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►Van de bestuurstafel
Kerstwandeling 2018 op woensdag 26 december
Voor de 37e keer organiseert de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ een
kerstwandeling op tweede kerstdag 2018.
De routemakers hebben dit jaar de wandeling uitgezet rond het Relaer.
De koffiepauze is bij de familie Heuven aan de Hogebroeksweg 33.
Vertrekpunt, starttijden, kosten en route, tips
Inschrijving /startlocatie
De Maelderieje, Canadastraat 6, Heino (op het 14 Aprilplein).
U kunt starten tussen 12.00u en 14.00u
De kosten
Volwassenen € 3,00 per persoon, kinderen t/m 12 jr. € 1,00 per kind
inclusief koffie, thee of chocolademelk
Twee routes
Een KORTE ROUTE van 7,5 kilometer en een LANGE ROUTE van 12,5 kilometer.
Beide routes zijn bewegwijzerd. Bij de start ontvangt u een in kleur uitgevoerd handzaam
routeboekje met foto’s en beschrijvingen van heemkundig wetenswaardigheden.
Enkele tips
Omdat de wandeling voor een groot deel 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 lintafbakening en de pijlen afwijken van de routebeschrijving.
Volg dan in ieder geval de pijlen.
Deelname aan de wandeling is voor eigen risico. Op de wandelroute is EHBO aanwezig.
Honden, mits aangelijnd, zijn tijdens deze wandeltocht toegestaan..
Inlichtingen: 0572-395243 of 06-23655865

Najaarsledenavond: lezing Paul van Gaalen
Op 13 november was Paul van Gaalen bij ons te gast. 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.
Voor de Pauze ging het over de Wieden en na de Pauze over Zuidelijk Afrika. De lezing,
gelardeerd met echt prachtige door hem zelf gemaakte foto’s, was gebaseerd op één
centraal thema: vrijwel alles wat met de natuur te maken heeft is afhankelijk van water.

Prachtig om te zien hoe dat hier dicht bij huis (De Wieden) in zijn werk gaat en om dan te
kijken hoe het in een bijzonder deel van de wereld, in dit geval Zuidelijk Afrika, dat gestalte
krijgt.
Met name de door Paul en zijn assistent Gerrit getoonde foto’s van Zuidelijk Afrika waren
adembenemend. Zie dat maar eens zo voor elkaar te krijgen! Paul gaf aan dat hij soms
dagenlang heft zitten te wachten om die ene, perfecte, foto te kunnen maken.
Al met al een zeer geslaagde lezing. Paul komt graag nog eens bij ons terug.

►De tentoonstellingsruimte
De expositie ‘Markante gebouwen’ was al gestopt en bijna opgeruimd toen we nog een
aanvraag kregen van ‘de Dolfijn’ of enkele groepen de tentoonstelling nog mochten
bezoeken in het kader van een project over het dorp Heino vroeger en nu. Uiteraard hebben
we daar gehoor aan gegeven en het opruimen van al die prachtige foto’s nog even
uitgesteld. Het bezoek aan de tentoonstelling paste naadloos bij het schoolproject en vormde
tevens een mooie afsluiting ervan.
Momenteel staat de tentoonstellingsruimte er een beetje rommelig bij. Dat komt door de
verbouwing van het voorste deel van de ruimte. Daar wordt ten behoeve van Podium een
kleedkamer voor de artiesten gerealiseerd. Als de verbouwingswerkzaamheden zijn
afgerond, zullen de vitrines gevuld worden met (oude) voorwerpen en attributen die
Omheining in eigendom heeft en die de moeite waard zijn om ten toon te stellen.

►Schenkingen vierde kwartaal 2018
Van de heer B.H. Jalink, Slennebroekerweg 19, Dalfsen, een sigarendoos, waarin een
tabaksdoos, luciferdoosjes en lucifers in een omslag.
Van de heer T. van de Griendt, Acacia 23, Heino, een plattegrond van Heino en omgeving uit
de vorige eeuw, uitgegeven door makelaardij Van der Heijden, en een camera, The Bilora
Bella DC4 van Kurbi & Niggeloh Company of Radevormwald/RHLD, Germany.
Een klewang merk WKC- leger of politie dan wel Marechaussee (?) ( rond 1935).
Een sabel, genummerd 777, gelijkend op een politiesabel (1850-1900).
Een degen, gelijkend op een infanteriedegen (1800-1850).
Een degen, inscriptie fabricaat: J.B. Busch; inscriptie handelaar: Swardfeger Amsterdam.
Een boek, ‘Moord en doodslag in West-Overijssel’ (1946-2006) door Willem Visscher.
Van mevrouw Klein Lugtenbeld-Offenberg, Stationsweg 7, Heino, een foto ter reproductie.
Van de heer J.G.H. Koenjer, De Rikke 7, Heino, een plakboek met suikerzakjes.
Van de heer J. Riepma, De Spade 15, Heino, de brochure van de herdenking van de
bevrijding d.d.12 april 1970. De Heino Koerier van 4 oktober 1984 betreffende de opening
van de rondweg. Van de gemeente Heino gegevens van de opening en het jaarprogramma
van de feestelijkheden Heino 750 jaar. Briefpapier Heino 750 jaar. Heino op weg naar –
brochures in verband met de herindeling. De wandelroute van 25 september 1993 in verband
met het bezoek van de gemeenteraad van Keerbergen. Het visitekaartje J. Riepma,
gemeente Heino.
Van mevrouw Ank de Ruiter, Lierderholthuis, een serie dia’s van familieportretten uit begin
1900 en een lange en korte jaeger onderbroek.
Van de heer W.J. Potma, Grote Bisschop 16, 8141 WL Heino, een replica in miniatuur van
hout van het beeldje “het meisje met de oogstmand” dat zich bevindt in de kruidentuin.

►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. Belangstelling?
Belangstelling? Neemt u dan contact met ons op!

