen
op Gereformeerde Grondslag; Bouwen – Bewaren.

►Agenda

09 jan. 2018
06 feb. 2018
06 mrt. 2018
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