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Petitie Manpadslaangebied
Kerstverkoop in pomphuis: 15 en 16 december (tevens foto-expositie)
Cadeau voor de feestdagen: Heemstede Vooruit!
Speciale najaarsaanbieding
Foto-expositie ‘Leve Heemstede’

Manpadslaangebied
Zoals bekend maakt de HVHB zich zorgen om de toekomst van het Manpadslaangebied. De
afgelopen jaren zijn er diverse plannen ontwikkeld om de groene kwaliteit van het gebied een
impuls te geven, maar dat zou financieel alleen mogelijk zijn als er woningen gebouwd
worden. Eerst waren er plannen voor 12 woningen, toen voor 20 villa’s op grote kavels, en
sinds kort zijn er plannen voor ongeveer 45 woningen (een mix van villa’s en appartementen,
deels bestaand uit blokken van 3 tot misschien wel 5 lagen).
De HVHB vindt het belangrijk dat
het gebied groen blijft, als
verbinding tussen Leyduin en
Groenendaal - en bij voorkeur
zonder extra bebouwing.
De Stichting Manpadslaangebied
heeft het plan ‘Natuurpark
Manpad’ ontwikkeld, een plan
met veel groen en géén extra
bebouwing. De Stichting heeft
zelfs een petitie doen uitgaan
waarin gevraagd wordt steun te
geven aan het plan ‘Natuurpark
Manpad’.
Het bestuur van de HVHB vindt dit een goed initiatief en verwijst u graag naar het plan en
de petitie. Dit is de link: https://manpadslaangebied.petities.nl/
Uiteraard moet u zelf uw afweging maken of u de petitie tekent.

Kerstverkoop pomphuis
Nog niet in ons nieuwe onderkomen in het pomphuis naast de watertoren geweest?
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december heeft u opnieuw de gelegenheid te komen buurten,
een praatje te maken en gebruik te maken van onderstaande aanbiedingen.
Het pomphuis is die dagen geopend van 14 tot 16 uur.
>>

Tevens kunt u hier dan een bijzondere foto-expositie ‘Thuis in Heemstede’ bekijken. Die
brengt in beeld wat gemeenteraadsleden verbindt met Heemstede en welke plek voor hen het
thema ‘Thuis in Heemstede’ symboliseert: bijzondere huizen, plekken, straten… Met soms
verrassende resultaten.

Cadeau voor de feestdagen: onze nieuwe publicatie Heemstede Vooruit!
Weet u niet wat u moet vragen of geven met de feestdagen? Iets anders dan chocoladeletters
of sokken? Denk aan 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 (en alleen via administratie@hv-hb.nl), € 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.
U kunt natuurlijk ook een jaarabonnement op
HeerlijkHeden geven. Ook dit kunt u via onze website www.hv-hb.nl regelen.

Najaarsaanbieding
Onze twee eerdere pracht-publicaties 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 en groenendaal

Foto-expositie ‘Leve Heemstede’, burgerzaal raadhuis
Ruud Bannink en Theo Out, vrijwilligers bij de historische vereniging, hebben in de burgerzaal
van het raadhuis van Heemstede een mooie fototentoonstelling samengesteld onder de titel
‘Leve Heemstede’: portretten, evenementen, bekende plekken in Heemstede, plus de
omgeving van de watertoren.
Tevens hangen er schilderijen van Gabe de Vries: de tram, plus een aantal kenmerkende oude
locaties in Heemstede en Bennebroek.
Kortom, een levendig beeld van karakteristieke aspecten van Heemstede.
Vanaf 8 december tot eind januari te 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.

Rest ons u fijne feestdagen te wensen, en hopelijk zien we elkaar 15 of 16 december in het
pomphuis.
Jaap Verschoor, voorzitter@hv-hb.nl

