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Uit het bestuur
Tijdens de bestuursvergadering van november
is Wim Gohres officieel benoemd tot voorzitter
van onze vereniging. Tevens is Alexander
Koopman aangewezen als zijn vervanger (vicevoorzitter). Als tweede nieuw bestuurslid
verwelkomen we Tonny Klink, die de commissie
Karakterbehoud vertegenwoordigt
De Najaarsbijeenkomst op 4 november werd
door ongeveer 80 personen bezocht. Helaas is
het door de Corona-situatie voorlopig niet
mogelijke bijeenkomsten in het Pomphuis te
organiseren (zoals voorheen lezingen en de Koffie met HeerlijkHeden). Volgens de huidige
planning zal maart volgend jaar weer een grote bijeenkomst worden georganiseerd, in het kader
van het 75 jarig bestaan van de HVHB.

Mooie HVHB kerstaanbieding
De HVHB heeft een hele leuke kerstaanbieding, voor uzelf of om cadeau te doen aan een
ander. Een drietal prachtige boeken, los te koop, maar u kunt ze ook in combinatie
bestellen voor de hieronder genoemde prijzen.
Alleen bij bestelling via de HVHB, dus niet via de boekhandel.
Heemstede-Vooruit! € 15,Groenendaal
€ 10,Binnenweg
€ 10,De drie boeken samen € 30,-. Alles alleen afhalen, na ontvangst van betaling. U bestelt
de boeken via administratie@hvhb.nl
De genoemde prijzen zijn voor leden.
Niet leden betalen € 5,00 per boek meer of totaal € 35,00.
Let op: deze aanbieding geldt zo lang de voorraad strekt en bestellingen tot uiterlijk 31
december 2021

Postkantoor Binnenweg 160
Zoals bekend is het voormalige postkantoor aan
de Binnenweg 160 verkocht aan een
projectontwikkelaar die na sloop er een
appartementencomplex wil bouwen. Het pand
staat niet op de monumentenlijst en daarom
heeft de eigenaar geen sloopvergunning nodig
om het te slopen: hij hoeft er alleen een melding
van te maken.
Inmiddels heeft de historische vereniging
samen met erfgoedvereniging Heemschut en
het Cuypersgenootschap de gemeentelijke
monumentenstatus aangevraagd. Het college heeft de bevoegdheid om het pand op de
monumentenlijst te zetten. Op basis van onderzoeken naar het pand door adviesorganisatie
Mooi Noord-Holland en kunsthistoricus Wim de Wagt, zou dit geen gekke beslissing zijn. In
beide rapporten valt te lezen dat het pand hoge monumentale waarden heeft. De gemeente
Heemstede heeft de aanvraag in beraad en kan er nog er geen uitspraken over doen.
Een aantal buurtbewoners is een petitie gestart om de sloop te voorkomen, die inmiddels al
ruim 600 maal is ondertekend. U vindt deze petitie hier: Sloop het voormalig postkantoor aan de
Binnenweg van Heemstede niet - Petities.nl

Een vraag aan de historische vereniging
Bij onze vereniging komen vaak vragen binnen.
Uit ons rijke mailarchief gaan we de komende
maanden een aantal van deze vragen
belichten. Dit is aflevering 1.
Vraag: Mijn opa had bollengrond aan de
Crayenesterlaan, als kind speelde ik daar en in
een bollenschuur die aan het water lag. Zijn er
nog oude foto’s? Ben inmiddels 77 jaar. Heb
mooie herinneringen aan die tijd.

Antwoord (van Marloes van Buuren): Ik kan
niets anders bedenken dan dat het om deze
schuur gaat.
Hij is van 1917 tot 1921 gebruikt als tijdelijk
onderkomen voor de gereformeerde kerk. De
bollenstellingen zijn er toen uit gesloopt. Ik weet
niet of de schuur later weer als bollenschuur
dienst deed. In ieder geval heeft hij er tot 1957
gestaan. De schuur is in dat jaar gesloopt, en
nu staan daar de huizen Crayenestersingel 12
t/m 20.

Puzzelstukje december
Het archief van de Historische
Vereniging bevat vele schatten
uit de historie van Heemstede en
Bennebroek. Foto's,
filmmateriaal, boeken,
tijdschriften, brochures,
(bouw)tekeningen,
reclamemateriaal, wand- en
adresbordjes, u kunt het zo gek
niet bedenken.
Gelukkig weten we van de
meeste zaken wat ze voorstellen
en waar ze vandaan komen.
Maar er zijn ook enkele
puzzelstukjes. En daar hebben
we uw hulp bij nodig. Weet u
bijvoorbeeld meer over deze foto
(rechts)? Waar is dit? Wat is het
verhaal achter de foto? We zien
uw reactie graag tegemoet in
een e-mail aan Communicatie
HVHB.

Puzzelstukje oktober
Op het puzzelstukje van oktober zijn
verschillende reacties binnen. Drie
van hen gaven aan dat het hier om de
Kerklaan gaat en wel de nummers 111
en 113 met op de achtergrond het dak
van De Zwart Interieur.
Ook nu weer zijn we blij dat we van
deze foto iets meer afweten, dank aan
alle inzenders!

Oproep voor de tentoonstelling Heemstede &
Bennebroek 1947-2022
De tentoonstellingscommissie flink op zoek naar (beeld)materiaal over afgelopen
75 jaar Heemstede en Bennebroek.
Heeft u misschien een film van een buurtfeest of foto’s van de gerenoveerde buurt, een
herinneringsbordje van een bijzondere gebeurtenis of de eerste prijs van een belangrijke
sportwedstrijd? Want daar zijn we naar op zoek, het gaat ons om de ‘gewone dingen’ en
herinneringen aan voorbije jaren, die iets vertellen over de geschiedenis van Heemstede
en Bennebroek van 1947 tot nu.
Heeft u een mooie toevoeging (in bruikleen) voor de tentoonstelling?
Neem contact op met Ruud Bannink:
historischecommissie@hvhb.nl
06-24386727

Vrijwilliger gespot: Willem Jan Wiebosch
Kennismaken met onze
vrijwilligers
Onze vereniging kan niet zonder de inzet van
vele vrijwilligers, maar wie zijn zij en wat doen ze
allemaal? In deze nieuwsbrief maakt u kennis
met Willem Jan Wiebosch. Willem Jan vertelt
hierover; ‘Sinds 2016 woon ik met mijn vrouw in
Heemstede. Maar het is voor mij geen onbekend
gebied want eerder (1990-2004) woonde ik 15
jaar in Aerdenhout (achter de Intratuin van de
Zandvoortselaan). Ik ben 72 jaar en al 10 jaar
niet meer betaald werkzaam. Dat geeft mij ruimte
voor vrijwilligerswerk. Waar ik mij graag voor
inzet is ons (gebouwde) erfgoed. Naast het
bestuurswerk voor de HVHB ben ik sinds enkele
jaren vrijwilliger bij de Koepelkathedraal in
Haarlem. En ik ben betrokken bij het onderhoud
van de website www.veerponten.nl’
Je geeft aan dat je bestuurswerk doet voor de HVHB. En wat doe je dan precies?
‘Als secretaris van de HVHB ben ik degene die de agenda's en verslagen van de
bestuursvergaderingen maak. Maar het meeste werk gaat zitten in het doorsturen van
binnenkomende mailtjes naar de juiste personen binnen de vereniging. Wat ik erg leuk vindt is
het behandelen van inkomende vragen. Dan probeer ik eerst zelf het antwoord te vinden, maar
dat lukt niet altijd. Gelukkig hebben we binnen de HVHB mensen als Anja Kroon, Ruud Bannink,
Hans Krol en Martin Bunnik die over ontzettend veel kennis van de historie van Heemstede en
Bennebroek beschikken. En als we een vraag kunnen beantwoorden krijgen we vaak een
dankbare reactie terug. In de komende periode gaan we in de nieuwsbrief een aantal leuke
ingekomen vragen belichten’.
Dus je vrijwilligerswerk is heel gevarieerd, je doet veel verschillende dingen. Heb je
misschien ook nog een leuke tip voor ons?
‘Naast onze website kun je veel informatie over Heemstede vinden op de website van Hans
Krol: https://ilibrariana.wordpress.com/. Daar maak ik vaak gebruik van. En ik interesseer me
ook voor de toekomst van ons religieus erfgoed. Voorbeelden van herbestemming van kerken
en klooster staan bijvoorbeeld op https://www.boei.nl/overzichtsitem/religieus-erfgoed/’

Fotowedstrijd
We helpen u nog even herinneren aan de fotowedstrijd. 1 februari 2021 was de
startdatum, 1 februari 2022 is de einddatum. Een jaar lang heeft u de gelegenheid foto’s
te maken in het kader van het 75 jarig bestaan van uw historische vereniging. Op deze
manier kunt u alle jaargetijden in uw thema verwerken.
De fotowedstrijd heeft als doel om u als (amateur)fotograaf naar Heemstede en/of
Bennebroek te laten kijken als ‘bewaarder’ van wat u mooi, interessant of belangrijk vindt
en wat behouden moet blijven. Welke gebouwen moeten er over dertig, veertig of vijftig
jaar nog steeds zijn? Hoe moet Heemstede en Bennebroek er over enkele tientallen jaren
uitzien? Welke natuur moet behouden blijven of juist verder ontwikkeld worden? Welke
sociale, sportieve, culturele activiteiten zijn het behouden of verder ontwikkelen waard?
Er zijn twee leeftijdscategorieën: jongeren tot 18 jaar en volwassenen. Deelname aan de
wedstrijd is gratis. Op onze website kunt u de wedstrijdreglementen lezen en
downloaden. Veel succes!

Download het wedstrijdregelement
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