
Winkels Wilhelminaplein  
Van 26 november 2014 tot en met 15 april 

2015 verschenen in de Heemsteder wekelijks 

artikelen over (voormalige) winkels aan het 

Wilhelminaplein.  

 

Daarbij is er ook dankbaar gebruik gemaakt 

van reacties op onder andere de 

Facebookpagina’s ‘Nostalgisch Heemstede’ en ‘Je bent Heemstedenaar als…..’, maar ook via de 

Heemsteder. 

 

Alle artikelen uit de Heemsteder zijn in dit 

document samengebracht, zodat u alles nog 

eens op uw gemak kunt nalezen met 

aanvullingen van toenmalige of huidige 

winkeliers. Ook nemen we in dit document 

gegevens mee, die na 2015 bekend zijn 

geworden tot aan het schrijven van dit 

document in 2018. 
 

Er is gebruikgemaakt van foto’s uit het eigen archief van het HVHB, het Noord Hollands Archief (NHA) 

en diverse privécollecties. De vergelijkingsfoto’s van de situatie van nu (2014/2015) zijn gemaakt 

door Harry Opheikens. 

Diverse winkelpanden zijn nog als zodanig in gebruik, al dan niet verbouwd. Andere zijn volledig uit 

het straatbeeld verdwenen. Om alle winkels en hun geschiedenis in herinnering te houden is dit 

document samengesteld. Veel lees- en kijkplezier! 

 

Wilhelminaplein vanuit de lucht 
Het Wilhelminaplein heeft een hele lange historie met o.a. de Oude Kerk en de diverse oude panden, 

die vele bestemmingen hebben gehad. 

Voor we de winkeltjes gaan behandelen laten we eerst een fragment van een luchtfoto zien van het 

Wilhelminaplein uit de verzameling van Johan van Schie. De maker van deze foto is Eduard van 

Worp. Het is een foto uit het jaar 1980. De huisnummers van het Wilhelminaplein beginnen bij de 

twee panden recht tegenover de Oude Kerk (1 en 3), voordat de weg overgaat in de Voorweg. Bij 

Schagen begint Wilhelminaplein 2. 

 
 

 



Wilhelminaplein richting Camplaan 
We zitten nu wat lager bij de grond en hebben een beeld, dat veel gefotografeerd is en ook vele 

winkeltjes heeft gekend en anno 2018 nog steeds. 

 

Op de toenfoto , een foto uit de jaren 30 uit de collectie van de familie J.J. Hoeboer, ziet u de vier 

winkeltjes van Camplaan 1, 3, 5 en 7 op een rij. Links van Camplaan 1 Wilhelminaplein 17 en 19. Daar 

later natuurlijk meer over. Bijzonder is o.a. de vluchtheuvel van en naar de Camplaan. Ook de 

verkeerssituatie heeft vele veranderingen ondergaan en sinds 2018 is er weer nieuwe herindeling 

gemaakt. De nu foto van november 2014 laat dezelfde hoek zien, duidelijk herkenbaar aan de 

panden, maar er is veel verandert. 
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Wilhelminaplein 1 en 3 
Een tweetal huizen, die eigenlijk geen winkels geweest zijn, maar waar toch handel werd gedreven: 

Wilhelminaplein 1 en 3 tegenover de Oude Kerk. 

 

Nu hebben we niet echt oude foto’s gevonden van beide panden en voor de toenfoto hebben we 

gebruik gemaakt van een detail van de eerder geplaatste luchtfoto. Beide panden zien er erg statig 

uit (zie aan de linkerkant van de foto).  

Timmerman-aannemer Willem Adrianus van Amstel kocht in 1881 van mevrouw van Merlen-Vissers van 

Hazerswoude het perceel "tegenover de hervormde kerk". Hierop bouwde hij een woonhuis, annex 

timmermanswinkel en werkplaats. We hebben het dan over het Wilhelminaplein 1. 

Van het Wilhelminaplein 3 weten we dat melkinrichting Veldhuizen er gezeten heeft door een 

advertentie uit 1936 toen er ‘Aardbeien met slagroom’ aangeboden werden.  

Op de foto van nu (december 2014) beide panden in een heerlijk herfstzonnetje en niets herinnert 

meer aan de bedrijvigheid in deze panden. 

De familie Koetsier, bewoners van nr. 3 reageerde op het artikel met een juiste chronologische 

volgorde van nr. 3: “Nummer 3 is gebouwd door de aannemer Van Amstel in 1881 en had daarbij 

ruimte voor veel materiaalopslag (o.a. Hout). Huisnr. 1 bouwde hij als woonhuis. Verder heeft er een 

graanhandelaar gezeten met opslag voor granen. De familie Schoenmaker heeft er gewoond met o.a. 

een melkinrichting begin jaren 20. Freule v.d. Goes heeft er van 1928-1952 gewoond en na haar 

overlijden Grietje Mooy, die het huis uit erfenis kreeg voor de goede zorgen in de laatste jaren van de 

freule”. 

 

Wilhelminaplein 9 
Van de panden 5 tm 13, dat als 1 blok is gebouwd in de jaren 20 nemen we Wilhelminaplein 9. De 

overige nummers zijn geen winkel geweest. 

De toenfoto toont het pand in 1957, afkomstig van de huidige bewoonster Nicoline van der Tas-

Neeskens, die op de foto in de kinderwagen zit. Haar ouders hadden daar een Bloemenzaak, maar op 

deze foto zien we het pand in gebruik als showroom voor o.a. haarden. Roelf Lammerts, kachelsmid 

van beroep, had op Wilhelminaplein 9 een showroom tot aan het overlijden van dhr. Lammerts in 

1977. Rondom kerst moesten de kachels er uit voor de verkoop van kerststukken. Op het plein lagen 

de kerstbomen te koop. Het huidige bloemenstalletje op het Wilhelminaplein is ooit van de familie 

Neeskens geweest. 

In de jaren 20 zaten de dames Ter Haak er met hun manufacturen. Daarvoor had F. Groenewegen 

magazijn ‘Wilhelmina’. Eind jaren ‘20 tot eind 1940 was er de bloemenzaak van W. Wallenburg 

gevestigd. Daarna ongeveer drie jaar lang het Bloemenmagazijn J. Bosch. 

De nufoto van december 2014 laat het pand als woning zien. Als je thans voor het pand staat en heel 

goed kijkt zie je nog een lichte verkleuring van de nieuwere stenen waar toentertijd de winkeldeur 

heeft gezeten, maar nu een raam zit. 

 



 
Links Wilhelminaplein 3, de witte huizen zijn de numme4rs 3 tm 13, uit het Archief van de fa. Schagen.. 

 

 

 
De linkerfoto is uit 1957, de rechter uit 2014 



Wilhelminaplein 15 
Wilhelminaplein 15 heeft verschillende winkeliers gehuisvest. De toenfoto toont het pand in 1967 

(foto NHA), toen hier de manufacturen-zaak de Regt gehuisvest was. Al in 1930 komen we de naam 

“fa Gz. De Regt” tegen. Dit weten we a.d.h.v. advertenties uit de krantenviewer van het NHA. Verder 

hebben er diverse slijterijen in gezeten, zoals De Drankenier; Drankenhandel de Wit (vanaf 1980); 

“De Slijterij van Heemstede werd op 25 juli 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 

daarvoor zat Mitra Slijterij er in. De Slijterij Van Heemstede organiseerde meermalen een proeverij 

bij de Gallerie op het Wilhelminaplein. De nufoto is van 15 december 2014. 

Op 29 januari 2016, na een lange leegstand, opende nagelstudio “Emki” haar deuren op 

Wilhelminaplein 15. Onderstaande foto is van april 2017. 

 

 



Wilhelminaplein 17 
De tijd lijkt haast stil te hebben gestaan als we de toen- (eind jaren 20) en nufoto vergelijken van 

Wilhelminaplein 17. Ook dit pand heeft een lange winkelhistorie. De panden zijn begin jaren 20 van 

de vorige eeuw gebouwd. 

In HeerlijkHeden 104 (2000) maakten we kennis met dhr. Nan. Al in 1925 vestigde de heer J.P.J.M. 

Nan zijn drogisterij op het Wilhelminaplein met een huur van fl. 27,50. Het bijzondere van deze 

drogisterij was de naam; De Gedeh. Een vernoeming naar een berg op Java waar dhr. Nan zijn studie 

volgde. Zoon M.G. Nan nam in 1962 de zaak van zijn vader over en breidde het assortiment flink uit. 

Na 75 jaar werd de zaak gesloten ivm het bereiken van het pensioen. In 2000 is het pand verkocht 

aan Dr. Kniest. Voordat het een drogisterij werd zat er van 1924 t/m 1925 een pianozaak in.  

Op de nufoto van 26 december 2014 zien we een praktisch onveranderd pand, waarin sinds 2000 

huisarts L.H.M. Kniest praktijk had, al een tijdje verhuist naar ‘Huize Het Overbos’. Thans is het een 

woonhuis (2017). 

 

Wilhelminaplein 19 
Qua situatie lijken Wilhelminaplein 19 en 21 bij de Camplaan te horen, maar nee dus. De panden zijn 

gebouwd begin jaren 20 (bouwtekening uit 1923). In de jaren 30 za. Fa. Spek in het pand met  

wijnhuis ‘Valkenburg’. daarna heeft het pand een hele rijke bakkershistorie, waarvan Kniese voor de 

huidige generatie het meest bekend is, maar zij waren niet de eerste op dit adres en zelfs ook niet de 

laatste. De toenfoto komt uit de collectie van de familie Hoeboer, die er voor Kniese zat. De familie 

Hoeboer begon in 1932. C. Kniese sr. nam de zaak in 1960 over. C. Kniese jr. begon zelf in 1962 en 

nam de zaak in 1976 over van zijn vader. In HeerlijkHeden 118 (2003) wordt ruim aandacht besteed 

aan het 40-jarige jubileum van Kniese. In december 2009 nemen Cees en Lotty Kniese definitief 

afscheid en gaan met pensioen bij het 50-jarige bestaan van de zaak. Vanaf die tijd huurt “De echte 

bakker Buijs” het pand en zet het bedrijf voort.Sinds oktober 2014 zit De Haarlemse Bakker er in, 

nadat bakker Buijs noodgedwongen moest stoppen in hetzelfde jaar. Op de nufoto van december 

2014 van Harry Opheikens zien we het pand in zijn huidige hoedanigheid. De huidige voorzijde staat 

er al sinds 1980. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de collectie van de familie Hoeboer. 

 

 
29 december 2014 
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Wilhelminaplein 21 
Jan Hoeboer, de familie Muijser en Gustaaf Weber verschaften ons veel informatie over dit begin 

jaren 20 gebouwde pand. In tegenstelling tot nummer 19 heeft deze winkel een zeer variabel 

onderkomen geboden aan veel bedrijven. De toen foto komt uit de collectie van de familie Hoeboer 

en is een fragment van een foto uit 1930 waarop “De Vluchtheuvel” is te zien, de eerste winkel op 

Wilhelminaplein 21. N. Sleutel heeft hier ‘magazijn De Toko’ gehad. Na deze zaak kwam Frans Jansen 

er in als kruidenier (jaren 40 tot 1966). In 1969 wordt Wilhelminaplein 21 als bijkantoor van de 

Raiffeissenbank genoemd. De Rabobank zat er vanaf de jaren 80. In 1993 wordt de Rabobank nog 

steeds genoemd op Wilhelminaplein 21. Dhr. W. Muijser huurde eind ‘80 het hele pand, maar heeft 

het later gekocht en is nog steeds eigenaar en verhuurt het bedrijfsgedeelte. 

Na de Rabobank kwam Assist Promotions er in, een bedrijf dat zich specialiseerde in premium 

producten. Zij zaten er 5 jaar in voordat dhr. Muijser en zijn zoon Arjan in de 2005 de firma “Muijser 

Print Consultancy B.V” er startten.  

Gustav C. Weber B.V. (textiel agenturen) heeft vervolgens het pand voor twee jaar gehuurd alvorens 

“Slim Shape & Joy” de volgende huurder werd vanaf juli 2012. Begin 2014 verlieten zij het pand en 

stond het een tijdje leeg, waarna een fikse verbouwing plaats vond. Sinds augustus 2014 zat “Delta 

Planning” er in. Op de nufoto van 6 januari 2015 zien we het pand in zijn toenmalige hoedanigheid. 

Begin 2018 is het kapsalon “Hair en Beauty Palace” geworden. 

 

 1929 

  



 
Foto beeldbank NHA 1982 

 

 
Foto van 19 juli 2018 

 

De even kant - Wilhelminaplein 2 (Achterweg 38) 
Wilhelminaplein 2 (Achterweg 38) behoeft haast geen introductie. De stalhouderij werd omstreeks 

1750 naast het logement Het Wapen van Heemstede gebouwd. Op 4 september 1890 werd het 

gehuurd door Jacobus Cornelius van Schagen. Hij had veertien rijtuigen, waaronder een trouw- en 

begrafenisrijtuig, en verder stadsrijtuigen. Tot begin jaren dertig van de vorige eeuw heeft Van 

Schagen het vrachtvervoer voor de gemeente Heemstede verzorgd.  

Op 13 juni 1929 kwam de stalhouderij in bezit van Floris van Schagen. Uit die tijd is de toenfoto. De 

oorlog bracht crisis in het bedrijf doordat veel materiaal een andere ‘eigenaar’ kreeg.  



Begin 1950 werd de stalhouderij opgeheven. Het oude koetshuis uit 1750 werd onder architectuur 

van Cees Dam geschikt gemaakt voor de verkoop van auto’s. Uit de jaren 70 stamt het dealerschap 

met Peugeot en de directie bestond toen uit Leen Bader en Jaap van Schagen. Beide heren namen in 

2003 afscheid en besloten iets met de stalhouderij te doen. Het werd ingericht als museum, dat nog 

steeds, op afspraak, 

is te bewonderen. 

Cees Peper schreef 

in 1990 een boekje 

over het 100 jarige 

bestaan van het 

bedrijf. In 

HeerlijkHeden 

1990-1 verscheen 

eveneens een 

artikel. 

De nufoto van 14 

januari 2015 toont 

een beetje ”chaos” 

door de flinke 

werkzaamheden 

aan het pand naast 

het museum. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HeerlijkHeden 1990-1 Schagen 

 

Wilhelminaplein 4-6 
Vanaf 1616 was Johan van Asch schout en secretaris van 

Heemstede. Hij woonde in het pand dat bekend werd als 

Schoutenhuis of Regthuis aan het Kerkplein (sinds 1898 

Wilhelminaplein). Na zijn overlijden in 1643 begon zijn 

weduwe op deze plaats een herberg met de naam ‘Het 

Wapen van Heemstede’. Van 1707 tm 1711 hadden vijf 

heren het pand in 

eigendom. Daarna zijn er 

maar liefst 23 eigenaren 

en/of uitbaters geweest. 

Daarmee veranderede ook 

vaak de indeling van het 

pand, o.a. ten kostte van 

een schouw en glas in lood 

ramen. Ook de buitenzijde 

veranderde regelmatig van 

Winnaar 

erfgoedprijs 2017 

Stadsherstel Amsterdam 

wint Erfgoedprijs voor 

Wapen van Heemstede 

Tijdens de Voorjaars-

bijeenkomst van de 

Historische Vereniging 

Heemstede-Bennebroek 

werd de winnaar 

bekendgemaakt van de 

Burgemeester David Eliza 

van Lennep Erfgoedprijs 

2017. Deze prijs wordt 

jaarlijks toegekend voor 

behoud en versterking van 

cultureel erfgoed in 

Heemstede en Bennebroek. 

Meer informatie over de prijs 

op www.hv-hb.nl 

Juryvoorzitter Olga van der 

Klooster: “We zien hier een 

voorbeeldige restauratie van 

een voor Heemstede zeer 

belangrijk monument. Met 

herbestemming als 

uitgangspunt en uitgevoerd 

met veel kennis van het 

monument en met veel 

respect voor de historische 

kenmerken. Enige minpunt 

van dit succesvolle project is 

wellicht dat al het moois 

binnen en aan de achterzijde 

voor het publiek onzichtbaar 

is en dat het monument 

geen openbare functie meer 

heeft.” 

 

 

 



aanzicht. Begin jaren 1900 werd ‘t Wapen van Heemstede zelfs een bondshotel van de ANWB.  In 

1991 verdween de naam ‘Wapen van Heemstede’ en kwam in het pand het Chinees restaurant 

Pandahof. Het perceel is bij een huizenveiling op 18 juni 2007 door een investeerder gekocht. 

Sindsdien staat het leeg. Na enkele jaren van verpaupering is het dubbelpand in 2013 aangekocht 

door Stadsherstel Amsterdam met de bedoeling het pand te verbouwen tot een aantal 

appartementen. Het aanzicht wordt in oude luister hersteld. 

De nufoto van 21 januari 2015 geeft een beeld van de status op dat moment. Het oogt niet fraai, 

maar het positieve is dat er, na de lange leegstand, weer iets fraais van gemaakt gaat worden. Eind 

2014 is men begonnen met het herstellen van het oude pand. In HeerlijkHeden 152 (voorjaar 2012, 

p. 27-35 staat een heel artikel over het pand. 

 

 

 
Foto 6 januari 2015 (Harry Opheikens) 



 
Winnaar erfgoedprijs 2017 (foto Theo Out). 

 

Wilhelminaplein 10 
Wilhelminaplein 8 is geen winkel geweest, nummer 10 echter wel al zou je dat niet als zodanig 

herkennen. Met dank aan Jaap van Schagen voor meer informatie. 

 
Foto van 1977 uit het Noord Hollands Archief 

 

De toenfoto is van 1977 en toen was het al geen winkel meer. Gek genoeg hebben we geen beelden 

van een vroegere datum in tegenstelling tot Het Wapen van Heemstede. 

“Hempie” van Hout was de eerste winkelier met een drogisterij. Ook verkocht hij o.a. ansichtkaarten 

en religieuze artikelen. We hebben het dan over een periode van voor de oorlog. Hempie was niet de 



eerste eigenaar. Er bestaat o.a. een koopakte van 22 augustus 1917 waarin wordt vermeld dat Daniel 

Frederik de Wilde Wilhelminaplein 10 kocht, incl. een schuur en erf. De familie Jansen hebben er ook 

gewoond, die later de winkel begonnen op het Wilhelminaplein 21. 

De ‘Fa. Jan van Wirdum & Zoon’ begon in de jaren 30 een zaak in zaden- en visartikelen. De zoon van 

Jan van Wirdum, Piet, nam de winkel op 6 juni 1961 over en verkocht o.a. hengelsportartikelen, 

dierenbenodigdheden, kunstmeststoffen en aanverwante artikelen. 

 

Op 1 februari 1978 kwam het woon-winkelhuis van Piet van Wirdum met de nodige gronden vrij voor 

verkoop en werd het verkocht aan Leen Bader om de ruimte toe te voegen aan de reeds bestaande 

bedrijfsruimte van Van Schagen. Het huis zelf is sindsdien woonruimte. 

 

De nufoto van 24 januari 2015 laat weinig verschil zien met de foto van toen. Leuk detail is de 

ingemetselde steen aan de voorkant van het huis, die ons herinnert dat op die plek in het begin van 

de 19e eeuw de toegang tot de Hoflaan, de oprijlaan van "het Slot" was.  

 

In HeerlijkHeden 175 (februari 2018) staat een artikel over de geschiedenis van prentbriefkaarten, 

waarin Herman van Hout een rol heeft gespeeld. 

 

24 januari 2015 



  
Fragment uit een ansichtkaart uit de verzameling van Vincent Martin met de winkel. 

 

 
 



Wilhelminaplein 12 
Dit pand is een Gemeentemonument met een rijke bedrijfshistorie met dank aan Jaap van Schagen 

en Jaap van Kuijk, de zoon van Sientje voor meer informatie. 

 

Van 1657 tot 1810 was het de herberg ‘Het Dubbeld Ancker’. Er heeft nog een roggebroodfabriek 

gezeten voor het een bakkerij werd. Tijdens de bakkerijperiode (1810-1920) zijn er verschillende 

verbouwingen geweest. In 1869 werd de gevel veranderd in een lijstgevel en in 1906 kwam er een 

paardenstal, wagenbergplaats en bakkerij achter het huis. Later kwam er een winkelpui en nog later 

in 1947 een etalage.  

 

Een kleine chronologische volgorde van de gebruikers van het pand: 

1810-1920 4 generaties bakkersfamilie Tibboel; Na de familie Tibboel kwam bakker G. v.d. Heyden 

hier brood bakken totdat hij begin jaren 30 naar Camplaan 22 verhuisde. In de jaren 1931/1932 had 

N. Sleutel hier het magazijn ‘Toko’ voor o.a. zand, zeep en soda; daarna kwam Bakkerij H Jansen 

volgens een advertentie uit 1933. Een nota uit 1942 leert ons dat Huis- haard- en kachelsmid M 

Kooren in het pand heeft gezeten; een advertentie van 1948 heeft het ‘Heemsteeds Kleding Bedrijf 

Alberts en Wools’ hier zaken gedaan. In de jaren 50 heeft er in het pand een handelsonderneming in 

kunststoffen gezeten: F.L.B. 

 

Sientje van Noord zat er van 1960 tot 1980. Daarvoor zat ze op de Meerweg. Samen met haar zoon 

Jaap van Kuijk zette ze vanaf 1980 een galerie voort met kunst, antiek en meubels. In 2002 kwam 

AmstelArt in het pand. Jaap van Kuijk woont nog steeds in het achterste gedeelte dat vroeger de 

roggebroodfabriek van Eshuis is geweest. 

In HeerlijkHeden 194 een heel artikel over de bakkersfamilie Tibboel. 

 

 Foto van 1977 uit het Noord Hollands Archief       

 24 maart 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sientje aan de Meerweg, foto uit de verzameling van 

Jan van Kuijk 



Wilhelminaplein 14 
Een beetje lastig huisnummer, want het toenmalige pand op nummer 14 is al een tijd geleden 

vervangen door eerst het pand van Okkel Moeke (nummer 14/16) en daarna door een 

woon/winkelpand met de nummers 14 tm 22. Jaap van Schagen voorzag ons weer van informatie. 

 

Het is niet helemaal duidelijk wanneer het pand er is neergezet, maar de eerste uitbater A. Hoes zat 

er al in 1909, aldus een advertentie. Ook in 1912 zat dhr. Hoes er nog. Zijn opvolger was H.J. van 

Tricht, die in een krantenadvertentie van 20 december 1920 zijn “clientèle een gelukkig nieuwjaar 

wenscht”. Dhr. P. van Zijl, heropende “zijn Wapen” op 19 oktober 1921 na een verbouwing. Eind 

jaren 20 bediende J.J. van Slooten de tap. Als rode draad loopt door het geheel een biljartcompetitie, 

georganiseerd vanuit de lokale biljartclub. Op 15 juni 1931 neemt Jac. Vester het Wapen over van J.J. 

van Slooten. Vreemd is dat er in een advertentie van oktober 1935 gesproken wordt over een Café 

Langeveld op het Wilhelminaplein, op zoek naar leden voor de Biljartclub. 

De toenfoto (van de familie Teeuwen) dateert uit de jaren 50 als het café “Wapen van 

Haarlemmermeer” ook wel “café ’t Pleintje” genoemd wordt. Voor 1950 werd het café beheerd door 

de familie Schabbing. Vanaf 1950 tot 1958 werd het café beheerd door de familie Teeuwen. Daarna 

was de beheerder Mathijs Vrolijk. In de jaren 60 werd het cafépand weliswaar niet gesloopt, maar 

maakte wel plaats voor nieuwbouw. De nufoto is van 15 maart 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
foto uit het Noord Hollands Archief en is van 1910 

 

Wilhelminaplein 14-22 
Grappig als je denkt dat het pand met het “Wapen van Haarlemmermeer” (Wilhelminaplein 14-16) is 

afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw met als adres Wilhelminaplein 14-16-18, het 

winkel/garagebedrijf van Okkel Moeke, Het pand is echter ingrijpend verbouwd. 

 

Vanuit het HV-HB, Facebook, NHA en van de huidige winkeliers komt dit keer onze informatie.  

In een advertentie van 30 mei 1959 lezen we dat Okkel Moeke op Wilhelminaplein 16 zat, naast het 

café. De prachtige kleurenfoto van het NHA is van 1960 met de nieuwe zaak van Okkel Moeke, dus 

een te korte tijd om een oud gebouw te vervangen door nieuwbouw. De verbouwing was echter 

behoorlijk ingrijpend. Als eerste eigenaar kent iedereen oud motorcoureur Okkel Moeke.  

 

  

Joop Teeuwen, foto’s uit archief fam. Teeuwen    



Voordat Lampenzaak Chericoni er in kwam zat motorzaak West er nog in, maar wel heel kort. In 1994 

heeft Jeroen van ’t Hof het pand gekocht en na een flinke opknapbeurt in 1995 is hij in 1996 op 

nummer 14 begonnen met een Antiekwinkel. Toen het in de Antiekbusiness wat minder werd heeft 

nummer 14 een half jaartje leeg gestaan en sinds vier jaar zit SportXpert er in. Op nummer 20 ging 

Van ’t Hof (eveneens vier jaar geleden) verder als restaurateur en meubelstoffeerder. Op nummer 16 

en 18 zitten (op de eerste etage) appartementen. Voorheen zat hier de ingang van de garage van 

Okkel Moeke.  

 

Nummer 22 kent sinds 1996 verschillende verhuurders. Op chronologische volgorde zijn dat:  

Peter Groenland met klankborden en etherische oliën (vanaf 1996); ‘De Hutkoffer’ met Antiek en 

Curiosa; Danielle’s Bloemenshop (2006-2007); Kadowinkel ‘Hebben en Houden’ vanaf 22 april 2007. 

Heel even was het een computerzaakje (slechts een half jaartje), daarna zat een aantal jaren “Bart 

Hoes Groen Architektuur” er in tot de zomer van 2013. Vanaf die tijd zit Goudsmid Atelier NW er in. 

Tussendoor is in 2002 de gevel nog aangepast. In 2016 is Atelier NW verhuist naar nr. 18, waar eerst 

SportXpert zat. Op nummer 18 is toen Kledingreparatiezaak Wilhelmina gekomen. 

De nufoto van 30 maart 2015 laat het huidige beeld zien op dezelfde locatie als dat van 1960 in een 

andere vormgeving, met de nummers 14 – 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
Foto uit 1994 

 

Wilhelminaplein 16 
Wilhelminaplein 16, in sommige advertenties ook wel aangeduid met 16a. De toenfoto is van het 

NHA en stamt uit 1910. Het is de linkerzijde van het pand waar ook het Wapen van Haarlemmermeer 

zat, We zien het woongedeelte met links daarvan het winkelgedeelte. Op de foto is het de “Eerste 

Heemsteedsche Handelsdrukkerij” van dhr. Chr. Niessink. Dhr. A. Boogaard opende op 6 december 

1923 de “Eerste Heemsteedsche Paarden- en Varkensvleeschhouwerij” op Wilhelminaplein16. Het 

bijzondere is dat er een nota is uit 1932 van de drukkerij met de werkplaats op Wilhelminaplein 16a. 

In de jaren 30 komen we advertenties tegen van slagerij P. Gort, zowel op Wilhelminaplein 16 als 

16a. Vanaf 1936 beoefende J.L. Hogenboom het slagersvak. Op 21 oktober 1937 is er een advertentie 

  



van de “IJmuider Vischhandel” (Jongejan) op 16a. Hierna is het wat onduidelijk wat voor winkel er 

heeft gezeten, totdat begin 50 de bekende winkel van Okke Moeke verschijnt met o.a. de verkoop 

van brommers en motoren. Vanaf 1960 staat het nieuwe pand er van Okke Moeke. De nufoto 15 

maart 2015 laat het huidige beeld zien op dezelfde locatie als die van 1910. 

 

 
Uit het archief van dhr. van Schagen 

 



 
NHA Krantenviewer, advertentie uit De Eerste Heemsteedsche Courant van 16 november 1934 

 

 
Foto uit het archief van de fam. Van Schagen, december 1982 

 

 

 



Wilhelminaplein Slot 
Met een fraaie foto uit het archief van het HV-HB uit 1960 met daarop een rustig Wilhelminaplein 

met nog de Wilhelminaboom en een heel andere pleinindeling, eindigen we de serie 

Wilhelminaplein. 

In het straatnamenboek van Heemstede kunnen we het volgende lezen: ‘Op 23 september 1898 

werd de naam Kerkplein gewijzigd in Wilhelminaplein ter herinnering aan de inhuldiging van H.M. 

Koningin Wilhelmina. Er werd toen een linde op het plein gepland. Het plein vormde in vroeger tijden 

de kom van het dorp en heeft namen gehad als Kerkbuurt, Plein, Dorpsplein, Kerkplein en nu 

Wilhelminaplein. Op 3 maart 1942 moest, op last van de bezetter, de naam weer verandert worden 

in Kerkplein, maar op 16 mei 1945 werd dat weer Wilhelminaplein. 

Het plein heeft vele gezichten gekend en diverse festiviteiten hebben hier plaats gevonden. Veel 

mensen herinneren zich o.a. de kermis, maar ook veel muziekevenementen. 

Hoe anders is het beeld op 7 april 2015 op de nu-foto. De verbouwingen zijn nog druk aan de gang; 

een andere pleinindeling en meer auto’s. Ook de Wilhelminaboom is, na een keer verplaatst te zijn, 

alweer lang uit het sfeerbeeld verdwenen. 

 1960 

 2015 



Veranderingen Wilhelminaplein maart 2018 
Sinds het schrijven van de artikelen over het Wilhelminaplein in 2014-2015 is er alweer veel 

verandert op het plein. Naast het restaureren van het Wapen is ook het plein flink onderhanden 

genomen, waar de meningen redelijk verdeeld over waren. 

Hierbij nog even wat foto’s hoe het was met foto’s van nu (19 juli 2018). 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
1982 Verzameling Johan van Schie 

 

 
19 Juli 2018 
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19 Juli 208 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Harry Opheikens 


