
 
Wandelroute langs enkele markante gebouwen in Heino 

Startpunt: verenigingsgebouw van Omheining 'De Maelderieje' – Canadastraat 6 te Heino 
 
 

 
Loop vanaf de voorkant van het gebouw 
De Maelderieje linksom achterom  
naar Kruidentuin Allegaardje ❶ en  
de Volière ❷ 

 
Ga richting de 
Canadastraat, links  
ziet u het oude 
gemeentehuis met 
daarin een glas in lood 

raam, waarin voorheen het herdenkings-
raam van de gijzeling in 1945 was 
aangebracht (herdenkingsraam is nu te zien 
in het trapportaal van De Maelderieje). 

 
Sla rechtsaf de 
Canadastraat in en dan 
eerste weg linksaf: 
Vlaminckhorstweg.  
 

Aan uw linkerhand de Haarstraat met direct aan het begin links het Meistershuus ❸.  
Het ziet er uit als een boerderijtje, maar is een voormalige school waar kinderen tot 1910 les kregen.  
Loop verder de Vlaminckhorstweg af.  

Net buiten de bebouwde kom ziet u rechts De Vlaminckhorst ❹.  
Een pachtboerderij, spieker en karnhuisje.  
In 2020 is de grondige restauratie met het plaatsen van enkele hooibergen afgerond. 

Loop verder richting Van der Capellenweg.  
Hier kunt u linksaf een gedeeltelijk onverhard pad volgen dat langs die weg loopt. 

 
Aan het einde van deze weg ziet u rechts de voormalige woning van huisarts Doyer ❺. 
Het doet denken aan een Zwitsers chalet. De stijl raakte in de 19e eeuw in zwang bij 
sommige rijken die graag in de Alpen vertoefden en daar logeerden in dergelijke chalets. 
Het huis is gebouwd door huisarts Flier en daarna overgenomen door Doyer die een van 
de markantste Heinoërs is geweest. Een huisarts van de oude 
stempel die dag en nacht klaar stond voor zijn patiënten. 

Ga linksaf de Dorpsstraat in. ❻ Nummer 81 is eveneens een door voormalige huisartsen 
bewoond pand. Let op de brede daklijst en versierde entree die er op duiden dat het geen 
pand was van een arme sloeber. Veel Heinoërs herinneren zich het pand van veetransport 
Kamphof, waar Jan van Schooten dagelijks op een bank zijn pijpje rookte. 

Aan het einde van de Dorpsstraat staat de Nicolaaskerk met zijn markante toren. ❼ 
Die toren is veel ouder dan de kerk en dat is goed te zien aan de steensoort en de bouw.  
In de loop der jaren overleefde de toren blikseminslag, artillerieaanval in de WOII en diverse 
sloopplannen. 

Voor de kerk aan de zijde van de Dorpsstraat staat de Leug'npompe. Het verhaal gaat dat de pomp 
alleen water geeft als die wordt bediend door mensen met een zuiver geweten! Een voerman die ooit 
door het dorp trok, lukte het namelijk niet om water uit de pomp te krijgen. Toen een inwoner van 
Heino het direct na hem probeerde, gaf de pomp wel water. De volgende dag bleek bij het vertrek van 
de voerman dat hij zijn kar vol gestolen spullen had beladen.  



Rechtsaf loopt u de Stationsweg in. Op nummer 2 staat het Munnikenhuis. ❽  
Al in 1400 leefden op deze plek monniken in een boerderijtje. In 1875 werd het huidige 
pand neergezet. Let op de sierlijsten bij de ramen, die recent zijn gerestaureerd.  
De beroemdste bewoner was Annette Passtoors (van 1912 tot 1934).  
Zij was de eerste vrouwelijke katholieke wethouder van Nederland. 
 
Loop verder de Stationsweg op. Links in de bocht ziet u de Kerkweide, een grasland dat nog steeds ten dienste staat 
van het verkrijgen van gras als veevoer. Op de Kerkweide worden af en toe evenementen gehouden. 
Rechts zijn de sportvelden van Heino. 
Direct daarna is rechts de Rozendaelseweg. Als u deze inloopt en rechts aanhoudt langs de huizen, komt u bij het 
oorlogsmonument en de algemene begraafplaats. 

 
Ga terug via de Rozendaelseweg (bitumen) naar de Stationsweg.  
Rechts ziet u de muur van pand ‘De Heemel’ met een lindenlaantje. 
Op de hoek met de Rozendaelseweg staat het pand met die naam boven de deur. 
❾ 
Alexander van Sonsbeeck, oud-burgemeester van Heino, liet het huis bouwen. 
Het heeft specifieke details zoals ronde vensters.  
De tuin is geometrisch -op zijn Frans- aangelegd. 

 
Steek de weg over en loop verder over het voetpad langs de Kerkweide.  
Ga dan linksaf de Pastorielaan in en blijf links aanhouden over de Statenweg langs de Kerkweide.  
 
Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf.  
Rechts ziet u dan de voormalige woning van de directeur van de 
Landbouwcoöperatie ❿. In latere jaren woonde hier ook de lokale notaris. 

 
Direct na deze woning tegenover de kerk staat 
't Kerkhuus ⓫ 
Een oud pand, maar recent van binnen geheel 
aangepast voor de bestemming als ontmoetingsplaats. 
Het is vermoedelijk omstreeks 1800 gebouwd. 
 

Voorbij het Kerkhuus komt u rechts op het 14 april-plein. Dit plein draagt die naam ter herinnering aan het 
gijzelingsdrama van 11-14 april 1945 toen 66 mannen uit Heino op de dag voor de bevrijding van Heino door de 
Duitsers werden gegijzeld. Op 14 april 1945 keerden zij ongedeerd terug.  
Op het plein vindt u een zogenaamde luistersteen. Daar kunt u meer te weten komen over de gijzeling. 
 

Hiermee bent u vrijwel weer aan het begin van de route, want de steen ligt voor 
het gebouw De Maalderij. ⓬ 
Het werd in 1919 gebouwd voor de Coöperatieve Landbouwvereniging Heino. 
In de loop der jaren werd er steeds meer verbouwd en bijgebouwd.  
Tot en met hoge silo's en voorraadgebouwen achter dit pand, die in 1993 weer 
werden afgebroken. 
In 1996 betrok 'Omheining' hier haar 
verenigingsruimte. 

 
Als laatste: voorbij het plein staat het pand De Nekker ⓭.  
Een gebouw met symmetrische voorgevel.  
Het werd gebouwd door ondernemer Jan Hendrik Kloosterman (1777-1835). 
Het kwam uiteindelijk in eigendom van Arie de Nekker en daaraan ontleent het 
gebouw deze bijnaam. 
 
 
Deze wandelroute is samengesteld ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van 'Omheining' in 2021.  
'Omheining' bestaat geheel uit vrijwilligers die onbetaald activiteiten voor de vereniging verrichten.  
De vereniging maakt daarbij kosten die worden gedekt vanuit de contributie die leden jaarlijks betalen.  
Wilt u bijdragen aan het in stand houden van de activiteiten, een donatie is welkom via IBAN: NL06 RABO 0327112271 
Lid worden van de vereniging? Informatie vindt u op onze webpagina  www.omheino.nl  

http://www.omheino.nl/

