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►Van de bestuurstafel
Een nieuw verenigingsjaar 2019
Het jaar 2019 is al weer drie maanden gevorderd als het eerste contactblad op de deurmat ploft.
Omheining gaat ook in 2019 onverdroten door met waar het mee bezig is. Op stapel staan onder meer
de Paaswandeling (2e paasdag 22 april) en de kerstwandeling (2e Kerstdag 26 december), de
Pompdagen (waar wij net als andere jaren weer met twee stands aanwezig zullen zijn) en twee
bijeenkomsten voor leden (de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april en de
najaarsledenvergadering op een nog nader te bepalen datum).

Kerstwandeling 2018: een geslaagd evenement
Onder perfecte weersomstandigheden genoten maar liefst 1173 wandelaars op Tweede Kerstdag jl.
van een prachtige uitgezette wandelroute rond het Relaer.
De koffiepauze was bij de familie Heuven aan de Hogebroeksweg 33.
De kaartverkopers moesten vanaf de starttijd 12.00 uur meteen volop aan de bak. Het koffieteam
heeft op de pauzeplek bij Heuven enkele uurtjes onder hoogspanning gewerkt om alle wandelaars te
voorzien van koffie. thee of chocolademelk. De Pompedoers hadden heel wat noten op hun zang en
de sonore klanken van de Haarlese midwinterhoornblazers hoorde je al van verre.
Een compliment voor de organisatie die er wederom in geslaagd is een wandelroute uit te zetten die
alom gewaardeerd is.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019
Op dinsdagavond 16 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. U wordt hiervoor van harte
uitgenodigd.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: De Olde Maelderieje; benedenruimte zaal Podium.
Programma: voor de pauze is er aandacht voor algemene zaken (jaarverslag, verslag
penningmeester, e.d.).
Na de pauze staat een lezing gepland van Ewout van der Horst over de aanloop naar het
jubileumjaar 2020: ‘75 Jaar Vrijheid in Overijssel’.
De agenda van de ALV is als bijlage bij het contactblad gevoegd. Het jaarverslag en het verslag van
de penningmeester liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage.

Paaswandeling 2019
De traditionele paaswandeling krijgt dit jaar de titel 'Veldhoek - Strenkhaar - Veldhoek' mee en die titel
verraadt natuurlijk in welk gebied de paaswandeling is uitgezet. De lange route gaat vanaf de
startlocatie café-restaurant ‘De Veldhoek’ richting Berkendijk achterlangs de voormalige proefboerderij
Aver Heino. Na een klein stukje Berkendijk gaat de route rechtsaf het bos in en volgen we de
bospaden. De pauzeplek is bij het voetbalveld van de Averboys bij de schuur van de familie Grote
Ganseij. Na de koffie vervolgen we de weg door het bos en komen vervolgens uit op de
Raarhoeksweg. Die steken we over en volgen de Krieghuisweg. Links zien we hier hoge wallen, de
zogenaamde stikkenwallen. Een stukje vóór de camping ‘Krieghuisbelten’ gaan we linksaf het
zandpad op. Dat pad vormt een verbinding tussen de Krieghuisweg en de Berkendijk. We komen hier

langs ‘De Hof van Eigenaardigheden’, een landschapstuin die deze dag speciaal geopend is voor de
wandelaars. (De toegang is gratis; een kopje koffie kost er € 1,--.) Op de Berkendijk gaan we rechtsaf
en lopen in de richting van de Twentseweg (hier een zandweg) die we gaan volgen. De Twentseweg
volgen we tot de Schoolbosweg. Over het fietspad van de Lemelerveldseweg komen we weer uit bij
café-restaurant ‘De Veldhoek’. De verkorte route snijdt een groot deel van de beschreven route af.

Vertrekpunt, starttijden, kosten en route, tips
Inschrijving /startlocatie
Café-restaurant 'De Veldhoek', Lemelerveldseweg 37, 8141 PS, Heino.
Starttijden
U kunt starten tussen 12.00 uur en 14.00 uur.
De kosten
Volwassenen € 3,00 per persoon, kinderen t/m 12 jr. € 1,00 per kind
inclusief koffie, thee of chocolademelk.
Twee routes
Een KORTE ROUTE van 6,8 kilometer en een LANGE ROUTE van 12,2 kilometer.
Beide routes zijn bewegwijzerd. Bij de start ontvangt u een in kleur uitgevoerd handzaam routeboekje
met foto’s en beschrijvingen van heemkundige wetenswaardigheden.
Enkele tips
Omdat de wandeling voor een groot deel over onverharde wegen en smalle bospaden gaat, is goed
schoeisel aan te raden.
Vergeet ook niet uw fototoestel mee te nemen!
Het kan voorkomen, dat sommige paden door de weersomstandigheden niet begaanbaar zijn en de
lintafbakening en de pijlen afwijken van de routebeschrijving.
Volg in dat geval de pijlen.
Deelname aan de wandeling is voor eigen risico.
Honden, mits aangelijnd, zijn tijdens deze wandeltocht toegestaan..
Inlichtingen: 0572-395243 of 06-23655865

►Schenkingen eerste kwartaal 2019

Van Paul Offenberg, Dorpsstraat 20, Heino,een pijptang, een moersleutel (moordenaar), een
kandidatenlijst van de leden van de provinciale staten Overijssel 1982, Speurder Huishoudboek 1934
van de courant Het Nieuws van den Dag Amsterdam, een eeuw wijzer – 100 jaar ANWB 1883-1983,
e
een Katholieke Illustratie 1947 en 1 helft 1955.
Van mevrouw Hagen, Deventer, een trommeltje 75 jaar Heino Krause 1912-1987, gevuld met
prentbriefkaarten van Heino.
Van de heer B. Hondeveld, Dorpsstraat 14, Heino, benzine bonnen. Het betreft bonnen die werden
uitgegeven na de Tweede Wereldoorlog door de distributiedienst, de Rijksdienst voor
aardolieproducten; rantsoenbonnen vloeibare (motor) brandstoffen.

►Op weg naar 75 jaar viering van de bevrijding
Op 17 januari jl. was een vijfkoppige delegatie van Omheining en Het Dorpshuus aanwezig bij de
startbijeenkomst van het project ’75 jaar Vrijheid in Overijssel’ in Holten. Afgevaardigden van bijna alle
historische verenigingen uit Overijssel waren in het Holtense Kulturhuus vertegenwoordigd.
In zijn welkomstwoord benadrukte HCO-directeur Vincent Robijn nog maar eens dat het onze taak is
om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levendig en toegankelijk te houden nu ooggetuigen
langzaam maar zeker uit de tijd raken.
Het project wordt provinciebreed opgezet. Hoofdsponsor is de Provincie Overijssel. Doel is dat er een
programma wordt opgezet waarin alle bevrijde plaatsen en hun bevrijders in Overijssel aandacht
krijgen. Er zijn plaatsen die bevrijd zijn door de Engelsen een ander deel van Overijssel is bevrijd door
de Canadezen.
De historische verenigingen wordt gevraagd om op gemeentelijk niveau het lustrumprogramma inhoud
te geven en initiatieven te ontplooien. Zij worden daarbij ondersteund door het Historisch Centrum
Overijssel (HCO) in nauwe samenwerking met enkele partners van betekenis: de Canadese
begraafplaats in Holten, het vernieuwde Memory Museum in Nijverdal en RTV Oost.
Vanuit het HCO worden initiatieven ondersteund waarbij vooral minder bekende oorlogsverhalen
worden verzameld. Volgens HCO-historicus Paul Harmens bestaat het onterechte beeld dat de oorlog
vooral in het westen van Nederland heeft gewoed. "Dat beeld moeten we bijstellen. Maar ook willen
we aandacht besteden aan de vraag: wat is fout en wat is goed? Dat lag 75 jaar geleden wel wat

anders dan nu."
Het beeld is dat een oorlog veelal alleen door mannen wordt uitgevochten. "De rol van de vrouwen en
kinderen is daar vaak heel erg ondergeschikt aan gemaakt. Maar als je foto's uit bijvoorbeeld de
hongerwinter bekijkt, dan zie je daar heel wat vrouwen en kinderen op. Ook dat beeld verdient
bijstelling." Kortom: van het jubileumjaar 2020 willen we een onvergetelijke gebeurtenis maken.

