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Inzenden voor Erfgoedprijs 2016 tot uiterlijk 15 maart
Tot 15 maart aanstaande kunt u kandidaten insturen voor de Burgemeester David Eliza van
Lennep Erfgoedprijs 2016. Met deze prijs wil de HVHB een stimulans geven aan initiatieven op
het gebied van cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek.
Kent u karakteristieke of beeldbepalende panden die in 2015 voorbeeldig gerestaureerd of opgeknapt werden? Bijzondere publicaties op het gebied van cultureel erfgoed die in het afgelopen
jaar verschenen? Initiatieven die de kwaliteit van de leefomgeving en van het cultureel erfgoed in
Heemstede en Bennebroek bevorderden?
Meld ze aan. De jury van de Erfgoedprijs kiest uit de inzendingen drie nominaties. Deze worden
22 maart bekend gemaakt. Wie definitief de Erfgoedprijs wint, horen we tijdens de Voorjaarsbijeenkomst op 26 mei.
In 2015 won de Trambrug in Bennebroek, met Raadhuisstraat 42 en de koepel van de Overplaats
Hartekamp in het kielzog. Wordt het in 2016 een Heemsteedse winnaar?
Voor meer informatie kijk op http://hv-hb.nl/topic-erfgoedprijs_2016/

HVHB naar pomphuis
Het pomphuis naast de watertoren wordt de nieuwe werkruimte van de HVHB. We zijn tot overeenstemming gekomen met de gemeente, die ons dit pand aangeboden heeft
als alternatief voor onze werkruimte in de bibliotheek, de
voormalige Dreefschool.
De gemeente knapt het pomphuis op, maar de HVHB zal
moeten zorgen voor de inrichting: beveiliging, verlichting,
vloerbedekking, schilderwerk etc. We zijn daarom op zoek
naar (Heemsteedse) bedrijven die ons hierbij willen helpen.
Mocht u belangstelling hebben om mee te werken, neem
dan contact op met Jaap Verschoor (06 5050 5640).
Het is de bedoeling dat het pomphuis de komende maanden in orde wordt gemaakt. We houden u op de hoogte.

De watertoren aan de
Nijverheidsweg met links
het pomphuis

Excursie Leyduin
Op zaterdag 5 maart is er een excursie op
Leyduin, speciaal voor de HVHB georganiseerd
door Landschap Noord-Holland. U kunt dit
gebied bezoeken en krijgt toelichting. Om deel
te nemen moet u om 14.00 uur aanwezig zijn
bij huize Leyduin. Deelname is gratis.

Hoofdgebouw Leyduin

Uitbreiding Canon van Heemstede en Bennebroek
Aan de Canon van Heemstede en Bennebroek is een nieuw thema toegevoegd:
(Geestelijke) gezondheidszorg, met informatie over de Hartekamp, Meer en Bosch, Vogelenzang/GGZ InGeest en het Spaarneziekenhuis.
In de canon wordt de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek in 22 thema’s inzichtelijk
gemaakt. Kijk op www.regiocanons.nl/noord-holland/heemstede-en-bennebroek

HeerlijkHeden voor scholen
22 basis- en middelbare scholen in Heemstede, Bennebroek en Haarlem-Zuid ontvangen vanaf nu
ieder kwartaal ons tijdschrift HeerlijkHeden. De HVHB neemt de kosten hiervan voor haar rekening. De HVHB vindt het belangrijk dat leerlingen van basis- en middelbaar onderwijs in aanraking
komen met de geschiedenis van hun directe omgeving. Om dat voor elkaar te krijgen is medewerking van de docenten of coördinatoren geschiedenis en cultuur essentieel. Daarom krijgen zij
voortaan HeerlijkHeden. Ze kunnen de informatie hieruit gebruiken in de lessen en delen met
hun leerlingen.

HVHB en de Irenekapel op Meer en Bosch
Tijdens de Raadscommissie Ruimte van
11 februari heeft de HVHB ingesproken over
de voorgenomen sloop van de Irenekapel
door Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), de eigenaar van Meer en Bosch.
SEIN wil op die plek nieuwbouw realiseren.
Ook hebben wij een gesprek gehad met de
voorzitter van de Raad van Bestuur van
SEIN. De HVHB zou het bijzonder betreuren
als de kapel zou verdwijnen. Deze is immers
een karakteristiek pand en onlosmakelijk
onderdeel van het ensemble van gebouwen
op Meer en Bosch. Het zou goed zijn als
er delen en elementen van de kapel
bewaard bleven.
Geen sloop dus, maar vernieuwbouw.

Adresboeken Heemstede en Bennebroek op website NHA
Op de Krantenviewer van het Noord-Hollands Archief is sinds kort een aantal adresboeken van
Heemstede en Bennebroek opgenomen. U kunt ze digitaal bekijken en doorzoeken. Wie woonde
er vroeger in mijn huis? Wie woonden er verder in de straat? Kijk hiervoor op
http://nha.courant.nu

Nieuwe HeerlijkHeden
Net verschenen: HeerlijkHeden 167, met daarin de stinsenflora op onze buitenplaatsen, bomen
en heesters in de zo gevarieerd beplante middenberm van de Heemsteedse Dreef, de openbare
en katholieke bibliotheek in Heemstede, meisjes in de huidhouding, brandspuithuisjes, de wijk
Meerwijk in Bennebroek, de geschiedenis van Raadhuisstraat 49, het pand van de vroegere kruidenier Zijlstra en het portret dat Willy Sluiter in 1916 schilderde van burgemeester David Eliza van
Lennep.
HeerlijkHeden is te koop in de boekhandels in Heemstede en Bennebroek en kost dan € 4,95.
Lid/abonnee worden kan ook.
Meer informatie: http://hv-hb.nl/topic-inhoud_nieuwste_heerlijkheden/
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