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2017: Basis voor de toekomst
In het jaar waarin de Historische Verenging
Heemstede-Bennebroek 70 jaar bestaat gaan
we een mooie basis leggen voor de toekomst.
In zijn jaarlijkse column vertelt voorzitter Jaap
Verschoor wat er in 2017 speelt bij de HVHB.
Over het Pomphuis, ons Beleidsplan 20182021, ons boek over Heemstede tussen 1890
en 1940, het Manpadslaangebied, de Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan, de gemeentelijke Cultuurnota 2016-2019, het Wilhelminaplein, de wijk Slottuin, GGZ-terrein InGeest en
over de plannen in en rond het voormalige Luciaklooster. En alles wat we nog meer doen:
http://hv-hb.nl/topic-basis_voor_de_toekomst/

Jaarprogramma 2017 HVHB
Ook in 2017 onderneemt en organiseert de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek weer verschillende
activiteiten.
Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten
gepland:
• donderdag 23 februari: Excursie Paviljoen Welgelegen,
Haarlem
• dinsdag 21 maart: Excursie Grote of Sint-Bavokerk, Haarlem
Meer informatie in de komende HeerlijkHeden (verschijnt rond
1 februari) en op http://hv-hb.nl/topic-Jaarprogramma_2017/,
waar u ook het volledige jaarprogramma vindt.

Stand van zaken Pomphuis
In het voorjaar van 2017 betrekken we het Pomphuis naast de watertoren. Dit wordt onze werk-,
archief- en expositieruimte. De openingsdatum moeten we nog bepalen en aan de inrichting moet
nog veel gebeuren, maar we houden u hierover op de hoogte. En ook over wat u zou kunnen
bijdragen!

Voorproefje HeerlijkHeden 171
Eind januari verschijnt het nieuwe nummer van HeerlijkHeden, nummer 171 alweer. De redactie is
nu nog (tijdens de feestdagen!) druk bezig alle materialen tijdig bij de drukker te krijgen.
Wat mag u onder meer verwachten in dit nieuwe nummer:
- een opzienbarende ontdekking
- aandacht voor twee bijzondere jubilea in Heemstede in 2017
- Het Oude Slot en Het Wapen van Heemstede

Word nu lid!
Bent u nog geen lid van de HVHB? In het jaarprogramma kunt u zien waarvoor we ons in 2017
weer allemaal inzetten. Zet nu eens dat goede voornemen om in daden en word lid van de HVHB.
Zo steunt u ons en onze activiteiten en krijgt u vier keer per jaar ons onvolprezen
kwaliteitstijdschrift HeerlijkHeden in de bus. Voor de kosten hoeft u het niet te laten: onze
contributie is al sinds 2008 (!) niet verhoogd en bedraagt slecht (minimaal) 18 euro per jaar.
Word zelf lid of geef een lidmaatschap cadeau via http://hv-hb.nl/topic-abonnee_lid_worden/

We kunnen het niet alleen
Veel plannen en nieuwe initiatieven in 2017. Gelukkig weten
de vereniging zich gesteund door een groot aantal vrijwilligers.
Zij laten zien hoeveel ze om Heemstede en Bennebroek geven.
Maar extra handjes zijn altijd welkom, dus wie zijn eigen
vereniging wil ondersteunen, kan zich aanmelden als
vrijwilliger. Samen met u bekijken we dan hoe uw tijd en
expertise zo effectief mogelijk ingezet kan worden: voor de
HVHB en daarmee ook voor monumenten, cultureel erfgoed
en karakterbehoud in Heemstede en Bennebroek.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Mail ze aan me via voorzitter@hv-hb.nl.

Rest mij u namens de HVHB een goede jaarwisseling en een mooi 2017 te wensen.
Jaap Verschoor, voorzitter

