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►Van de bestuurstafel
●Terugblik op de paaswandeling 2016
Kort voor de start van de paaswandeling (28 maart jl.) begon het te regenen en niet zo’n klein
beetje ook. Het slechte weer hield bijna de hele middag aan. En dat had gevolgen voor het aantal
deelnemers. Ondanks het echt slechte weer waren er toch nog 217 deelnemers
naar het vertrekpunt bij Camping Heino gekomen.
De wandeling voerde de deelnemers door de Veldhoek over rustieke klinker- en zandwegen zoals
de Kappersweg, Eikenlaan, Lageweg, de Haarweg en de Stoevenweg. Verrassend waren de
doorsteken dwars door weilanden en de passages over schouwpaden.
De pauze werd gehouden bij de boerderij van de familie Hekkert aan de Haarweg.
Het is jammer dat deze editie grotendeels in het water is gevallen, maar dat kan nu eenmaal
gebeuren. Volgend jaar hopen we op beter weer!

●‘Omheining’ viert 35-jarig bestaan
Vrijwilligersavond
Eind maart bestond Omheining 35 jaar. Een gebeurtenis waar we trots op mogen zijn. Dit lustrum
werd gevierd met diverse activiteiten.
Op 1 april was er speciaal voor onze vrijwilligers een gezellige avond georganiseerd in ‘De
Veldhoek’. De drijvende kurk van een vereniging bestaat uit het vrijwilligersbestand. Als bestuur
hebben we gemeend dat al die vrijwilligers best eens een keer in het zonnetje mochten worden
gezet. Immers, zonder al die vrijwilligers zou Omheining niet kunnen functioneren. En daar mag
best eens wat tegenover staan, was de gedachte.
Getuige de vele positieve reacties is deze avond bijzonder gewaardeerd. Als bestuur zijn we er
trots op dat we wat terug hebben kunnen doen voor al die vrijwilligers.
Foto-expositie ‘Klasse’(!)foto’s’
Het 7e lustrum van onze vereniging werd ook omlijst met de opening van 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.
Deze tentoonstelling is op zaterdag 2 april geopend door burgemeester Dadema in het bijzijn van
een aantal genodigden. De burgemeester was naar de Maalderieje gekomen met het idee om
even snel een lintje door te knippen. Toen hij na het voor hem gebruikelijke praatje het lint
doorknipte en als gevolg daarvan het voorhangende gordijn openging, wachtte hem een grote
verrassing. Zijn oude schoolklas van de Gouden Emmer stond breed lachend gepositioneerd op
het podium; een tableau vivant in dezelfde opstelling als de foto van de groep 8 waar Martijn
1

Dadema toen deel van uitmaakte.
Aansluitend werd er een lunch geserveerd. De burgemeester liet het zich goed smaken en nam de
gelegenheid te baat om bij te praten. Dat maakte dat hij eigenlijk veel te laat afreisde naar zijn
volgende afspraak: een voetbalwedstrijd van het burgemeestersteam. Die wedstrijd werd glansrijk
verloren. Zijn teamgenoten weten dat aan het feit dat hun spelmaker niet in vorm was omdat hij
veel te lang opgehouden was door Omheining!
Voor het publiek is de expositie toegankelijk op maandagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur en op
zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Jubileumnummer ‘OmHeino’
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 werd huis aan huis verspreid in Heino, Laag Zuthem en
Lierderholthuis, een cadeautje van de jubilaris! Dan is het vervelend om achteraf te moeten
constateren dat het blad, in weerwil met gemaakte afspraken, niet overal bezorgd is. Voor wie het
eerste contactblad van 2016 niet ontvangen heeft: maak kenbaar dat u het blad niet ontvangen
hebt. Dan krijgt u het blad alsnog bezorgd.

●Twee nieuwe bestuursleden
Wij hebben twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: André Roelofs en Tiny Kok-Klappe.
Beiden zijn benoemd tijdens de op 19 mei gehouden Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is
daarmee weer op volle sterkte.
De ledenvergadering werd bezocht door bijna 50 leden. Na de pauze was er een lezing over
Wildbeheer door Kai Nijboer. Kai wist het publiek te boeien met een prachtige presentatie
gelardeerd met foto’s van door hem in het veld opgestelde fotoapparatuur. Al met al een
geslaagde avond waar wij als bestuur tevreden op kunnen terugkijken.

►Schenkingen
Van de heer J. Bieleman uit Wageningen, een ingelijste luchtfoto van Heino uit de jaren vijftig van
de vorige eeuw.
Van de familie Boertjes, Stationsweg 9, Heino, kleding uit grootmoederstijd.
Van de heer W. Bosch, van der Beekstraat 6, Heino, correspondentie d.d. 25 april 1927,
behorende bij de verlening van de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in
zilver aan J.S. Wolfkamp.
Van mevrouw G. van Veen-Brouwer, L.J. Costerstraat 4, Heino; een grote collectie baby-, kinder-,
dames en herenkleding en aanverwante artikelen uit het begin van de vorige eeuw.

►Agenda
12 juli 2016
09 aug. 2016
13 sept.
15 sept. 2016
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