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Sinds kort in Heino!
Ontvang 10% kennismakingskorting op iedere

schoonheids- en pedicurebehandeling
Geldig t/m 31 januari 2020 op vertoon van deze advertentie

De Haarstraat 38 Heino - www.ilonatenheuvel.nl - 06 53195765

www.eikenaar-makelaardij.nl  
info@eikenaar-makelaardij.nl  |  0572 - 85 11 69

Maak snel kennis met de nieuwe 
makelaar van Salland e.o.

Munnikenhof 6  |  8141 GL Heino  |  0572 - 39 12 06  |  www.boerdijkheino.nl

Kom maar eens kijken!
Naar de nieuwe serie van Mondain

The Official Swiss Railways Watch. Gebaseerd op de 
officiële stationsklok van de Zwitserse spoorwegen, is 

30 jaar geleden de horlogelijn onder het merk Mondaine 
opgezet. Zwitserse kwaliteitsuurwerken, net zo punctueel 

als de Zwitserse treinen. Een echte designklassieker 
met een unieke wijzerplaat, en de wereldberoemde rode 
secondewijzer met bolletje. Herkenbaar uit duizenden.

       

Multimate Heino  |  L.J. Costerstraat 49  |  8141 GN Heino  |  0572 39 3444  |  info@multimateheino.nl  |  www.multimateheino.nl

vuurwerkheino.nl Bestel online in de 
voorverkoop en profiteer
van knallende kortingen!

  Bij elke          
bestelling 
ontvangt

u een gratis 
vuurwerkbril!

STRAATPAKKET

SHOCK STUNT
DE HARDSTE VAN NEDERLAND: 100 SHOCKS

ALLEEN ONLINE VERKRIJGBAAR!

COMPLETE SHOW VOOR DE HELE BUURT!

1172.

van 34,95 

19.95

9032.

ALLEEN ONLINE VERKRIJGBAAR!

  Bij elke          
bestelling 
  Bij elke          
bestelling 
  Bij elke          

van 399,80 

299.99
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Je hoeft het niet op te zoeken in de krant, televisiegids of op internet. Rond de Kerst staan 
ongetwijfeld alle afleveringen uit de Home Alone-serie weer geprogrammeerd. Net als dat 
geweldige kerstverhaal van Herman Finkers bij RTV Oost: Kroamschudd’n in Mariaparochie. 
Met die ene briljante passage als de drie wijzen uit het oosten zich melden bij Spieker Jozef en 
z’n vrouw: “Nou, dan ku’j mooi help’n drukk’n.”

Waarom blijft die ene zin toch altijd hangen? Natuurlijk is het de humor en het Twentse dialect, 
uitgesproken rondom de kerstkribbe van Jozef en Maria. Maar, voor mij is het zeker ook die 
ontwapenende nuchterheid. Dat is namelijk precies waar ons land op dit moment behoefte aan 
heeft. 
De Zwarte Pieten-discussie ligt nog vers in het geheugen en het is enkele dagen na het 
krankzinnige, racistische incident met voetballer Ahmad Mendes Moreira. Ook herinner ik me 
nog de beelden van hulpverleners die tijdens het uitoefenen van hun nobele taak te maken 
krijgen met verbaal en fysiek geweld. 
Ja, ons land is afgegleden naar een niveau dat we vanuit onze ivoren toren lang hebben 
veroordeeld. In de valse hoop dat het bij ons nooit zo erg zou worden…

In de feestmaand december zoeken we graag de gezelligheid op met familie, vrienden en 
buren. Iedereen is goed te passe. Laten we dat goede gevoel nu eens wat langer vasthouden. 
Laten we met z’n allen eens wat verdraagzamer zijn. Als je je boos maakt over iets, denk dan 
eens aan de titel van dit voorwoord en probeer het om te draaien: hoe kan ik helpen om het 
beter te maken? Oftewel: hoe kan ik helpen drukk’n?

Wellicht dat we met deze eindejaarseditie van Hoezo Heino een klein zetje in de goede richting 
kunnen geven. Even lekker ontspannen met lezenswaardige verhalen over bijzondere mensen 
uit Heino. Zoals ons covermodel, masseur/verzorger Erwin Vloedgraven van PEC Zwolle, die 
er een sport van maakt de snelste verzorger van de eredivisie te worden. En weerstrateeg Marc 
Putto die vanuit het buitengebied van Heino graag zijn collega’s van bekende weerinstituten 
de loef afsteekt. En natuurlijk hebben we ook weer verhalen van hardwerkende Heinose 
ondernemers. Steun hen door in de decembermaand jouw inkopen in eigen dorp te doen.

Geniet van de feestdagen!

Rudi Buitenkamp
Redacteur Hoezo Heino

Ku’j mooi help’n drukk’n
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Hoezo Heino reist met 40-jarige Buurtbusvereniging van Heino naar Zwolle-Zuid

Dromen over de 
kippenpootjes van 
oprichter Annie Middelkamp 
Je kunt ‘m niet missen. Iedere dag, van ’s morgens vroeg tot in de avonduren, maakt ie trouw z’n rondje. De 
blauwe bus met opdruk Overijssel. In de volksmond beter bekend als de buurtbus. Een onmisbaar fenomeen 
voor studenten om de trein te halen, voor een ouder stel zonder auto om te kunnen winkelen in Zwolle-Zuid 
en voor een vrouw uit Nijverdal om wekelijks het graf van haar ouders in Lierderholthuis te verzorgen. Het 
lijstje passagiers is lang en divers en voor deze editie wordt ook Hoezo Heino er aan toegevoegd.

Buurtbus Heino heeft namelijk een feestje 

te vieren. Begin september was het 40 

jaar geleden dat de eerste passagiers 

werden meegenomen. Toen nog alleen 

tussen Heino en de kerkdorpen 

Lierderholthuis en Laag Zuthem. Het was 

meteen een succes, want in vier 

maanden tijd werden al bijna 3.000 

reizigers vervoerd. Het jubileum was 

natuurlijk aanleiding voor een bescheiden 

feest waarbij met name Annie 

Middelkamp, één van de oprichters, in 

het zonnetje werd gezet. “Toen kwamen 

de anekdotes wel weer op tafel. Dat 

sommige chauffeurs graag late dienst 

hadden, want dan werden ze bij Annie 

regelmatig getrakteerd op 

kippenpootjes”, vertellen Dick Stegeman 

(voorzitter), Frank Bom (secretaris) en 

Herman Lindeboom (penningmeester) die 

nog wel een kritische noot willen kraken. 

“We hebben provincie én gemeente 

keurig uitgenodigd voor het feestje, maar 

ze hebben helemaal niets van zich laten 

horen. Dat is toch wel teleurstellend…”

OV-chipkaart

Natuurlijk kan het dagelijks bestuur van 

de Buurtbusvereniging een prachtig 

verhaal vertellen, maar we zijn wel van 

mening dat je de hele rit een keer moet 

meemaken. Om sfeer te proeven en om 

de passagier aan het woord te laten. 

Daar is ook genoeg tijd voor, want de 

rit over ruim 30 kilometer neemt maar 

liefst een uur in beslag. “Nee, voor de 

snelheid hoef je niet mee te gaan…”, 

geeft penningmeester Lindeboom 

lachend toe. 

Een ouder echtpaar is graag bereid om 

hun ervaring te delen. Of beter gezegd: 

de loftrompet te steken. “Het zou echt 

een gemis zijn als de Buurtbus niet 

meer rijdt. We gebruiken het heel vaak 

om naar Zwolle-Zuid of het station in 

Heino te gaan. Natuurlijk kunnen we op 

de fiets, maar als het slecht weer is, is 

het een uitkomst. Het is een plezier om 

mee te gaan, want de chauffeurs zijn 

altijd erg vriendelijk”, zeggen ze nog net 

voordat ze de bus - bijna voor de deur 

van hun woning - verlaten.

Oudere passagiers en de buurtbus, het 

lijkt een twee-eenheid, maar als we op de 

drie wijze mannen van het bestuur 

afgaan, is het tegendeel vaak het geval. 

“Sinds de intrede van de OV-chipkaart 

krijgen we juist steeds meer jeugd in de 

bus. Het is gratis en vanuit Zwolle heb je 

anders geen verbinding naar Laag 

Zuthem en Lierderholthuis.”

Voor de studenten zou het helemaal 

ideaal zijn als het eindpunt Zwolle 

Centraal Station wordt, maar helaas… 

“Vinden we zelf ook jammer”, stellen 

Stegeman, Bom en Lindeboom. “Dat 

heeft puur te maken met tijdsgebrek. Ons 

uitgangspunt is dat we telkens op het 

hele uur bij NS-station Heino staan. Het is 

nog wel onderzocht of het mogelijk is om 

2 bussen te laten rijden, maar dat is niet 

haalbaar met het oog op de inzet van 

vrijwilligers.”

Gevarenzone

Zo houdt het bestuur wel de vinger aan 

de pols en streeft het altijd naar de beste 

route. Dat mag ze eigenhandig doen 

zonder inbreng van provincie Overijssel 

(opdrachtgever en financier) en 

vervoerder (nu Keolis, maar elke 8 jaar 

kunnen maatschappijen zich opnieuw 

inschrijven). “Als we naar onze mening 

een halte willen aanpassen, dan is dat vrij 

snel geregeld.”
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Hoezo hart voor Heino?

In het uur dat we in de Buurtbus zitten, 

wisselt het aantal passagiers wel. Het 

ene moment zijn penningmeester en 

scribent de enigen, het andere moment 

zijn we met z’n zessen. De stille diensten 

(vooral na 19.00 uur in de winter en 

tussen 11.00 en 15.00 uur) zijn 

natuurlijk niet leuk, maar Lindeboom, 

tevens chauffeur, weet er een mooie 

positieve draai aan te geven. “Het 

geeft dan wel de kans om via de MP3 

mijn favoriete muziek af te spelen. Als 

ik geen haast heb, wordt het 

Pavarotti. Moet ik onderweg iets tijd 

goed maken, dan valt de keuze op 

Status Quo.”

Ondanks dat jaarlijks tussen de 5000 

en 7.500 mensen met Buurtbus Heino 

reizen, kunnen we dus constateren 

dat er nog veel winst is te behalen als 

het gaat om het aantal passagiers. 

“Het is nog zeker niet aan de orde, 

maar het zou toch jammer zijn als we in 

de gevarenzone terecht komen”, laten de 

gesprekspartners van het bestuur weten. 

“Misschien is het nog wel een idee om 

de samenwerking met Stichting 

Ouderenwerk Heino, die over een eigen 

rolstoelbus beschikt, te zoeken”, 

opperen ze spontaan.

Een andere optie kan zijn om locaties 

op te zoeken waar het aannemelijk is 

dat je (meer) passagiers in de Buurtbus 

krijgt. Vanuit het NS-station is het 

bijvoorbeeld slechts een paar minuten 

naar kasteel/museum Het Nijenhuis. 

“Een klein lusje moet zeker in de zomer 

mogelijk zijn. Het is nu al mogelijk dat 

bezoekers ons bellen en als het qua tijd 

lukt, dan kunnen we ze oppikken. Er 

moet alleen nog iets meer reclame 

worden gemaakt. Voorwaarde is dan 

wel dat het eenrichtingsverkeer richting 

Het Nijenhuis wordt opgeheven.”

5
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● Ruime keus in trendy stoffen en patronen
● Reparaties naaimachines 
● Stomerij Cristal Cleaning
●  Groot assortiment knopen, garen, wol en ritsen
● Dmc borduurgaren
● Collectie scheepjes wol
● Brei boeken

Groot assortiment knopen, garen, wol en ritsen

Vlaminckhorstweg 2 Heino  |  0572 39 26 62

Canadastraat 48 | 8141 AD Heino | 0572 391 413
Bgg 06 309 605 46  | www.haarmodespiegelbeeld.nl

Maak nu (online) een afspraak!

Er stralend uitzien 
met de feestdagen?

We staan extra voor je klaar 
in de feestelijke decembermaand!

W W W. C AT E R I N G E N PA R T Y S E R V I C E VA N D A M . N L
Dorpsstraat 10  |  8141 AL Heino  |  0572 - 39 12 07  |  info@partyservicevandam.nl

Genieten van een heerlijk kerstbuffet
Maar geen uren in de keuken willen staan? 
Kies dan voor de kerstbuffetten van Van Dam!

Bestel nu jouw kerstbuffetten online!

We bieden een  heerlijk kerstbuffet aan 
met diverse (koude) voorgerechten en 
(warme) hoofdgerechten. Prijs € 27,95. 
Bekijk ons uitgebreide kerstassortiment 
en aanvullende informatie op onze website.

W W W. C AT E R I N G E N PA R T Y S E R V I C E VA N D A M . N L
  info@partyservicevandam.nl

Prijs: € 27,95

Fleurissant Bloemsierkunst | Dorpsstraat 5 | 8141 AH Heino | 0572 393696 | fl eurissant.nl 

I thinkI think
i love winteri love winter
Most of allMost of all
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Hoezo culinair in Heino?

Wie het geheel verbouwde pand aan de 

N35 betreedt, krijgt meteen in de gaten 

dat hier geen halve maatregelen zijn 

genomen. OK, de vloeren en muren zijn 

overeind gebleven maar dat is het dan 

ook wel. Een geheel nieuwe keuken, 

een nieuw interieur, een nieuwe pui met 

veel ramen, een groot terras, kook- en 

tapmogelijkheden in het restaurant, 

meer personeel: alleen het schilderij 

dat ooit de open haard sierde, doet nog 

aan vroegere tijden herinneren.

Gekscherend hebben we het over 

all-you-can-do om het nieuwe concept 

dat Het Buitenhuys is, te beschrijven. 

Dat is niet de officiële benaming, maar 

wat is het wel? “We gaan voor een 

sfeervolle plek waar je heerlijk kunt 

eten en drinken en waar de service 

‘next level’ is. Een plek waar je mag 

bestellen wat je lekker vindt, wanneer 

en waar je wilt. We doen niet aan 

voor- hoofd- of nagerechten maar aan 

warme, koude en zoete/hartige 

gerechten. Zo kun je meerdere, 

bijzondere gerechten proeven die 

aantrekkelijk geprijsd zijn”, zegt de 

horecavrouw in hart en nieren. 

Huiskamer

Wil je aan de stamtafel borrelen en je 

eigen biertjes tappen? Toekijken terwijl 

jouw gerecht wordt bereid op de 

braai? Met een grote groep 

langskomen of gezellig met z’n 

tweetjes aan de bar zitten? Genieten 

van de Huysband of een kippetje van 

de grill proberen? “Beschouw Het 

Buitenhuys als je huiskamer waar 

alles mogelijk is”, zegt Inge 

uitnodigend.

Een nieuwe koers op culinair gebied, 

dat ontstaat niet van de een op andere 

dag. “Ik ben hier zeker al twee jaar 

mee bezig”, beaamt Inge. “Eerst door 

te onderzoeken wat ik eigenlijk echt 

wilde en later door overal inspiratie op 

te doen. Ik heb serieus nagedacht of ik 

helemaal iets anders zou gaan doen 

maar ik ben een rasechte gastvrouw en 

deze plek is nog steeds geweldig. Het 

is echt mijn huiskamer waar ik graag 

mensen ontvang en het hen naar de zin 

maak. Maar ik had onderhand wel zin in 

een nieuwe bank na zestien jaar!” 

Het Buitenhuys Bar & Keuken is 

donderdag t/m zaterdag geopend vanaf 

16.00 uur en op zondag vanaf 11.00 uur. 

Raalterstraat 66

Heino

0572 - 39 58 84

info@restauranthetbuitenhuys.nl

www.restauranthetbuitenhuys.nl

7

We gaan het niet teveel over Jan Steen hebben, zo 
spreken we af. Maar aan de andere kant, zegt eigenaresse 
Inge Koning-Neppelenbroek: “Jan Steen heeft me veel 
gebracht want het was een mooi concept. Maar het was 
tijd om het om te gooien en dat hebben we letterlijk 
gedaan. De tijd van ‘all-you-can-eat’ is voorbij, de tijd van 
‘all-you-can-do’ in Het Buitenhuys is aangebroken.”

Een nieuwe koers op culinair gebied

Het Buitenhuys: de huyskamer 
waar alles mogelijk is

Hoezo culinair in Heino?
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Last van acne, overbeharing, 
littekens of andere huidproblemen? 

Maak dan een afspraak voor een gratis intakegesprek!

Marleen Edens     |     Paalweg 5, 8141 RT Heino     |     06 36268218
info@huidtherapie-heino.nl          |          www.huidtherapie-heino.nl

HUIDTHERAPIE   •   LASERTHERAPIE   •   OEDEEMTHERAPIE

06 - 20 20 58 91

ROELOFS PARTY SERVICE

Tenten | Koeling | Heaters
Meubilair | Blikvanger | Catering

ROELOFS PARTY SERVICE

/ roelofspartyservice

NIEUW
• Koelwagen verhuur
• Heineken Blade service

www.roelofspartyservice.nl
info@roelofspartyservice.nl

AMV-lessen

Muzieklessen

Aanmelden

Muziek- en AMV-lessen 
Muziekvereniging Salland

Wil jij ook een muziekinstrument bespelen of wil je nieuw 
leven in je oude hobby blazen? Geef je dan op voor de 
Muziek- of AMV-lessen bij Muziekvereniging Salland!

AMV-lessen
Houd je van muziek en vind je het leuk om te zingen te spelen of 
te bewegen op muziek? Dan is dit iets voor jou! Zit je in groep 5, 6 
of 7 van de basisschool, dan kun je Algemene Muzikale Vorming 
(AMV) volgen. Je maakt in 9 lessen kennis met alle instrumenten. 
In de les wordt er natuurlijk veel muziek gemaakt, maar je leert 
ook veel over maat, ritme, toonhoogte en de instrumenten.
Deze reeks van 9 lessen kost slechts € 45,-.

Muzieklessen
Tijdens muzieklessen krijg je professionele les van deskundige en 
enthousiaste instructeurs. Je kunt lessen volgen op slagwerk of 
diverse blaasinstrumenten als hoorn, bugel, saxofoon, bariton en 
schuiftrombone. In de les wordt theorie en praktijk gecombineerd. 
Na een paar jaar heb je een goede muzikale basis en een 
offi cieel erkend diploma. Meld je aan voor 4 gratis proefl essen.

AMV-lessen

Muzieklessen

Aanmelden

Muziek- en AMV-lessen 
Muziekvereniging Salland

AMV-lessen

Muzieklessen

Aanmelden

Muziek- en AMV-lessen 
Muziekvereniging Salland

Aanmelden
Lijkt het je leuk om muziekles of AMV-les te volgen, geef je 
dan snel op! Mail dan naar mail@muziekverenigingsalland.nl 
of bel met Kathinka Hoek 06 14 50 51 15.

www.muziekverenigingsalland.nl

Maak kennis met Muziekvereniging Salland. We hebben een 
breed aanbod aan muziek- en AMV-lessen. 

AMV-lessen
Zit je op de basisschool en houd je van muziek? Vind je het leuk 
om te zingen te spelen of te bewegen op muziek? Dan is dit iets 
voor jou! Muziekvereniging Salland biedt kinderen van groep 
5, 6 en 7 de mogelijkheid Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
te volgen. Je maakt in 9 lessen kennis met alle instrumenten. 
Daarbij wordt natuurlijk veel muziek gemaakt maar ook wordt 
er geleerd over maat en ritme, toonhoogte en instrumenten. Bij 
voldoende deelname starten de AMV-lessen in het dorpshuis van 
Lierderholthuis direct na de zomervakantie. 
Deze reeks van 9 lessen kost slechts €45,-.

Muzieklessen
De leerlingen krijgen bij “Salland” professionele muziekles van 
deskundige en enthousiaste instructeurs. Kinderen en volwassen 
kunnen lessen volgen op slagwerk en diverse blaasinstrumenten 
als hoorn, bugel, saxofoon, bariton en schuiftrombone. 
In de lessen wordt op een creatieve manier theorie en praktijk 
gecombineerd zodat leerlingen na een paar jaar een goede 

Een gratis proefles om zo rustig een instrument of verschillende 
instrumenten uit te proberen behoort ook tot de mogelijkheden.  

Aanmelden
Lijkt het je leuk om muziekles of AMV-les te volgen, 
geef je dan snel op! Opgeven kan door te mailen naar 
mail@muziekverenigingsalland.nl of te bellen met 
Kathinka Hoek 0614505115. Meer informatie is te vinden op 
www.muziekverenigingsalland.nl.

Muziek- of AMV-lessen 
Muziekvereniging Salland

Staatsloterij

Canadastraat 16 - Heino

Kijk op www.decemberkalender.com voor de voorwaarden
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Ester heeft een duidelijke visie die ze 

graag uitdraagt. “Natuurlijk vind ik het fijn 

als mensen lekker ontspannen een 

gezichtsbehandeling ondergaan. Maar ik 

ga voor meer dan lekker, ik ga voor 

resultaat. Met intensieve behandelingen 

wil ik graag verbetering zien. Ik wil een 

huid zien die wakker is, die elastisch en 

stevig is. Een huid die zelf zorgt voor 

regeneratie.”

Ester heeft daarvoor niet alleen een 

‘gewone’ gezichtsbehandeling in huis, 

ook is zij bedreven in dermaceutische 

methodes als microdermabrasie, micro 

needling en cold plasma. 

“Microdermabrasie is een zachte peeling 

die ervoor zorgt dat dode huidcellen 

worden verwijderd. Dat werkt mooi in 

combinatie met micro needling waarbij 

waardevolle stoffen diep in de huid 

kunnen worden ingebracht. Cold plasma 

zorgt voor een verbeterde circulatie in de 

huid en wordt zelfs succesvol gebruikt bij 

moeilijk te genezen wonden.” Als klant 

hoef je niet bang te zijn dat Ester niet 

weet waar ze het over heeft: haar kennis 

gaat zo ver dat ze regelmatig wordt 

meegevraagd naar beurzen.

Thuisroutine

Een stralend uiterlijk dat op een 

natuurlijke wijze is ontstaan, dat is het 

streven. “Je kunt ouderdom niet 

tegenhouden en dat hoeft ook niet. Het is 

een zegen om oud te mogen worden 

maar dat kan ook op een mooie manier. 

Mijn klanten weten dat het belangrijk is 

om de huid aan het werk te houden met 

regelmatige behandelingen en een goede 

thuisroutine. Tenslotte poets je ook twee 

keer per dag je tanden en niet alleen als 

je naar de tandarts moet.” 

Bij Absolute Beauty kun je ook terecht 

voor nagelstyling, hypoallergene make-up 

en hoogwaardige producten van CNC 

Skincare, Piere Augé en Dr. Grandel. Kom 

je in november of december voor een 

behandeling, dan ontvang je een korting 

van 10% in januari en februari 2020.

9

Volgend jaar viert ze een jubileum, dan bestaat Absolute Beauty vijftien jaar. In die jaren 
is aan de Stationsweg in Heino een luxe schoonheidssalon ontstaan. Altijd verse 
bloemen op de toonbank, koffie van de beste bonen: een schoonheidssalon is meer dan 
crèmes en make-up, vindt eigenaresse Ester van den Dool: “Mijn klanten komen voor 
een luxe behandeling en die omvat meer dan alleen mijn producten. Kijk naar buiten, de 
weilanden, de dieren, de bloemenweide: je bent er echt even uit in mijn salon.”

Absolute beauty zorgt al bijna vijftien jaar voor schoonheid

“Ik ga niet alleen voor 
lekker, ik ga voor resultaat”

Hoezo beauty in Heino?

Stationsweg 25

Heino

0572 - 39 38 57

info@absolutebeauty.nl

www.absolutebeauty.nl
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Kantoormeubilair tegen 
een scherpe prijs

Kaagstraat 17-19, 8102 GZ Raalte    Edisonweg 16-B, 1821 BN Alkmaar    Gewerbepark 5, 48480 Schapen (Dui)

0572 - 74 52 09        info@rmkantoor.nl        www.rmkantoor.nl  

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

08.00 - 17.00 uur
10.00 - 16.00 uur

Openingstijden 
showroom Raalte

EIGEN

BEZORGING

VEILIG BETALEN

MET IDEAL 

SHOWROOM IN RAALTE, 

ALKMAAR EN SCHAPEN 

(DUI) 

WIJ GAAN VOOR 

KWALITEIT

10%
KORTING

op alle aankopen!

Geldig t/m december 2019

Alleen geldig bij afhalen 

a/d Kaagstraat 17-19, Raalte

Bureaustoelen    Designmeubilair    Bureaus    Zit/sta werkplekken
Vergadertafels    Archiefkasten    Opkoper voor uw meubilair
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Hoezo biologisch in Heino?
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Een biologische levensstijl is allang niet meer buitenissig en een tas vol biologische boodschappen is niet meer 
voorbehouden aan een enkeling. Nee, de biologische levensstijl is aan een echte opmars bezig; zo’n zeventig procent 
van de consumenten kiest wel eens voor biologische producten tijdens het boodschappen doen. En dat is te merken 
als je een tijdje bij de Kleinlangevelsloo - Supermarkt in het Bos zit: het is er een komen en gaan van klanten.

Kleinlangevelsloo - Supermarkt in het bos ziet biologische levensstijl groeien

Bijdragen aan leefbaarheid 
met lokale leveranciers

“Ja, het gaat goed”, bevestigt 

eigenaresse Henrieke Kleinlangevelsloo 

die samen met man Rob en vennoot 

Annemieke Hulsman vijf jaar geleden de 

stap zette en de stoffige, oude 

varkensschuur omtoverde tot een 

volledig geoutilleerde buurtsuper met 

eigen bezorgservice. “We zien nog iedere 

dag nieuwe mensen in de winkel”. 

Duurzaamheid is een belangrijke term op 

het agrarisch bedrijf aan de Japiksweg. 

Weidegrond zonder kunstmest, geen 

gebruik van chemische bestrijdings-

middelen en vee dat tot ver in de herfst 

buiten loopt. Maar ook scharrelende 

varkens die wel raad weten met de 

restanten van de winkel en ‘dubbeldoel’ 

koeien. “Onze melkkoeien houden we 

ook voor het vlees. Door niet alleen maar 

aan de melkproductie te denken, houden 

we onze koeien gezond en kunnen ze ook 

worden geslacht voor het vlees.” 

Bijzondere kazen

Met ruim veertig koeien is kaas een 

belangrijk product in de winkel; van jong 

tot overjarig en veel verschillende 

kruidenkazen. Biologische rauwmelkse 

boerenkaas, gemaakt op de boerderij van 

Henrieke’s vader in de Noordoostpolder. 

Maar ook Remeker-kaas (rauwmelkse 

natuurkorst kaas) de Bastiaansen 

blauwschimmel, zachte Deense 

blauwschimmelkazen of paneerkaas. 

Deze niet-smeltende Indiase bakkaas 

wordt wekelijks door Rob 

geproduceerd voor de winkel en 

groothandel. “Nog niet heel bekend 

maar het is een goede vleesvervanger 

die je kunt marineren en bakken.” 

Voor Henrieke is het concept van de 

winkel breder dan duurzaamheid. 

“Het gaat ook om leefbaarheid en 

samenwerking met meer dan 

vijfentwintig lokale bedrijven. We 

hebben eieren uit Broekland, chocola 

uit Raalte, champignons uit Heeten. 

Je kent de bedrijven, je kent de 

mensen, je weet bij wijze van spreken 

wat de kippen te eten krijgen. Het 

verhaal van het product is duidelijk. 

Samen met onze leveranciers dragen 

we zo echt bij aan de gemeenschap 

en dat is belangrijk.”

Supermarkt in het Bos

Japiksweg 1

Heino

06 537 519 94

06 238 685 26

www.supermarktinhetbos.nl

Kantoormeubilair tegen 
een scherpe prijs

Kaagstraat 17-19, 8102 GZ Raalte    Edisonweg 16-B, 1821 BN Alkmaar    Gewerbepark 5, 48480 Schapen (Dui)

0572 - 74 52 09        info@rmkantoor.nl        www.rmkantoor.nl  

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

08.00 - 17.00 uur
10.00 - 16.00 uur

Openingstijden 
showroom Raalte

EIGEN

BEZORGING

VEILIG BETALEN

MET IDEAL 

SHOWROOM IN RAALTE, 

ALKMAAR EN SCHAPEN 

(DUI) 

WIJ GAAN VOOR 

KWALITEIT

10%
KORTING

op alle aankopen!

Geldig t/m december 2019

Alleen geldig bij afhalen 

a/d Kaagstraat 17-19, Raalte

Bureaustoelen    Designmeubilair    Bureaus    Zit/sta werkplekken
Vergadertafels    Archiefkasten    Opkoper voor uw meubilair

Biologisch made easy!
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Rood: o / 100 / 80 / 0
Grijs: 80% zwart

Lettertype: Vista Sans

Seine Wonen Slapen
Molenweg 2, Heino, Tel. (0572) 391 310, seinewonen.nl

Dinsdag 10:00 - 18:00 uur
Woensdag 10:00 - 18:00 uur
Donderdag 10:00 - 18:00 uur
Vrijdag 10:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

2e Kerstdag & zondag 29 december zijn wij open van 12:00 - 17:00 uur

DORPSSTRAAT 33 HEINO T 0572 - 39 09 60 WWW.HAPPYHAIRDO.NL

VOOR TRENDY HAAR EN MAKE-UP
Canadastraat 17c    |    8141AA HEINO    |    0572 39 1281    |    info@dezaakelectronics.nl

Musthaves in iedere woning!

Neem een kijkje op onze nieuwe website!

www.dezaakelectronics.nl
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Ganzepanweg 9

Dalfsen

0529 401 384

info@hvbensit.nl

www.hvbensit.nl
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Het zijn termen die Henk Veldkamp en 

Wim van Noort zo op een tegeltje kunnen 

schrijven, want het is verankerd in het 

DNA van hun bedrijf HVbeNsit. De 

samenwerking startte in 2012, maar hun 

ervaring in de IT-branche gaat veel verder 

terug. Hoewel ze zeker ook actief zijn in 

het bedrijfsleven (MKB) en voor 

instellingen (b.v. scholen), richten ze zich 

met dit verhaal vooral op de particulier. 

“We kunnen alles oplossen. Of het nu 

gaat om de hardware die er mee ophoudt 

en moet worden gerepareerd of 

vervangen. Of een software-update die 

niet naar wens gaat.”

Tegenwoordig zijn we helemaal 

afhankelijk van de moderne 

communicatiemiddelen. HVbeNsit streeft 

daarom naar een snelle reparatietijd. “Er 

zijn concullega’s die een briefje ophangen 

dat ze minimaal acht dagen de tijd 

nemen, maar in principe ben je de 

computer bij ons niet langer dan een dag 

kwijt.”

De particuliere klant profiteert 

nadrukkelijk van de kennis en kunde van 

Veldkamp en Van Noort. Eerstgenoemde 

heeft een achtergrond in de agrarische 

sector en weet bijvoorbeeld alles van de 

koppeling computer en melkrobot. Zijn 

compagnon heeft een verleden als 

systeembeheerder en kan dus 

gemakkelijk iets nieuws implementeren 

in een netwerk. “Neem bijvoorbeeld 

zoiets als bewakingscamera’s. Dat maakt 

de laatste tijd een aardige groei door. 

Interessant voor zowel bedrijven als 

particulieren.”

HVbeNsit kan de reparatie van 

computers, tablets en laptops voor zijn 

rekening nemen, maar regelt desgewenst 

ook de aanschaf van nieuwe exemplaren, 

printers en zelfs telefoons, 

telefooncentrales en aangepaste 

hardware (voor b.v. mensen met 

gezondheidsklachten). Het draait dan om 

goed en eerlijk advies. “We hebben het 

meegemaakt dat een oudere klant met 

een behoorlijk wensenlijstje komt. Dat 

blijkt dan vooral te zijn geïnspireerd te 

zijn door de gamende kleinkinderen. 

Jazeker, dat zeggen we dan wel…”

Hoezo computers in Heino?

HVbeNsit biedt kwalitatieve computerondersteuning dichtbij huis

De computerdokters van de Ganzepan 
helpen je op weg met hard- en software 
Voor 99% van de mensen geldt waarschijnlijk hetzelfde uitgangspunt. Een computer - hetzelfde geldt voor laptop en 
tablet - moet gewoon functioneren. En dan maakt het niet uit of je het gebruikt voor je werk, studie of hobby’s zoals 
gamen. Maar, het blijft elektronica, dus er gaat wel eens iets kapot. Het is goed om dan over een adres te beschikken 
waar je prettig, flexibel, snel en deskundig wordt geholpen.
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Verzorger Erwin Vloedgraven is helemaal vergroeid met PEC Zwolle 

‘Kale klets’ laat de handjes graag 

wapperen, maar is ook liefhebber
We spreken elkaar enkele dagen na het zelf gekozen vertrek van trainer Jaap Stam bij Feyenoord. Het heeft hem 
zichtbaar geraakt en de telefoon moet in zijn broekzak branden om zijn voormalige collega met een bericht een hart 
onder de riem te steken. Toch weet hij zich te bedwingen. “Jaap heeft even genoeg aan z’n hoofd. Ik bel hem 
binnenkort of misschien ga ik wel even op bezoek. Dat waardeert ie nog meer. Daar ken ik hem goed genoeg voor.”

Hoezo topsport in Heino?

Waarom we met deze anekdote 

beginnen? Het heeft natuurlijk te maken 

met de actualiteit van dat moment, maar 

het zegt ook veel over het karakter van 

onze hoofdpersoon in deze rubriek 

‘Hoezo topsport in Heino’. Erwin 

Vloedgraven (54) moet voor zijn werk als 

verzorger van PEC Zwolle zijn handjes 

laten wapperen, maar heeft z’n hart zeker 

op de goede plaats. Dat blijkt ook als 

speler Bram van Polen even zijn neus om 

de deur van de behandelruimte steekt. 

“Bakkie doen, Erwin?”, vraagt de 

aanvoerder die op de weg terug is na een 

hardnekkige blessure. Als onze 

dorpsgenoot aangeeft dat hij er vandoor 

moet, is de teleurstelling merkbaar.

Het is al snel duidelijk dat Vloedgraven 

meer is dan wat zijn functieomschrijving 

(verzorger/masseur) aangeeft. “Ik praat 

veel met spelers. Vooral de jongere 

spelers. Die hebben geen idee hoe het 

betaald voetbal in elkaar steekt. Zijn echt 

onwetend. Dan deel ik mijn ervaringen. 

Maar alleen met jongens die zich normaal 

gedragen. Kom je hier met veel poeha 

binnen, dan doe ik alleen wat ik moet 

doen.”

Zijn inborst zorgt er voor dat hij op 

handen wordt gedragen binnen PEC 

Zwolle. Door spelers en technische staf, 

maar ook door de supporters die hem 

graag toezingen. “Als ik tijdens een 

wedstrijd het veld opren om een speler te 

helpen, beginnen ze aan de overkant al te 

zingen: ‘Kale klets’. Dat is de titel die ze 

me hebben gegeven. Ja, stiekem geniet 

ik daar best wel van. En ik ben ook wel 

fanatiek. Als er twee spelers op de grond 

liggen, één van de tegenstander en één 

van ons, dan wil ik er wel als eerste bij 

zijn. Dat wordt dan beloond met een 

staande ovatie, ha ha.”

Guus Hiddink

De voetbalwereld lijkt soms wel op een 

duiventil. Spelers komen en gaan en 

trainers die langer dan vijf jaar bij een 

club actief zijn, behoren zo 

langzamerhand tot een uitstervend ras. In 

dat licht kun je de 28 trouwe dienstjaren 

van Vloedgraven (“Ik ben hier de oudste, 

heb van alles meegemaakt”) echt wel als 

heel bijzonder omschrijven. En zijn rol 

binnen de club gaat misschien wel veel 

verder dan de massagetafel. “Ik kan een 

verbindende schakel zijn tussen trainer 

en spelers. Op momenten dat het wat 

rumoerig is in de club, kun je misschien 

signalen oppikken die van belang zijn 

voor een trainer. Nee, niet om te klikken. 

Je helpt de trainer en groep juist om iets 

bespreekbaar te maken. Daar heeft 

iedereen baat bij. Je bent een soort 

vertrouwenspersoon.”

De Heinoër begon als fitness-instructeur, 

maar kwam al snel als verzorger in beeld 

bij de B-jeugd van PEC Zwolle. Zijn 

kwaliteiten werden direct onderkend en 

na een paar jaar maakte hij al de overstap 

naar het eerste. En daar begint het grote 

genieten met prachtige wedstrijden, 

trainingskampen in het buitenland, 

bekertriomfen - de legendarische 5-1 

overwinning op Ajax staat iedereen nog 

op het netvlies – en een Europees 

uitstapje. 

Voetballers spelen zich gauw in de kijker 

en blijkbaar geldt dat ook voor verzorgers 

en masseurs. Via zijn Australische 

vakgenoot Philips kwam namelijk het 

verzoek om hem te assisteren bij het 

Australisch elftal dat in 2006 meedeed 

aan het WK voetbal. Met Guus Hiddink 

als bondscoach. “Ik moest eerst even 

langs komen in het trainingskamp. Als 

boertje van buiten weet je niet wat je 

meemaakt. Ik wilde me voorstellen aan 

Guus, maar er kwam meteen beveiliging 

naar me toe. Niemand kende me 

natuurlijk. Na het omkleden, kreeg ik de 

kans om me voor te stellen en zelfs mee 

te eten met de spelersgroep. Dat was 

best wel uniek. Toen ik naar huis reed, 

kreeg ik al een telefoontje of ik me die 

avond wilde aansluiten bij de medische 

staf. De spelers waren eerst wel 

afwachtend, maar nadat aanvoerder 

Mark Viduka had aangegeven dat ik wel 

15
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Heino
Canadastraat 8a
8141 AC Heino

Maandag, donderdag, vrijdag 
13.30 – 15.30

Dinsdag,  woensdag 
8.30 – 10.30 uur

Raalte
Burg. Kerssemakersstraat 48

8101 AP Raalte 

Maandag t/m vrijdag 
8.00 – 18.00 uur

Zaterdag 
8.00 – 11.30 uur

We zijn erg betrokken dierenartsen die 
klaar staan voor jou en jouw huisdier. 
Met de beste zorg, altijd en dichtbij. 

Meer informatie of wil je een afspraak maken? 
Bel dan naar 0572 – 35 33 34. Voor spoedgevallen 

zijn wij uiteraard dag en nacht bereikbaar.

Jouw dierenartspraktijk

0572 - 353334     |    info@middensalland.nl    |    www.middensalland.nl

Jouw dierenartspraktijk

Heino
Canadastraat 8a
8141 AC Heino

Maandag, donderdag, vrijdag 
13.30 – 15.30

Dinsdag,  woensdag 
8.30 – 10.30 uur

Raalte
Burg. Kerssemakersstraat 48

8101 AP Raalte 

Maandag t/m vrijdag 
8.00 – 18.00 uur

Zaterdag 
8.00 – 11.30 uur

Dé specialist in uw regio!

Molenhoekweg 9
7722 MD Dalfsen
0529 - 40 10 10
info@bergmaninstallatiewerken.nl
www.bergmaninstallatiewerken.nl

Neem vrijblijvend contact 
met ons op en vraag naar 
de mogelijkheden!

Gas
Water
Elektra
Dakbedekking
Zinkwerk
CV
Sanitair

w w w . r i j s c h o o l o o s t e r l a a r . n l

Veilig en goed leren autorijden?
Dat zit bij ons wel goed!

Niet voor niets hebben wij het hoogste slagingspercentage van 
Salland. Wij hebben meerdere instructeurs in dienst die allemaal 
WRM gediplomeerd zijn. Bij ons staat het plezier van het auto-
rijden en tijdens het lessen voorop.
 
Heino / Raalte  06 41 858 416
Zwolle  038 460 3321

Hoogste slagingspercentage van Salland!

Auto I Motor I aanhanger (B-E) I Bromfi ets I Theorie

Heino I Raalte I Zwolle I Dalfsen en omgeving

•   Banden
•   Wielen
•   Uitlijnen auto’s

L.J. Costerstraat 27-k   |   8141 GN Heino
(0572) 39 50 00   |   www.bandencentrumheino.nl

Ga jij voor Goed, Beter, Best? 
Dan hebben wij een band!

30-11 In the Attic 
 muziekfestival
13-12  Culikerst

Dorpsstraat 13-15 • 8141 AH Heino • 0572 36 60 78

www.eetcafemarktzicht.nl

24-12  Kerstavond geopend
26-12 Geopend vanaf 12.00 uur
31-12  Oud & Nieuw geopend
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een goede kerel was, was het goed. Een 

prachtig avontuur dat ik dus te danken 

heb aan collega Philips. Die man is een 

grootheid in ons vak. Overigens zit hij nu 

bij het Nederlands elftal.”

Selfmade man

Vloedgraven is een man van de praktijk. 

Een echte selfmade man. “Het 

aanbrengen van tape heb ik mezelf 

aangeleerd. Binnen een minuut heb ik de 

enkel van een speler ingetapet. Je moet 

de ogen en oren altijd openhouden, want 

je kunt overal iets oppikken. Zo is mijn 

manier van masseren behoorlijk 

veranderd onder invloed van de manueel 

therapeuten. Niet alleen behandelen waar 

de pijn zit, dat is tegenwoordig het 

devies. Dan krijg je een diepere werking.”

Waarschijnlijk hebben veel lezers nog het 

romantische beeld van de verzorger met 

de waterzak en spelers die na een 

hoofdwond met een enorme tulband 

gewoon weer een kopduel aangaan. Dat 

strookt niet meer met de werkelijkheid. 

Denk vooral ook niet dat hij bij PEC 

Zwolle op de bank lekker achterover kan 

hangen om de wedstrijd te bekijken. 

“Natuurlijk volg je het spel, maar vooral 

ook de spelers. Als één van onze jongens 

een beuk krijgt bij een corner of als er 

een overtreding wordt gemaakt, blijf je ze 

wel volgen om te kijken of alles goed 

gaat”, aldus de Heinoër die bij het begin 

van het duel ook al de 

doktershandschoenen aantrekt (“Kan ik 

direct het veld in zonder tijd te verliezen”) 

en meteen is voorzien van een headset 

(“Om in het veld contact te houden met 

de arts op de bank”). 

De verdeling op de bank is duidelijk. 

Naast de trainer zitten beide assistenten, 

dan Vloedgraven en naast hem één van 

de twee artsen. Heeft hij niet de neiging 

om af en toe zijn visie en tips te delen? 

“Natuurlijk heb ik wel eens een idee hoe 

het anders kan, maar dat hou ik mooi 

voor me. Het is niet mijn taak. Ik was 

vroeger ook geen goede voetballer. In 

tegenstelling tot mijn broers. Ik keek ook 

nauwelijks naar wedstrijden op televisie. 

En dan ben ik degene die het meest in de 

voetbalwereld beland…”

Hij mag inmiddels tot het meubilair van 

de club worden gerekend. De kans dat hij 

de overstap maakt naar een club met een 

grotere reputatie is dus niet zo groot 

meer. Al heeft hij eerder wel de kans wel 

gehad om bij FC Twente en Vitesse aan 

de slag te gaan. “Als ik het mag beleven 

en gezond blijf, denk ik dat ik tot mijn 

pensioen bij PEC Zwolle blijf. Het is een 

hele warme club”, aldus de geboren 

Mariënhemer die inmiddels zo’n 20 jaar in 

Heino woont. “Maar, daar ben ik niet 

zoveel. Soms werk ik drie weken achter 

elkaar zonder een dag vrij te zijn, maar ik 

ga altijd fluitend naar het werk. Als het 

even kan, probeer ik op zaterdagmorgen 

bij vv Heino wel een wedstrijdje van E1 

mee te pakken. Mijn zoon is daar trainer. 

Mooi om te zien hoe hij die jochies weet 

te raken en te stimuleren. Jazeker, dan 

ben ik een trotse vader.”

17

Hoezo topsport in Heino?

17
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Ambachtelijk 
maatwerk

Lierderholthuisweg 22, Lierderholthuis  |  0572 - 39 22 53  |  06 - 53 99 07 69  |  www.mensink-heino.nl  |  info@mensink-heino.nl

Stalen deuren l Sierhekwerk l Inrijpoorten l Balkonhekken l Licht constructiewerk l Schoorsteenkappen

Stalen draai- en schuifdeuren
Handgemaakt, volledig op maat!

Stalen sierhekwerk
Exclusief, stoer en elegant!

Hert
Biefstuk 
p/2st. 160 gr.

nu 6,40

Edel Hert
Poulet
100 gr. 

nu 2,13

Kip
�let
100 gr. 

nu 1,30

Kip
Drumsticks

500 gr. 

nu 3,31

Kip
Rollade

±750 gr.

nu 12,75

Echt wild uit de vrĳe natuuur!

Bio Varken! 

Houtduif 8,95 - Wilde Eend 12,95 - F�ant 17,95 - Ga�enborst 1 kg. 13,50 - Reerug 100 gr. 6,35

Kip grilworst 100 gr. 1,21 - Kip Vinken p/2st. ±200 gr. 5,10 - Kippendĳ 500 gr. 3,93

Runder 
gehakt 

330 gr. 

nu 4,65

Varkens
Schni�el 

250 gr. 

nu 3,21

magere
Runder 

lappen
500 gr.

nu 9,47

Scharrel Rund uit Zwolle! 

Nu 15% korting op kip! *

Héél véél (h)eerlĳke keus bĳ je Zwolse Vleesboetiek!

Lokaal scharrel, bio en wild!

Haas
Supervers

Geen hagel

nu 22,95

*Uitg¬onderd Vleeswaren

Bestel je complete 

borrelplank! 
Feestje? Wĳ b¬orgen binnen Zwolle!

Blĳmartk 11 , Zwolle, jagerenboer.nl

 tel. 06-52786880

Het nieuwe adres voor eerlĳk vlees, 
fijne borrelplanken, de beste zuivel en de 

mooiste en lekkerste geschenken!
Blijmarkt 11-13 • 8011 ND Zwolle • info@jagerenboer.nl • www.jagerenboer.nl
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Canadastraat 10

Heino

06 301 516 30

www.facebook.com/

Grand-Café-de-B-Heino

Hoezo grandcafé in Heino?

19

Eerlijk is eerlijk, je wordt er wel even stil 

van. Neem café de Baron in gedachten en 

je hebt een gezellige kroeg waar met 

name de jeugd en jonge volwassenen 

zich prima vermaakten. En dan nu Grand 

Café de B, een horecagelegenheid waar 

alle leeftijden en zowel mannen als 

vrouwen zich thuis voelen. Stoer, 

sfeervol, warm, trendy en gezellig, het 

zijn stuk voor stuk treffende 

omschrijvingen die recht doen aan de 

huidige ambiance.

Uitbater Maikel Bosch is dan ook niet 

over één nacht ijs gegaan om zijn droom 

van een grand café te realiseren. Een 

architect van Heineken Design nam het 

ontwerp voor zijn rekening en de 

verbouwing kwam op naam van Mint 

Interieur uit Raalte en enkele lokale 

bedrijven. En als oud-bouwvakker stak hij 

zelf ook de handen uit de mouwen. “In de 

loop der jaren hebben we al het een en 

ander veranderd, maar dit is wel even 

andere koek.”

Over blikvangers gesproken: de bar is 

echt een plaatje en biedt ruimte om meer 

te doen met speciaal biertjes. “In totaal 

kunnen we wel 70 verschillende soorten 

serveren. Uit fles, maar ook van de tap 

die continu wordt gewisseld”, zegt de 

trotse uitbater die op korte termijn ook 

plannen heeft voor uitbreiding van de 

keuken.

Bosch grijpt tevens de gelegenheid om 

ook allerlei activiteiten aan te kondigen. 

Soms gericht op de jeugd, soms juist 

bedoeld voor een iets ouder publiek en 

soms smelt het juist heel mooi samen 

zoals bij een Pubquiz. En goed nieuws 

voor wie vertier zoekt in de nacht van 

Oud en Nieuw: Grand Café de B is 

geopend voor de leeftijdscategorie 21+. 

De details worden binnenkort bekend 

gemaakt via de Facebookpagina. 

Het kan niet anders of de glazenwassers van Grand Café de B zijn de laatste weken 
vaker dan normaal in actie gekomen. Dat komt door de vele vingerafdrukken op de 
ramen. Iedereen was (én is) natuurlijk hartstikke nieuwsgierig naar het resultaat van 
de grote verbouwing in het nostalgische horecapand. Nog beter is het om gewoon 
naar binnen te lopen en onder het genot van een drankje het nieuwe interieur in je op 
te nemen.

Café de Baron na metamorfose verder als Grand Café de B 

Knipoog naar het verleden 
en klaar voor de toekomst



najaar 2019

20

De cursisten die bij hondenschool FO 
op puppyles komen krijgen eerst een 
startles. Deze les heeft als doel een 
basis te leggen om in de groep te 
kunnen starten. Denk hierbij aan: hoe je 
de lijn vasthoudt, contact maken met je 
puppy en de zit. 

Na de startles gaat de cursist 
instromen in een bestaande groep van 
max. 8 cursisten. In de groepsles leren 
de puppy’s vaardigheden als: omgaan 
met andere honden en mensen, rust 
in plaats van blaffen of piepen en 
lopen aan de lijn zonder trekken. De 
oefeningen zijn zo opgebouwd dat de 
cursist ze direct kan gebruiken in de 
praktijk zoals; zitten voor het oversteken, 

links indraaien en goed gedrag belonen in 
plaats van straffen.
 
Alles begint bij rust
Rust is de basis om te kunnen werken met 
een hond. Een hond die opgewonden, bang 
of agressief is, is van binnen niet rustig. 
Zijn hartslag is hoog en de stresshormonen 
vliegen in het rond. Hij is dan niet in staat 
om te luisteren of ook maar iets te leren. 
Daarom begint elke les met rust.

Fieke Offringa is in Nederland een van de 
weinige gediplomeerde BAT- instructeurs 
(Behavior Adjustment Training / USA). 
Daardoor herkent zij probleemgedrag in 
een vroeg stadium en kan zij helpen dit 
gedrag om te buigen. 

Hondenschool FO in Heino, 
net even anders!
Maak kennis met Hondenschool FO in Heino. Een kleinschalige hondenschool 
waar examens niet nodig zijn en alles begint met rust. 

www.fiekeoffringa.nl 
06 - 55 77 41 21

Voor bijzondere sint- en kerstcadeaus!

We zijn graag jouw partner
voor APK, onderhoud, reparatie, 
aankoop en verkoop!  

ʼt Zeegsveld 1a | 8141 NT Heino | 0572 - 39 09 41
info@offenbergautotechniek.nl | www.offenbergautotechniek.nl

Nieuw
in Heino!

Heino  |  06 30 51 90 43
www.bouwbureaustirtjan.nl

 calculaties
 bouwbegeleiding

 werkvoorbereiding
 bouwkundig tekenwerk
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Hoezo fit in Heino?

Kievit 28

Wijhe

06 26 51 85 02

fitclubenjoy@outlook.com

www.fitclubenjoy.com

Enjoy Dance,
ook voor Kids!

Niet alleen de volwassenen 
beleven veel plezier aan 
Enjoy Dance, want voor de 
jeugd heeft De Bruijne het 
programma Enjoy Dance 
Kids ontwikkeld. 

Het is bijzonder populair, want er zijn 

al drie groepen actief: 5 tot 7 jaar, 8 

tot 12 jaar (locatie: Roekenest) en een 

wedstrijdgroep (locatie: Springplank). De 

laatste groep (zie foto) begint in februari 

aan een nieuw wedstrijdseizoen. Nieuwe 

aanmeldingen zijn natuurlijk van harte 

welkom. 

Op 12 januari wordt in gemeenschaps-

centrum Elckerlyc in Luttenberg een 

grote theatershow gehouden waaraan 

alle dansgroepen medewerking verlenen. 

Voor meer informatie: facebook.com/

fitclubenjoy.

Iedere volwassene kent het gevoel. Je weet heel goed dat beweging goed is voor het 
menselijk lichaam, maar je wilt eigenlijk niet de verplichting van een sportclub. Of zie je 
de sportschool als noodzakelijk kwaad waaraan je weinig plezier beleeft? Dan biedt 
Fitclub Enjoy in Heino de ultieme oplossing: Enjoy Dance! 

In dit in eigen beheer ontwikkelde 

fitnessprogramma is de ideale cocktail 

gevonden van dans, beweging, fitheid en 

sociaal welzijn. Fitness op basis van 

verschillende soorten muziek. “Denk niet 

dat het een makkie is, want je kunt er 

echt wel spierpijn van krijgen”, vertelt 

initiatiefnemer en instructeur Alex de 

Bruijne. Woonachtig in Wijhe, maar 

inmiddels mogen we hem als een halve 

Heinoër beschouwen.

Dat hij een eigen programma heeft 

ontwikkeld, is niet vreemd, want voor 

hem komt nu alles bij elkaar. Hij heeft 

met succes een fitnessopleiding 

afgerond en beschikt over 

werkervaring in de sportschool. 

Bovendien kent de danswereld (6 x 

Nederlands kampioen en een zilveren 

medaille op het WK) voor hem geen 

geheimen meer. 

De ervaring leert dat de belangstelling 

voor Enjoy Dance momenteel vooral 

komt uit de leeftijdscategorie 30+ tot 

en met 55 jaar en dan vrijwel uitsluitend 

dames. De Bruijne verwelkomt echter 

iedereen (jonger/ouder en zeker ook 

mannen) die in de ruimte van basisschool 

de Springplank op een prettige manier 

willen sporten. 

Want, iedereen kan meedoen met en 

genieten van Enjoy Dance. “Dat is wel het 

mooie van dit concept”, vertelt de man 

achter Fitclub Enjoy. “Jij bepaalt de 

intensiteit waarmee je wilt sporten en ook 

de doelen die je voor jezelf wilt stellen.”

Iedereen kan meedoen met en genieten van Enjoy Dance!

Fitclub Enjoy: de ideale 
combinatie van dans, 
beweging en sociaal welzijn

21
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Totale Leegverkoop
Alles moet weg!

29 en 30 november
6 en 7 december

13 en 14 december 
van 10.00 tot 16.00 uur
*Andere dagen alleen op afspraak

Wij hebben ook nog mooie bomen, 
coniferen en struiken 

om nu te planten!

Van der Vechte
Brinkweg 15 • Heino • 0572  391508

onverharde weg gedeelte

Alleen contante betaling mogelijk!

Wees er 
snel bij 

OP=OP  
Ook voor 
bedrijven

OASIS

hobbymaterialen

Specialist in

allerlei soorten

hulpmiddelen

om het leven te

vergemakkelijkenvergemakkelijken

Bekijk onze webshop hulpmedi.nl voor ons (verhuur)aanbod.
Paalweg 5, 8141 RT Heino    |   038 - 84 42 240    |   info@hulpmedi.nl

� Geen verzendkosten v.a. € 50,-    � Persoonlijk contact    � Snelle levering

Openingstijden

MA  13.30 - 17.00 uur

DI  09.30 - 17:00 uur

WO  09.30 - 17:00 uur

DO  09.30 - 17:00 uur

VR 09.30 - 12.30 uur

Kijk op www.apotheekheino.nl voor meer informatie en meld u aan.
info@apotheekheino.nl - 0572 39 28 88

Vertrouwd en veilig online 
bestellen op apotheekheino.nl 

Gebruiksvriendelijk zo’n kluis
van Brummelhuis!

Wij beschikken nu ook over een 24/7 afhaalcentrum met 
120 (gekoelde) kluisjes aan de Canadastraat 14. 

U kunt nu uw bestellingen vanaf dezelfde dag in de kluis 
of in onze Apotheek afhalen.

Apotheek Heino
altijd in de buurt
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Hij illustreert het met een mooi voorbeeld. 

“We worden regelmatig ingeschakeld om 

graafwerk te verrichten voor een nieuwe 

tuin. Dan komt het best vaak voor dat we 

dikke kluiten tegenkomen en er kan ook 

wel eens een luchtje aan de grond zitten. 

Als we dan ook horen dat het gras er 

moeilijk groeit, weten we dat de grond in 

jaren niet los is geweest. Ons advies is 

dan om goed te spitten. Dat komt de 

kwaliteit zeker ten goede.”

Het zijn van die momenten waarop kennis 

en praktijkervaring prachtig 

samensmelten. En waarom hij niet alleen 

rechtstreeks door de klant wordt 

ingeschakeld, maar ook actief is voor 

hoveniersbedrijven (o.a. Barrie Dijkman 

Heino), loonwerkers en multifunctionele 

bedrijven. Stuk voor stuk 

toonaangevende ondernemers in de regio 

die hun sporen hebben verdiend en niet 

met iedereen in zee gaan.

Logtenberg Heino is actief voor het 

bedrijfsleven, maar zeker ook veel bij de 

particulier te vinden. De werkzaamheden 

zijn divers. Van het snoeien van bomen 

tot straatwerk en van het aanleggen van 

riolering tot mooie oplossingen voor de 

opvang en/of het afvoeren van 

hemelwater. “Ik probeer altijd mee te 

denken met de klant. Sommigen hebben 

al een duur bouw- of verbouwtraject 

achter de rug en dan probeer ik met een 

oplossing te komen die goedkoop is en 

toch zo dicht mogelijk in de buurt van 

hun oorspronkelijke plan ligt.”

Logtenberg Heino heeft de boel aardig op 

orde, zowel qua machinepark als qua 

menskracht. Daarmee is de basis gelegd 

om voorzichtig te kunnen blijven groeien. 

Zeker ook wat betreft het maaiwerk – van 

klein gazon tot vele hectares grasland - 

dat nog steeds tot één van de pijlers van 

het bedrijf mag worden gerekend.

Specialist in o.a. maai- en snoeiwerk en grondverzet denkt graag mee

Logtenberg Heino steekt
de kop niet in het zand
Of het nu gaat om een grote opdracht of een relatief kleine klus, het materieel waarmee 
Logtenberg Heino op de proppen komt, kan soms behoorlijk indrukwekkend zijn. 
Betekent dit automatisch dat eigenaar Edwin Logtenberg en zijn medewerkers zich 
alleen uitleven met het grovere werk? Nee, zeker niet! Het bedrijf kenmerkt zich juist ook 
door oog voor detail en dat zorgt voor een toenemende schare fans.

Hoezo grondverzet in Heino?
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Zuthemerweg 1

Heino

0572 393 108

info@logtenbergheino.nl

www.logtenbergheino.nl
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De wisseling van de wacht had haar nog 

niet bereikt. Hans, haar echtgenoot in het 

toneelstuk ’t Is Bingo op de camping’ is te 

druk met zijn dagelijkse werkzaamheden 

om de hoofdrol op zich te nemen. Gelukkig 

is Erik – jong en toch door de wol geverfd 

– bereid zijn plaats in te nemen. Het 

vermogen om zelf een oplossing te 

vinden, is dus groot bij Idem Dito. Het 

tekent het gezelschap dat uit ‘slechts’ 9 

personen bestaat.

Het is dinsdagavond en we melden ons bij 

’t Roekenest. De locatie waar mannen en 

vrouwen graag tegen een klein wit balletje 

slaan. Maar, dat is op de begane grond. 

Eens per week is de bovenverdieping het 

domein van de toneelspelers. De thermos-

kannen met heet water en koffie staan op 

de tafel en de eerste 20 minuten gaat het 

over van alles behalve toneelspelen. “We 

zijn een hechte club. Alles wordt gedeeld. 

We lachen samen en soms huilen we ook 

samen”, vertellen Jennie, Jany, Hans, Erik, 

Mariël, Evert, Ingrid, Mieke en Annemieke.

Het is een kakafonie van geluid, maar wel 

gezellig. Het duurt niet lang of allerlei 

anekdotes vliegen over tafel. Dat kan ook 

niet anders, want als je alles bij elkaar 

optelt, is deze avond wel voor een eeuw 

aan toneelervaring aanwezig. Dat moet een 

nieuwe aanwinst bijna afschrikken, maar 

uit het relaas van Hans Koopman blijkt dat 

hij in een warm bad terecht is gekomen. 

“Hier heerst gelukkig wel een sfeertje van 

‘doe maar gewoon, dan doe je al gek 

genoeg. Er is niemand die je wel even zal 

vertellen hoe het allemaal werkt. Dat was ik 

ook gewend in Drenthe waar we hebben 

gewoond voordat we naar Heino kwamen.”

Caravans in het Roekenest

Het wordt iets te gezellig en dat is het 

moment voor voorzitter/‘regisseur’ Jennie 

Een toneelstuk verloopt in principe exact volgens het ‘spoorboekje’. Iedere speler weet wanneer hij/zij in actie moet 
komen om op dat moment natuurlijk ook de juiste zinnen uit te spreken. Betekent dit eveneens dat je niet meer flexibel 
hoeft te zijn? Nee, zeker niet! Daar kan Mariël van toneelgroep Idem Dito sinds deze avond ook over meepraten. “Hè, 
heb ik een andere kerel?”, roept ze verbaasd uit tijdens de wekelijkse repetitieavond. “Daar moet ik wel even aan 
wennen”, zegt ze lachend. 

Idem Dito brengt na jaar afwezigheid weer blijspel op de planken

Oale bromberen en dronken vrouwen, 

het is (weer) Bingo op de camping!
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Hoezo cultuur in Heino?

om in te grijpen. De groene boekjes met de 

uitgeschreven tekst van het blijspel, dat 

begin maart ten tonele wordt gevoerd, 

komen op tafel. “Van bladzijde 37 tot en 

met het einde!”, geeft ze quasi-streng aan. 

Dit blijkt nog het moment te zijn dat de 

setting en dialogen met het boekje in de 

hand kunnen worden geoefend. “Vanaf het 

nieuwe jaar moeten we alles uit de kop 

kennen”, geven de spelers aan dat de druk 

dan meer wordt opgevoerd.

Uit de verhalen blijkt dat iedereen zijn of 

haar eigen methode heeft om te studeren. 

“Ik kruip altijd met het boekje in bed. 

Lekker warm en behaaglijk”, zegt de 

regisseur die normaal gesproken zelf ook 

op de planken staat. “Bij mij weet iedereen 

dat het weer tijd is voor de 

toneeluitvoering, want dan ligt het groene 

boekje op het aanrecht”, vertelt Jany. En 

Mariël, die in maart een hele goede 

persiflage gaat geven van een dronken 

vrouw, hoe leert zij haar tekst? Zij heeft de 

opname op haar telefoon en oefent tijdens 

het wandelen. Kom je dus ergens in de 

natuurlijke omgeving van Heino een vrouw 

tegen met een koptelefoon op het hoofd 

die in zichzelf lijkt te praten, dan zou het 

maar zo Mariël kunnen zijn…

Natuurlijk kunnen we niets van de inhoud 

van het toneelstuk prijs geven, maar twee 

elementen staan als een paal boven water: 

het is een blijspel, dus de kans dat je 

schuddebuikend van het lachen op de 

grond valt, is aanwezig. En, het is in het 

Sallands (of bij Hans: Drents) dialect en dat 

maakt de dialogen nog leuker om te 

volgen. Zeg nu zelf: ie bint echt een oale 

brombeer’ klinkt toch gewoon veel beter 

dan ‘wat ben je toch een oude brombeer’. 

Een blijspel of klucht in het Sallands, daar 

hoefden ze dus niet lang over na te denken. 

“De mensen willen een leuke avond uit en 

dit stuk past bij ons.”

De partners en familieleden weten het 

inmiddels. In de laatste twee weken voor 

de uitvoering hoef je niets in de agenda te 

zetten, want dan hebben de leden van de 

ruim 35 jaar oude toneelvereniging geen 

tijd. Naast de repetities en natuurlijk de 

grote generale in het laatste weekend 

nemen ze namelijk ook de bouw van het 

decor en de opbouw voor hun rekening. 

“Dit jaar is het wel heel speciaal, want er 

komen zelfs caravans in het Roekenest te 

staan”, verklappen ze in de hoop op 2x een 

volle bak van ruim 120 belangstellenden. 

Het blijspel ’t Is bingo op de camping’ staat 

op de agenda voor vrijdag 6 en zaterdag 7 

maart 2020. De uitvoering begint beide 

keren om 20.00 uur en vindt plaats in het 

Roekenest, het onderkomen van 

tafeltennisvereniging Heino. Volgens goede 

traditie wordt het toneelstuk gecombineerd 

met een verloting waarbij je mooie prijzen 

kunt winnen die beschikbaar zijn gesteld 

door de Heinose middenstanders.
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Specialist in Specialist in 
individuele begeleidingindividuele begeleiding

Samen werken aan ontwikkeling!Samen werken aan ontwikkeling!

Een steuntje in de rug voor 
ouders en vooral voor jouw kind 
is soms bijzonder welkom. Geef 
het nieuwe jaar een goede start 
met hulp van Bureau Slinge.

van Sonsbeeckstr. 1 Heino  |  06 41 46 72 99  |  saskia@bureauslinge.nl  |  www.bureauslinge.nl 

L.J. Costerstraat 49, 8141 GN Heino   |   T 06-83521418   |   Offerte op afspraak

Complete keuken incl. apparatuur

Ook voor 3D uitlijnen, 
autobanden en 
het richten van 
aluminium velgen.

Informeert u eens naar 
onze aantrekkelijke
aanbiedingen.

* APK

* Reparatie alle merken

* Accu-service

* Firezone Tankstation

*  Verkoop nieuw en
   gebruikt

* Schade-service

De Weerd 5 - 8141 BS Heino     Tel. 0572 - 391840     www.autoserviceheino.nl

Allround
garagebedrijf

A U T O  S E R V I C E  H E I N O  B V

Allround
garagebedrijf

De Weerd 5 - 8141 BS Heino     Tel. 0572 - 391840     www.autoserviceheino.nl

• Wasbox

• APK

• Reparatie alle merken

• Accu-service

• 24-uurs tankstation

• Verkoop nieuw en gebruikt

• Schade-service

• Bandenservice

• Velgen richten

Tandartspraktijk Veenstra wenst u 
een fijne december maand toe.

Dorpsstraat 41  |  8141 AJ Heino  |  0572 - 393070
info@tandartspraktijkveenstra.nl  |  www.tandartspraktijkveenstra.nl
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’t Zeegsveld 3-G

Heino

0572 700 200

info@spectrumbewindvoering.nl

www.spectrumbewindvoering.nl

Hoezo bewindvoering in Heino?

Heino’s bureau is na verhuizing klaar voor de volgende stap

Spectrum Bewindvoering ziet kansen 
om nieuwe markten te verkennen

Spectrum Bewindvoering maakt namelijk 

een gezonde groei door en bedient zijn 

cliënten inmiddels met 6 medewerkers. 

In combinatie met de nieuwe 

werkruimte op het ‘andere 

bedrijventerrein van Heino’ geeft dit de 

kans om nieuwe markten te verkennen. 

Als bewindvoerder helpt Spectrum 

mensen die niet meer in staat zijn zelf 

hun administratie en financiële zaken te 

regelen. Via de benoeming door de 

rechtbank krijgt Spectrum dan de 

verantwoordelijkheid over geld en 

goederen van deze personen. Het 

Heinose bureau onderzoekt momenteel 

de mogelijkheid om ook mentorschappen 

op zich te nemen. “Wij krijgen veel 

aanvragen op dit gebied. Hulpverlening 

en familie geven vaak aan dat het qua 

communicatie prettig is zowel 

mentorschap als bewindvoering bij één 

kantoor ondergebracht te hebben”, 

geeft Antoine aan. 

Een mentor staat aan de zijde van 

mensen die hun eigen handelen niet meer 

kunnen overzien en beslist ook over 

zaken als verzorging en verpleging. “Een 

maatschappelijk belangrijke taak. Je bent 

een permanente begeleider die de 

gezondheid en het welzijn in de gaten 

houdt”, omschrijft hij de mogelijke 

uitbreiding van de werkzaamheden.

Op het moment dat een bewindvoerder of 

mentor in beeld komt, is al sprake van 

een uit de hand gelopen situatie. Het lijkt 

Spectrum daarom mooi om zich ook 

bezig te kunnen houden met preventie. 

Oftewel voorkomen dat mensen 

afglijden. “Vergis je niet, er is veel 

verborgen armoede in Nederland. 

Vooral mensen die moeten rondkomen 

van 1200 tot 1800 euro in de maand 

hebben het niet gemakkelijk.”

Volgens Antoine zie je daar vervolgens 

problemen ontstaan zoals stress, 

alcoholmisbruik, diefstal en huiselijk 

geweld. “We kunnen onder andere helpen 

met budgetbeheer en gesprekspartner 

zijn voor schuldeisers. De 

preventietrajecten kunnen samen met de 

werkgever worden opgezet om te 

voorkomen dat het erger wordt en er 

(meer) verzuim ontstaat.”

In dit decennium hebben de verhuizers al een aantal keer voor de deur gestaan. Antoine 
Beugel is er voorlopig dus wel even klaar mee. Overigens is dat gevoel vooral ingegeven 
door de tevredenheid over de huidige, nieuwe locatie aan ’t Zeegsveld. In dit bedrijfs-
verzamelgebouw heeft Spectrum Bewindvoering de beschikking over de gehele 
bovenverdieping. “We waren uit ons jasje gegroeid. Deze locatie is goed voor de 
continuïteit”, verklaart hij de keuze.
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Munnikenhof 6  |  8141 GL Heino  |  0572 - 39 12 06  |  www.boerdijkheino.nl

Het tijdperk van de zware vintage geïnspireerde brillen is 
nu echt voorbij. De vaak ronde minimalistische modellen 
met iconische accenten gaan het straatbeeld beheersen.

 al voor €129,-!

Kijk ook op www.lindeboom-heino.nl

AUTOBEDRIJF LINDEBOOM HEINO B.V.

L.J. Costerstraat 39  ○  8141 GN Heino  ○  0572 - 391 391

Het is nooit te laat voor Romas. Wij zorgen op 
ambachtelijke wijze ervoor dat uw meubels 

weer een perfect comfort krijgen. Vraag eens 
naar de mogelijkheden.

Verversweg 11, 8141 PM Heino 
0572 - 39 03 29   /   06 - 44 99 20 69 

info@romasheino.nl

Oude Dalfserweg 10 | 8141 PL Heino | 06 20 51 78 18

�  Alles voor stal en weiland
�  Paardenvoer van Havens, Hartog, Fibra en 

Cavalor
�  Stalbodembedekking zoals vlas, zaagsel, 

houtvesel, stro en nog veel meer
�  Alles voor paar, ruiter en menner
�  Zadelpasservice en reparatie
�  Dekens wassen en repareren
�  Tuigen aanmeten

Herenbrinksweg 4, 8144 RC Lierderholthuis
0572 - 39 45 27
estherroeke@kpnmail.nl
www.roeke.nl
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Dat is altijd hun uitgangspunt als ze 

iemand begeleiden. De uitkomst kan wel 

verschillen. Meestal leidt het naar een 

andere werkgever, soms ook vindt een 

werknemer het plezier terug in zijn 

huidige baan. 

Het is een benadering die vrijwel altijd z’n 

vruchten afwerpt. Of zoals één van de 

klanten van Kompaszie het treffend wist 

te omschrijven. “In het traject heb ik veel 

over mijzelf geleerd. Het eindresultaat is 

geen baanadvies (‘je moet deze baan 

gaan doen bij dit bedrijf’), maar vooral 

inzicht over wat ik belangrijk vind, waar ik 

goed in ben en waar ik energie van krijg. 

Geen concrete baan, maar een kompas 

dat je in je loopbaan duurzaam de juiste 

kant op navigeert.”

Klanten worden begeleid aan de hand 

van 5 stappen die Kompaszie zelf heeft 

ontwikkeld: keuzes maken die goed voor 

je zijn, ken jezelf, bevrijd je van 

belemmeringen die jouw succes in de 

weg staan, wees zichtbaar en tot slot: je 

staat waar je voor gaat, je gaat waar je 

voor staat.

De nuchtere Sallander wil best een beetje 

zweven, maar het moet wel snel concreet 

worden. En dat is precies wat Kompaszie 

bereikt met haar klanten. Zo helpen ze je 

een glashelder profiel op te stellen 

waarmee je jezelf bekend maakt bij 

werkgevers die in jouw ambities zijn 

geïnteresseerd. “Want”, stellen Marja en 

André resoluut, “solliciteren maakt je 

ongelukkig.”

De praktijk wijst uit dat zo’n 80% een 

andere baan vindt via netwerkcontacten. 

Het is dus van belang om a) je 

onderscheidend te profileren, b) je 

bekend te maken en c) vooral authentiek 

te zijn. “Je doet zo geen concessies aan 

jouw ambities en talenten, bent veel 

krachtiger en een stuk aantrekkelijker 

voor de arbeidsmarkt.”

Kompaszie helpt je op weg naar nieuwe kansen in werk

Eerst je verlangens (her)ontdekken, 
dan volgt het werk dat bij jou past vanzelf
Het is waarschijnlijk het grootste misverstand rond het werk van loopbaanadviseurs. Dat 
alles in het teken staat van de zoektocht naar passende vacatures. Een aantal bureaus 
werkt misschien zo, maar het strookt niet met de filosofie van Kompaszie. “Wij reiken de 
mensen vanuit hun verlangen een kompas aan dat ze bij het werk brengt waar ze echt 
goed in zijn”, aldus Marja van Aggelen en André van der Vegt. 

Hoezo coaching in Heino?

Heinoseweg 12, Raalte

0572 392 766

meerweten@kompaszie.com

www.kompaszie.com
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“Natuurlijk klinkt het betweterig, maar ik weet bijna zeker dat het weerbeeld in de komende tien jaar niet of nauwelijks 
verandert.” Horen we het goed? Is er een Nederlandse weerman of - vrouw die zich waagt aan dergelijke uitspraken? 
Want, wie wil ondanks alle moderne middelen zijn vingers nog branden aan een voorspelling waarbij je langer dan 24 
uur vooruit moet kijken? 

Marc Putto vindt het niet erg, stiekem 

misschien zelfs wel leuk, om de 

spreekwoordelijke knuppel in het 

hoenderhok te gooien. “De komende 

jaren sukkelen we lekker door. ’s Zomers 

kan het warm worden, maar de 40 graden 

tikken we misschien pas over een jaar of 

drie à vier weer aan. En in de winter 

wordt het af en toe wel koud en kunnen 

we op de schaats komen, maar het is 

nooit voor lange tijd. In Nederland een 

klimaat à la Bordeaux? Ik geloof er 

niets van!”

We sluiten niet uit dat je nog nooit van 

Marc Putto hebt gehoord. Toch heeft hij 

een curriculum vitae waar je u tegen zegt. 

Je zou bijna denken dat zijn verhuizing 

naar het buitengebied van Heino een 

vlucht was om te ontkomen aan 

handtekeningenjagers of boze 

ondernemers die afhankelijk zijn van een 

goede voorspelling. Niets is minder waar. 

De import-Heinoër (sinds mei 2014) was 

bijna op elke zender in Nederland wel te 

zien en/of te horen en zijn proza is te 

lezen in diverse regionale kranten. “Ik 

ben altijd bezig met het weer. Wel 18 

uur per dag.”

Geen medelijden

Het waren mooie tijden, maar een 

freelance weerman moet momenteel alle 

zeilen bijzetten om een enigszins belegde 

boterham te verdienen. “Na de crisis is 

het aantal opdrachtgevers behoorlijk 

ingekrompen en dan heb je ook nog eens 

te maken met de transitie naar online”, 

stelt Putto die aangeeft dat hij voor een 

krantencolumn van zo’n 300 woorden 

slechts een paar tientjes kan vragen. 

“Prijzen die al meer dan tien jaar op 

hetzelfde niveau liggen…”

Hij vertelt het niet om medelijden te 

kweken. Meer misschien om aan te 

geven dat het echt niet allemaal glitter 

and glamour is. Ook al ben je ooit door 

dagblad Trouw uitgeroepen als 

‘misschien wel de beste weerman van 

Nederland’. “Het klinkt allemaal mooi, 

maar het is vaak liefdewerk oud papier”, 

aldus de weerman die zich liever laat 

omschrijven als weerstrateeg. “Wat mij 

anders maakt, is het meteogevoel. Dat je 

door de jaren ervaring in staat bent een 

bepaalde visie te ventileren. En dat je 

kijkt naar bepaalde weerpatronen. Zo kun 

je met IJsheiligen (11 tot en met 15 mei) 

nog steeds met nachtvorst te maken 

krijgen. Zelfs in ons huidige klimaat.”

In zijn geval kun je stellen dat het weer al 

meer dan vier decennia een grote 

aantrekkingskracht op hem uitoefent. Net 

als de natuur overigens. “Op 10-jarige 

leeftijd kende en herkende ik alle 

roofvogels. En verzamelde ik allerlei 

grondsoorten in potjes. Van laagveen net 

achter Den Haag tot lössgrond in 

Zuid-Limburg. En in 1989 was ik de 

jongste weerpresentator van de net 

gestarte regionale omroep Radio 

Noord-Holland.”

Weerstation Heino

Dat hij nu in het buitengebied van Heino 

terecht is gekomen, is deels bij toeval tot 

stand gekomen “Het is een feit dat ik als 

westerling uit de buurt van Haarlem altijd 

een interesse heb gehad in het meer 

continentale weer van het oosten. Hier 

heb je eerder te maken met extremere 

weerssituaties zoals winterkou. Nu moet 

ik eerlijk zeggen dat ik sinds ik hier woon 

weliswaar een paar keer sneeuw heb 

meegemaakt, maar geen echte kou”, stelt 

hij enigszins teleurgesteld vast. “Een 

andere, belangrijke reden om naar het 

oosten te trekken, is het gunstige 

prijsniveau. De wens om vrijstaand te 

wonen en over een grote tuin te 

beschikken, kon ik bij Heino wel 

realiseren.”

Dat hier nu net ook één van de 30 

KNMI-stations (bij Aver Heino) is 

gevestigd, is eveneens geheel toevallig. 

Als Heinoërs zijn we natuurlijk best een 

beetje trots dat ons dorp regelmatig 

wordt genoemd als koudste plek, maar 

Putto drukt alle euforie meteen de kop in. 

“De omstandigheden waaronder deze 

data worden verzameld, zijn niet overal 

hetzelfde. Het KNMI-station in Heino 

heeft aan weerszijden een bosgebied en 

is dus opvallend beschut. In tegenstelling 

tot alle andere stations die in een ruim 

open gebied zijn gesitueerd. KNMI Heino 

kent dus een luwer windbeeld, waardoor 

de toch al koude luchtkolom tijdens 

heldere, onbewolkte omstandigheden 

extra kan afkoelen.”

Automatische piloot

De grote vraag is of er in deze tijd nog 

wel behoefte is aan een weerman of 

-vrouw. Tenslotte maakt een grote groep 

mensen gretig gebruik van de informatie 

die via apps als Buienradar tot ons komt. 

Putto schudt zijn hoofd. “Er zijn zoveel 

apps, maar er klopt vaak niet veel van. 

Mede daarom is er nog steeds behoefte 

aan een weerman of -vrouw van vlees en 

bloed. Zeker als het gaat om iemand 

zoals ik die niet klakkeloos 

Heinoër Marc Putto is misschien wel de beste weerman van Nederland

De Pietje Bell onder de meteorologen
is 18 uur per dag bezig met het weer
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Zelfscan
Snel, makkelijk en overzichtelijk, een slimme 

manier van boodschappen doen.

Alles voor...
...een onvergetelijke Sinterklaas, Kerst en 

Nieuwjaar. Haal de lekkernij op tijd in huis!

1900 m2

winkelplezier

MA 08.00 - 20.00
DI 08.00 - 20.00
WO 08.00 - 20.00
DO 08.00 - 20.00

VR 08.00 - 21.00
ZA 08.00 - 20.00
ZO 13.00 - 20.00

Openingstijden
Marktstraat 2-4, Heino
0572 34 68 50
www.albertheijno.nl

Gratis parkeren
Gratis én dichtbij!

Zondag extra lang geopend!

Online winkelen
Bestel uw boodschappen online op 

AHHEINO.nl en laat ze thuis bezorgen.

Kom gezellig buurten
voor een sfeervol Buuffi e’s moment!
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Zelfscan
Snel, makkelijk en overzichtelijk, een slimme 

manier van boodschappen doen.

Alles voor...
...een onvergetelijke Sinterklaas, Kerst en 

Nieuwjaar. Haal de lekkernij op tijd in huis!

1900 m2

winkelplezier

MA 08.00 - 20.00
DI 08.00 - 20.00
WO 08.00 - 20.00
DO 08.00 - 20.00

VR 08.00 - 21.00
ZA 08.00 - 20.00
ZO 13.00 - 20.00

Openingstijden
Marktstraat 2-4, Heino
0572 34 68 50
www.albertheijno.nl

Gratis parkeren
Gratis én dichtbij!

Zondag extra lang geopend!

Online winkelen
Bestel uw boodschappen online op 

AHHEINO.nl en laat ze thuis bezorgen.

Kom gezellig buurten
voor een sfeervol Buuffi e’s moment!

Hoezo beroemd in Heino?

temperatuurkaartjes overneemt, maar 

een eigen interpretatie geeft op basis 

van gegevens, patronen en ervaring.”

Uit die woorden mag je afleiden dat 

onze dorpsgenoot graag een eigen 

koers vaart. Niet rebels om rebels te 

zijn, maar wel om de dans in de 

categorie eenheidsworsten te 

ontspringen. “Ik behoor niet tot het 

wereldje. Ben een soort outsider 

omdat ik weiger op de automatische 

piloot te werken. Soms krijg je kritiek 

en soms word je op handen gedragen. 

Daar heb ik veel vrede mee.”

Dat is ongetwijfeld ook de reden dat 

de doorbraak voor het grote publiek is 

uitgebleven. Ook al heeft hij gewerkt 

voor televisie (o.a. Paul de Leeuw), 

radio (programma’s van Rick van 

Veldhuysen, Coen en Sander en 

Gerard Ekdom) en geschreven media 

(diverse regionale kranten). En wordt 

hij geconsulteerd door een 

programma als Eén Vandaag en door 

individuele agrarische bedrijven voor 

een weerbericht op maat. 

Putto steekt zijn mening niet onder 

stoelen of banken. Zo valt op zijn 

website weerprimeur.nl onder andere 

te lezen dat hij iedere dag om 11.00 

uur zijn tekst plaatst met de nieuwste 

gegevens. Terwijl de tekst van het 

KNMI op dat moment nog is 

gebaseerd op de uitdraai van de 

vorige dag. “Weerinstituten kiezen te 

vaak voor de veilige weg. Ze zijn te 

gematigd met hun prognoses en 

geven vaak te hoge minima aan. Daar 

kan ik me best boos over maken. Kijk 

maar eens naar de gevolgen als men 

op basis van de informatie van 

Weeronline, MeteoGroup en Weerplaza 

niet besluit te strooien en het wel gaat 

ijzelen. Dan regent het ongelukken en 

misschien zelfs wel claims.”

Als je met hem praat, proef je de 

bevlogen- en betrokkenheid bij alles 

wat met het weer te maken heeft. Het 

moge duidelijk zijn dat hij weerman 

voor het leven is. Toch beseft hij heel 

goed dat het hem niet komt 

aanwaaien. En dus geeft hij zichzelf 

ter plekke een figuurlijke schop onder 

de kont om binnenkort maar eens een 

slinger te geven aan (koude) acquisitie 

om een boterham te kunnen blijven 

verdienen. “Ik moet andere markten 

verkennen”, stelt hij. “Vlogs, podcasts, 

lezingen. Ik sluit niets uit. Ook komt er 

misschien wel een boek. De werktitel 

heb ik al: ‘Er klopt weer geen donder 

van’, ha ha.”

“Allesbehalve 
een saaie winter”

Natuurlijk grijpen we als 
Hoezo Heino onze kans. 
Nu we toch met een 
weerstrateeg om tafel 
zitten, horen we graag 
zijn visie op de komende 
winter.

“Ik durf met vrij grote stelligheid te 

beweren dat we een koudere winter 

gaan krijgen. Het wordt in ieder geval 

een interessante en allesbehalve saaie 

en zoutloze winter”, zegt Marc Putto. 

We krijgen dus zeker vorst? “Ja, we 

komen wel op de schaats, al zal het niet 

langer dan een week achtereen zijn. En 

we kunnen ook wel ijzel en dat soort 

toestanden verwachten.”

Het is min of meer zijn stokpaardje, een 

goede winterprognose. De geschiedenis 

toont namelijk aan dat hij wel een 

aardige reputatie heeft op dit gebied. 

Zo wist hij zes winters op rij nagenoeg 

goed te voorspellen. Hoewel zowel het 

Europese als het Britse weermodel 

momenteel neigt naar een zachte winter 

durft Putto tegen de stroom in te roeien. 

“Ik baseer me onder andere op de 

zogenaamde zonnevlekken. Hoewel 

het volgens het KNMI nooit keihard is 

aangetoond, is het meer dan toevallig 

dat juist de koudere winters samenvielen 

met een minimum aan zonnevlekken. 

Kijk maar naar de koude, sneeuwrijke 

winters van 2009 en 2010. Volgens mij is 

er een duidelijk verband tussen weinig 

activiteit aan het oppervlak van de zon 

en koudere periodes tijdens de winters. 

Nu we dus weer naar een minimum aan 

zonnevlekken gaan, weiger ik te geloven 

dat we een boterzachte winter krijgen.”

Voor de laatste nieuwtjes, verwachtingen 

en voorspellingen verwijzen we je graag 

door naar de website van Marc Putto: 

weerprimeur.nl.
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Op een steenworp afstand van het cen-

trum van Heino en midden in de prachtige 

natuur van Salland ligt de ouderenzorglo-
catie Solace. De eenpersoonsappartemen-

ten in de oudbouw zijn speciaal ingericht voor 

ouderen met beginnende dementie of een in-

tensieve lichamelijke zorgvraag. Er zijn twee huiska-

mers en een restaurant waar de bewoners hun dag fijn 

kunnen doorbrengen. Daarnaast zijn de driekamerap-
partementen in de nieuwbouw uitermate geschikt voor 

echtparen, ook wanneer één van de twee zorg nodig heeft.

Ontzorgd wonen in Heino

Wonen met zorg  
in Solace

Interesse of wilt u een keer langskomen voor een rondleiding? 
Onze woonadviseurs helpen u graag. Neem contact op via  
woonadvies@ontzorgdwonen.nl of bel naar 088 505 70 70.

Solace  |  Statenweg 3  |  8141 SH Heino  |  088 505 70 70  |  info@ontzorgdwonen.nl  |  ontzorgdwonen.nl
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Hoezo fysiotherapie in Heino?

Ook al ben je pas vader of moeder geworden en heb je nog niet veel ouder-ervaring: als er iets aan de hand is met 
jouw baby heb je dat heel snel in de gaten. Dat is in ieder geval de ervaring van Chris Stalknecht en Isabelle Geerdink 
van Fysiotherapiepraktijk Heino. Geregeld melden ouders zich met hun vaak jonge baby die een voorkeurshouding 
lijkt te ontwikkelen.

35

Is dat dan erg? Zelf kennen wij dit 

tenslotte ook: de een ligt graag op de 

buik te slapen en de ander kan alleen 

op de rechterzij in slaap komen. Bij 

baby’s is dat echter wel belangrijk om 

te signaleren. Een voorkeurshouding 

kan leiden tot een asymmetrische 

schedel, slecht slapen of zelfs de 

vroeg motorische ontwikkeling 

beïnvloeden. “Wij kunnen met simpele 

oefeningen en adviezen hele goede 

resultaten behalen”, zegt 

kinderfysiotherapeut Isabelle 

Geerdink. “Hoe vroeger we beginnen, 

hoe beter.” 

Bij Fysiotherapiepraktijk Heino hebben de 

‘kinderfysio’ en ‘manueel’ elkaar 

gevonden en zijn dicht naar elkaar 

gegroeid. Manueel therapeut Chris 

Stalknecht: “Kinderfysiotherapie en 

manuele therapie zijn verschillende 

specialisaties die voorheen nog wel eens 

langs elkaar heen werkten. Nu zie je ook 

landelijk meer samenwerking ontstaan en 

is er een extra opleiding binnen manuele 

therapie voor voorkeurshouding. Ik heb 

die ook gevolgd.” 

Een bijzondere samenwerking dus tussen 

Isabelle en Chris in de behandeling van 

baby’s die een voorkeurshouding 

ontwikkelen. Isabelle begeleidt de 

ouders met houdings- en 

hanteringsadviezen. “Ik ga bij de 

mensen thuis aan het werk en besteed 

aandacht aan andere manieren van 

oppakken en vasthouden of het 

aanpassen van de verzorgplek.” Chris is 

degene die - wanneer een zuigeling niet 

voldoende reageert op de oefeningen 

en adviezen - erbij komt voor een 

subtiele behandeling van de nek. “Ik 

faciliteer de beweging hoog in het nekje 

in de richting van de beperking. Dat is 

een hele kleine interventie met de 

vingertoppen waarbij ik de beweging die 

minder makkelijk gaat, probeer te 

versoepelen.”   

Beide therapeuten benadrukken de 

veiligheid van de - vaak korte - 

behandeling. “De statistieken bevestigen 

dat tussen 2006 en 2018 er 93.000 baby’s 

gemiddeld drie keer zijn behandeld en 

dat er geen enkele keer complicaties zijn 

ontstaan.” Voor kinderen tot 18 jaar geldt 

dat er achttien behandelingen (kinder)

fysiotherapie per indicatie uit de 

basisverzekering vergoed worden. Hierop 

is geen eigen bijdrage van toepassing.

Soepele samenwerking tussen verschillende specialisaties

Fysiotherapie Heino: voorkeurshouding 
is nu nog beter te behandelen

Oosteinde 5

Heino

0572 – 39 22 95

info@fysiotherapieheino.nl

www.fysiotherapieheino.nl
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Canadastraat 17: kleingoed, kleding, huisraad, boeken, 
speelgoed e.d. (0572 - 23 14 86)

Horst 1: meubels en apparaten, inclusief ophaal- en 
brengservice (06 - 11 69 03 58)

Nieuwe vrijwilligers altijd van harte welkom!

Timulazu biedt mensen en 
goederen tot in 

Roemenië een kans!

Kerstwandeling
 Laag Zuthem 

zaterdag 
21 december

Investeren in een 
betere toekomst 
voor Roemeense 

jongeren

Kringloop in Heino bruist! 

29 februari 
Open Legpuzzel competitie 
in Trefpunt in Laag Zuthem.

Kinderopvang Het Weerdhuis

Kleinschalige kinderopvang 
in een landelijke omgeving.
Centraal gelegen tussen 
Heino, Lemelerveld 
en Dalfsen.

Kinderopvang Het Weerdhuis (voorheen KikaKerstin)
Dalmsholterweg 12 | 06 30 146 075 | Facebook KinderopvangHetWeerdhuis

Nieuw bij ons binnen!

Dolmar Bladblazer
MG5300.4 4-takt 
bladblazer 52,5 cc

 Gebruikersvoordelen
 Krachti ge motorbladblazer 
 Inclusief platt e blaasmond 
 Erg sti l en schoon

L.J. Costerstraat 1, 8141 GN Heino  |  0572 39 51 07  |  06 55 95 80 28

€ 483,-
incl. BTW

V.O.F.

GRATIS Aspen 
4-T benzine
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De eigenaar van Fleurissant Bloemen in 

Heino verraste de kersverse ouders met 

een bijzondere bloementraktatie. “Dit is 

zo ontzettend leuk. Kunnen we dit niet 

iedere editie van Hoezo Heino doen?”, 

vraagt ze na afloop van het bezoek. 

Natuurlijk kan dat! 

En zo is op een koude maandagochtend 

in november een mooie nieuwe rubriek 

geboren: ‘Een bloemetje voor…’. Voor 

iemand die wel een steuntje in de rug kan 

gebruiken, voor iemand die een 

heldendaad heeft verricht of voor iemand 

die altijd klaar staat voor een ander. 

“Voor Kirsten en Jordy is het bedoeld als 

afsluiting van een moeilijke periode. In 

juni zijn ze trotse ouders geworden van 

de tweeling Mirte en Thije die veel te 

vroeg zijn geboren. Gelukkig zijn de 

kinderen thuis en groeien ze goed”, 

verklaart ze vooraf de keuze om het 

boeket te schenken aan het jonge stel. 

Kirsten en Jordy reageren blij verrast. 

“Erg leuk en attent. Mirte en Thije zijn na 

25 weken en 6 dagen ter wereld gekomen 

en vanaf dat moment zijn we in een 

behoorlijke rollercoaster terecht 

gekomen. Het was duidelijk niet de start 

die we ons wensten, maar we kunnen nu 

gelukkig vooruit kijken.”

Weet jij iemand die in het voorjaar van 

2020 wel een bloemetje verdient en die 

voldoet aan de uitgangspunten genoemd 

in het artikel? Mail dan naar 

redactie@hoezoheino.nl.

Heinose bloemenwinkel verrast Kirsten en Jordy met fraai boeket

Een bloemetje voor een 
Fleurissante toekomst van 
tweeling Mirte en Thije
“Ik weet wel wat jullie mooi vinden”, zegt Ingrid van Eijk als ze een heel fraai boeket 
overhandigt aan vaste klanten Kirsten Wijnhout en Jordy Schrijver. “Maar”, voegt ze er 
gelijk lachend aan toe, “daar heb ik niet zoveel mee gedaan.” 

Hoezo bloemetje in Heino?

Boeket met
een verhaal

Ingrid van Eijk van Fleurissant 
Bloemen heeft het bijzondere 
verhaal van de vroeggeboorte van 
Mirte en Thije proberen samen te 
vatten in een speciaal boeket.

“Te beginnen met de kleuren roze en 

blauw. Dat spreekt voor zich, meisje en 

jongetje. Verder zit er Judaspenning in, 

een mooie hoge plant. Die heb ik gekozen 

omdat Thije en Mirte nog zo fragiel zijn. 

Verder heb ik er appeltjes in gedaan om 

vitamines en gezondheid te benadrukken 

en kleine bloemetjes als verwijzing naar 

de baby’s. Het geheel is afgewerkt met 

een rood touw als symbool voor de liefde 

en de band van het gezin.”
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We mogen weer op pad met Wilco 

Lindeboom van Lindenhorst Makelaardij. 

In dit geval niet de makelaar in het aan- 

of verkoopproces, maar hij was onlangs 

al wel over de vloer bij de familie Seine. 

“Ik heb het een paar weken geleden 

getaxeerd in het kader van de nieuwe 

hypotheek”, geeft hij aan dat het huis 

voor hem weinig verrassingen meer kent.

Toch moet het een feestje zijn om 

opnieuw naar binnen te stappen. Het 

grote genieten begint eigenlijk al als je 

nog buiten staat. De aanblik van het 

statige huis brengt je terug in de tijd. Het 

gevoel dat nog weer wordt bevestigd als 

we met bewoner annex gids Jacques op 

de bovenverdieping staan en uit het raam 

kijken. “Die historische panden en de 

Hervormde kerk. Ik hou van die 

aanblik”, stelt hij. Lindeboom kan het 

alleen maar beamen. “Dit is echt een 

heel mooi stukje Heino.”

Geconfisqueerd

De woning aan het begin van de 

Stationsweg ademt historie. Niet voor 

niets is het ook uitgeroepen tot 

gemeentelijk monument. Er heeft ooit 

een notaris gewoond en tijdens de 

Tweede Wereldoorlog is het zelfs 

geconfisqueerd door de Duitsers om als 

lokaal hoofdkwartier dienst te doen. De 

laatste bewoner was de directeur van de 

‘Bont’ zoals de Boerenbond-organisatie 

kortweg werd genoemd. “Bij het open 

huis voor de buurt kregen we wel een 

aantal keer te horen dat ze het zo leuk 

vonden dat de woning was gekocht door 

een Heinoër.”

De familie Seine kocht het dan ook van 

For Farmers, één van de opvolgers van 

de Boerenbond. “Er zijn nog veel 

Sommige woonprogramma’s op televisie nemen wel eens een kijkje achter de 
schermen van een bijzondere woning. Die heel mooi is opgeknapt en/of op een 
bijzondere wijze is ingericht. Hetzelfde gevoel – we noemen het voor het gemak maar 
even het VT Wonen gevoel – ervaren we als we over de drempel stappen van huize 
Seine aan de Stationsweg in Heino. Maar ja, dat kun je natuurlijk ook wel overlaten 
aan Jacques en Lilian Seine, de eigenaren van Seine Wonen.

Statig en authentiek én sfeervol en modern gaan hand in hand 

Een mix van VT Wonen en Café
Seine aan de Stationsweg in Heino
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authentieke details te vinden”, stelt de 

makelaar vast. “Nou”, zegt Jacques, 

“dat was ook wel een nadrukkelijke 

wens van ons. We wilden alles zoveel 

mogelijk intact laten. Met dank aan 

Aftimmerbedrijf Erik Neulen en de 

schilders van Schipper & Schipper is 

de oude look echt naar voren gehaald. 

Al moesten wel 3 lagen vloer en 5 

lagen behang verdwijnen om dat 

mogelijk te maken…”

Bij de koop sta je natuurlijk voor de 

keuze of je alles in één keer wilt 

opknappen of dat je het kamer voor 

kamer gaat aanpakken. De Seines 

hebben voor het eerste gekozen. “En ik 

zou het zo weer doen”, benadrukt 

Jacques. “Anders blijft het werk te lang 

liggen, omdat we natuurlijk ook veel in 

de winkel zijn. We hebben één lamp 

niet opgehangen en die hangt nog 

steeds niet, dus…”

Met plezier neemt hij ons mee voor een 

rondleiding. Van de mancave in de kelder 

tot de logeerruimte op zolder en van het 

buitenverblijf tot de bibliotheek. “Ja, 

Lilian leest graag”, voegt hij er snel aan 

toe in de wetenschap dat hij gefronste 

wenkbrauwen kan verwachten. “Het 

bleek dat hier vroeger de eerste 

bibliotheek van Heino was gevestigd. 

Binnen het gezin noemen we het ook wel 

het hok. Het is ideaal om over twee 

woonkamers te beschikken zodat je altijd 

even apart kunt zitten of vergaderen. Er is 

hier namelijk altijd aanloop. Vrienden en 

familie. Dat vinden we ook fijn. We 

hebben graag mensen om ons heen.”

Levensbestendig

Het gebeurt niet elke dag dat je in zo’n 

mooi ingerichte woning mag kijken. Dat 

geldt voor ons, maar blijkbaar ook voor 

makelaar Wilco Lindeboom die opnieuw 

onder de indruk is. “Wat ik persoonlijk 

erg fraai vind, is dat het oude in stand 

is gehouden en er toch allerlei 

moderne snufjes zijn verwerkt. Zo is 

er veel domotica te vinden. Je moet 

wel goed kijken, want het is mooi 

weggewerkt.” Dat is koren op de 

molen van Jacques die wel van allerlei 

gadgets houdt. “Dit is leuk en ook 

praktisch”, verdedigt hij zich.

We hebben er lang mee gewacht, 

maar aan de eind van de ontmoeting, 

rapen we alle moed bij elkaar om toch 

die ene ultieme vraag te stellen aan 

een midden vijftiger: “Nog nagedacht 

over levensbestendig wonen?”, wijzen 

we naar de trap die naar de 

slaapkamers leidt. “Nee, totaal niet. 

Gelijkvloers wonen en slapen was en 

is geen optie”, klinkt het stellig. “Lilian 

heeft uitgerekend dat hier precies een 

lift moet passen…”
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Om het waarom van juist deze wandeling 

te duiden, moeten we een aantal 

maanden vooruit in de tijd. Om precies te 

zijn naar het paasweekend van 12 en 13 

april. Dat is het weekend dat in Heino op 

grote schaal wordt stilgestaan bij 75 jaar 

vrijheid. Een landelijk initiatief dat ook in 

ons dorp goed is opgepakt door twee 

partijen die al een aardige reputatie in het 

organiseren hebben opgebouwd: 

Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ 

en Dorpshuus Heino. “Al vanaf mei 

komen we iedere woensdag bij elkaar”, 

stelt Hoefsloot die met André Roelofs en 

Ton van de Griendt Omheining 

vertegenwoordigt. Namens het 

Dorpshuus hebben Ed van der Schaaf en 

Frans Willemsen zitting in de stichting.

Na deze korte toelichting is het tijd om de 

stoute (wandel)schoenen aan te trekken 

en op pad te gaan. Het goede nieuws is 

dat de herfst ons trakteert op een 

kleurenpracht. Het slechte nieuws is 

echter dat de regen ons dwingt om de 

route enigszins in te korten. Vanaf Paal5, 

het hoofdkwartier van Hoezo Heino, kun 

je met ons thema in het achterhoofd niet 

anders dan de Canadastraat inlopen. 

Zeven jaar na de Tweede Wereldoorlog 

besloot de gemeenteraad van Heino 

namelijk om de naam Dorpsstraat-

Oosteinde te vervangen door 

Canadastraat. Uiteraard als eerbetoon 

aan de Canadese bevrijders.

 

Tante Dien

We zijn amper onderweg of de locaties 

met een verhaal rijgen zich aaneen. Na 

een paar honderd meter komen we 

namelijk al bij het 14 Aprilplein. Natuurlijk 

moeten we even stoppen. Niet zozeer 

omdat hier het verenigingsonderkomen 

van Omheining is gevestigd, maar omdat 

de naam verwijst naar een bijzonder 

verhaal rond de bevrijding van Heino. 

“Een kat in het nauw maakt rare 

sprongen en dat gold blijkbaar ook voor 

de Duitse bezetter. In de avond voor de 

bevrijding pakten ze geheel willekeurig 66 

mannen op. Ze werden bijeen gebracht 

bij café Hassink (nu Bij Ne9eN) waar ze 

met elkaar een angstige nacht beleefden. 

De volgende dag werden ze onder zware 

bewaking afgevoerd naar Zwolle. 

Ondertussen bevrijdden de Canadezen 

ons dorp, maar er was natuurlijk weinig 

reden tot feest, want iedereen was 

bezorgd over het lot van de gijzelaars. 

Gelukkig keerde het gezelschap na twee 

dagen terug naar Heino. Toen was de 

oorlog voor de Heinoërs pas echt 

voorbij”, vertelt Hoefsloot terwijl hij wijst 

naar de zogenaamde luistersteen waar je 

het verhaal van de gijzelneming nog eens 

kunt naluisteren. “Deze steen is 

onderdeel van de Liberationroute 

Europe”, klinkt het met gepaste trots.

De wandeling gaat verder langs de 

Stationsweg en we slaan rechtsaf de 

Rozendaelseweg in. We wijken iets van 

de weg af om een bospaadje in te slaan. 

Daar staat het oorlogsmonument waar 

ook jaarlijks de 4 mei herdenking wordt 

gehouden. “Wel jammer dat het een kale 

muur is. Eigenlijk zouden de namen van 

onze 9 omgekomen dorpsgenoten en 

gesneuvelde Canadezen nog eens 

vermeld moeten worden. Dat zou toch 

mooi zijn”, stelt hij retorisch.

Zoals wel vaker is de omgeving van het 

oorlogsmonument en de nabijgelegen 

begraafplaats ook hier bijzonder fraai. 

Misschien is het zelfs wel één van de 

mooiste plekjes van Heino. Lopend over 

een bed van bladeren komen we aan bij 

het hek van de oorlogsgraven. Een goed 

moment voor onze gids om een mooi 

verhaal op te diepen. “Hier ligt het graf 

van Dien Biesterbos uit Laag Zuthem. Op 

30 maart 1945, tijdens een 

bombardement van de Engelsen op de 

spoorlijn bij Zuthem, werd ze dodelijk 

getroffen door een bomscherf. Dien werd 

op 4 april 1945 begraven in Heino, maar 

ze kreeg slechts een paaltje met een 

nummer en geen grafsteen. Nu hebben 

haar nichtjes onlangs het initiatief 

genomen zelf een grafsteen van mozaïek 

te maken. Dat is toch bijzonder? Alle 

reden voor Omheining om er in het 

themanummer van maart extra aandacht 

aan te besteden”, kan hij nog net een 

beetje reclame maken voordat het echt 

met bakken uit de hemel komt en we 

genoodzaakt zijn de wandeling eerder af 

te breken.

Hou de publicaties van de Stichting ‘75 

Jaar vrijheid Heino’ in de gaten voor een 

update van activiteiten en het totale 

programma in het weekend van 12 en 13 

april en op 4 en 5 mei 2020.

Met Toon Hoefsloot van Stichting ‘75 Jaar vrijheid Heino’

Wandelen langs sporen van 
de Tweede Wereldoorlog
De vergelijking met het stripboek Asterix en Obelix dringt zich op. Een klein dorp in 
Gallië (in dit geval Salland) houdt krachtig stand tegen de Romeinse overheersers (in dit 
geval de Duitsers). Het is een vreemde hersenkronkel om een stripverhaal te vergelijken 
met historisch leed als de Tweede Wereldoorlog, maar de hersenpan laat zich niet 
sturen. Het komt in me op als ik met Toon Hoefsloot aan de wandel ben. Een wandeling 
langs bijzondere locaties die allemaal iets te maken hebben met oorlog en bevrijding.

41

Hoezo wandelen in Heino?



najaar 2019

42

Marktstraat 62, 8141 GC Heino   |   0572 - 39 12 18
heino@welkoop.com   |   www.welkoopheino.nl

Voor elk budget een pakket
Niet kunnen kiezen tussen al dat moois?! Wij hebben 3 ultieme selecties voor je gemaakt.

40.-
PAKKET 1

70.-
PAKKET 2

110.-
PAKKET 3

 

 
Geldig t/m dinsdag 31 december 2019www.goedvuurwerk.nl

Heino Marktstraat 62 

  

De grootste De grootste De grootste De grootste De grootste De grootste De grootste 
compound
De grootste 
compound
De grootste 

Geldig t/m vrijdag 27 december 2019Geldig t/m vrijdag 27 december 2019Geldig t/m vrijdag 27 december 2019

verkoper van verkoper van verkoper van verkoper van verkoper van verkoper van verkoper van 
Nederland!Nederland!Nederland!De grootste 

compound

 ALLE COMPOUNDS
 IN ONZE FOLDER
3+1 GRATIS 

COMBINEREN 
IS MOGELIJK!*

Geldig t/m vrijdag 27 december 2019

verkoper van 
Nederland!

   

 www.goedvuurwerk.nl

Heino Marktstraat 62 

GRATIS vuurwerkbril bij 
elke bestelling!   KIJK OOK OP WWW.GOEDVUURWERK.NL

N35 Media BV   Paalweg 5 Heino   T (0572) 39 55 58   E info@n35.nl   www.n35.nl

Ook een nieuwe website 
die resultaat oplevert?

www.aarnink-aa.nl www.restauranthetbuitenhuys.nl www.byvincent.nl

N35 � website � bezoekers � conversie
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Daaruit mag je volgens Willem Koetsier 

van Potgieter Openhaarden & Kachels 

zeker niet afleiden dat de branche 

stilstaat. Zo laat de verkoop van 

elektrische kachels een duidelijk 

stijgende lijn zien. De persoonlijke smaak 

bepaalt natuurlijk of het je aanspreekt, 

maar het is wel een goed en duurzaam 

alternatief. “En je kunt een mooie 

koppeling maken met zonnepanelen op 

het dak.”

Het moge duidelijk zijn dat Koetsier de 

ontwikkelingen op de voet volgt. Het 

verbaast hem dan ook hogelijk dat je 

niets kunt lezen over waterstof als 

toekomstige brandstof. Het kan de angst 

voor het onbekende zijn, maar daar is na 

een geslaagd experiment op Ameland 

geen aanleiding voor. “Daar is aardgas 

gemengd met 20% waterstof. Met name 

bedoeld om te kijken of er schade zou 

ontstaan aan installaties. Dat is niet het 

geval. Bijmengen is dus direct toe te 

passen.” 

Ook de overheid heeft z’n afwegingen 

gemaakt en stimuleert het gebruik van 

biobrandstoffen, pellets en brandhout. 

Mits toegepast in goedgekeurde 

(Ecodesign) toestellen. “Ondanks de 

cowboyverhalen kunnen de houtkachels 

dus nog steeds worden verkocht. Sterker 

nog, de verkoop neemt ook weer toe”, 

stelt Koetsier die in dit verband graag 

wijst op de speciale stookcursussen die 

ze met enige regelmaat bij Potgieter 

houden. “Een leverancier vertelde laatst 

dat wij de eerste in Nederland waren die 

zoiets organiseren. Het voelt voor ons als 

logisch. Als je plezier wilt hebben van een 

houtkachel, moet je het ook verantwoord 

gebruiken.” En hoe zit het met aardgas? 

Kun je nu nog met een goed gevoel een 

gaskachel kopen? “Ja hoor, geen 

probleem. Onze fabrikanten geven zonder 

uitzondering de garantie dat hun 

aardgastoestellen ook in de toekomst 

naar propaangas kunnen worden 

omgebouwd. Mocht je in de toekomst van 

het aardgas worden afgesloten, dan is je 

investering dus niet verdwenen! Propaan 

is een prima alternatief net als het 100% 

duurzame biopropaan.”

Het is altijd feest als je bij een showroom in openhaarden en kachels naar binnen 
stapt. Het is er lekker warm en knus. Stapeltje hout op de vloer en vlammetjes op de 
achtergrond. Wat wil een mens nog meer als het buiten waait en/of nat en koud is? 
Ook in de komende jaren gaat dat beeld niet drastisch op de schop. 
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Mogelijkheden zijn eindeloos: van hout tot elektrisch en van pellets tot propaan

Potgieter Openhaarden & Kachels

opent de deur naar de toekomst
L.J. Costerstraat 2

Heino

0572 - 39 33 15

info@potgieter-heino.nl

www.potgieter-heino.nl

Hoezo duurzame kachels in Heino?
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Samen met vrijwilligers uit Laag Zuthem 

en Heino organiseert stichting Timulazu 

deze mooie wandeling die ongeveer een 

uurtje in beslag neemt. De start is tussen 

17.30 en 19.00 uur bij de parkeerplaats 

van de Vrijgemaakte Kerk aan de 

Langeslag 38. 

Bij elke stop wordt een gedeelte van het 

kerstverhaal verteld door figuranten. De 

route eindigt bij het Trefpunt met de 

kerststal van Jozef en Maria. Na de 

wandeling kunnen de deelnemers 

genieten van een kopje warme 

chocolademelk en cake. Voor de 

inwendige mens is er soep met brood of 

een broodje knakworst verkrijgbaar. 

“Kortom, het belooft een gezellige avond 

te worden”, vertelt Wilmke Bredenhoff-

Kolk van Timulazu. 

De kosten voor deelname bedragen € 5,- 

per persoon en kinderen onder de 12 jaar 

betalen € 3,-. Dit is inclusief een 

consumptie en een workshop zoals 

kerstversieringen en armbandjes maken. 

Ter plekke kun je kiezen om tegen 

betaling van slechts € 2,- een extra  

workshop te volgen. Ook kun je deze 

avond kerstartikelen kopen en meedoen 

aan de loterij met mooie prijzen. De 

opbrengst van deze avond gaat in zijn 

geheel naar Timulazu, de stichting die 

jongeren in Roemenië helpt met woon- 

en werkprojecten. 

Iedereen is van harte welkom om al 

wandelend het kerstverhaal te ervaren. 

Het is niet nodig om je aan te melden. 

Overigens is de organisatie nog wel op 

zoek naar een aantal vrijwilligers die 

willen helpen bij het kerstverhaal. Meld je 

dan aan via wilmkekolk@hotmail.com.

Wandelen langs engelen, herders en de kerststal. Op zaterdag 21 december kan 
iedereen het kerstverhaal beleven tijdens een sfeervolle kerstwandeling in Laag Zuthem. 

Beleef al wandelend het 
kerstverhaal in Laag Zuthem

De Heinose winkeliers gaan het 

‘kerstweekend’ van 13 tot en met 15 

december in met diverse gezellige 

activiteiten. De aftrap is vrijdagavond 13 

december met Culi Kerst. Tussen 16.00 

en 21.00 uur kun je bij de plaatselijke 

horeca een leuke match aantreffen met 

winkels die food verkopen. Bij Buuffies, 

de B, Bij Ne9eN en Marktzicht tref je 

kraampjes met diverse lekkernijen. Maar 

dat is niet alles: in de Nicolaaskerk is een 

dansshow en kun je meedoen aan dans-

workshops. Fotografe Maeike Blauw tref 

je daar ook. Bij haar kun je natuurlijk op 

de foto, leuk voor je kerstkaart. Of maak 

een foto in de fotobooth die er weer staat. 

Hou @winkeleninheino op Facebook in de 

gaten voor het programma.

Zaterdag 14 december staat in het teken 

van de muzikale kerstverassing in de 

sporthal. Ons Genoegen, de Pompedoers 

en Popkoor SVP zorgen vanaf 20.00 uur 

voor een prachtig programma met beeld, 

licht en geluid. Met als leidraad ‘De 

wereld, dat zijn wij!’ kun je onder meer 

genieten van Earth Song van Michael 

Jackson, Two worlds, one family van Phil 

Collins en de nodige kerstnummers. 

Meezingen mag! Kijk op 

kerstconcertheino.nl voor kaarten.

De Heinose Kerstfair is dit keer op 

zondag 15 december. Van 12.00 tot 17.00 

uur kun je weer gezellig kerstshoppen in 

het Dorpshuus Heino. De organisatie pakt 

het dit jaar groots aan. Binnen is de 

gezellige markt met diverse cadeau-

artikelen, lekkere hapjes, kleding en 

kerstartikelen. Buiten kun je op het terras 

genieten van bratworst en glühwein. Ook 

is er weer een rad van avontuur met 

leuke prijzen. En wie weet is de kerstman 

nog aanwezig! Kijk op dorpshuusheino.nl 

voor het programma. Ben je in het dorp? 

Koop dan je kerscadeaus tijdens de extra 

koopzondag en doe dan meteen ook 

even mee met het kerstballenspel in het 

centrum. Vind de verstopte kerstballen en 

win een leuke prijs!

Je kunt echt niet spreken van de donkere dagen voor Kerst als je kijkt naar de 
activiteiten in Heino. De straten zijn weer feestelijk verlicht en de winkeliers knallen 
de laatste weken in met veel gezellige activiteiten. Bij Hoezo Heino kijken we alvast 
vooruit naar het weekend van 13 tot en met 15 december.

Culi Kerst, een muzikale kerstverassing en de Heinose Kerst Fair 

‘Heino heeft het’: met winkeliers 
weer feestelijk decemberdagen in

najaar 2019
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Programma 
THEATER Podium Heino

Hoezo theater in Heino?

DANIËLLE SCHEL
Patroon
Vrijdag 7 februari 
 
Aanvang 20.30 uur I Entree € 14,- 

In Patroon tilt Daniëlle de naald op en brengt op eigen wijze een kleurrijk 
verhaal over vastlopen en uitbreken. Wat heb je aan de wijde wereld als je 
schoenen knellen? Een avond vol stuntelende karakters, originele scènes 
en stuwende kleinkunstliedjes.

LAVALU - MIDAIR
Kamermuziek
Zondag 15 december 
 
Aanvang 15.00 uur I Entree € 14,- 

LAVALU haalt de hekken voor je hart weg met haar ‘Kamermuziek 
voor nu’. Zit achterover. Ogen dicht. Laat je meevoeren. Ziltig. 
Roerend. Zalig. LAVALU kust je haar melodieën toe.

VERA MANN - GOESTING
Theatershow (try-out)
Vrijdag 10 januari 
 
Aanvang 20.30 uur I Entree € 15,- 

Vera Mann neemt je mee in een reis door haar leven ondersteund met muziek van 
Brel, Piaf, Streisand, Joni Mitchell en Sondheim en speciaal gemaakte vertalingen van 
onder andere Paul van Vliet en Freek de Jonge.

MASCHA VAN NIEUWKERK 
& JEFF HEINE
Klassiek concert
Zondag 8 maart 
 
Aanvang 11.00 uur I Entree € 12,50 

Tijdens dit concert spelen Macha en Jeff composities van de CD ‘Reflejos 
del Alma’ van componisten als Bartok, De Falla, Tsinsadze, Martinu en Pärt, 
die met eigen stukken met elkaar worden verbonden.

Theater Podium Heino

Canadastraat 6

www.podiumheino.nl
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ANNE & LISA - WELTSCHMERZ
Cabaret
Vrijdag 20 maart 
 
Aanvang 20.30 uur I Entree € 14,- 

In ‘Weltschmerz’ doorgrondden Anne & Lisa personages die niet 
bepaald vooraan stonden toen geluk en liefde werden uitgedeeld. 
Met snelle sketches en absurde situaties, waar iedereen 
vraagtekens bij zet, brengen ze op humoristische en muzikale 
wijze een ode aan de onvolmaaktheid van de wereld. 

GONNIE & GIJSJE - SAMEN OP STAP (2+)
Kindervoorstelling
Zondag 22 maart 
 
Aanvang 15.00 uur I Entree € 7,- 

Gonnie is een gansje en zit bij de hooiberg. Een klein geel gansje met knalrode 
lievelingslaarsjes. Op een dag zijn haar lievelingslaarsjes weg… Gonnie gaat op zoek, 
voorbij de hooiberg en ontdekt de wereld. Daar ontmoet ze Gijsje en samen gaan ze op 
stap. Ze gaan op ontdekkingstocht.

MARGJE WITTERMANS   Vrijdag 27 maart
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De gezelligste uitjes beleef je in Heino

13 december

CuliKerst
Culinair genieten bij de Heinose horeca

Genieten van hapje en drankje tegen inlevering van een voucher  

14.00 - 21.00 uur

www.winkeleninheino.nl

14 december

Muzikale Kerstverrassing
met o.a. Pompedoers, Ons Genoegen en Popkoor SVP 

Sporthal Hoogerheyne

Aanvang 20.00 uur 

Entree € 12,50 in de voorverkoop

€ 13,50 aan de kassa

www.kerstconcertheino.nl

15 december

Kerstkoopzondag
Gezellige koopzondag in het centrum van Heino 

13.00 – 17.00 uur www.winkeleninheino.nl

15 december

KerstFair 
Kramen, kerstmuziek, glühwein, 

Kerstman en wintersfeer!

12.00 – 17.00 uur

Dorpshuus Heino 

www.dorpshuusheino.nl

21 december

Kerstconcert Heino’s 
Mannenkoor 
m.m.v. Vrouwenkoor Sincero

Nicolaaskerk Heino

Aanvang 20.00 – 21.30 uur

www.heinosmannenkoor.nl

22 december

Kerstconcert 
Muziekvereniging Salland 
tijdens kerkdienst
10.00 uur 

R.K. kerk Lierderholthuis

29 november

Black Friday
Gigantische kortingen, Weggeefprijzen!

Deelnemende winkeliers

www.winkeleninheino.nl

29 november

Vrijdagmiddag borrel
Swingen met de Huysband

Vanaf 16.00 uur

Het Buitenhuys bar & keuken

www.restauranthetbuitenhuys.nl

30 november

In the Attic
Live muziek festival

Eetcafé Marktzicht 

Aanvang 20.00 uur

Entree gratis

www.intheatticheino.nl

30 november

(Stijl)Dansavond met 
livemuziek
Dorpshuus Heino 

Zaal open 19.30 uur

www.dorpshuusheino.nl

30 november

Live muziek The Given Horse
Aanvang 21.30 uur

Bij Ne9eN

6 december

Irish Night
M.m.v. The Shannons en violist Jimmy Ellis 

Avond met Ierse muziek, Irish Coffee en Guinness bier

Aanvang 19.30 uur Trefpunt Laag Zuthem

www.zuthem.nl

12 t/m 14 december

Theaterfestival Tuin der 
Lusten
Havezate Den Alerdinck

Entree gratis

www.alerdinck.nl
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22 december 

Kerstconcert Reflection 
& Pro Musica
m.m.v. Magdalena Jarczyk, organist Herman Wolbers 

en pianist Kees Kuiper

RK Kerk H. Cyriacus Hoonhorst

Aanvang 19.00 uur Entree gratis 

24 december

Kerstavond 
Eetcafé Marktzicht

Aanvang 21.00 uur

www.eetcafemarktzicht.nl

24, 25 en 26 december

Grand Café de B
Kerstavond geopend vanaf 21.00 uur

1e Kerstdag geopend vanaf 20.00 uur

2e Kerstdag geopend vanaf 14.00 uur

26 december

Kerstwandeling Omheining
Rond Laag Zuthem en Soeslo, 7 en 10 km. route Startpunt: 

Dorpshuis Trefpunt, ’t Weegel 1 Laag Zuthem

Start tussen 12.00 tot 14.00 uur 

Volwassenen € 3,- / Kinderen t/m 12 jaar € 1,- 

(inclusief routebeschrijving en consumptiebonnen)

28 december

Top 2000 Café 
Entree gratis

Dorpshuus Heino

www.live-music-heino.nl 

29 december

Vat leeg maken 
met live muziek van duo 2Fine
Aanvang 14.30 – 17.30 uur

Buuffie’s Proeflokaal

www.buuffie.nl

31 december

Nieuwjaarsfeest
Marktplein 

Aanvang 24.00 – 04.30 uur

DJ Jasper Esman

Entree € 5,- via voorverkoop

najaar 2019
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UITagenda
Hoezo uit in Heino?

12 en 13 april

75 jaar bevrijding
Dorpshuus Heino 

Zaal open 19.30 uur

12 en 13 april

Kunstproject
‘Wat is vrijheid’ 

van de Heinose basisscholen

Dorpshuus Heino 

12 en 13 april

Gijzelingsverhaal
voorgelezen door Joke Zwaal

12 april

Programma
In het kader van 75 jaar vrijheid in Heino met:

RTV Oost bezoekt Heino in het kader van de 

provinciale tour rond 75 jaar vrijheid.

In de speciale bus worden allerlei interviews 

gehouden en op het 14 april-Plein is een 

optreden van The Bluebettes. Tevens is voor 

deze gelegenheid het paasvuur van ’t Giet 

Loss omgedoopt tot Vrijheidsvuur. Voordat 

het Vrijheidsvuur wordt ontstoken, is er een 

fakkeloptocht vanaf het 14 april plein naar de 

locatie van het vuur.

13 april

Programma
In het kader van 75 jaar vrijheid in Heino met:

n  Groot muziekevenement in de Hervormde 

kerk met alle koren uit Heino 

n  Herhaling van de entree van de 66 gijzelaars 

n  Paaswandeling Omheining langs bijzondere 

locaties uit de Tweede Wereldoorlog

De uitgever van HoezoHeino? heeft deze 

uitagenda met zorg samengesteld middels 

een zoektocht langs diverse websites van 

verenigingen. Het kan helaas voorkomen 

dat een evenement niet vernoemd is of dat 

informatie niet geheel juist is overgenomen 

of onvolledig vermeld stond. 

25 januari

Live muziek 
met band Highway
Buuffie’s Proeflokaal

www.buuffie.nl

1 februari 

Absolutely Floyd: 
A Tribute To Legends
Nicolaaskerk 

Aanvang 21.00 uur 

Stichting Live Music Heino

www.live-music-heino.nl

7 en 8 februari  

Toneelvoorstelling 
‘De geweldige dokter Paul’
Dolkomische klucht vol misverstanden en dubbelzinnigheden

Toneelvereniging Lierderholthuis

Dorpshuis Lierderholthuis

Aanvang: 20.00 uur

Entree € 6,- Kinderen € 3,-

www.dorpshuislierderholthuis.nl 

8 februari

Bonte Stoppers Gala
Residentie Bij Ne9eN 

Carnavalsvereniging De Sökkestoppers 

Aanvang 20.30 uur 

www.sokkestoppers.nl

22 t/m 25 februari

Carnaval in Stoppersgat
Residentie Bij Ne9eN

CV De Sökkestoppers

www.sokkestoppers.nl

18 april

Muziekuitvoering 
‘Ik ga op reis’
Dorpshuis Lierderholthuis

Muziekvereniging Salland

Aanvang 20.00 uur

Entree € 5,- p.p.

www.muziekverenigingsalland.nl

31 december

Nieuwjaarsparty
Geopend vanaf 00.30 uur 

Grandcafé de B 

Kaartverkoop €15,- incl. 4 consumpties

3 januari 

Lego middag
Dorpshuus Heino

4 januari

Winterloop VV Heino
parcours van 500 m, 1, 2 1/2, 5 en 10 km. 

Start 500 m 13.00 uur

Start 1 km 13.10 uur

Starttijd 2,5 km 13.25 uur

Starttijd 5 en 10 km 14.10 uur

Sportpark de Kampen

Stationsweg 10 Heino 

www.vvheino.nl

5 januari

Filippino Snertwandeltocht
Start: Biologische boerderij Aver Heino, 

Lemelerveldseweg 32

Start tussen 10.30 en 13.00 uur 

Inschrijfkosten € 6,- p.p. (incl. koffie/thee)

Kinderen € 2,- 

Na de wandeling (5 of 10 km) is er warme snert 

Aanmelden via tinekeschipper@home.nl 

of via gerda.wellenberg@hetnet.nl

Info: 06 - 51 75 21 24 of 06 - 41 72 06 91

www.redhorsecompany.nl

10 januari

Filmhuis Heino
Richard says Goodbye

Aanvang 20.00 uur

Entree € 8,- incl. pauzedrankje

Dorpshuus Heino

11 januari

Clubavond 
met DJ Jasper Esman
Grandcafé de B

www.dorpshuusheino.nl



Iedere maandag en zaterdag 
met een ruim assortiment gebakken

en gerookte en verse vis.
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en gerookte en verse vis.

Waardebon
2 gebakken lekkerbekken

+ 3 haringen

samen voor €10,-
Tegen inlevering van deze bon.

Waardebon
Grote emmer kibbeling 

1 kg (bucket) + saus

nu voor €13,50
Tegen inlevering van deze bon.

Zaterdag van 08.00 uur - 16.00 uur Maandag van 08.00 uur - 12.30 uur

Waardebon

kilo €22,95,-

Verse
Zalmfilets

Gebakken
Lekkerbekken

Per stuk €3,-

Waardebon

4 voor €10,-

Kibbeling

Waardebon

600 gram €10,-

Waardebon

3 voor €10,-

Mooie Gestoomde
Makreel
Per stuk €4,-

Mooie Gestoomde
Makreel
Per stuk €4,-

Waardebon

4 voor €10,-

Waardebon

4 voor €10,-

Verse Dorade of 
Zeebaars filets

Per stuk €3,-

Hollandse
Nieuwe

Per stuk €2,-

Waardebon

4 voor €7,50

Hollandse
Nieuwe

Per stuk €2,-


