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Jubileumbijeenkomst 75 jaar HVHB
De Historische Vereniging HeemstedeBennebroek viert feest en dat willen we graag
samen met u vieren. Daarom nodigt de HVHB u
uit voor onze jubileumbijeenkomst op
zaterdagmiddag 14 mei in de Pinksterkerk in
Heemstede, Camplaan 18.
Naast een gezellig samenzijn met u is er ook
een aantal sprekers.
Tussen 14.30 en 15.00 is er een muzikaal
onthaal en een warm welkom.
Vanaf 15.15 uur is er een officieel gedeelte met enkele sprekers:
Wim Gohres, voorzitter van het 75-jarige HVHB
Elbert Roest, historicus en burgemeester van Bloemendaal
Michiel van der Burght, adjunct-directeur van Stadsherstel (de Pinksterkerk is in bezit van
Stadsherstel)
Dorine van Hoogstraten, adjunct-directeur MOOI Noord-Holland.
Zita Pels, gedeputeerde in Noord-Holland met onder meer Cultuur en Erfgoed in haar
portefeuille
De middag zal afgesloten worden met lichte muziek bij een hapje en een drankje tot ca. 18 uur.
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en graag horen we of u erbij bent. Laat het snel (vóór
1 mei) weten aan onze secretaris: secretaris@hvhb.nl.

Wandelen door Heemstede
Roads, WIJ Heemstede, Kennemerhart en de
HVHB hebben het plan opgevat om
Historische/Culturele wandelingen te
organiseren door Heemstede voor bewoners
van Heemstede. Dit initiatief ondersteund
Preventieakkoord Heemstede – SportSupport.
Het idee is om op de 1e en de 3e dinsdag van
elke maand een wandeling te organiseren met
een lokale gids, op de 2e en de 4e dinsdag van
elke maand een wandeling zonder gids. De start zou om 10:00 uur zijn, vanaf Plein1. De duur
van een wandeling is 1 uur met mogelijk een kleine uitloop (max 15 minuten).
De groepsgrootte per keer is 12 deelnemers exclusief begeleiding. De HVHB levert de lokale
gids.
De eerste wandelingen zijn al gepland: 5 april een wandeling van Plein1 naar het Raadhuis, de
75 jaar expositie bekijken met uitleg van de lokale gids en weer terug te wandelen naar Plein1.
De tweede wandeling is 19 april, een wandeling van Plein1 naar ons Pomphuis, de 75 jaar
expositie bekijken met uitleg van de lokale gids en weer terug wandelen naar Plein1.
Geeft u zich wel graag van tevoren op. Vol is vol. Dat kan via de mail:
info@wijheemstede.nl of telefonisch: 023–548 38 28.

Tentoonstelling 75 jaar sport en cultuur in
Heemstede
Op 5 april jl. was dan de eerste wandeling voor
en met bezoekers en begeleidsters van WIJ
Heemstede, Kennemerhart en Roads. Een
initiatief van Ronald Huigen vanuit de HVHB in
samenwerking met de genoemde organisaties.
De wandeling leidde naar het Pomphuis voor
een bezoek aan de tentoonstelling. Hiernaast
een impressie van het bezoek van 15
personen.

Schrijfwedstrijd Blokker HVHB
De Boekenweek is dit jaar van zaterdag 9 t/m maandag 18 april en heeft als thema: ‘Ode
aan de eerste liefde’. Boekhandel Blokker organiseert i.s.m. de 75 jaar jubileum vierende
HVHB een schrijfwedstrijd.
Het thema van de schrijfwedstrijd is: ”Liefde in Heemstede – Liefde in Bennebroek”.
Schrijf een verhaal of gedicht van maximaal 1000 woorden waarin jij de liefde in of voor
Heemstede of Bennebroek beschrijft. Dat kan op allerlei manieren: je eerste liefde, de
liefde voor een gebeurtenis of object, liefde op school, liefde op straat, enz.
Lever het aan per mail of lever het af in de winkel. Een handgeschreven tekst is helaas
niet mogelijk. Voorzie de tekst van naam, adres, woonplaats, emailadres,
telefoonnummer en leeftijd.
Inleveren bij Boekhandel Blokker – Binnenweg 138 – 2101 JP Heemstede o.v.v.
schrijfwedstrijd Boekenweek – of via mailto:info@boekhandelblokker.nl.
Lever het werk uiterlijk zaterdag 14 mei 2022 in
Het mooiste verhaal of gedicht wordt beloond met een boekenbon van € 150,-en de 2de
prijs is een boekenbon van € 100,-. De 3de prijs een boekenbon van € 50,-. De jury
bestaat uit Jaap Verschoor (voorzitter jubileumcommissie HVHB), Ramy El-Dardiry
(inwoner en schrijver) en Louise Flick (Boekhandel Blokker).
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 22 mei (tijdens Lentefair in de
winkelstraat) bij Boekhandel Blokker in Heemstede. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

Tentoonstellingen
Op 12 maart 1947 werd de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek opgericht
onder de naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek. Sinds 2008 heeft de vereniging
zijn huidige naam.
Met o.a. een drietal tentoonstellingen en een fotowedstrijd viert de HVHB dit jaar haar 75
jarig bestaan. Ook verschijnt er een jubileumuitgave van de HeerlijkHeden. Informatie
hierover kunt u volgen via de nieuwsbrief en de website www.hvhb.nl.
De drie tentoonstellingen zijn officieel geopend op respectievelijk 19 maart (Het
Pomphuis), 23 maart (Centraal Servicepunt Bennebroek) en 24 maart (Raadhuis
Heemstede).
· De tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken.
Burgerzaal Heemstede
Tot en met 10 mei tijdens de openingsuren van
het Raadhuis is de tentoonstelling in de
Burgerzaal te bezichtigen (tenzij de Burgerzaal
in gebruik is). Aan de hand van foto’s en
schilderijen wordt de verandering van het
straatbeeld in Heemstede van de afgelopen 75
jaar getoond. Waar ooit bollenvelden en
blekerijen waren, staan nu hele wijken, zoals
Provinciënbuurt, Merlenhoven en het
havengebied.
Het Pomphuis, Heemstede
Tot en met 10 mei is deze tentoonstelling te
bezoeken op elke zaterdag en zondag van de
maand tussen 11 en 15 uur (behoudens eerste
Paasdag 17 april). Het adres is Watertoren 2.
Deze tentoonstelling laat aan de hand van
foto’s en voorwerpen zien hoe rijk en divers het
culturele en sportieve leven in Heemstede
sinds 1947 is. Bekende namen komen aan bod:
van RCH-voetbal en de Roei & Zeil Vereniging
Het Spaarne tot Theater Minerva, Studio
Bovema en de Flora van 1953. Ook Maus
Gatsonides ontbreekt niet in deze tentoonstelling.
Centraal Servicepunt, Bennebroek
Tot en met 14 mei is deze tentoonstelling te
zien tijdens de openingstijden van Welzijn
Bloemendaal en de bibliotheek, Kerklaan 6
Bennebroek.
Bennebroek was een klein, rustig dorp in 1947,
maar de tijd heeft niet stilgestaan de afgelopen
75 jaar. Welke gebouwen zijn verdwenen en
wat kwam ervoor in de plaats? Op de
tentoonstelling ziet u bekende en onbekende
pareltjes. Foto’s van vroeger en nu hangen
naast elkaar.

Fotowedstrijd 75 jaar “Met het oog op de
toekomst”
Heemstede en Bennebroek zijn dorpen met veel fraaie, fotogenieke elementen in hun
gemeente.
U als inwoner kunt aan de hand van foto’s laten zien wat in uw ogen bewaard zou moeten
blijven van beide gemeentes voor de toekomst. Het kunnen panden zijn, uw eigen
woonsituatie, maar ook het Groenendaalse bos behoort tot de mogelijkheden.
Voor de winnaar (twee leeftijdsgroepen) wordt een prijs beschikbaar gesteld. De jurering
wordt gedaan door voorzitter Wim Gohres, Theo Out (fotograaf HVHB, links op de foto)
en Harry Opheikens (rechts op de foto).
De HVHB is zeer benieuwd hoe u als inwoner oog heeft voor de toekomst van
Heemstede en Bennebroek. De uiterste inleverdatum is 1 oktober 2022. Hoe u uw
bijdrage kunt insturen en de wedstrijdreglementen leest u op de website van de HVHB.

Naar het wedstrijdregelement

Een vraag aan de historische vereniging
Bij onze vereniging komen vaak vragen binnen.
Uit ons rijke mailarchief gaan we de komende
maanden een aantal leuke vragen belichten.
Vraag: Mijn overgrootmoeder Catharina
Geertruida Noort komt in 1874 naar
Bennebroek (zij is dan 8 jaar) en het gezin gaat
wonen aan de Binnenweg, helaas heb ik geen
huisnummer. Ik vraag mij af waar Catharina op
de lagere school heeft gezeten. Het gezin was
Nederlands.
Antwoord: Er wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen.
Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuiging of een visie op het
onderwijs. Bijzonder onderwijs (Katholiek, Protestants, e.d.) is pas omstreeks 1900 ingevoerd.
Tot ca. 1900 (dus ook In 1874) was er maar één lagere school in Bennebroek die zich in de
Schoollaan bevond. Daar kregen alle kinderen van alle gezindten uit Bennebroek onderwijs.
Omstreeks 1952 is de openbare school verplaatst naar het Duin en heet nu de
Sparrenbosschool.
Dit is een foto van de openbare school in de Schoollaan die even ten noorden lag van de
supermarkt
Het is het tweede gebouw links:

Puzzelstukje januari
Het puzzelstukje van december
heeft weliswaar een reactie
gehad van Chiel van der Wal:
“Het zijn woningen aan de
Emauslaan, behorend bij de
buitenplaats Leeuwenhoofd”,
maar er zijn ook twijfels over de
juistheid daarvan en is de foto in
spiegelbeeld? Daarom nog een
keer de foto. Wellicht heeft u nog
een idee?

Puzzelstukje januari
In januari werd de foto links geplaatst.
De foto is blijkbaar moeilijk te
herkennen, want hierop mocht de
HVHB nog geen reactie ontvangen.
Via deze nieuwsbrief opnieuw de
oproep of er onder u iemand is die de
panden herkent.

Puzzelstukje april
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.

Vrijwilliger gespot: Marloes van Buuren
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 Marloes van Buuren. Marloes vertelt: ‘Ik ben
in 1959 geboren in Aerdenhout, heb een jaar of
twaalf in Haarlem gewoond en in 1990 zijn we,
met toen nog één kindje, komen wonen in ons
héérlijke jarendertighuis in Heemstede. Eind
2005 ben ik lid geworden van de HVHB. Ik
benaderde de redactie met een paar ideetjes
voor HeerlijkHeden en voor ik het wist zat ik in
de redactie en vanaf 2007 (tot 2017) ook in het
bestuur van de HVHB.’
Hoe is dat in de loop der jaren gegaan in de
redactie?
‘Mijn werk is schrijven en redigeren en die twee
dingen doe ik ook voor HeerlijkHeden, nu al
zestien jaar. In het begin vond ik het moeilijk om
informatie te verzamelen en te checken. Hans
Krol was toen mijn steun en toeverlaat en nog
steeds raadpleeg ik regelmatig zijn weblog
Librariana. Maar in de loop der tijd is er veel veranderd. Ik heb veel bij geleerd en er is ook
steeds meer informatie online beschikbaar. En stiekem vind ik dat het allerleukste: bij toeval een
leuk berichtje of een nieuwsgierig makende foto tegenkomen en dan lekker uitspitten wat er
allemaal achter zit. Heerlijk om onverwachte informatie te vinden. En ik geniet er net zo veel van
als de andere redactieleden en onze enthousiaste schrijvers van buiten de redactie met iets
moois komen. Met z’n allen vormen we een geolied team dat heel plezierig samenwerkt.’
Kom je bij al dat zoeken nog websites tegen die ook interessant zijn voor anderen?
‘Jazeker! Sinds eind 2021 staan zo’n 2 miljoen beelden van Fotopersbureau de Boer uit de
periode 1945-2004 online bij het Noord-Hollands Archief. Je vindt ze hier! Alle foto’s zijn gratis
te downloaden. Tip: tik eerst een zoekterm in en kies dan bij ‘Sorteer op’ om de resultaten te
rangschikken op chronologie, inventarisnummer of relevantie. Veel plezier!
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