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►Van de bestuurstafel
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De
AVG is ook van toepassing op de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’. Wij zijn verplicht u te
informeren. Welke informatie wij verzamelen, waarom we dat doen, wat we ermee doen en hoe die
informatie beveiligd is.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (is een Europese verordening die de
regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven, overheidsinstanties,
stichtingen en verenigingen in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om
de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om
het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening
geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en
verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald
wordt voor diensten of producten.
‘Omheining’ verwerkt persoonsgegevens van de leden in de ledenadministratie. Dit betreft:
 voor- en achternaam
 adresgegevens
 telefoonnummer
 bankrekeningnummer
 eventuele toestemming voor automatische incasso
Waar hebben we die gegevens voor nodig?
 Het kunnen bezorgen van het contactblad ‘OmHeino’;
 het versturen van facturen voor het kunnen innen van de lidmaatschapsbijdrage;
 automatische incasso van de lidmaatschapsbijdrage nadat daar toestemming voor is
verleend.
‘Omheining’ verspreidt geen digitale nieuwsbrief waarvoor wij uw mailadres nodig hebben. De
ledenadministratie is opgeslagen op een computer. Deze is beveiligd. Wij bewaren uw
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Na beëindiging van het lidmaatschap worden ze
verwijderd.
‘Omheining’ verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken ingeval van
een wettelijke verplichting.
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De namenlijsten van de wijken waar de vrijwilligers gebruik van maken om ons kwartaalblad
‘Omheino’ bij u te bezorgen, worden na afloop in een gesloten envelop geretourneerd bij het
verenigingsgebouw ‘De Maelderieje’ aan het 14-Aprilplein.
Terugblik Paaswandeling 2018
‘Op de koffie bie Harm’
De paaswandeling op maandag 2 april had bovenstaande als titel meegekregen. Het was meer
een knipoog naar de pauzelocatie aan de Pruimersallee, op het erf van de familie (Harm)
Hogeman.
Het wandelparcours voerde ditmaal door de Velner en over het landgoed Windesheim.
Bij de start ontving men een in kleur uitgevoerd handzaam routeboekje met foto’s en
beschrijvingen van heemkundige wetenswaardigheden.
Het was die dag prachtig weer. Helaas vielen er maar ruim 200 deelnemers te noteren. Dat had
zeker te maken met de vele evenementen op 2e Paasdag waaruit men kon kiezen.
De wandeling zelf verliep prima. Zonder de vele vrijwilligers, niet op één hand te tellen, zelfs niet
op drie, was het niet mogelijk geweest om alles in goede banen te leiden.
Pompdagen 2018
Onze tentoonstelling “Markante gebouwen in Heino, Laag-Zuthem en Lierderholthuis” zal tijdens
de Pompdagen op donderdagmiddag en zaterdag de gehele dag geopend zijn.
Op Daggie Old Heino zijn wij vertegenwoordigd met twee kramen; één ter promotie van Omheining
(nabij de Hervormde Kerk) en één bemenst door leden van de werkgroep Allegaardje (verderop in
de Canadastraat).

►Bevrijdingsdag 5 mei: Martijn wint ‘speurtocht’ door expositie

Op zaterdag 5 mei organiseerde het Dorpshuus in
samenwerking met ‘Omheining’ enkele activiteiten voor het hele gezin met als thema “Oorlog en
verzet in Heino’, waaronder ook een expositie over de Tweede Wereld- oorlog, samengesteld door
Kristian Garssen. Kinderen van de hoogste groepen van de basisschool konden met een
opdrachtenblad door de tentoonstelling 'speuren' en op zoek gaan naar de antwoorden op de
opdrachten.
Met enthousiasme heeft een aantal kinderen aan de speurtocht deelgenomen en het
opdrachtenblad ingeleverd bij de balie in het Dorpshuus. Als beste kwam Martijn Velt- man,
leerling in groep 8 van de Dolfijn, uit de bus. Hij werd op school in het bijzijn van zijn trotse juf en
enthousiaste klasgenoten verrast met het stripboek 'De ontdekking' van Erik Heuvel, een
spannend verhaal waarin een jongen op zolder bij zijn oma ontdekt welke rol zij heeft gespeeld in
het verzet.
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►Schenkingen tweede kwartaal 2018

▪ Van mevrouw M. Kleine Schaars, De Horst 2, Heino, een boterkarn.
▪ Van de heer P. Kruisdijk, Van der Capellenweg 20, Heino, een houten bord met het wapen van
de voormalige gemeente Heino.
▪ Van de heer H. Mensink, Rozeboom 26, Heino, vliegenvangers, 6 stukken klokzeep en 2
melkmonsterschepjes.
▪ Van de familie J. Morrenhof, Zwolseweg 73, Heino, boeken, kranten en kerkbladen uit de
nalatenschap van mevrouw M. Morrenhof-Holsappel, Grote Bisschop 42, Heino.
▪ Van een onbekende gever een miniatuur van de Heinose buurtbus.

►Groepsbezoeken aan de Maalderieje

Voor verenigingen en particuliere groepen is er de mogelijkheid om een afspraak te maken om in
groepsverband de Maalderieje te bezoeken en kennis te nemen van de werkzaam-heden die
Omheining in het belang van de historie van de oude gemeente Heino aan de dag legt. Enkele
groepen hebben al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zo was er in maart nog een
succesvolle en leerzame avond voor leden van 'Vrouwen van Nu'.
Belangstelling? Neemt u dan contact met ons op!

►Openingstijden expositie ‘Markante gebouwen’

Vanaf 2 juni is de solo-expositie van de meest markante gebouwen in Heino weer geopend op de
volgende tijden: maandagmorgen tussen 10.00u en 12.00u en zaterdag van 11.00u tot 16.00u.
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