HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK

E-mail Nieuwsbrief november 2016

In deze nieuwsbrief:
• Najaarsbijeenkomst in Trefpunt Bennebroek, niet in raadhuis Heemstede (17 november)
• Heemstede herdenkt (16 november, begraafplaats Herfstlaan)
• HVHB feliciteert het Heemsteeds Philharmonisch Orkest (27 november, jubileumconcert)
• Pas opgericht: Stichting Manpadslaangebied

Najaarsbijeenkomst HVHB, 17 november 2016
Op 17 november vindt de najaarsbijeenkomst
van de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek plaats.
Door een miscommunicatie kunnen we u
helaas niet in het raadhuis van Heemstede
ontvangen, zoals aangekondigd in
HeerlijkHeden, maar wijken we uit naar het
Trefpunt in Bennebroek (Akonietenplein 1,
2121 AJ Bennebroek).
Tijdstip en programma blijven gelijk. We
beginnen om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur
bent u welkom voor koffie of thee.
Programma (zie ook HeerlijkHeden 170):
• toelichting op de plannen van 2017
• lezing Barbara Joustra over Huis te Manpad
• borrel na afloop (ca. 21.30 uur)

Herdenkingsavond begraafplaats Heemstede
Op woensdag 16 november van 18.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Heemstede een
herdenkingsavond voor overleden dierbaren op de begraafplaats aan de Herfstlaan – nu voor de
derde keer. In de pas vernieuwde aula vinden twee herdenkingsdiensten plaats (om 19.00 en
20.00 uur), onder leiding van Aart Mak en met muziek van het koor Voci Vivaci. De begraafplaats
zelf is sfeervol verlicht met kaarsen en fakkels. Meer info, zie www.heemstede.nl (‘Heemstede
herdenkt’).
De HVHB is blij dat de begraafplaats op deze bijzondere manier in de belangstelling staat. De
vereniging heeft een notitie opgesteld om samen met de gemeente Heemstede tot een visie over
behoud en beheer van het erfgoed op deze begraafplaats te komen. Denk niet alleen aan de
grafkapel van Van Vollenhove, maar ook aan minder bekende, kleinere grafmonumenten. Meer
info, zie http://hv-hb.nl/topic-353.
Woensdag 16 november, 18.00-21.00 uur
Herfstlaan, Heemstede

HVHB feliciteert het Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPhO)
In 2016 viert het HPhO feest. Dit jaar bestaat het orkest namelijk 50 jaar. Op 27 november wordt
het jubileumjaar spectaculair afgesloten met een concert met medewerking van het 150-koppig
koor The Voice Company en maar liefst 5 solisten. Op het programma onder meer het eerste
pianoconcert van Felix Mendelssohn en de Negende symfonie van Beethoven. Het concert vindt
plaats in de Lichtfabriek te Haarlem en zal om 16.00 uur beginnen – een prachtige gelegenheid
om dit Heemsteedse orkest te zien en horen schitteren...
Zondag 27 november, 16.00 uur
Lichtfabriek, Minckelersweg 2, Haarlem
Kaarten (vanaf € 22,50) en meer informatie via www.hpho.nl

Manpadslaangebied
De HVHB is verheugd dat het College van B&W de toekomst van het Manpadslaangebied opnieuw
gaat bekijken en vele opties voor de inrichting een kans wil geven. Veel mensen maken zich
zorgen over dit unieke stukje Heemstede. Daarom verwelkomen we de pas opgerichte Stichting
Manpadslaangebied. Deze stichting stelt zich ten doel om het open en groene karakter van
het gebied in stand te houden en te versterken met respect voor de cultuurhistorische,
landschappelijke en ecologische waarden. Ze wil constructief en creatief meedenken over
de toekomst van het gebied. Zo kijkt de HVHB er ook tegenaan. Waar nodig en mogelijk
zullen we samen optrekken. Meer info, zie www.manpadslaangebied.nl.
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