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❖ Van de bestuurstafel
● Vacatures bestuur ingevuld
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief meldde zich Anneke Grit-Rodink uit Heino als kandidaat
bestuurslid. Anneke heeft de nodige ervaring binnen andere organisaties als vrijwilliger en
bestuurslid en wil graag een bijdrage aan Omheining leveren. Na een gesprek met bestuursleden is
zij voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering en heeft zij per per 1 maart Cor Horstman
opgevolgd als secretaris. Per 17 maart is Gerda Middelkamp uit Lierderholthuis als waarnemend
bestuurslid toegetreden. Haar definitieve benoeming komt op de agenda van de volgende ALV.
Daarmee is het bestuur weer compleet.
Omheining is Cor Horstman bijzonder dankbaar voor de negen jaar dat hij de functie van secretaris
vervulde. Op een geschikt moment nemen we afscheid van hem.
● Vrijwilligers gezocht
Voor de werkgroep Genealogie hebben zich twee geïnteresseerden aangemeld: Theo Rijkhof en
Hennie in de Wal - Regterschot. Met deze versterking kunnen we de komende tijd mogelijk weer iets
meer diensten aanbieden.
De al actieve vrijwilliger Bernhard Jalink heeft in een recordtempo alle 40 jaargangen van het
contactblad gescand. Daarmee is een goede digitale zoekmogelijkheid ontstaan.
We zoeken nu vooral iemand die het onderhoud van de webpagina van Omheining op zich wil
nemen. De taak bestaat uit het volgen van wat er binnen de vereniging gebeurt en daarover
berichten plaatsen, oude berichten archiveren en mede vorm geven aan een besloten pagina voor
leden. In september starten we met een geheel nieuwe webpagina.
Er is dus nog invloed mogelijk op het ontwerpen daarvan door eigen ideeën in te brengen.
Aanmelden of meer informatie? Mail naar voorzitter@omheino.nl ook als u denkt iemand te kennen
die deze werkzaamheden kan of wil uitvoeren.
● Paaswandeling 2021
Helaas kan het niet anders dan dat de Paaswandeling dit jaar
vanwege de coronamaatregelen wordt afgelast.
● Volière
Het bestuur gaat een huurovereenkomst sluiten met de
gemeente waardoor Omheining verantwoordelijk wordt voor het
onderhoud van de volière in de Hof van Rakhorst. Het risico
bestaat anders dat de volière verdwijnt.
Omheining neemt deze taak op zich vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en kan het
doen omdat enkele vrijwilligers onder coördinatie van André Roelofs het onderhoud op zich neemt.

❖ Algemene ledenvergadering
Na het afgelasten van de ALV in mei en oktober 2020 als gevolg van de pandemie werd die van
januari 2021 gedwarsboomd door de avondklok. Er is daarom als alternatief een 'digitale ALV'
gehouden met degenen die zich voor de ALV aanmeldden. Daarmee heeft het bestuur toch de
vereiste (financiële) verantwoording kunnen afleggen en is de bestuursverkiezing gehouden. Ook
met de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement is unaniem ingestemd. Dit betekent
behoud van de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) zodat we onder andere op
voordelige wijze gebruik kunnen maken van een belangrijk softwarepakket. Documenten van de
ALV zijn te raadplegen via de link op de homepage www.historischeverenigingheino.nl

❖ Schenkingen eerste kwartaal 2021
Van mevr. A. Jansen-Sibelt, Oosteinde 2, een rekendoos van Malmberg.
Van dhr. M.Weertman, Meidoorn 7, twee huwelijksboekjes, diverse rouwkaarten van de familie Weertman en
enkele oude kaarten met veldnamen.

❖ E-mailadressen
Het aantal leden dat een e-mailadres heeft opgegeven is in de afgelopen periode met 40
toegenomen tot 270. Wilt u dat wij u ook per e-mail kunnen informeren, stuur dan een bericht per
mail naar info@omheino.nl Vermeld daarbij wel uw naam en adres zodat wij het goed kunnen
verwerken.

❖ Jubileum
Op 25 maart 1981 is Omheining opgericht. Voorlopig weerhoudt de pandemie ons om rond deze
datum iets te organiseren. Wellicht dat de situatie na de zomer gunstiger is. Elk idee voor een
activiteit is welkom! Maar ook herinneringen aan 40 jaar Omheining en de lokale gemeenschappen
van Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem waar nog steeds de meeste van de leden wonen.
Foto’s, persoonlijke verhalen, voorwerpen kunt u bij Omheining aanleveren.
Het mooiste cadeau aan de jubilerende vereniging is een uitbreiding van het ledenbestand. Zodat
Omheining ook in de toekomst haar doelen kan verwezenlijken. Het beste idee voor een
ledenwerfactie wordt uiteraard beloond!
Inzendingen mogen naar info@omheino.nl of in de brievenbus van De Maelderieje, Canadastraat 6.

❖ Heel Heino plakt!
Wij zijn aangenaam verrast door het grote enthousiasme,
waarmee het stickeralbum ‘Beleef Heino’ door iedereen is
ontvangen. Het is een collector item geworden, dat in de
boekenkast niet misstaat. We hebben getracht een gevarieerd
beeld neer te zetten zonder daarbij de intentie te hebben
compleet te kunnen of te willen zijn. Gezien uw reacties zijn
we daarin geslaagd.
Het was in coronatijd zeker geen eenvoudige opgave om deze
coproductie van AH Van de Worp en Omheining samen te
stellen en te verspreiden.

Ruildag
Om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar album alsnog compleet te maken met de
ontbrekende plaatjes, organiseert Omheining op vrijdag 2 april a.s. (Goede Vrijdag) een ruildag
van 10.00 tot 16.00 uur. Uiteraard onder het voorbehoud dat de coronamaatregelen dit toelaten. Dit
vindt plaats in de Maalderij in de ruimten van Omheining en Podium Heino. Bij goed weer kan het
plein voor de Maalderij mogelijk ook worden gebruikt. Dit alles natuurlijk met in achtneming van de
dan geldende coronaregels.
Neem vooral uw dubbele plaatjes mee en deel deze met andere geïnteresseerden.
Het is ook mogelijk om een lijstje met ontbrekende nummers aan te leveren.
Wij staan op deze dag natuurlijk ook met onze vrijwilligers voor u klaar om vragen te beantwoorden
en inzage te geven in de activiteiten van onze jubilerende vereniging.
Voor vragen of opmerkingen kunt u ons mailen: info@omheino.nl

❖ Digitaal dorpsplein
Bent u ook al bekend met www.inheino.nl het
webadres voor een agenda met activiteiten in
Heino en nieuws. Vanaf 24 maart vindt u hier ook
een door Omheining verzorgde samenvatting van
de Canon van Heino.
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