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Vereniging voor heemkunde ‘Omheining’ december 2019
►Van de bestuurstafel
 Kerstwandeling 2019 op donderdag 26 december
Voor de 38e keer organiseert de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ de traditionele
kerstwandeling op tweede kerstdag 2019.
De wandeling voert ons vanuit Laag Zuthem naar Soeslo v.v.
Inschrijven en starten kunt u in Dorpshuis ‘Trefpunt’, ’t Weegel 1 in Laag Zuthem. U kunt
starten tussen 12.00 uur en 14.00 uur.
Volwassenen betalen € 3,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 1,00 per kind; inclusief
koffie, thee of chocolademelk en een handzaam routeboekje met historische informatie.
U kunt kiezen uit twee routes, een korte route van 7 km en een lange route van 10 km.
De algehele organisatie is in handen van Helms Oldenhof en Theo Oortwijn.
Parkeergelegenheid: Kooijker van Dieren, Kolkweg 17, Laag Zuthem.
Parkeerplaats Gereformeerde Kerk, Langeslag 38, Laag Zuthem.
Najaarsledenavond: lezing Harry Pierik
Op 5 november was Harry Pierik bij ons te gast. Harry Pierik, de in Zwolle woonachtige
Tuinontwerper, bekend van zijn stadstuinontwerpen en vele andere
Harry gaf een prachtige presentatie over door hem ontworpen (stads)tuinen gelardeerd met
door hem zelf gemaakte foto’s.
Al met al een geslaagde lezing. Harry komt graag nog eens bij ons terug.
Viering 75 jaar vrijheid
De Stichting 75 vrijheid is volop bezig met het organiseren van allerlei activiteiten rondom dit
thema. Vanuit Omheining hebben André Roelofs, Ton van der Griendt en Toon Hoefsloot
zitting in het comité wat de festiviteiten organiseert. Het programma krijgt langzamerhand
vorm. Vanuit de Heinose gemeenschap is enthousiast gereageerd en worden allerlei
initiatieven ontplooid. Dat geeft ons het volste vertrouwen dat het een mooi – door de
bevolking – gedragen evenement gaat worden.

►Schenkingen vierde kwartaal 2019
Van de heer P.J.D. van Egmond, Rozendaelseweg 1, Heino, een aantal boeken en boekwerkjes.
Van mevrouw G. Middelkamp, De Smidse, Lierderholthuis, een tablet toiletzeep van Adelaar
Zeepfabrieken te Wormerveen, een boekje met de titel ‘De inmaak op de boerderij’, een boekje met de
titel ‘De slacht op de boerderij’, een boekje met de titel ‘De praktische handleiding tot het maat nemen,
knippen en vervaardigen van alle voorkomende dames-, kinder- en jongenskleding van Mode
Vakscholen E.N.S.A.I.D.’ en een gedeelte van een R.K. tijdschrift uit 1942.
Van de familie Schutte-Huisman, Brinkweg 78, Heino, diverse medicijndoosjes.
Van de heer A. Mulder, Haere 29, Heino, de boekjes, Ten Brink’s zak-atlasje van Nederland,
uitgegeven door H. Ten Brink, Meppel; Vrienden en Vijanden van den Land- en Tuinman door G.
Blijham; Buurkinderen, een vervolg op ”Nog bij moeder” door Jan Ligthart en H. Scheepstra.
Van de heer W.J. Plattel, Brinkweg 14, Heino twee sigaren van 40 jaar oud.
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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

Het bestuur wenst u allen een goed uiteinde
en een gezond en gelukkig 2020!

► Inning contributie (herhaling)
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…………………………………………………………………
Datum…………………………………………………………………………………………...
Handtekening…………………………………………..
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