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Ledenavond najaar 2015
Op donderdagavond 5 november wordt de jaarlijkse najaarsledenavond gehouden waarvoor u allen
bent uitgenodigd. Aanvang 20.00 uur. Locatie: zaal Theater Podium Heino (de benedenruimte van de
Olde Maalderieje aan het 14 aprilplein). Hoofditem is een lezing/presentatie met als thema ‘Slachten
in vroeger tijden’. De lezing/presentatie wordt verzorgd door de oudheidkundige vereniging Oud
Noordijk. Het betreft een avondvullend programma dat tweemaal drie kwartier duurt . Gebracht
worden twee samenspraken en wat gedichten plus een stukje film, alles betrekking hebbend op de
huisslachtingen van vroeger.
Dit alles wordt op een humoristische wijze gebracht. Tussendoor wordt een aantal malen getrakteerd
op hapjes (bakbloed-bakleverworst, hoofdkaas, e.d. ). Verder worden er slachtproducten meegebracht
(voor wie iets mee naar huis wil nemen).

Dvd’s NCRV-Zeskamp 1986
Medio jaren tachtig van de vorige eeuw is door een vertegenwoordiging van de voormalige gemeente
Heino deelgenomen aan een door de NCRV georganiseerde Zeskamp. Van het door Ben
Huurenkamp beschikbaar gesteld beeldmariaal (12 uur film) is een compilatie gemaakt die op twee
dvd’s is gebrand. Deze dvd’s zijn voor € 10,- per stuk te bestellen bij Omheining.

Uitnodiging
Najaarsledenvergadering
Donderdagavond 5 november 2015
Avondvullend programma met als hoofdonderdeel een lezing/presentatie over
huisslachten (het slachten in vroeger
tijden).
Locatie: Zaal Theater Podium Heino Benedenruimte De Olde Maalderieje,
Canadastraat 6, Heino

Oproep: wie heeft er nog (oude) schoolfoto's?
In het kader van het 35-jarig bestaan van onze vereniging wil de werkgroep tentoonstellingen een
foto-expositie inrichten met schoolfoto's van alle basisscholen uit de voormalige gemeente Heino.
Onze vereniging beschikt weliswaar over een uitgebreid fotoarchief met o.a. een groot aantal
schoolfoto's, maar er zijn vast nog wel schoolfoto's ‘in omloop’ die nog niet in het archief van onze
vereniging zijn opgenomen.
Wij willen u daarom vragen om eens in die (al jaren ongeopende) schoenendoos vol foto's of in dat
vergeten album op zolder te kijken of u daar uw schoolfoto's van vroeger nog kunt vinden. Wij willen
die foto's graag scannen en opnemen in ons archief en ze uiteraard gebruiken voor de foto-expositie.
U bent elke maandagmorgen tussen 10.00 uur en 12.30 uur van harte welkom in onze
verenigingsruimte (de Maalderieje, 14-aprilplein). U kunt ons ook mailen (omheining@planet.nl), dan
nemen wij contact met u op.

