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Najaarsbijeenkomst HVHB 10 november
Het bestuur van de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek
nodigt u uit voor de Najaarsbijeenkomst
van onze vereniging op donderdag 10
november 2022 in Het Trefpunt,
Akonietenplein 1 in Bennebroek.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur is de kerk open en bent
u welkom voor koffie of thee.
Het programma is als volgt:
Opening door voorzitter Wim Gohres.
Verenigingsaangelegenheden
(vergaderstukken worden op onze
website gepubliceerd)
Vaststelling verslag ALV 23 juni 2022
Vaststelling begroting en contributie voor het boekjaar 2023
Jaarprogramma 2023
Wim Gohres blikt vooruit op de plannen van de HVHB voor het jaar 2023.
Intermezzo: Presentatie van feestelijke foto’s van Heemstede en Bennebroek
Lezing door Marca Bultink: De Trekvaart Haarlem-Leiden
Tijdens deze lezing zal Marca Bultink vertellen hoe de Trekvaart Haarlem-Leiden in anderhalf
jaar tijd werd aangelegd, wat de effecten waren voor het landschap en hoe het trekschuitbedrijf
werkte.
Informeel gedeelte
Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en
een hapje.
Aanmelden is niet nodig, en zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.
Het hele programma staat hier.

Verschijnen HeerlijkHeden
U heeft er wat langer op moeten wachten dan gebruikelijk, maar
de planning is dat eind van deze week de HeerlijkHeden weer bij
u op de mat valt. De HVHB wenst u alvast veel leesplezier.Ook dit
keer heeft de redactie weer gezorgd voor mooie verhalen en
prachtig beeldmateriaal. Binnenkort leest u er meer over op onze
website.

Verslagje Binnenkijken bij Huis te Manpad
Op initiatief van de Stichting Huis te Manpad en
de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek waren er op vrijdag 4 en zaterdag
5 november mogelijkheden het Huis te Manpad
aan de Herenweg te Heemstede van binnen te
bezichtigen.
Harry Opheikens volgde ook een rondleiding.
Ik moet eerlijk bekennen, ondanks dat ik al
meer dan 30 jaar in Heemstede woon, nog
geen enkele keer ben wezen kijken wanneer de
mogelijkheid daar was. Vanaf de Herenweg ziet
het gebouw er al prachtig uit.
Tuinbeheerder (al meer dan 50 jaar) Fred van der Hengst vertelde dat er tegen de 500 mensen
zich hadden aangemeld voor de unieke gelegenheid om eens binnen te kijken. De laatste echte
bewoner, Jan Visser (eigenaar 1953-1979) had vlak voor zijn overlijden (1985) bedongen dat
het pand beschikbaar zou blijven voor woningverhuur. Tevens was hij de oprichter van de
Stichting, die voor het beheer zorg moet dragen. Het pand staat op dit moment leeg, vandaar
ook de gelegenheid binnen te kijken en dan is het heerlijk de sfeer van vroeger te proeven. De
rondleiding duurde 45 minuten en dan is het leuk de oude keuken te zien, het turfhok, de
onderkomens van het personeel en de salonkamers voor de heren en dames apart. Hoewel
men tracht zoveel mogelijk de originaliteit te bewaren zie je toch ook de invloeden van latere
bewoners. In veel kamers zijn de schouwen er nog, maar is er toch ook centrale verwarming
aangelegd. Het bleek toch wel redelijk koud te kunnen zijn.
Wist u trouwens dat het hele pand een keer opgehoogd is, waardoor de kruipruimtes veranderd
werden in kelderruimtes waar men kon staan? Een flinke onderneming.
Harry Opheikens (ook de foto).
Wilt u meer weten over Huis te Manpad? Bekijk dan de website!

Winterfair
We mogen vertellen dat op zondag 18 december 2022, van 12.00 tot 17.00 uur de
Winterfair Heemstede 2022 zal plaatsvinden! Dit jaar zal de Binnenweg en de
Raadhuisstraat worden gevuld met 160 kramen, die ingevuld zullen worden door
ondernemers en deelnemers van buitenaf.
Naast de vele marktkramen, waar het heerlijk neuzen is, is het een feest van zien en gezien
worden. Heemstedenaren en bezoekers uit de regio en de wijde omtrek slenteren over de
markt of genieten onderweg van een heerlijke warme chocomel of glühwein voor de echte
winterse genieters.
De HVHB heeft ook een marktkraam en komt met interessante aanbiedingen

Puzzelstukje oktober

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? Waar is dit? Wat is het verhaal achter de foto? We zien uw reactie graag
tegemoet in een
e-mail aan Communicatie@HVHB.nl.
Bijgaand een prachtige waterrijke kleurenfoto, nog niet eens zo oud. Wellicht is het wederom
een gemakkelijke opgave. Laat het ons weten.

Het puzzelstukje in de nieuwsbrief van september bleek toch een gemakkelijke puzzel. Vrij snel
na het verzenden van de nieuwsbrief reageerden al twee mensen. Hein Peeperkorn en Peter
van Graafeiland waren unaniem over het antwoord.
Hein Peeperkorn schreef de redactie:
“Dat is wel een heel makkelijk puzzelstukje. Dit is de Bronsteeboerderij aan de Bronsteeweg,
waar later autobedrijf Van Lent stond. De foto is ook gearchiveerd in de Beeldbank van het NHA
onder inventarisnummer 5086 van 1097 - Beeldcollectie van de gemeente Heemstede.“
Peter van Graafeiland vertelt:
“De boerderij, die u zoekt is boerderij Bronstee, zoals hier geschilderd in 1906 door Gerrit
Willem Dijsselhof. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website van Hans Krol.

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.
Voor de maand november en december staan in totaal nog drie wandelingen gepland. De start
is om 10:00 uur. De startlocatie is het Pomphuis, 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.
Dit zijn de wandelingen tot 31 12 2022 en ze starten allemaal vanaf het Pomphuis

Kreugerproject
Johan van Schie schonk de HVHB dit jaar een
grote collectie zwart-wit negatieven uit de jaren
rond 1970, afkomstig van makelaar Kreuger.
Het betreft foto’s van huizen in Heemstede en
omliggende gemeenten.
Deze negatieven en de bijbehorende
administratie is geschonken aan het NHA dat
de ruim 8000 negatieven nu aan het
digitaliseren is.
Om de beelden ook in de Beeldbank van het
NHA te krijgen is hulp van vrijwilligers
ingeroepen. Zij gaan de gegevens invoeren bij
de beelden. Het NHA heeft ons om twee vrijwilligers gevraagd en gelukkig zijn Hanneke
Timmermans en Daan Kerkvliet bereid om deze grote klus aan te pakken. Het project is
begonnen op 28 oktober en naar verwachting zijn Hanneke en Daan er gedurende 20 weken,
een ochtend per week, mee bezig bij het NHA.
Het contact met het NHA loopt via Anja Kroon en ze heeft zich aangemeld als reserve indien
nodig.
Het is een project waar de HVHB straks trots op kan zijn.

Kent u onze canon?

Het is alweer een tijdje geleden dat de Canon online is gezet, november 2014 om precies te
zijn. De Canon bevat een twintigtal onderwerpen die de geschiedenis van Heemstede en
Bennebroek weergeven over de afgelopen 5000 jaar.
Met tekst en beeld worden de onderwerpen aan u gepresenteerd. Zeer de moeite waard als u
wat meer wilt weten over de geschiedenis van uw woonplaats Heemstede en Bennebroek.
‘Onze’ Canon is een onderdeel van de Canon van Nederland, waarin veel gemeenten zijn
verwerkt.
Bekijk hier de canon

Pomphuis heeft een nieuwe dakbedekking

Inmiddels is de dakbedekking op het Pomphuis gereed. Voorzien van dakpannen en hersteld
zinkwerk hoopt de HVHB geen lekkage meer te krijgen.

Uitlag fotowedstrijd 75 jaar HVHB
Het leek de jubilerende vereniging een leuke opdracht om inwoners van Heemstede en
Bennebroek de gelegenheid te geven de historie voor de toekomst vast te laten leggen.
Thema was dan ook ‘Met het oog op de toekomst’. Een heel jaar kreeg men de
gelegenheid (gebruik makend van alle jaargetijden) mooie beelden te schieten van
Heemstede, Bennebroek en omgeving. Wat zou u over bijvoorbeeld 25 jaar nog in
Heemstede willen zien of tegenkomen? Tenslotte wordt er heel veel gefotografeerd
getuige de vele posts op de diverse Facebookpagina’s van Heemstede en Bennebroek.
Nu zit niet iedereen op Facebook met ieder zijn/haar motivatie, maar er komen fraaie
(historische) foto’s voorbij.
Was de opdracht te moeilijk? Of dacht u misschien ‘mijn foto wint toch niet!’ of dacht u:
‘over 25 jaar staat het er ook nog wel allemaal’. Laten we het hopen. Het voormalige
postkantoor aan de Binnenweg is zo’n discutabel voorbeeld.
In ieder geval viel het aantal inzendingen best wel tegen. De inzenders van onderstaande
foto’s ontvangen van de HVHB een cadeau. De foto’s zullen ook gepubliceerd worden in
de HeerlijkHeden van januari 2023.

Léonne Beekmeijer stuurde de volgende foto
met als onderschrift:
Een bijzondere ontmoeting in Groenendaal
op een warme zomeravond. Alsof je een
schilderij van Paulus Potter binnenstapt met
de verstilde sfeer van eeuwen geleden.
Groenendaal is al nostalgisch (meer dan 100
jaar), maar iedereen zal hopen dat dat ook lang
zo zal blijven.

Roel Ramakers uit Heemstede mailde de
volgende foto, waarbij je een beetje kunt
zeggen dat zelfs sneeuw zo langzamerhand
nostalgisch wordt. Het onderschrift is:
Bevangen door de schoonheid van deze
door de sneeuw ingepakte villa in
Heemstede.
Hier zou ik wel willen wonen. Dagdromen
mag.

Ton de Groot uit Hoofddorp stuurde
meerdere foto’s in, maar de onderstaande
foto sprak ons het meeste aan ‘met het oog
op de toekomst’.
Het is de Reek in Bennebroek, een historisch
dorpsgezicht, dat wat de HVHB betreft nog
lang in het straatbeeld mag blijven.

Vrijwilliger gespot: Marijke van Donge
Marijke van Donge-Last stelt zich in deze
nieuwsbrief aan u voor.
Wie is Marijke?
“Ik ben geboren en getogen in Heemstede en
woon, na een paar verhuizingen, al 43 jaar met
mijn man Jaap, in de straat waar ik ook geboren
ben. Ik werkte bij de Gemeente Haarlem en was
secretaresse bij de afdeling Economische
Zaken. Ik ben al meer dan 15 jaar vrijwilligster bij
de HVHB. Eerst bij de ledenadministratie. Ik
bracht dan ook de HeerlijkHeden bij de nieuwe
leden van de HVHB thuis en zag heel
verschillende wijken van Heemstede en
Bennebroek. Ik heb ook ander vrijwilligerswerk
gedaan, o.a. vluchtelingen begeleid en nu ben ik
al weer 9 jaar vrijwilligster bij de Dorcaswinkel in
Heemstede.
Wat doe je tegenwoordig bij de HVHB?
Ik ben al vele jaren actief in de
evenementencommissie. Het is leuk om weer
nieuwe wandelingen/rondleidingen of lezingen te
organiseren.
Door de corona de afgelopen 2 jaar waren er
bijna geen activiteiten doorgegaan, zoals
wandelingen of bezoeken aan een pand. De evenementen die wel doorgingen werden goed
bezocht.
Heb je nog tips?
“Het zou heel leuk zijn om via de website van de HVHB eens een oproep te doen aan de leden
of zij nog panden weten, die wij niet kennen, die bezocht kunnen worden.“
Bij deze alvast de oproep via de nieuwsbrief. Mocht u iets weten dan kunt u mailen aan
communicatie@hvhb.nl of evenementen@hvhb.nl
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