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►Van de bestuurstafel
Paaswandeling 2019

De traditionele paaswandeling had dit jaar als titel 'Veldhoek - Strenkhaar - Veldhoek'. De route ging vanaf
de startlocatie café-restaurant ‘De Veldhoek’ richting Berkendijk achterlangs de voormalige proefboerderij
Aver Heino. De pauzeplek was gesitueerd bij het voetbalveld van de Averboys bij de schuur van de familie
Grote Ganseij.
Er waren 188 deelnemers die genietend van het mooie weer de route liepen. De organisatie had ook dit jaar
weer een fraai parcours uitgezet langs plekjes waar je anders niet zo gauw komt.

Afscheid van Annie Meulman als bestuurslid/installatie nieuwe bestuursleden

Na zeventien en een half jaar heeft Annie Meulman in april tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid
genomen als bestuurslid. Er werd door de voorzitter uitgebreid stil gestaan bij wat zij gedurende die periode
betekend heeft voor onze vereniging. Te veel om op te noemen, waarvoor dank. Het goede nieuws is dat
Annie gewoon lid blijft en op de achtergrond een groot deel van haar taken blijft uitvoeren. Daar zijn we als
bestuur bijzonder content mee.
Aansluitend werden met instemming van de Algemene Ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden
benoemd: de heren Balt van Bavel en Gerard Antonissen. Het bestuur is hiermee weer op volle sterkte
gebracht.

Open dag de Vlaminckhorst

Zaterdag 8 juni waren wij te gast op de Vlaminckhorst. Henk en Nellie Van der Wal-Verhoef organiseerden
die dag een open dag met als motto: cultureel erfgoed geef je door! De belangstelling was – ondanks het
wat mindere weer – groot. Meer dan duizend bezoekers passeerden die dag de poort van De Vlaminckhorst.
Er was een gevarieerd en informatief programma samengesteld met voor elk wat wils. De bezoekers konden
o.a. lezingen bijwonen over de geschiedenis van De Vlaminckhorst, de ontwikkeling van het landschap en
over het proces van restauratie en verduurzaming.
Van de eigenaren kregen Omheining en de werkgroep Allegaardje de kans zich te presenteren. Daar zijn we
hun bijzonderlijk erkentelijk voor. Het heeft ons - naast de nodige goodwill - elf nieuwe leden opgeleverd.

Boek Oud winkelbestand Heino

In onze nieuwsbrief is al eerder gecommuniceerd dat de werkgroep Geschiedenis druk doende is met het
samenstellen van een boek over het oude winkelbestand (vanaf circa 1930) van Heino. Het wordt een luxeuitgave met daarin opgenomen, naast feitelijke gegevens enoud fotomateriaal, ook de nodige anekdotes.
Hoewel de verschijningsdatum nog niet bekend is (waarschijnlijk ergens in 2020) kan al wel bij
voorinschrijving ingetekend worden op deze bijzondere uitgave. Bij voorintekening bedraagt de prijs voor
leden € 29,95. Niet-leden betalen bij voorinschrijving € 34,95. Na het verschijnen van het boek bedraagt de
prijs € 39,95. De voorinschrijving loopt nog een poos door (tot aan het moment dat het boek verschijnt).
Voorinschrijving kan per mail via de website van de vereniging.

Bestuurssamenstelling
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Henk Hofman, voorzitter; namens de vereniging bestuurslid van de Stichting “De Coöperatie” en
lid van de gemeentelijke straatnamencommissie Raalte (hofman-henk@kpnmail.nl);
Cor Horstman, secretaris (chorstman56@gmail.com);
Harry Ogink, penningmeester (harryogink@gmail.com);
Herman Neimeijer, bestuurslid; contactpersoon werkgroep Allegaardje en contactpersoon
werkgroep Oude Gebruiksvoorwerpen (h.neineijer@gmail.com);
Berend Jan Horstman, bestuurslid; contactpersoon en lid van de werkgroep Streektaal
(bjhorstman@lijbrandt.nl);
André Roelofs, bestuurslid (andreroelofs1@gmail.com);
Tiny Kok-Klappe, bestuurslid; contactpersoon contactblad Om Heino (ew.kok@kpnmail.nl);
Balt van Bavel, bestuurslid (baltvanbavel@gmail.com)
Gerard Antonissen, bestuurslid; trekker/coördinator rubricering oude gemeentearchief Heino
(jgantonissen@gmail.com).

►Schenkingen tweede kwartaal 2019
Van de heer F. Dorgelo, De Heuvel, Heino, familiefoto’s.
Van mevrouw G. Eshuis-Morrenhof, Dorpsstraat 83, Heino, een aangeklede pop.
Van de heer M. Koggel, Molenhoekweg 22, Hoonhorst, een aardappelpers.
Van de heer Nijhof, Paalweg 15, Heino, twee schietplanken, een roggebroodvorm, een fietstasje,
fietsmoffen, een fiets reparatiedoosje, een spint (een maat voor graan), een botervaatje, een blok
voor gewichten.
Van mevrouw G.M. Rosendaal-Kroes, Nieuwe Wetering 7, Heino, een van haar trouwjurk zelf
gemaakt doopjurkje, een omslagdoek en een ingelijste bewerkte kadastrale kaart “Commune de
Heyno Section E 3e blad Heerenbrinks Blok.
Van mevrouw H. Rouwhorst-Arends, Hooglanderveen, een lesboek naaien en een lesboek
handwerken.
Van mevrouw Ank de Ruiter, Kerkslagen 20, Lierderholthuis, het lied ‘Het grote legendarisch
Heino’s leugenlied’.
Van de familie Strijtveen, Herenbrinksweg 8, Lierderholthuis, een driedelig pak.
Van mevrouw A. Groote Schaarsberg-Reuvekamp, Hondemotsweg 19, een ‘hoed op de muts’
(rouw) in fraaie ronde hoedendoos. Gedragen door mevr. A.J. Groote Schaarsberg-Bosch
(11-4-1838 – 18-6-1981).

►Op weg naar de viering van ‘75 jaar vrijheid’

Het project ’75 jaar Vrijheid in Overijssel’ is provinciebreed opgezet. De doelstelling is dat er een programma
wordt opgezet waarin alle bevrijde plaatsen en hun bevrijders in Overijssel aandacht krijgen. Nu
ooggetuigen langzaam maar zeker uit de tijd raken, is het onze taak om de herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog levendig en toegankelijk te houden.
Inmiddels is een werkgroepje vanuit het ‘Dorpshuus’ en ‘Omheining’ opgestart dat probeert de
samenwerking te zoeken met diverse verenigingen in Heino om gezamenlijk een programma tussen 14 april
en 5 mei 2020 in elkaar te zetten om ‘75 jaar vrijheid in Heino’ te vieren.

► Inning contributie
Acceptgirokaarten bij het juninummer

De leden die jaarlijks hun contributie voldoen met een acceptgirokaart, krijgen die altijd bij het tweede
nummer van het betreffende jaar mee. Dat is ook in 2019 niet anders.
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Inning contributie in de maand januari vanaf 2020
Er komt verandering in de inning van de contributie: het bestuur heeft namelijk besloten om vanaf 2020 de
contributie in de maand januari te gaan innen. Dat betekent dat bij het laatste nummer van 2019 (in
december) de acceptgiro voor 2020 wordt toegevoegd.
Alleen in dit overgangsjaar krijgen de leden die betalen met een acceptgiro er twee: één voor het
verenigingsjaar 2019 in dit juninummer en één voor 2020 (gevoegd bij het decembernummer).
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