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E-mail Nieuwsbrief mei 2019
In deze nieuwsbrief
• Ontdek Park Vogelenzang in Bennebroek (18 mei) tijdens het Lentefestival
18 mei: De historische vereniging geeft rondleidingen, kunstenaars van the Living Museum laten
hun werk zien en de Big Band Triple B van Kunst na Arbeid verzorgt een jazzy performance.
Deze activiteiten zijn onderdeel van het Bloemendaals Lentefestival.

• Weekend van de begraafplaats (24-26 mei)
24 mei: Muzikaal optreden op de Algemene Begraafplaats Heemstede.
25 mei: Ontdek de begraafplaats. De historische vereniging verzorgt lezingen en rondleidingen.

• Lentefestival Bloemendaal, ook in Bennebroek
Het bruist van cultuur in de Bloemendaalse dorpen. Daarom organiseren tal van culturele
organisaties in samenwerking met de gemeente Bloemendaal van 17 tot en met 19 mei 2019 de
eerste editie van het Lentefestival Bloemendaal. Interessant voor onze leden in Bennebroek, maar
ook voor die in Heemstede (www.bloemendaal.nl/lentefestival).
Ontdek terrein Vogelenzang met Roel Schotanus
Op zaterdag 18 mei verzorgt de historische vereniging een aantal rondleidingen op het
ziekenhuisterrein Vogelenzang (GGZ inGeest). Een stukje Bennebroek met een boeiend verleden,
een bijzonder landschap, een rijke natuur, enkele fraaie gebouwen en een spannende toekomst.
Bennebroeker Roel Schotanus neemt u mee en blikt terug in het verleden en vooruit in de
toekomst. Daarbij gaat hij ook in op het spanningsveld tussen enerzijds de cultuurhistorische
en landschappelijke waarde en anderzijds de nieuwbouw die er gepland is.
De rondleidingen starten om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Deelname is gratis en van tevoren
opgeven is niet nodig. Startpunt: de Carré (tussen de oude gebouwen op het terrein).
- Een stukje geschiedenis - In 1924 kocht het bestuur van de Vereeniging tot Christelijke
Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland het terrein om er patiënten te
verzorgen. Geleidelijk groeide de instelling uit tot een enorm complex - een dorp in het dorp,
met eigen voorzieningen, zoals een watertoren en een kerk. De afgelopen jaren nam het
aantal patiënten af en nu liggen er plannen om er ook woningen en appartementen voor
'mensen van buiten' te bouwen. Gelukkig blijven de oude gebouwen gespaard.

Ontdek the Living Museum op terrein Vogelenzang
The Living Museum in het Dienstencentrum op het terrein is een vrijplaats voor kunstenaars met
en zonder een achtergrond in de psychiatrie. De muren zijn bedekt met wat in de volksmond
Outsider Art genoemd wordt, ook van zeer getalenteerde kunstenaars. Achter elk kunstwerk
schuilt een verhaal en soms heeft dat verhaal te maken met het terrein waar het museum
gevestigd is. Het museum is 18 mei open van 11 tot 16 uur.
Lees verder >>>

De muziek: Kunst na Arbeid
Diezelfde middag treedt om 13.00 en 14.00 uur de Bennebroekse Big Band Triple B van
Muziekvereniging Kunst na Arbeid (KNA) op, in of vóór de kerk op het terrein (Carré).
Het wordt een jazzy performance met o.m. Almost like being in love, Chattanooga Choo Choo,
Dance to the Music, Fly me to the Moon, I’ve got you under my skin, Li’l Darlin, Mack the Knife,
New York, Night and day, Satin Doll, Superstition, Take the A Train, The Chicken en Vehicle.
De optredens duren ongeveer drie kwartier en zijn gratis te bezoeken. Wel wordt er gecollecteerd
voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat KNA ondersteunt.
Meer informatie over KNA: knabennebroek.nl.
 Kom bij voorkeur op de fiets, en komt u toch met de auto, rijd dan vanaf de ingang
rechts van het hoofdgebouw langs en parkeer iets verderop.

• Weekend van de begraafplaats
Van 24 t/m 26 mei worden tijdens het Weekend van de Begraafplaats landelijk activiteiten
georganiseerd op verschillende begraafplaatsen door het hele land. Begraafplaatsen zijn prachtige
en bijzondere plekken die meer aandacht zouden moeten krijgen. Meer informatie en het
landelijke programma vindt u op www.weekendvandebegraafplaats.nl
Ontdek de Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan
De gemeente Heemstede en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek organiseren in dit
weekend verschillende activiteiten.
Op vrijdagavond 24 mei openen zangeres Helen
Botman en zanger-gitarist Peter van Vleuten het
Weekend van de Begraafplaats met een bijzonder
optreden in de aula, speciaal afgestemd op het
thema van dit jaar: ‘Een plek vol verhalen’. Van
19.00 tot 21.30 uur, gratis toegang en u kunt op
elk tijdstip binnenlopen.
Op zaterdag 25 mei houdt Marc de Bruijn namens
de HVHB in de aula op de begraafplaats om 13.00
uur en om 15.00 uur een lezing. Hij zal ingaan op
bekende en onbekende Heemstedenaren die
rusten op de Herfstlaan. Aansluitend aan de lezing
is er een korte rondleiding over de begraafplaats.
Aanmelden voor de lezing en rondleiding is niet
nodig; in de aula is plaats voor 100 mensen.

Tot ziens in Bennebroek of op de begraafplaats
Bestuur HVHB

