Henen

Een restauratie om trots op te zijn
Op 1 juli 2019 heeft de eindoplevering plaats gevonden van de restauratie van de noordgevel.
Een lange voorbereidingstijd van bijna 2 jaar en een
uitvoeringsperiode van ca. 8 maanden heeft
geresulteerd in een prachtige entree van het
centrum van Beek.
De start van de gehele renovatie van onze buurman
Hennekenshof begon eigenlijk al in 2013, toen de
oudepro
gebouwen van de voormalige destilleerderij
annex winkel en in de
beginjaren 60 zelfs
noodkerk van de
nieuwe Onze-LieveVrouwenparochie,
werden gesloopt.
Daarna volgden
jaren van stilstand,
planwijzigingen en
verloedering van het braakliggend terrein.
Onooglijke reclame-uitingen van de gemeente
moesten die situatie verbloemen.
Ook het Elsmuseum ondervond daar de nodige
hinder van.
Toen er medio
2016 eindelijk
groen licht kwam
voor de realisatie
van appartementen in
de voormalige
sigarenfabriek
van Hennekens
was voor de Stichting Elsmuseum het momentum
aangebroken om mogelijk mee te kunnen liften met
de werkzaamheden van aannemer BAS Bouw.
Tekeningen, planningen, financieringen,
subsidieaanvragen, besprekingen met gemeente,

monumentenzorg, aannemer en medesubsidienten werden samengevat in een pagina’s
dik bidbook dat in december 2017 werd
aangeboden aan de Provincie en het College van
B&W van Beek.
Na definitieve toezeggingen van de benodigde
financiële middelen en een behoorlijke eigen
bijdrage uit onze reserves werd op 29 november
2018 door onze burgemeester mw. Christine van
Basten Bodin samen met gedeputeerde dhr.
Hubert Mackus het officiële startsein gegeven
middels de onthulling van het projectbord.

Met de voltooiing van de restauratie, de realisatie
van Hennekenshof en de aanleg van het parkje zijn
wij als Stichting Elsmuseum Beek trots op het
bereikte resultaat. Het Elsmuseum geeft mede de
entree van Beek een prachtige smoel.

Wij danken iedereen die hier zijn bijdrage aan
heeft geleverd.
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