HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK

E-mail nieuwsbrief oktober 2017
In deze nieuwsbrief:
• Nieuwe publicatie: Heemstede Vooruit!
• 9 november: Najaarsbijeenkomst HVHB in het raadhuis van Heemstede
• 11 en 12 november: Open dagen Pomphuis
• Expositie HVHB in de burgerzaal
• Najaarsaanbieding
• 12 november: Concert Stichting Vrienden van de Oude Kerk

Nieuwe publicatie: Heemstede Vooruit!
Op 9 november verschijnt onze nieuwe publicatie: Heemstede Vooruit! 1890-1940 Van blekerijen
en bloembollen naar forensen. In vijftig jaar groeide Heemstede van 4200 tot ruim 20.000
inwoners. Buitenplaatsen, blekerijen en bloembollen verdwenen. In de plaats ervan kwamen
nieuwe wijken, nieuwe inwoners, nieuwe voorzieningen.
Dit komt allemaal aan bod in een
schitterend boek met 248 pagina’s, full
colour en hardcover, formaat 21 x 27 cm,
€ 19,95 voor leden HVHB, € 24,95 voor
niet leden.
Heemstede Vooruit! is verkrijgbaar in de
lokale boekhandels en bij de HVHB.
Aantal pagina’s uit het boek en bestellen
via de HVHB, zie heemstede_vooruit.

Najaarsbijeenkomst HVHB, 9 november in raadhuis Heemstede
Heemstede Vooruit! wordt gepresenteerd tijdens de Najaarsbijeenkomst op 9 november in het
raadhuis. Dan lichten drie van de zes auteurs een tipje op van hun onderzoeken. Ook is er een
nieuwe film gemaakt door leerlingen van Hageveld. Leden en niet-leden zijn vanaf 19.30 uur van
harte welkom; toegang is gratis.
Voor het programma, zie najaarsbijeenkomst_2017

Open dagen Pomphuis, 11 en 12 november
De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan restauratie en herinrichting van het Pomphuis
naast de watertoren in Heemstede. Dit is de nieuwe werk- en archiefruimte van de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek.
Op zaterdag 11 en zondag 12 november is
het Pomphuis van 12.00 tot 15.00 uur
geopend voor leden en niet-leden. U kunt
dan rondkijken en krijgt toelichting van
vrijwilligers van de HVHB. We presenteren
hier een serie foto’s van het havengebied,
de omgeving van watertoren, Pomphuis
en gasfabriek. De foto’s zijn speciaal
geselecteerd door Theo Out en Ruud
Bannink.
Daarnaast toont Gabe de Vries een aantal
nieuwe schilderijen met als onderwerp ‘de
tram in Heemstede en Bennebroek’. Deze
sluiten aan bij ons nieuwe boek Heemstede
Vooruit! Dit boek kunt u ook in het
Pomphuis inzien en aanschaffen.

Expositie HVHB in de Burgerzaal
In de maanden december en januari toont de HVHB een aantal foto’s en archiefstukken
in de Burgerzaal van het raadhuis in Heemstede. U kunt deze bekijken tijdens de reguliere
openingstijden, maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot
13.00 uur.

Najaarsaanbieding
Onze twee eerdere prachtpublicaties zijn tijdelijk in
prijs verlaagd.
Voor Binnenweg en
Raadhuisstraat, van
‘wildernisse’ tot winkelstraat en Groenendaal, van
buitenplaats tot wandelbos
betaalt u in november en
december per stuk slechts
€ 10,- (leden), resp. € 12,50
(niet-leden). Deze actie
geldt alleen als u bestelt/
aankoopt bij de HVHB, dus
niet in de boekhandel.
Meer informatie over beide
boeken, klik hier:
binnenweg
groenendaal

Concert Stichting Vrienden van de Oude Kerk, 12 november
Om de maatschappelijke en culturele functie van de Oude Kerk te kunnen vervullen is de Stichting
Vrienden afhankelijk van steun uit de samenleving en dus op zoek naar nieuwe begunstigers.
Daartoe geeft de Stichting op 12 november, om 15.30 uur, een presentatie in de kerk, vergezeld
van een concert en een hapje en een drankje. De HVHB vindt het belangrijk dat de Oude Kerk ook
als cultureel platform een succes wordt en wenst de Stichting Vrienden veel succes.
Meer informatie, zie www.oudekerkheemstede.nl.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ze aan me via voorzitter@hv-hb.nl.

