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►Van de bestuurstafel
●Een nieuw jaar 2018

Het jaar 2018 is al weer drie maanden gevorderd als het eerste contactblad op de deurmat ploft. Omheining
gaat ook in 2018 onverdroten door met waar het mee bezig is. Op stapel staan onder meer de
Paaswandeling (2e paasdag 2 april) en de kerstwandeling (2e Kerstdag 26 december), de Pompdagen (waar
wij net als andere jaren weer met twee stands aanwezig zullen zijn) en twee bijeenkomsten voor leden (de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 april en de najaarsledenvergadering op een nog nader te
bepalen datum).
De expositie 'Markante gebouwen in Heino, Laag Zuthem en Liederholthuis' loopt dit jaar nog door. Het
contactblad zal net als eerdere jaren vier maal (eens per kwartaal) verschijnen.

●Kerstwandeling 2017: een geslaagd evenement

Onder perfecte weersomstandigheden genoten maar liefst 1232 wandelaars op Tweede Kerstdag van
een prachtige uitgezette wandelroute in het gebied tussen Hoonhorst en Dalfsen.
Vier verkeersregelaars zorgden ervoor dat de schijnbaar nimmer aflatende stroom auto’s en fietsers een
ordentelijk plekje kregen vlakbij de startlocatie - boerderij ’t Meulemans van de familie Jalink.
De kaartverkopers moesten vanaf de starttijd 12.00 uur meteen volop aan de bak. Het zevenkoppig
koffieteam heeft op de pauzeplek bij Melenhorst enkele uurtjes onder hoogspanning gewerkt om alle
wandelaars, verwelkomd door de Kerstman, te voorzien van koffie. thee of chocolademelk. De Pompedoers
hadden heel wat noten op hun zang en de notoire klanken van de Haarlese midwinterhoornblazers hoorde
je al van verre.
Een compliment voor de organisatie die er wederom in geslaagd is een wandelroute uit te zetten die alom
gewaardeerd is.

●Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Dinsdagavond 24 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Aanvang 20.00 uur. Locatie: De Olde Maelderieje; benedenruimte zaal Podium. Voor de pauze is er
aandacht voor algemene zaken (jaarverslag, verslag penningmeester, e.d.); na de pauze staat een lezing
gepland die zeer de moeite waard is.
De agenda is als bijlage bij het contactblad gevoegd. Het jaarverslag en het verslag van de penningmeester
liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de lezing na de pauze.

►Paaswandeling 2018: ‘Op de koffie bie Harm’

De paaswandeling op maandag 2 april heeft bovenstaande als titel meegekregen. Het is meer een knipoog
naar de pauzelocatie aan de Pruimersallee, op het erf van de familie (Harm) Hogeman.
Het wandelparcours voert ditmaal door de Velner en over het landgoed Windesheim.
Vertrekpunt, starttijden, kosten en route, tips
Inschrijving en startlocatie: Boerderij Jos Groot Koerkamp, Schaarshoekweg 4, Heino.
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Starttijden: U kunt starten tussen 12.00 uur en 14.00 uur.
Kosten: Volwassenen € 3,00 per persoon; kinderen t/m 12 jr. € 1,00 per kind (inclusief koffie, thee of
chocolademelk).
Route: Er is een lange route van 11,5 km en een korte route van 7 km.
Beide routes zijn bewegwijzerd.
Bij de start ontvangt u een in kleur uitgevoerd handzaam routeboekje met foto’s en beschrijvingen van
heemkundige wetenswaardigheden. Op de wandelroute is EHBO aanwezig.
Honden, mits aangelijnd, zijn tijdens deze wandeltocht toegestaan.
Inlichtingen: 0572-395243 of 06-23655865

►Historie van bedrijfsleven en middenstand in Heino

De werkgroep geschiedenis is bezig met de voorbereiding van het maken van een rijk geïllustreerd boek
over de historie van het bedrijfsleven en de middenstand van Heino. In dat kader doet zij een beroep op de
ondernemers om oude aansprekende foto's, anekdotes en advertenties in te brengen. Ook voor
particulieren geldt: herinnert u zich (als klant wellicht) leuke voorvallen tijdens het boodschappen doen, of
heeft u nog waardevol materiaal, waarmee wij deze uitgave kunnen versterken of verlevendigen, dan horen
we dat graag.
U kunt hiervoor contact opnemen met Guus van Wifferen, Vogelzang 38, tel. 0572 366858 of Peter Borgers,
Twentseweg 13, tel. 0772 392665. U kunt uw suggesties ook deponeren in de brievenbus van de Olde
Maelderieje, Canadastraat 6. Wij hopen dit boek volgend jaar te kunnen presenteren.

►Paul van Gaalen te gast bij Omheining op dinsdag 24 april

Paul van Gaalen, de in Zwartsluis woonachtige natuurfotograaf en bekend van zijn boeken en vele tvreportages, is internationaal befaamd om zijn unieke manier van fotograferen. Paul werd vooral bekend door
zijn fotoboeken voor het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten en zijn vele publicaties in magazines.
Paul geeft met regelmaat drukbezochte lezingen. Als Omheining zijn wij er dan ook trots op dan wij hem
bereid hebben kunnen vinden om een lezing voor ons te willen verzorgen.
Paul komt dinsdagavond 24 april (ter afsluiting van de Algemene ledenvergadering) naar Heino voor het
geven van een lezing over de IJssel Paul neemt u in zijn lezing mee, aan de hand van de door hem
gemaakte foto’s, over en langs de oevers van de mooiste rivier van Nederland, de IJssel. Hij laat u de
rivierloop met de gevarieerde gezichten van de rivier, op haar allermooist in beeld, zien vanaf haar bron tot
aan haar monding in Kampen. De fotograaf zocht ook de Duitse oorsprong op van het riviertje de IJssel, dat
via de Oude IJssel bij Doesburg in de IJssel uitmondt.
Naast het ontstaan en de betekenis van de IJssel komen onderwerpen aan de orde zoals de uiterwaarden
door de seizoenen heen, bijzondere oeverterreinen van Staatbosbeheer, watermanagement en de
ontwikkeling van 'nieuwe natuur'. Hoewel de nadruk ligt op het landschap en de specifieke IJsselflora en –
fauna, krijgen ook de recreatieve aspecten en de economische bedrijvigheid aan en op het water de nodige
aandacht.
De lezing wordt gehouden op dinsdagavond 24 april tijdens de Algemene Ledenvergadering. Aanvang
Ledenvergadering 20.00 uur. Paul begint circa 20.30 uur met zijn lezing die in twee tijdspannes van elk drie
kwartier zal zijn opgedeeld (met tussentijds een korte pauze). De toegang is gratis. U bent uiteraard van
harte welkom.
Locatie: De Olde Maelderieje, Zaal Podium, Canadastraat 6, 8141 AC Heino.

►Schenkingen eerste kwartaal 2018
▪Van de familie Boerdijk, Raalterdwarsweg 1, Heino, 5 pakken Radion (de verpakking verschillend), 3
pakken Omo (de verpakking verschillend), 1 pak stijfsel Crackfree en 1 pak Souplesse wonderstijfsel.
▪Van de heer H. van Dam, Lierderholthuisweg 21, Lierderholthuis, een speculaasplankje, een sigarenblikje
van Ritmeester en een koffiebus.
▪Van de heer G. Hulsink, Kruzebrink 13, Heino, een doosje Rhinocaps inhalatiecapsules.
▪Van mevrouw M. Kleine Schaars, De Horst 2, Heino, de ingebonden contactbladen “Omheining” uit de
periode 1986 t/m 2006.
▪Van mevrouw Lindeboom-Roelofs, Het Wooldhuis, Paalweg 10, Heino, een adresboek van Heino uit de
zeventiger jaren van de vorige eeuw.
▪Van mevrouw Ank Ruiter uit Lierderholthuis, een lange en een korte jaeger onderbroek.

►Bevrijdingsdag 5 mei 2018
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Op zaterdag 5 mei organiseert het Dorpshuus in samenwerking met ‘Omheining’ enkele activiteiten voor het
hele gezin met als thema “Oorlog en verzet in Heino’. Op stapel staan een expositie over de oorlog en een
gezinsfietstocht langs sporen van de oorlog. We verwachten oude legervoertuigen uit W.O.-2 en in
samenwerking met ‘Idem Dito’ wordt in het Dorpshuus een voordracht gehouden van Heinose verhalen uit
de oorlogsperiode 1940-1945.
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