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►Van de bestuurstafel
•Terugblik op de Pompdagen
Onze vereniging is zeer actief geweest tijdens de Pompdagen. Alle dagen was de expositie ‘Klasse(!)foto’s’
in de Maalderieje geopend. We mochten deze dagen ruim 1000 enthousiaste bezoekers ontvangen. Een
prachtig resultaat.
Uiteraard ontbraken we ook dit jaar niet met onze marktkraam op het Daggie Old Heino. De goedgevulde
kraam met verenigingsuitgaven en enkele speciale aanbiedingen trok ook veel marktgangers.

•Najaarsledenavond
In 2015 heeft de familie Van Voorst tot Voorst het boek ‘Een toekomst waarborgen’ uitgegeven. Het boek
gaat voor een belangrijk deel over de geschiedenis (1797 – 2015) en het beheer van Landgoed Den
Alerdinck (II) te Laag Zuthem. De auteur is Jan van de Wetering.
Seger baron van Voorst tot Voorst tipte ‘Omheining’ dat Jan van de Wetering gaarne bereid is om een lezing
te komen houden. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen: op de najaarsledenavond van
donderdag 3 november komt Jan van de Wetering (o.a. eindredacteur van de Çanon van Heino’) vertellen
over het boek. Meer informatie vindt u op de uitnodiging elders in deze nieuwsbrief.
Op www.landgoeddenalerdinck.nl kunt u over het boek nadere informatie vinden.

•Kerstwandeling
De voorbereidingen op de kerstwandeling op 26 december a.s. zijn al weer in volle gang. We kunnen u
alvast verklappen dat de wandeling voor een groot deel langs de boorden van de Vloedgraven zullen gaan.

►Schenkingen september 2016
Van Harry van Dam, Lierderholthuisweg 21, Lierderholthuis, een rouwhoed, een patronenriem kaliber 16
voor de jacht, een groot aantal foto’s ter reproductie en enkele winkelboekjes van de IFA v/d Worp.
Van mevrouw M. van der Bend-Bieleman, Tulpenboom 2, Heino, een pakje persil, een hoge zwarte hoed,
schoolboekjes en bijbels.
Van mevrouw M. Jansen-van Dort, Prins Bernhardstraat 24, Heino, kleding uit het begin van de vorige
eeuw.
Van Eline en Bertwin Elshof, Lierderholthuisweg 69, Laag Zuthem, boeken voor de bibliotheek, een
verzameling geboortekaartjes, een verzameling kadastrale kaarten, een herdenkingstegeltje van het
bejaardencentrum ‘’De Vloedgraven’’ 1968-1980 met het programmaboekje van de feestelijkheden bij het
12½ jarig bestaan, een uitgave ‘’Over en Weer” van het Dienstencentrum Aartsbisdom Utrecht d.d.
november 1981 met een opname van het gesprek met de heer Elshof over parochies vòòr, tijdens en na een
pastorloos tijdperk, een foto van de brand bij Nijhof, materiaal in de streektaal, materiaal over de 2e
wereldoorlog en materiaal over de geschiedenis van Lierderholthuis.
Van mevrouw Hoes, Dolderstraat 19, twee schoolfoto’s ter reproductie.

1

Van de erven H.F. Klumper, ’t Huurlink, Wechterholt 4, Wijhe, drie beddentijken.
Van mevrouw J.A. Middelkamp-Blankenvoorde, Kievitsbloem 22, Heino, een bonkaart van de
brandstoffencommissie Heino en een foto van de dienst in de Nicolaaskerk te Lierderholthuis uit 1910 met
pastoor Terwind, voorafgaande aan de sacramentsprocessie.
Van de heer Oosterkamp, Jonkheer van Nahuysstraat 10, Ommen, twee foto’s ter reproductie van de firma
Halio te Heino.
Van mevrouw Willemien Reimert, Deventer, twee verpleegstersschorten.
Van mevrouw A. de Ruiter, Kerkslagen 20, Lierderholthuis, calques van de Centrale Antenne
Inrichting (CAI) te Lierderholthuis.
Van de heer en mevrouw H. van der Vechte, Canadastraat 31H, Heino, het Margriet kookboek, tekstboekje
Kun je nog zingen, zing dan mee, het boek Nederlandse Volkskunde Drente en Overijssel 6e en 7e leerjaar,
twee boeken met de titel Zingen hoort erbij en Wat onze kinderen zingen, een pijpaccessoire, een aantal
trommels en trommeltjes voor de winkel en een tabakstrommel van de firma Niemeijer.
Van mevrouw Diana Ypenburg, Bendijksweg 23, Heino, een raderwieltje, een naaiaccessoire, om een
patroon te tekenen, een kookwekker, een waterkruik met kruikenzak en een album met foto’s van het
koninklijk huis.

►Tentoonstelling Klasse(!)foto's tot eind oktober

Vanaf de start was er al veel belangstelling voor de klasse(!)foto’s
genomen na 1945 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Heino. Maar tijdens de Pompdagen
werden zelfs alle records gebroken.
Inmiddels hebben al ruim1600 personen de tentoonstelling bezocht. Menig bezoeker vond het een feest van
herkenning. Veel foto’s werden als aanvulling meegebracht en veel foto’s werden voor het eigen fotoalbum
besteld. Was het de bedoeling eind augustus de tentoonstelling te sluiten, inmiddels is besloten de expositie
te verlengen tot eind oktober.
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest de expositie te bezoeken, dan is er nog tot eind oktober de
mogelijkheid om op maandagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur en op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
in de verenigingsruimte van de Vereniging voor Heemkunde 'Omheining', Canadastraat 6 te Heino.

Uitnodiging
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Najaarsledenavond
Donderdagavond 3 november 2016
Avondvullend programma met een lezing door Jan van de Wetering over het boek 'Een toekomst
waarborgen' over de familie Van Voorst tot Voorst en het landgoed Den Alerdinck (II).
Locatie: Zaal Theater Podium Heino. Benedenruimte De Olde Maalderieje, Canadastraat 6, Heino.
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.45 uur.

►Agenda
13 sept. 2016
11 okt. 2016
03 nov. 2016
08 nov. 2016
13 dec. 2016
26 dec. 2016

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Ledenavond. Lezing 'Den Alerdinck II’ door Jan van de Wetering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Kerstwandeling
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