Nieuwsbrief
Vereniging voor heemkunde ‘Omheining’
nummer 2 maart 2015
►Van de bestuurstafel
Het jaar 2015 is al weer op glee
Het jaar 2015 is al weer een paar maanden gevorderd als het eerste nummer van ons contactblad
Omheining op de deurmat valt. Bij deze, zij het wat aan de late kant, wenst het bestuur u allen alsnog
een gelukkig en bovenal gezond 2015 toe. Laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken.
Kerstwandeling 2014 een succes
De traditionele kerstwandeling op tweede kerstdag was een mooie afsluiting van 2014. We telden
1226 deelnemers. Alles zat dan ook mee. Het was mooi weer, een lekkere temperatuur en
enthousiaste deelnemers. Een pluim op de hoed voor de organisatoren en de vele vrijwilligers. Elk jaar
weer weten zij met enthousiasme de organisatie hiervan voor elkaar te krijgen. De route liep deze
keer grotendeels over het Relaer.
Door de organisatie was een routebeschrijving opgesteld waarin een aantal heemkundige
wetenswaardigheden was verwerkt.
Paaswandeling 2015
Op het moment van schrijven staat de paaswandeling al weer voor de deur. Deze vindt plaats op
tweede paasdag 6 april. De start is deze keer op het 14 aprilplein voor de Olde Maelderieje, ons
verenigingsgebouw. De wandeling staat in het teken van 70 jaar bevrijding en gaat langs locaties die
een rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Uitgebreide informatie over de paaswandeling
vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Fototentoonstelling ‘Heino 70 jaar bevrijd’
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Heino bevrijd werd en dat willen wij niet zomaar voorbij laten gaan.
Door de tentoonstellingscommissie is een nieuwe expositie – ‘Heino 70 jaar bevrijd’ – ingericht die
dinsdag 24 maart na de algemene ledenvergadering zal worden geopend. Meer informatie over deze
expositie vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Algemene ledenvergadering 24 maart
De algemene ledenvergadering wordt dit jaar op dinsdagavond 24 maart gehouden in de
benedenruimte van de Olde Maelderieje. Aanvang 20.00 uur.
We zijn Podium bijzonder erkentelijk dat we van deze ruimte gebruik mogen maken.
U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Het bestuur hoopt u allen daar te
kunnen begroeten.
Verkoop DVD’s
De verkoop van DVD’s van de twee gedigitaliseerde oude films van Heino uit vroeger tijden verloopt
goed. Het branden van de DVD’s heeft wat meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat maar ze zijn
sinds kort leverbaar. Mensen die de DVD’s hebben besteld, hebben ze inmiddels gekregen of krijgen
ze binnenkort.

►Schenkingen maart 2015
▪Van de heer F. Blom, Neuastenbergerstrasse 8, Winterberg (Dldl), dia’s van Heino Zuid en de aanleg
van de rondweg.
▪Van mevrouw J.W.J. Groote Schaarsberg-Reuvekamp, Hondemotsweg 19, Raalte een hoedendoos.

▪Van mevrouw M. Jansen-van Dort, Prins Bernhardstraat 24, Heino, een wikkel van een Kwatta
chocoladereep van vòòr 1940.
▪Van mevrouw W. de Leeuw-Klompjan, Canadastraat 34, Heino, lepeltjes, geboortekaartjes, trouw- en
rouwkaarten.
▪Van mevrouw A. v.d. Kolk-Valk, Emmastraat 16, Heino, handwerkboeken en scheepsjeswol.
Uit de nalatenschap van pastoor Roeloffzen te Lierderholthuis, bidprentjes.
▪Van de heer W. Scheepstra, Koriander 35, Raalte, ingebonden jaargangen van de Prins uit de jaren
1919 en 1920 en van de Katholieke Illustratie uit de periode eind 1800 – begin 1900.
▪Van de heer K. Schonewille uit Groenlo, projectleider van de dienst landelijk gebied te Arnhem, een
album met foto’s van de ruilverkaveling ‘Raarhoek-Veldhoek’.
▪Van de Stichting ‘Instandhouding Historisch Brandweermateriaal voormalige brandweer Heino’, een
uitgaansuniform met bontkraag en een uitgaansuniform zonder bontkraag met een pet en schoenen.

►Expositie: ‘Heino 70 jaar bevrijd’
Op de succesvolle foto-expositie ‘Straatbeeld van toen’ die bijna 1500 bezoekers trok, volgt nu de
expositie ‘Heino 70 jaar bevrijd’.
Op 12 april 2015 is het 70 jaar geleden dat Heino door de Canadezen werd bevrijd. Omheining haakt
uiteraard in op 70 jaar bevrijding. De werkgroep tentoonstellingen heeft hard gewerkt aan het
samenstellen van een foto-expositie over de bevrijding van Heino. Daarin komen globaal drie thema’s
aan de orde: de mobilisatie in 1939, het leven tijdens de bezettingsjaren en de bevrijding.
Behalve foto’s zullen er ook attributen uit de oorlog worden tentoongesteld die ter beschikking worden
gesteld door Kristian Garssen. Ook voorwerpen uit onze eigen collectie zullen in de expositie een
plaats krijgen. De huiskamer wordt in de stijl van de crisis- en oorlogsjaren ingericht.
Filmbeelden van de bevrijding van Heino completeren de expositie.
Na de algemene ledenvergadering op dinsdag 24 maart wordt de expositie officieel geopend.
Openingstijden: maandagmorgen
10.00 uur – 12.00 uur
zaterdagmiddag
14.00 uur – 16.00 uur
En ook op elke laatste donderdagavond van de maand van 19.00 uur – 21.00 uur.
►Paaswandeling ‘Sporen van de oorlog’
Traditioneel staat de paaswandeling van Omheining op tweede paasdag op de agenda. Dit jaar is dat
op maandag 6 april.
De wandeling staat in het teken van 70 jaar bevrijding en gaat onder meer langs locaties die een rol
hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog en waarover in het handzame boekje de nodige
informatie wordt gegeven.
U kunt de wandeling eventueel combineren met een bezoek aan de tentoonstelling ‘Heino 70 jaar
bevrijd’.
Vertrekpunt, starttijden en kosten
Het vertrekpunt is op het 14 aprilplein voor de Olde Maalderieje, Canadastraat 6, Heino.
U kunt starten vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur.
De kosten bedragen voor volwassenen € 3,-- per persoon en voor kinderen t/m 12 jaar
€ 1,00 per kind. Hiervoor ontvangt u een routebeschrijving en een consumptiebon voor
koffie, thee of chocolademelk onderweg.
Inlichtingen: De heer Th. Oortwijn tel. 0572-395243 of 06-23655865
►Lezing

V1 en V2

Op dinsdag 28 april komt Henk Koopman uit Diepenveen een lezing geven over de V1 en
V2. Vanaf 1944 tot en met april 1945 lanceerde de Duitse bezetter in Nederland 8.000
Vergeltungswaffen af op doelen ver achter de geallieerde linies zoals Londen en Antwerpen.
Veel van de gelanceerde V1’s en V2’s bereikten hun doel niet maar kwamen voortijdig neer
in Nederland.
Henk is een autoriteit op het gebied van de V1 en V2 en kan, aan de hand van foto's en
beelden, daar boeiend over vertellen.
Er wordt een avondvullend programma geboden. Aanvang 20.00 uur. Locatie Zaal ‘De
Veldhoek’, Lemelerveldseweg 37, Heino. De toegang is gratis.
►Agenda
24 mrt 2015

20.00 u Algemene ledenvergadering; opening foto-expositie ‘Heino 70 jaar

06 apr 2015
14 apr 2015
28 apr 2015
12 mei 2015
09 juni 2015

bevrijd’
Tweede paasdag: paaswandeling
Bestuursvergadering
Lezing V1 en V2 in zaal ‘De Veldhoek’, Lemelerveldseweg 37, Heino
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

