Nieuwsbrief 20
Vereniging voor heemkunde ‘Omheining’ september 2019
►Van de bestuurstafel
Terugblik pompdagen

Onze vereniging was met twee kramen vertegenwoordigd op Daggie Old Heino: een kraam van het bestuur ter promotie
van de vereniging en een kraam van de werkgroep Allegaardje. De goedgevulde kramen met verenigingsuitgaven en
zelfgemaakte producten van de werkgroep Allegaardje trokken veel marktgangers.
Ook de uit verschillende thema’s samengestelde tentoonstelling in onze expositieruimte (nazi en antinazi propaganda;
voorwerpen uit de tweede wereldoorlog collectie van Kristian Garsen; foto’s vier jaargetijden (collectie Giel Bisschop);
apothekers potten en vijzels (collectie Giel Bisschop) werd druk bezocht.

Kerstwandeling 2019

De voorbereidingen voor de Kerstwandeling op 2e Kerstdag 2019 (26 december) zijn al weer in volle gang. Noteer deze
datum alvast in uw agenda. In het decembernummer volgt nadere informatie.

Nieuwe werkgroep

Omheining heeft al een aantal actieve werkgroepen. Daar is er één aan toegevoegd: de werkgroep automatisering. De
Werkgroep Automatisering richt zich op een aantal onderwerpen, zoals het Digitaliseren en archiveren bestanden oud
gemeente Heino, het Digitaliseren en archiveren resterende zaken bij Omheining, het vernieuwen van de website,
Informatiebeheer en informatie-uitwisseling, beveiliging en autorisaties en zodanige voorzieningen treffen die het
verlenen van inzage aan derden of leden mogelijk maakt

Archivering/rubricering gemeentearchief oude gemeente Heino

De gemeente Heino is in 2001 opgehouden te bestaan. Het papieren archief van de oude gemeente Heino is
overgeheveld naar het gemeentehuis in Raalte. Het ligt daar onoverzichtelijk opgeslagen. De gemeente heeft ons
gevraagd om het papieren archief te gaan digitaliseren en archiveren, een omvangrijke, tijdrovende klus. Een werkgroep
onder leiding van Gerard Antonissen is daarmee aan de slag gegaan.

Najaarsledenavond 5 november a.s.
De najaarsledenavond is dit jaar op dinsdagavond 5 november om 20.00
uur in de Maelderieje (zaal PODIUM).
Gastspreker is dhr. Joop Smit uit Raalte. Hij laat ons genieten van een
prachtige diapresentatie over vogels. Een regelrechte aanrader!
►Schenkingen derde kwartaal 2019
Van mevrouw J. van Dijk- van der Vegt, Korenbloem 58, Heino een koperen warmwater stoof, de extra editie van de
Heino Koerier d.d. 4 oktober 1984 en een wandbord met de tekst: ‘Zeer zelden gaat een kind, ter zijde van de baan, die
vader heeft gevolgd en moeder nagedaan.’ (Guido Gezelle)
Van mevrouw A. Groote Schaarsberg-Reuvekamp, Hondemotsweg 19, Raalte, een ondersteek, boeken voor de
bibliotheek en een schilderij dat mevrouw A.J. Groote Schaarsberg-Bosch kreeg op 13 april 1945 van de bevrijders als
dank dat zij plm 10 dagen met de keukenwagen bij haar op de deel (stal) mochten staan. Het was haar heel dierbaar en
het heeft haar hele leven bij haar in de kamer gehangen.
De kinderen kregen wit brood en biscuit en waren daar blij mee.
Van de heer J.W.H. Fakkert, Kloostermanshof 27, Heino, twee bierglazen, Hevo Heino 1937-1962 en Sportclub Heino
1948-1963.
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Van mevrouw A. Nijland, Heino, een toilettas.
Van de heer Roessink, Els, Heino, een rietnaald - twijgijzer, een aalgeer, een sluitlans en een bijl.
Van mevrouw H. Rouwhorst-Arends, Heideweg 15, 3829 BC Hooglanderveen, van papier de huishoudschool te Heino in
de zestiger jaren.
Van de heer W.H. Schutte, Brinkweg 78, Heino, een Philips radio, een telefoon, twee fototoestellen en een flits apparaat.
Van mevrouw J. Schutte-Huisman, Brinkweg 78, Heino, vijf hoedjes, een lijfje, een rouw stropdas, een boezeroen, een
kiel, een koperen strijkijzer en een speelgoedbeer.
Van mevrouw A.D.M. Sinnige-Keizers, Kloostermanshof 6, 8141 AN Heino, een klederdracht muts met bijbehoren.
Van de openbare brede school De Springplank, een stoeltje voor kleuters.
Van een onbekende geefster/gever psalmboekjes en bijbeltjes.

Expositie Maelderieje
Elke maandagmorgen 10.00 u – 12.00 u
Thema’s:
Nazi en antinazi propaganda | Tweede Wereldoorlog collectie Kristian Garsen | Fotocollectie Giel Bisschop
Collectie apothekerspotten Giel Bisschop |gebruiksvoorwerpen uit de collectie Omheining

► Inning contributie
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!), voor leden die geen
gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso, een acceptgiro voor 2020 wordt toegevoegd.

Maakt u nog geen gebruik van de mogelijkheid tot automatische incasso?

Een vereniging als ‘Omheining’ heeft veel te danken aan vrijwilligers die allerlei diensten verrichten voor hun
vereniging in hun vrije tijd.
Een van die werkzaamheden is het incasseren van het lidmaatschapsgeld.
Wij willen dit graag zo efficiënt mogelijk kunnen doen.
Wij stellen het zeer op prijs als wij door U gemachtigd zouden worden dit via een automatische incasso te
laten gebeuren.
Wilt U ons hiermee helpen dan verzoeken wij U, onderstaande machtiging in te vullen.
U kunt deze inleveren in de brievenbus op het “14 Aprilplein” of bij een van onze bestuursleden die in ons
contactblad blad staan vermeld.
Bij voorbaat dank.
Harry Ogink, penningmeester.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Machtiging
Hierbij machtig ik de ‘Vereniging voor heemkunde ‘Omheining’ te Heino
het bedrag van de contributie tot wederopzegging automatisch van mijn bankrekening af te
schrijven.
Naam…………………………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………
Mijn bankrekeningnummer is…………………………………………………………………
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Datum…………………………………………………………………………………………...
Handtekening…………………………………………..
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