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►Van de bestuurstafel
Terugblik 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.
Uiteraard ontbraken we ook dit jaar niet met onze marktkramen op het Daggie Old Heino. We
waren vertegenwoordigd met twee kramen: één van het bestuur ter promotie van de vereniging en
één van de werkgroep Allegaardje. De goedgevulde kramen met verenigingsuitgaven en
zelfgemaakte producten van de werkgroep Allegaardje trokken veel marktgangers.

Kerstwandeling 2018

De voorbereidingen voor de Kerstwandeling op 2e Kerstdag 2018 zijn al weer in volle gang. Noteer
deze datum alvast in uw agenda. De route ligt al vast en het pauzepunt is geregeld. In het
decembernummer volgt nadere informatie.

Najaarsledenavond dinsdag 13 november
Paul van Gaalen opnieuw te gast in Heino

In april was Paul van Gaalen bij ons te gast voor en gaf een lezing (gelardeerd met vele –
prachtige - door hem gemaakte foto’s) over de IJssel. Die bijeenkomst werd druk bezocht. Reden
voor het bestuur om Paul nogmaals te vragen.
Paul van Gaalen, de in Zwartsluis woonachtige natuurfotograaf en bekend van zijn boeken en vele
tv-reportages, 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 nogmaals een lezing voor ons te willen verzorgen.
Van Gaalen komt dinsdagavond 13 november naar Heino voor het geven van een lezing over de
Wieden (voor de pauze) en Zuidelijk Afrika (na de pauze). Hij neemt u in zijn lezing mee, aan de
hand van de door hem gemaakte foto’s, over en door de Wieden en Zuidelijk Afrika.
Aanvang 20.00 uur. Paul begint circa 20.15 uur met zijn lezing die in twee tijdspannes van elk
circa 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.

Beëindiging expositie “Markante gebouwen”

De expositie “Markante gebouwen” is beëindigd. Deze tentoonstelling heeft van de Pompdagen
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2017 tot de Pompdagen 2018 ruim 1300 bezoekers getrokken. De tentoonstellingscommissie
beraadt zich op het vormgeven van een nieuwe expositie. In de tussentijd worden de vitrines
gevuld met oude voorwerpen/attributen die Omheining in eigendom heeft en die moeite waard zijn
om ten toon te stellen.

►Schenkingen derde kwartaal 2018

Van de heer W. van Emmen, Klaproos 35, Heino, een sigarenknipper.
Van mevrouw A. v.d. Kolk-Valk, Emmastraat, 16, Heino, een krantenknipsel van het 50-jarig
jubileum van CJVF Heino “Dient elkander door de liefde” d.d. november 1957, jarretels, een
babygordeltje en een zakdoekje van de bevrijding in 1945.
Van de heer B. Norp, Zwolseweg 33, Raalte, een aantal boeken voor de bibliotheek.
Van mevrouw E. Stevens, Klaproos 16, Heino, een ijzeren hoepel.
Van Jenneke Temmink-Hamer, Meidoorn 53, Heino, statuten en huishoudelijk reglement van de
Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Laag Zuthem, gedateerd 3 juni 1918.

►Groepsbezoeken aan de Maalderieje

Voor verenigingen en particuliere groepen is er de mogelijkheid om een afspraak te maken om in
groepsverband de Maalderieje te bezoeken en kennis te nemen van de werkzaam-heden die
Omheining in het belang van de historie van de oude gemeente Heino aan de dag legt. Enkele
groepen hebben al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zo was er in maart nog een
succesvolle en leerzame avond voor leden van 'Vrouwen van Nu'.
Belangstelling? Neemt u dan contact met ons op!

►Expositie ‘Markante gebouwen’ gestopt

De expositie ‘Markante gebouwen’, een overzichtstentoonstelling van de meest fraaie gebouwen in
Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis, gestart tijdens de Pompdagen 2017, is na de Pompdagen
2018 gestopt. In totaal trok deze foto-expositie ruim 1300 bezoekers.

►Historie bedrijfsleven en middenstand in Heino

De werkgroep geschiedenis vordert gestaag met de samenstelling van een rijk geïllustreerd boek
over de historie van het bedrijfsleven en de middenstand van Heino van midden jaren dertig van
de vorige eeuw tot heden.
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 eind volgend jaar te kunnen
presenteren.

►Agenda
09 okt.
13 nov.
11 dec.

2018
2018
2018

Bestuursvergadering
Najaarsledenavond
Bestuursvergadering

Paul van Gaalen over 'de Wieden' en 'Zuid-Afrika'

2

3

