Nieuwsbrief
Vereniging voor heemkunde ‘Omheining’
nummer 5

december 2015

►Van de bestuurstafel
Kerstwandeling 2015
De traditionele kerstwandeling met historische informatie, georganiseerd door ‘Omheining’, vindt ook dit jaar
weer op zaterdag 26 december (tweede kerstdag) plaats.
Het startpunt is bij ’t HoogeHuus, bij de ingang van ‘Landgoed Old Heino’, Zwolseweg 71a te Heino. Het
pauzemoment is gepland bij Fakkert Diervoeders B.V. (bij De Ganzepan). De route met enkele verrassende
stukken, gaat langs Den Alerdinck en De Gunne.
De kaartverkoop is tussen 12.00 uur en 14.00 uur.
Kosten: volwassenen € 3,- en kinderen t/m 12 jaar € 1,-, inclusief routebeschrijving en consumptiebonnen.

Liberationroute
Op 27 november is op het 14 April-plein een ‘luistersteen’ geplaatst.
Daar kunnen voorbijgangers lezen over een voor Heino dramatische gebeurtenis aan het eind van de oorlog
(de gijzeling en het wegvoeren van 66 Heinoers) die daar op 11 april 1945 plaatsvond. Het luisterverhaal –
dat via de mobiele telefoon beluisterd kan worden – vertelt in drie minuten op een laagdrempelige manier
over dit ingrijpende drama.
De luisterplek in Heino is een van de schakels in de Liberation Route Europe. In gemeenten waar ten tijde
van de bevrijding (in de periode van 6 juni 1944 - 8 mei 1945) iets bijzonders is gebeurd, zijn of worden
luisterstenen geplaatst.
Voor uitgebreide informatie over de Liberationroute zie elders in deze nieuwsbrief.

Oud Boerenland deel III
Het boek Oud Boerenland deel III is recent verschenen in een oplage van 100 stuks. Inmiddels zijn al circa
70 exemplaren bij inschrijving besteld. Deel IV is al in voorbereiding en zal naar verwachting eind volgend
jaar/begin 2017 verschijnen. Oud Boerenland is een uitgave van de Werkgroep Geschiedenis van
Omheining. Met veel passie en toewijding is er een jaar lang gewerkt aan het nieuw te verschijnen deel,
waarmee weer een stukje geschiedenis van Heino is vastgelegd en daarop mogen we met z’n allen trots
zijn.

Omheining bestaat 35 jaar
In maart 2016 is het 35 jaar geleden dat de vereniging voor Heemkunde “Omheining’ is opgericht. Wij willen
dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op vrijdag 1 april wordt een jubileumavond voor vrijwilligers
georganiseerd. Zaterdag 2 april is er een open dag waarop tevens de nieuwe
foto-expositie ‘Klasse(!)foto’s’ wordt geopend met schoolfoto’s van na 1945. Wij hopen u allen dan te mogen
begroeten.

►Schenkingen
Van mevrouw Kroes, Klaproos 10 te Heino, een zaagklem voor het scherp vijlen van de tanden van een
handzaag.
Van mevrouw H. Siebert, de Cingel 23 te Heino, administratie en foto’s van de Gereformeerde School De
Linde te Laag Zuthem ter reproductie.

►Najaarsledenavond
Zo'n 70 leden bezochten op 5 november jl. de najaarsledenavond en daar hebben ze geen spijt van gehad.
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Vier vrouwen van de oudheidkundige vereniging Oud Noordijk (bij Neede) verzorgden met o.a. een
powerpoint presentatie, enkele gedichten en een paar humoristische samenspraken een gezellige avond
over het huisslachten. De aanwezige leden werden er volop bij betrokken; vooral de ter plekke gebakken
producten die rondgingen vonden gretig aftrek. Ook drankjes als boerenjongens en Arnhemse meisjes
konden geproefd worden. Diverse vacuüm verpakte producten als bakleverworst, balkenbrij en hoofdkaas
konden na afloop gekocht worden. Velen namen een 'souvenir' mee om thuis nog eens smakelijk na te
genieten van deze geslaagde ledenavond.

►Luistersteen krijgt plekje op 14-Aprilplein
Heino schakel in Europese herdenkingsroute
Luistersteen geplaatst op 14-Aprilplein
Afgelopen vrijdagmiddag 27 november werd op het 14-Aprilplein voor de Maalderieje een van de
luisterstenen onthuld die deel uitmaken van de Liberationroute Europe, een project dat in 2007 is gestart in
de regio Arnhem – Nijmegen en steeds verder wordt uitgebreid. In zeven gemeenten in Salland en West
Twente werden op 20 en 27 november luisterplekken onthuld. Het 14-Aprilplein in Heino was er een van. Nu
is hier het verhaal te lezen en te horen van de 66 gegijzelde mannen, die op de dag van de bevrijding van
Heino werden afgevoerd naar Zwolle.

Realisatie van de route in Overijssel
Op 18 februari vond in het Gemeentehuis van Hellendoorn de startbijeenkomst van de Liberationroute in
Salland en West Twente plaats. Op initiatief van zeven gemeenten in deze regio’s (Olst-Wijhe, Raalte,
Deventer, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand) en de Provincie Overijssel zijn in 2015 op
vier locaties in Twente en drie in Salland luisterplekken gecreëerd. Belangrijk hierbij was het draagvlak
binnen de gemeentelijke bevolking. Lokale werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van musea,
historische verenigingen en andere historisch geïnteresseerde organisaties leverden de verhalen aan,
waren betrokken bij de plaatsbepaling van de steen en controleerden de eindproducten.

Doel van deelname
2015 is het jaar dat 70 jaar geleden Nederland is bevrijd. Door deel te nemen aan dit project willen de
deelnemende gemeenten de geschiedenis en herinnering aan WOII levend houden. Sinds 1945 leven wij in
Nederland in vrede. In een wereld waar het op vele plekken oorlog is, is dat een groot goed. Het is belangrijk
om daar bewust van te zijn. Deelname aan een overkoepelend project over een thema met zo’n grote
maatschappelijke waarde is voor de gemeenten en de deelnemende partijen dan ook heel waardevol. Door
onderdeel uit te maken van het hierbij betrokken netwerk wordt de kans dat een breed publiek wordt bereikt
enorm vergroot. Deelname zal ook een stimulerende werking hebben voor de toeristisch-recreatieve sector.

►Boek over Den Alerdinck II: 'Een toekomst waarborgen'
De Zwolse amateurhistoricus Jan van de Wetering, o.a. eindredacteur van de Canon van Heino, schreef een
boek over Landgoed Den Alerdinck II en de families Van Sonsbeeck en Van Voorst tot Voorst, die een
prominente rol spelen in de geschiedenis van het landgoed. Daarnaast is er nog een extra hoofdstuk over
de in 1809 door Bernardus Josephus van Sonsbeeck opgerichte brandwaarborgmaatschappij ‘De
Overijsselsche’. ‘Een toekomst waarborgen’, heet het 256 pagina’s tellende boek. De ondertitel: ‘Twee
ondernemende families, een landgoed en een verzekeringsbedrijf (1797-2015)’.
Een toekomst waarborgen’, is een prachtig en rijk geïllustreerd boek. Het telt 256 pagina en 170 illustraties
in kleur. ISBN 978 94 6262 043 8. Het boek kost 29,95 euro. Een aanrader voor de liefhebber van de
regionale geschiedenis.

Agenda
12 jan.
09 feb.
08 mrt.
01 apr.
02 apr.

2016
2016
2016
2016
2016

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Jubileumavond voor vrijwilligers
Open dag in het kader van het jubileum en opening van de foto-expositie ‘Klasse
(!)foto’s’, met een keur van schoolfoto’s vanaf 1945.
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