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►Van de bestuurstafel
Kerstwandeling 2016
Tweede Kerstdag, maandag 26 december is het weer zover. Onze vereniging organiseert dan de
traditionele kerstwandeling. Ditmaal langs de boorden van de Heinosche Vloed-graven. U komt
o.a. door weilanden en bospercelen, loopt soms vlak langs de Heinosche Vloedgraven en wandelt
op plekken waar u alleen tijdens dit evenement mag komen. Vooral dat laatste maakt de
wandelingen van ‘Omheining’ zo aantrekkelijk en verrassend.
Vertrekpunt, starttijden, kosten en route
Inschrijving en startlocatie: Zorgcentrum Het Wooldhuis, Paalweg 10, Heino.
Aan de Paalweg is voldoende parkeergelegenheid.
U kunt starten tussen 12:00 uur en 13:30 uur.
De kosten voor volwassenen bedragen € 3,00 ; kinderen t/m 12 jr. betalen € 1,00. Hiervoor
ontvangt u een routebeschrijving (in de vorm van een handzaam boekje, waarin ook een aantal
heemkundige wetenswaardigheden zijn verwerkt) en een consumptiebon voor koffie, thee of
chocolademelk onderweg.
U kunt een keuze maken uit twee routes, een korte route van 6,8 kilometer en een lange route
van10,5 kilometer.
Oud Boerenland IV
Deel 4 van de serie Oud Boerenland is uit. In dit deel wordt de geschiedenis beschreven van
boerderijen in het gebied Het Lierder- en Molenbroek met de Schiphorst, Lierderholthuis,
Heerenbrink, Bredenhorst en Molenerven.
De prijs bedraagt, evenals de vorige delen, €29,95.
Ledenavond najaar 2016
De najaarsledenavond op 3 november jl. werd bezocht door circa 50 leden. De avond werd gevuld
met een bijzonder interessante lezing door Jan van de Wetering over het door hem geschreven
boek Een toekomst waarborgen dat de geschiedenis van de familie Van Voorst tot Voorst en het
beheer van het landgoed Den Alerdinck (II) te Laag Zuthem behandelt van 1797 tot 2015. Het fraai
uitgevoerde boek werd in 2015 door de familie Van Voorst tot Voorst uitgegeven.
Op www.landgoeddenalerdinck.nl kunt u over het boek nadere informatie vinden. Uiteraard krijgt
het boek ook een plaatsje in onze bibliotheek.

►Schenkingen december 2016
Van de heer J.G. Antronissen, Van Langenstraat 16, Heino, materiaal van de ouderenbond KBO
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en krantenknipsels.
Van de heer W. ten Broeke, Hoge Bosweg 2, Laag Zuthem, twee boterstempels, twee
wandelstokken, een slagschroevendraaier, een trekmes om bomen te schillen, een bomensleper
en een twijgbinder.
Van de familie E. Broenink, Kamer 106, Het Wooldhuis, Heino, vier ingelijste foto’s.
Van de heer C. van Gasteren te Heino, een politie zaklamp gebruikt tot 1960.
Van mevrouw J. Schutte-Huisman, Brinkweg 78, Heino, twee naadzakken.
Van mevrouw A. v.d. Kolk-Valk, Emmastraat 16, Heino, een kindertuigje en twee patronen boeken.
Van Jorien Oosterlaken te Hardenberg, schoolfoto’s ter reproductie.
Van mevrouw J. Op den Dries, Het Wooldhuis, Heino, een mofje.
Van de heer M. Weertman, Meidoorn 7, Heino, een foto van leden van de bijenvereniging tijdens
een optocht en een medaille 2e prijs van de voetbalvereniging d.d. 17 augustus 1928.
Van de heer G.H. Wessels, Emmastraat 2, Heino, een aantal boekjes “Maatpraat”, “Op Zien
Heino’s”, “750 jaar Heino, daggie Old Heino” en de Heino Koerier, aflevering dokter Doyer.
Van mevrouw M. ter Laak-Blom, Woolthuisweg 1, Heino, een met bont gevoerde mof.
Van mevrouw R. Grafhorst, De Heuvel 3, Heino, een prentbriefkaart van het Hulp-Post-Telegraafen Telefoonkantoor Heino en het kraamregister van het Wit-Gele Kruis.

►Tentoonstelling Klasse(!)foto’s groot succes

De fototentoonstelling Klasse(!)foto’s is voor onze vereniging
een ongekend groot succes geworden. Het aantal bezoekers werd tijdens de openingstijden
zorgvuldig bijgehouden. In totaal hebben 1819 bezoekers (!) de tentoonstelling bekeken ( tijdens
de pompdagen 1151, op de overige dagen 668).
Geïnspireerd door het succes van deze foto-expositie gaat de tentoonstellingscommissie zich
binnenkort beraden over het thema van een in te richten nieuwe tentoonstelling.

►Contactblad ‘Omheino’ nummer 4: een huis-aan-huis nummer
Het jubileumjaar van 'Omheining' zit er bijna op. Het vierde nummer van ons kwartaalblad
'OmHeino', dat half december uitkomt, is net als het eerste van deze jaargang een huis-aanhuisnummer. Dat heeft een reden. Het eerste nummer nieuwe stijl was bedoeld als een cadeautje
van onze jubilerende vereniging aan alle inwoners van de voormalige gemeente Heino. Helaas
ging het met de verspreiding in het dorp niet helemaal goed en heeft een aantal inwoners het
nummer niet ontvangen. Daarom presenteren we u nogmaals een huis-aan-huisnummer en hopen
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we nu echt àlle inwoners te bereiken en het jubileumjaar op passende wijze af te sluiten.

►Agenda
26 dec.
10 jan.
14 feb.
14 mrt.
11 apr.
09 mei
13 juni

2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Kerstwandeling Startlocatie: Zorgcentrum Het Wooldhuis, Paalweg 10, Heino
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
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