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Open Monumenten Dagen 10-11 september

Op 10 en 11 september worden voor de 36ste keer de Open Monumentdagen georganiseerd.
Dit jaar is het thema: Duurzaamheid met de bijpassende slogan: ‘Duurzaam duurt het
langst’. De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en Ons Bloemendaal hebben
samen een prachtig programma voor u samengesteld.
In het buitenland tijdens een vakantie is het heel normaal om die indrukwekkende kathedraal of
dat monumentale gebouw te bezoeken. In Nederland zijn natuurlijk ook prachtige (rijks- en
gemeente)monumenten waar ongemerkt aan voorbij wordt gelopen, terwijl deze niet onder doen
voor die op uw buitenlandse reis.
Samen vormen ze het Grootste Museum van Nederland.
Het weekend van 10 en 11 september biedt een uitgelezen kans om een kijkje te nemen in de
ruim 30 monumenten die dit jaar in onze regio weer meedoen.
Komt u de verborgen schatten bij u om de hoek ontdekken?
Het programma met de deelnemende monumenten vindt u op www.hvhb.nl en
op www.onsbloemendaal.nl.
U kunt ook informatie vinden op www.openmonumentendagen.nl.: Heemstede en
Bloemendaal/Bennebroek
Fietsroutes
Er zijn zowel op zaterdag als zondag diverse fietsroutes uitgezet, welke u op eigen gelegenheid
kunt doen. De fietstochten zijn te downloaden vanaf de websites van de HVHB en Ons
Bloemendaal.
Nieuwe inwonersdag 10 september 2022
Door Corona is er twee jaar geen ‘nieuwe inwonersdag geweest’. Daarom worden er dit keer 3
jaargangen nieuwe inwoners uitgenodigd en dat zijn ongeveer 3000 nieuwe burgers waar ruim
de tijd voor wordt genomen tussen 09.00 en 14.00 uur voor het gemeentehuis. Ook de HVHB
zal er met een kraam aanwezig zijn.
Op deze dag is ook een informatiemarkt voor het gemeentehuis. Naast vele gemeentelijke
organisaties en verenigingen is ook de HVHB met een kraam aanwezig.

Verhalen uit onze winkelstraat
De 75-jarige HVHB bewaart de
geschiedenis van Heemstede en
Bennebroek en draagt dat ook uit o.a. in
ons kwartaalblad HeerlijkHeden en de
wekelijkse publicaties in De Heemsteder.

Historie van onze
winkelstraat
In een samenwerking met de HVHB en
Winkelcentrum Heemstede wordt daar in op
de Binnenweg en Raadhuisstraat aandacht
aan geschonken.
Het evenement gaat plaatsvinden in de
week van maandag 19 t/m zaterdag 24
september. In deze periode zullen
verschillende ondernemers iets vertellen
over de geschiedenis van hun bedrijf.
Sommige hebben een lange en andere een wat kortere geschiedenis. Neem bijvoorbeeld Made
By Ree, die dit jaar ook 75 jaar bestaat. Of Kiebert, of Reyngoud. Wist u dat er op de plek van
Batifol eerst een bakkerij was gevestigd?

Verhalen uit onze winkelstraat
Diverse ondernemers zullen daar iets over vertellen en het programma staat op de website van
de HVHB. De voordrachten duren ongeveer 20 minuten en u kunt er op een dagdeel twee of
drie bezoeken. Het volledige programma staat op onze website.

Bekijk het programma

Cursus Genealogie
De Pauwehof, een ontmoetings- en
activiteitencentrum voor 55plussers in
Heemstede, biedt niet alleen veel activiteiten,
maar o.a. ook een cursus genealogie.
Bent u geïnteresseerd in uw eigen
(Heemsteedse) familiegeschiedenis en wilt u
graag op weg geholpen worden bij uw
zoektocht naar uw voorouders dan biedt
Pauwehof/WIJ Heemstede deze cursus aan.

Start: 23 september
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Maximaal 8 deelnemers (nog aantal plekken te vergeven)
Deze cursus duurt 6 lessen (1x per 2 weken) en wordt gegeven door docente Elly Landzaat. U
kunt zich online aanmelden via dit mailadres: rvanrooden@wijheemstede.nl.
Deze cursus wordt op de laptop of tablet gedaan, dus enige basiskennis van de digitale
apparaten is wel een vereiste. Het is ook prettig als u uw eigen laptop of tablet meebrengt zodat
u websites in uw favorieten op kunt slaan.

Bezichtiging Mariënheuvel, zaterdag 3 september

Speciaal ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze vereniging en omdat Mariënheuvel
de afgelopen tijd is verbouwd tot seminarhotel, lieten de beheerders Karen en Benoît graag het
huis zien op zaterdag 3 september.
Jaap Verschoor was er bij en schreef het volgende verslag.
Ongeveer 80 mensen hadden zich aangemeld voor een rondleiding door Mariënheuvel, ruim
100 kwamen er opdraven.
Gelukkig was dat voor Karen Desetres, die de rondleidingen door het huis verzorgde, geen
probleem en heeft zij samen met haar team voor een onvergetelijke dag gezorgd. Mariënheuvel
is sinds medio 2021 in gebruik als seminarhotel van de groep Chateauform en wordt geleid door
Benoît en Karen Desetres. Normaal gezien gesloten voor publiek, maar op 3 september
exclusief voor leden van de HVHB geopend. Die zagen onder meer de kapel uit 1948, waar nu
het restaurant zit, maar ook de vleugel uit de jaren zestig en natuurlijk verschillende vertrekken
in het hoofdhuis, dat uit begin 20ste eeuw dateert. Vlak na de Tweede Wereldoorlog vestigden
zich hier de Zusters Augustinessen, tot 2014, toen de laatste religieuzen vertrokken. Nu dus een
seminarhotel. De verbouwing was geen simpele opgave, want het gehele complex is een
rijksmonument. Gelukkig is het met liefde en in goed overleg met de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed gerestaureerd, met oog voor het verleden, maar ook rekening houdend met
het huidige gebruik.
(Foto’s Theo Out)

Vorig jaar organiseerde Harmonieorkest St Michaël voor de eerste keer het Festival
Heemstede 1909 op het Wilhelminaplein in Heemstede. Meerdere culturele
gezelschappen namen deel aan deze vrolijke happening. Gezien het enthousiasme van
publiek en deelnemers kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven.
Dus…….op 18 september organiseert St Michaël wederom dit unieke openlucht festival.
Nieuw is de samenwerking met het culturele platform BeleefHeemstede, waarbij vele
Heemsteedse culturele gezelschappen zijn aangesloten.
Het uitnodigende programma zit vol muziek, dans, zang, kunst en verhaal. Op de twee
podia zullen te zien zijn:
St Michaël – Voice Collective – Heemsteeds Philharmonisch Orkest – Marieke Reehoorn
van Lilaluna Verteltheater – Marten Janse (dichter/muzikant) – Fred Rosenhart (Living
History Kennemerland) – Jeremi van den Berg (zanger) – Het Voorwegkoor én Dans- en
Balletstudio Jolein.
Daarnaast zijn er kraampjes waarin diverse culturele organisaties zich zullen presenteren
en is er in de glazen corridor van de Oude Kerk een expositie van Heemsteedse
kunstenaars. Kortom, een zeer gevarieerd programma voor een heerlijke zondagmiddag
nazomers genieten op het Wilhelminaplein. Aanvang 13.30 uur. De toegang is gratis.

Puzzelstukje september

Dit keer een iets ander puzzelstukje. Normaal gesproken gebruiken we een onbekend
Heemsteeds beeld, dit keer een foto die binnenkwam via het contactformulier op onze website.
Joost Hilders stuurde de HVHB de volgende groepsfoto. Het betreft een foto van een
bedrijfsuitje naar Den Haag met de werknemers en werkneemsters van wasserij Rhee.
Vermoedelijk ca. 1968 / 1969.
Joost ontving kortgeleden deze foto van familie. Destijds werkte Joost daar zelf ook als
vakantiekracht. Zijn vader werkte ook bij Rhee. Alhoewel hij nog steeds veel personen herkent,
zijn er nog heel veel namen onbekend. Hij weet nog wel hoe dat uitje ging en het was heel leuk.
Wellicht zijn er onder de lezers/Heemstedenaren die zich daar nog in zullen herkennen of hun
familieleden. Zelf was Joost destijds 14 jaar oud.
We zien uw reactie graag tegemoet in een e-mail aan Communicatie HVHB.
Een aantal puzzelstukjes zijn tot op heden niet opgelost. Zie hiervoor onze nieuwsbrief van april
op onze website.

Programma Najaarsbijeenkomst HVHB, donderdag
10 november 2022
't Trefpunt, Bennebroek, vanaf 20.00 uur. Op dit moment
staat het programma nog niet helemaal vast. Het
programma is te zijner tijd te lezen in de agenda op onze
website en in de volgende nieuwsbrief.
Wel is de HVHB op zoek naar veel (beeld)materiaal uit het
oprichtingsjaar 1947 voor een mooie presentatie tijdens de
bijeenkomst. Heeft u iets? Mail het dan naar Ruud Bannink.

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 ondersteunt Preventieakkoord Heemstede – SportSupport.
In de komende maanden zijn een aantal wandelingen vastgesteld. De start is om 10:00 uur. De
startlocaties zijn verschillend, zoals aangegeven in onderstaande tabel. De duur van een
wandeling is 1 uur met mogelijk een kleine uitloop (max 15 minuten).
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.

Vrijwilliger gespot: Louis Goulmy
De vrijwilliger van deze maand is Louis
Goulmy, sinds 2012 vrijwilliger bij de HVHB
Commissie Communicatie en later
coördinator bij het tot stand komen van het
huidige onderkomen van de HVHB, het
Pomphuis.
Louis is geboren in Heemstede op de van
Merlenlaan 1 en woonde later in de Rijnlaan
(Rijnstraat), Clivialaan en Valkenburgerlaan. Met
Garda heeft hij zeven jaar gewoond op de
Waterhof Heemstede. Een appartement met een
aanlegsteiger, heel bijzonder. Sinds 2019 woont
Louis in Sassenheim in de tuin van zijn dochter
waar een zogenoemde zorgwoning is gebouwd.
In de uitzending van Binnenste Buiten van 12
augustus 2022 vertelt Louis hoe het opa in de
tuin te Sassenheim bevalt. Bekijk hier de uitzending!
Louis is naast vrijwilliger bij de HVHB, waar allerlei werkjes voorbij komen ook actief met het
varen op het pontje tussen het ‘Theehuis Cruquius’ en ‘Zuidschalkwijkerweg’. Heel leuk en
ontspannend. Veel opa’s en oma’s gaan er mee en maken hun kleinkinderen er heel blij mee.
Louis is lid geworden van de HVHB in 2012 en heeft zich gelijk aangemeld als vrijwilliger. In
2018 is hij bestuurslid geworden met als taak het beheer van het Pomphuis. In 2022 heeft hij
afscheid genomen als bestuurslid, maar blijft hij wel vrijwilliger voor de HVHB om samen met
collega’s het Pomphuis te runnen waar binnenkort een nieuw dak op komt. De lekkage
problemen zijn dan hopelijk voorbij.
Louis zijn hobby’s zijn fotoalbums maken (o.a. de twee winkelboekjes met Harry Opheikens) en
films monteren. Een van de leukste is een album over zijn overgrootvader met veel oude foto’s –
er zitten foto’s bij uit 1917. Voor de komende tijd staan er nog nieuwe albums op stapel. Louis:
‘Bij mijn kleinkinderen heb ik het meeste succes met mijn albums!’
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