Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

E-mail Nieuwsbrief 5 september 2019
U komt toch ook naar de Open Monumentendagen?
• 14 en 15 september

• Hieronder het overzicht in Heemstede en Bennebroek
Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag en zondag 14 en 15 september 2019 openen tal
van monumenten in Heemstede hun deuren voor het publiek, de meeste in nauwe samenwerking
met de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB). U kunt dan monumenten en andere
bijzondere locaties bezoeken die anders niet te bezichtigen zijn en op veel plaatsen extra toelichting
krijgen. Maak gebruik van deze unieke gelegenheid. Het thema dit jaar is ‘Plekken van plezier’.

Open in Heemstede op zaterdag 14 september:
Tussen 11 en 15 uur:
• Bakkershuisje, Blekersvaartweg 23, waar ooit het brood werd gebakken voor mensen die bij de
blekerijen werkten.
• Oude Kerk, Wilhelminaplein 12, met mogelijkheid bezichtiging grafkelder Adriaan Pauw.
• Rijtuigenmuseum van Schagen, Achterweg 34, met zoals altijd enthousiaste uitleg van Jaap van
Schagen.
• Pinksterkerk, Camplaan 18, een jong monument uit 1957.
• Hartekamp, Herenweg 5, hoofdgebouw en directe omgeving.
• De Dinkelhoeve, Herenweg 61, een van de laatste overgebleven boerderijen in Heemstede.
• De Meelfabriek, Glipperweg 94, waar kunstenaars hun atelier openen.
• Pomphuis HVHB, Watertoren 2, met de tentoonstelling ‘110 jaar Harmonie St. Michael’.
Andere tijdstippen:
• Molentje van Groenendaal, gehele dag te bezichtigen. Molenaar Guus Boers kan u alles over dit
landmark vertellen.
• Tuin Huis te Manpad, Herenweg 7, 10-15 uur, met ieder uur een rondleiding.
• Landgoed Berkenrode, Herenweg 131, enkel tijdens de rondleiding om 11 en 13 uur.
• Wandeling landschapspark Hageveld, 11 uur, maximaal 20 personen. Verzamelen bij de
achteringang van de school.
• RK Bavokerk, Herenweg 88, 10-17 uur, met om 10.30 en 11.30 uur, koormuziek en orgel.
• Doopsgezinde kerk, Postlaan 16, 11-16 uur, met orgelmuziek.
• Café de 1ste aanleg, Raadhuisstraat 103, 12-20 uur. Kees Heger laat u kennismaken met dit unieke
café.
• Bennebroek: Hervormde Kerk, Binnenweg 67, 13-17 uur. Dit rijksmonument is een ontwerp van
Pieter Post, gebouwd op initiatief van Adriaan Pauw jr., heer van Bennebroek.

>>>

Open in Heemstede op zondag 15 september:
• Waternetmuseum, Leidsevaartweg 73, 10.30-16.30 uur. Pompstation uit 1853 en het oudste
onderdeel van het eerste Nederlandse waterleidingcomplex.
• OLV Hemelvaartkerk, Valkenburgerplein, 12-16 uur. (Nog) geen monument, maar zou dat wel
moeten zijn. Oordeel zelf.
• RK Bavokerk, Herenweg 88, 12-17 uur, met orgelmuziek.
• Hartekamp, Herenweg 5, 11-15 uur, hoofdgebouw en directe omgeving.
• Kom in mijn tuin, Herenweg 16, 11-16 uur. Een bijzonder groen, natuur- en educatief project.
• De Meelfabriek, Glipperweg 94, 11-15 uur.
• Pomphuis HVHB, Watertoren 2, 11-15 uur, met de tentoonstelling ‘110 jaar Harmonie St.
Michael’.
***
Actuele informatie vindt u op de website van de HVHB: www.hv-hb.nl
Algemene site over de Open Monumentendag: www.openmonumentendag.nl

Van museum tot buitenplaats en via kerk en café ….

…. tot het meest open monument van Heemstede (Glipperweg 72)

Tot op de Open Monumentendagen
Ronald Huigen, voorzitter HVHB

