Nieuwsbrief
Vereniging voor heemkunde ‘Omheining’
nummer 6 maart 2016
►Van de bestuurstafel
●Terugblik op de kerstwandeling 2015

Het was dit jaar een bijzondere wandeling wat het weer betrof. De warmste tweede kerstdag in 100 jaar !
Een voorjaarsdag in de winter die veel wandelaars naar buiten lokte. Zelfs de Kerstman liet zich zien, al was
het dan niet te voet, maar op een oude Solex. Het aantal deelnemers overtrof al onze verwachtingen: 1.360
waren het er maar liefst.
Na het vertrek vanaf het restaurant 'Het HoogeHuus' bij het vakantiebungalowpark 'Old Heino', ging de
lange route door 'De Hagen' via de landgoederen 'Den Alerdinck' en 'De Gunne'. Bij de korte route was de
tocht grotendeels dezelfde, alleen 'De Gunne' liet men links liggen. Op het landgoed 'Den Alerdinck' was er
gelegenheid even stil te staan bij de midwinterhoornblazers uit Haarle. En bij Fakkert Diervoeders was er
gelegenheid om te pauzeren, koffie of warme chocolademelk te drinken en naar het optreden van De
Pompedoers te luisteren. Zonder de vele vrijwilligers, niet op één hand te tellen, ook niet op drie, was het
niet mogelijk geweest om alles in goede banen te leiden.

●Lustrum 2016: Omheining 35 jaar!

Het jaar 2016 is voor onze vereniging een bijzonder jaar. 35 jaar geleden, op 26 maart 1981, werd de
Vereniging voor heemkunde 'Omheining' officieel opgericht. Dit heuglijke feit laten we niet zomaar
voorbijgaan en zal dit jaar merkbaar zijn in enkele lustrumactiviteiten.

●Contactblad in een nieuw jasje
Het 35-jarig jubileum was voor ons reden om het contactblad in een nieuw jasje te steken. Het contactblad
dat elk kwartaal uitkomt heeft een nieuw, groter formaat met meer mogelijkheden qua opmaak en inhoud.
De eerste editie van de jaargang 2016 wordt huis aan huis verspreid in Heino, Laag Zuthem en
Lierderholthuis, een cadeautje van de jubilaris! Naast de gebruikelijke nieuwsbrief is ook een
enquêteformulier ingevoegd. Langs die weg hopen wij suggesties binnen te krijgen om ons nog beter dan
voorheen te kunnen profileren en mogelijk overweegt u om lid te worden van onze vereniging. Wat wij
uiteraard van harte toejuichen!

●Vrijwilligersavond 1 april in 'De Veldhoek'

Tevens in het kader van het 35-jarig jubileum worden alle op dit moment actieve vrijwilligers van onze
vereniging persoonlijk uitgenodigd op de feestelijke vrijwilligersavond op vrijdag 1 april in 'De Veldhoek' .

● Foto-expositie 'Klasse(!)foto's'

Het 7e lustrum van onze vereniging wordt ook omlijst met een speciale, feestelijke fototentoonstelling met
als titel 'Klasse(!)foto's, een foto-expositie met schoolfoto's vanaf 1945 van alle basisscholen uit de
voormalige gemeente Heino.
In de expositieruimte wordt een keur aan schoolfoto’s getoond vanaf 1945 tot nu. De tentoonstelling wordt
zaterdag 2 april om 11.00 uur op verrassende wijze geopend door burgemeester Dadema in het bijzijn van
een aantal genodigden. Onze burgemeester is zelf oud-leerling van De Gouden Emmer en het verheugt
ons zeer dat hij de officiële openingshandeling wil verrichten.
Voor het publiek is de expositie toegankelijk op zaterdagmiddag 2 april vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur.
Daarna is doordeweeks de expositie geopend op maandagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur en op
zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
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●De algemene ledenvergadering donderdag 19 mei

De algemene ledenvergadering wordt dit jaar op donderdagavond 19 mei gehouden in de benedenruimte
van de Maelderieje. Aanvang 20.00 uur.
Na de pauze houdt Kai Nijboer een lezing over Wildbeheer, toegespitst op de situatie rond Heino. Hij gaat
dan ook in op de samenwerking die er is met de Weidevogelvereniging in Lierderholthuis.
Het bestuur hoopt veel leden te mogen begroeten! Alle leden krijgen de uitnodiging en de agenda
toegestuurd.

Paaswandeling 2016

Sinds de oprichting van onze vereniging in 1981 worden er kerst- en paaswandelingen georganiseerd. De
allereerste kerstwandeling vond plaats in 1981, gevolgd door de eerste paaswandeling in 1982. In ons
jubileumjaar wordt op tweede paasdag (maandag 28 maart) de 34e paaswandeling gehouden.
Voor een groot deel gaat de wandeling door de Veldhoek over rustieke klinker- en zandwegen zoals de
Kappersweg, Eikenlaan, Lageweg, de Haarweg en de Stoevenweg. Verrassend zijn de doorsteken dwars
door weilanden en over schouwpaden.
Vertrekpunt, starttijden en kosten
Het vertrekpunt is bij Camping Heino, Schoolbosweg 10, Heino.
U kunt starten vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur.
De kosten bedragen voor volwassenen € 3,-- per persoon en voor kinderen t/m 12 jaar
€ 1,00 per kind. Hiervoor ontvangt u een routebeschrijving en een consumptiebon voor
koffie, thee of chocolademelk onderweg.
De pauze wordt gehouden bij de boerderij van de familie Hekkert aan de Haarweg.
De korte route heeft een lengte van 6,8 km en de lange route 10 km.
Enkele tips
Omdat de wandeling voor een groot deel over onverharde wegen, schouwpaden en bospaden gaat, is goed
schoeisel aan te raden. Vergeet vooral niet uw fototoestel mee te nemen!
Honden, mits aangelijnd, zijn toegestaan.
Wandelaars uit Heino vragen wij vriendeijk zoveel mogelijk met de fiets naar het startpunt te komen.
Inlichtingen
De heer Th. Oortwijn tel. 0572-395243 of 06-23655865.

Schenkingen

▪ Van de heer D.J. Bosch, De Haarstraat 15, Heino, een koperen benzinebrander.
▪ Van mevrouw J. Dijk-Schoemaker, Plataan 14, Heino, een wasstamper en 2 busjes
melkpoeder van Heino-Krause.
▪ Van de heer Klink, Den Alerdinckweg 9, Laag Zuthem, de algemene politieverordening van
19 februari 1891.
▪ Van mevrouw M. ter Laak, Woolthuisweg 1, Heino, twee poppen, een echtpaar in
klederdracht, en een aardappelschilmachine.
▪ Van de heer H. Lozeman, Canadastraat 54, Heino, doosjes scheermesjes.
▪ Van de familie Blom, Zwolseweg 20, jaarverslagen van de Coöperatieve Fabriek van
Melkproducten Heino en een doos met dia's van Heino.

► Op de boekenplank

Onze vereniging beschikt over een uitgebreide (uitleen)bibliotheek met inmiddels meer dan 700 titels.
Alle leden kunnen van de bibliotheek gebruik maken. Op nummer, schrijver en titel kunnen boeken snel
worden opgezocht in het aanwezige register.
Een van de nieuwe aanwinsten is de Canon van Overijssel, geschreven door onze oude plaatsgenoot Ewout
van der Horst.
We beschikken ook over een groot aantal tweedehands boeken die we voor een schappelijke prijs te koop
aanbieden. Snuffelaars kunnen hun hart ophalen, elke maandagochtend tussen 10.00 uur en 12.30 uur.
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