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4 november 2021: Najaarsbijeenkomst HVHB
Voor het eerst sinds november 2019 kunnen we weer een bijeenkomst organiseren. Dat
wordt onze Najaarsbijeenkomst op donderdag 4 november 2021 in Het Trefpunt,
Akonietenplein 1 in Bennebroek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is
de kerk open en bent u welkom voor koffie of thee.
Het programma is als volgt:
Opening door interim-voorzitter Peter van Wingerden.
Terugblik en preview Jaarprogramma 2022
Peter van Wingerden blikt terug op het Corona-tijdperk, en geeft een indruk van de
plannen van de HVHB voor het jubileumjaar 2022.
Presentatie Beleidsplan 2022-2025
Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende vier jaar. De
hoofdlijnen van dit concept worden aan u gepresenteerd. U kunt nu een eerste reactie
geven, vragen stellen en suggesties doen. De volledige versie staat op onze website.
Verenigingsaangelegenheden
1. Herbenoeming bestuurslid: van onze secretaris Willem Jan Wiebosch is de
benoemingstermijn van 4 jaar verstreken. Hij is beschikbaar voor een tweede
bestuurstermijn en het bestuur draagt hem voor een herbenoeming voor.
2. Benoeming nieuwe bestuursleden. Het bestuur draagt 2 kandidaten voor benoeming
in het bestuur voor. Dat zijn: Wim Gohres en Tonny Klink. Wim is de beoogde nieuwe
voorzitter van onze vereniging. Tonny is al enige tijd actief binnen de commissie
Karakterbehoud. Elders in deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.
3) Vaststelling begroting voor het boekjaar 2022; deze is ook op onze website te vinden.
Actuele lezing
Mehmet Tütüncü en Hans Krol verzorgen een lezing over hun recente boek ‘Een
panorama van Constantinopel in het huis te Heemstede’.
Informeel gedeelte
Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een
drankje en een hapje. Daar zullen ook het boek van Mehmet Tütüncü en Hans Krol, en
boeken die door onze vereniging zijn uitgegeven te koop zijn.
Omdat we elkaar zo lang niet hebben kunnen treffen nodigen we u uitdrukkelijk uit voor
deze bijeenkomst. We hopen op een grote opkomst, zoals we die in het pre-Corona
tijdperk ook altijd hadden.
Aanmelden is niet nodig, en zowel leden als niet-leden zijn welkom. We volgen de
Coronaregels: van iedereen die binnenkomt wordt de QR code getoetst. Of op de
telefoon of via een geprint exemplaar. (Mogelijk wijzigen deze regels nog per 1
november).
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Even voorstellen: Wim Gohres
Wim Gohres (1956) is geboren en getogen in
Heemstede. Na de Dreefschool, het Christelijk
Atheneum en het ECL te Haarlem ging hij in
1974 studeren en later wonen in Leiden.
Daarna was hij werkzaam als adjunctinspecteur bij de Belastingdienst en vervolgens
als belastingadviseur, de laatste 25 jaar bij
PwC. Hij was 9 jaar bestuurslid van de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en
gedurende 4 jaar bestuurslid van de CFE Tax
Advisers Europe, de internationale
koepelvereniging van Europese verenigingen
van belastingadviseurs. Sinds 1988 zijn hij en
zijn echtgenote weer woonachtig te Heemstede.
Hij is getrouwd en heeft twee volwassen
kinderen. Zijn hobby's zijn geschiedenis,
architectuur, Engeland, een beetje golf en een
Jaguar MK2 uit 1963.

Even voorstellen: Tonny Klink
Geboren en getogen ben ik, Tonny Klink, in het
zuiden van Friesland.
Na mijn middelbare school heb ik aan de HTS
werktuigbouwkunde en daarna aan de TH
bedrijfskunde gestudeerd.
In verschillende branches heb ik gewerkt als
directeur. De laatste 30 jaar had ik een eigen
bedrijf dat gericht was op het automatiseren van
productieprocessen in de
voedingsmiddelenindustrie zoals koekjes-,
snacks- en broodlijnen.
Ongeveer een jaar geleden zijn mijn vrouw en ik
verhuisd van Bergen naar Bennebroek.
Hierdoor wonen wij dichter bij onze 4 dochters
en 10 kleinkinderen.
Naast sporten als tennis, mountainbiken en golf
ben ik geïnteresseerd in de geschiedenis van
mijn omgeving en in het bijzonder in de
monumentale gebouwen.
Sinds begin dit jaar ben ik energiecoach voor de
gemeente Bloemendaal.

HeerlijkHeden 190
Kijkt u er ook zo naar uit: de nieuwe
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HeerlijkHeden!!
Eind van deze maand verschijnt HeerlijkHeden
190 en wederom heeft de redactie een
geweldig tijdschrift samengesteld. Zo is er een
mooi verhaal met prachtige foto's over de
wielerbaan in Heemstede, maar ook een
oorlogsherinnering over Jan Leuven. Zijn naam
is een van de 53 namen op het
oorlogsmonument van Mari Andriessen aan de
Vrijheidsdreef. Kent u de "Roode Hel"?
HeerlijkHeden vertelt u een interessante
geschiedenis daarover. De ‘Venus van
Heemstede’ (naast het Raadhuis) verkeert
helaas in vrij slechte staat en verdient een
zorgvuldige restauratie. Verder leest u over de
Zusters van de Voorzienigheid van Bosbeek,
het scheve huis Raadhuisplein 3 dat rechtgezet
werd en over varend cultureel erfgoed.
HeerlijkHeden staat weer vol met mooi
beeldmateriaal, dus wenst de HVHB u heel veel
lees- en kijkplezier.

De Nieuwe Blauwe Tram
Stichting De Nieuwe Blauwe
Tram reconstrueert in het NZHmuseum in de Waarderpolder het
tweelingtramstel A619/A620, het
laatst gebouwde tramstel van de
Noord-Zuid-Hollandsche
Tramwegmaatschappij (NZH) uit
1932. Dit type tram heeft in de
jaren 30 ook op de Bollenlijn door
Heemstede en Bennebroek
gereden. In 1935 werd in
Heemstede een Flora gehouden
en de meeste bezoekers werden
toen per tram vervoerd.
De Stichting heeft recent een
nieuw boekje uitgebracht:
Stadtrams in en om Haarlem.
Hierin wordt ook aandacht
besteed aan het trambedrijf in
Heemstede. Zo valt te lezen dat
op 2 maart 1944 de tram A312
op de Bronsteeweg in botsing
kwam met de auto van NSB-leider Anton Mussert.
Dit interessante boekje is o.a. bij boekhandel Blokker te koop.
Zie ook de website www.denieuweblauwetram.nl

Puzzelstukje september
https://historische-vereniging-heemstede-bennebroek.email-provider.nl/web/ze97jo4ctl/lvabivfdhc/w5nzs1162b/qvz5udnvmz
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Van een aantal mensen kregen
we bericht over het zoekplaatje
van september. Van Maria
Bruseker kregen we bericht dat
het gaat om het afgebroken
huisje op de hoek van de
Glipperweg en de Patrijzenlaan.
Ze schrijft ‘Er achter lag de
werkplaats van v.d. Veldt
Timmertechnieken. Zij zijn
verhuisd naar de Cruquius’. Chiel
van der Wal schrijft: 'Helaas het
pas gesloopte pand Glipperweg
72'. De zijgevel moet vast
herkenbaar zijn.
Wij zijn blij dat we nu ook van
deze foto iets meer afweten!
Dank aan mevrouw Bruseker en meneer Van der Wal, maar ook aan de andere inzenders.

Puzzelstukje oktober
Het archief van de Historische
Vereniging bevat vele schatten uit de
historie van Heemstede en
Bennebroek. Foto's, filmmateriaal,
boeken, tijdschriften, brochures,
(bouw)tekeningen, reclamemateriaal,
wand- en adresbordjes, u kunt het zo
gek niet bedenken.
Gelukkig weten we van de meeste
zaken wat ze voorstellen en waar ze
vandaan komen. Maar er zijn ook
enkele puzzelstukjes. En daar hebben
we uw hulp bij nodig. Weet u
bijvoorbeeld meer over deze foto (rechts)? Waar is dit? Wat is het verhaal achter de foto? We
zien uw reactie graag tegemoet in een e-mail aan Communicatie HVHB.

Oproep voor de tentoonstelling Heemstede &
Bennebroek 1947-2022
De tentoonstellingscommissie flink op zoek naar (beeld)materiaal over afgelopen
75 jaar Heemstede en Bennebroek.
Een film van een buurtfeest of foto’s van de gerenoveerde buurt, een herrinneringsbordje
van een bijzondere gebeurtenis of de eerste prijs van een belangrijke sportwedstrijd. Het
gaat ons om de ‘gewone dingen’ en herinneringen aan voorbije jaren, die iets vertellen
over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek van 1947 tot nu.
Heeft u een mooie toevoeging (in bruikleen) voor de tentoonstelling?
Neem contact op met Ruud Bannink:
historischecommissie@hvhb.nl
06-24386727
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Gouden Terebinth: grafkapel van de familie Van
Vollenhoven
De grafkapel familie Van Vollenhoven is in de
winter van 2020/2021 gerestaureerd en was
voor het eerst weer te bezichtigen tijdens de
Open Monumentendagen 2021. In de tweede
helft van november worden de grafkisten
gerestaureert. Het hele proces is onder leiding
van Marc de Bruin vastgelegd en dat is niet
zomaar...
De gemeente Heemstede en de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek hebben de
restauratie van de grafkapel en de grafkisten
van de familie Van Vollenhoven ingediend voor
de verkiezing van de Gouden Terebinth als een voorbeeld van samenwerking tussen een
gemeente en een lokale erfgoedvereniging bij restauratie van funerair erfgoed.
Ook kunnen we met trots melden dat ASR Foundation 500 euro heeft toegekend voor het
restauratieproces.
Gouden Terebinth
Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van funerair erfgoed in
Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten
staat daarbij voorop. Tweejaarlijks is er de verkiezing van de Gouden Terebinth. Deze prijs is
ingesteld om het belang van begraafplaatsen en kerkhoven als funerair erfgoed onder de
aandacht te brengen én om organisaties en/of privépersonen die zich bijzonder inzetten voor
ons funerair erfgoed, in het zonnetje te zetten.
Het proces (met o.a. foto's van Theo Out, Marc de Bruijn en Gerard van Schie) en het
indieningsdocument voor de verkiezing van de Gouden Terebinth is terug te vinden op de
website. Klik op de button hieronder!

Bekijk het proces & de inzending

Vrijwilliger gespot: Harry Opheikens
Kennismaken met onze
vrijwilligers
Onze vereniging kan niet zonder de inzet van
vele vrijwilligers, maar wie zijn zij en wat doen ze
allemaal? In deze nieuwsbrief maakt u kennis
met Harry Opheikens. Veel mensen kennen hem
van naam, maar niet als persoon. Begin 1993
met toenmalige vriendin Iris van Zandvoort
verhuist naar Heemstede. Hij heeft 28 jaar als
ordermanager in diverse drukkerijen gewerkt,
maar, na vele reorganisaties stond hij als 50
plusser 2010 op straat. Na simpele baantjes nu
4 jaar werkzaam in het magazijn van Optitrade
(Friederichs op de Nijverheidsweg) Nog 3,5 jaar
tot aan zijn pensioen. In zijn werkeloze periode
is er bij het vrijwilligerswerk/hobby’s dat hij al
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deed steeds meer bijgekomen en als je dan
weer werk hebt is het flink plannen.
Sinds 1989 is Harry redactielid van de Klink, het
kwartaalblad van Genootschap Oud Zandvoort.
Daarnaast schrijft hij ook artikelen. Sinds 2007
loopt Harry al rond bij RCH, in eerste instantie
als coach van zijn zoons, maar door verslagen
schrijven en fotograferen werd hij al snel
webmaster, RCH huisfotograaf, jeugdbestuurslid
en archivaris. Daarnaast schrijft Harry de meeste
artikelen over RCH voor de Heemsteder.
En wat doe je voor de HVHB?
Marc de Bruijn kende Harry van de basisschool
waar beide kinderen op school zaten en, doordat
er net een nieuwe website was ontwikkeld, werd
Harry gevraagd om webmaster te worden en dat
was in 2012. Het was best wel een puzzel
gezien de in HTML geschreven website, maar
alles kun je leren.
In 2012/2013 verschenen er wekelijks artikelen
in de Heemsteder over o.a. verborgen
monumenten, maar ook over het 100 jarig
bestaan van het Groenendaalse Bos. Die artikelen waren een keer klaar en hoe verder. Harry
stelde voor om de geschiedenis van de winkelpanden uit te gaan zoeken samen met een foto
van vroeger en te combineren met een foto van nu. In januari 2014 verscheen het eerste artikel
over een winkel de Indische Buurt en, anno 2021, verschijnt zijn 400ste wekelijkse stukje en
wordt er ook goed op gereageerd met foto’s en informatie.
Samen met Theo Out hebben we dus nog een fotograaf binnen de HVHB
Fotografie is inderdaad één van Harry’s vele hobby’s. De meeste evenementen/wedstrijden bij
RCH fotografeert Harry, natuurlijk de nufoto’s bij de krantenartikelen In de Heemsteder, maar
ook, sinds (eind 2015) hij in de Havenstraat woont, heeft Harry het sloopproces en de bouw van
de Havendreefwijk vastgelegd en ook de metamorfose van de haven laat hij wekelijks zien op
de facebookpagina “Je bent een Heemstedenaar als…..”.
Nog tips?
Word ook vrijwilliger en wat is leuker om dan één van je hobby’s daarin te combineren.
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Fotowedstrijd
We helpen u nog even herinneren aan de fotowedstrijd. 1 februari 2021 was de
startdatum, 1 februari 2022 is de einddatum. Een jaar lang heeft u de gelegenheid foto’s
te maken in het kader van het 75 jarig bestaan van uw historische vereniging. Op deze
manier kunt u alle jaargetijden in uw thema verwerken.
De fotowedstrijd heeft als doel om u als (amateur)fotograaf naar Heemstede en/of
Bennebroek te laten kijken als ‘bewaarder’ van wat u mooi, interessant of belangrijk vindt
en wat behouden moet blijven. Welke gebouwen moeten er over dertig, veertig of vijftig
jaar nog steeds zijn? Hoe moet Heemstede en Bennebroek er over enkele tientallen jaren
uitzien? Welke natuur moet behouden blijven of juist verder ontwikkeld worden? Welke
sociale, sportieve, culturele activiteiten zijn het behouden of verder ontwikkelen waard?
Er zijn twee leeftijdscategorieën: jongeren tot 18 jaar en volwassenen. Deelname aan de
wedstrijd is gratis. Op onze website kunt u de wedstrijdreglementen lezen en
downloaden. Veel succes!

Download het wedstrijdregelement

Contact

Lid worden

Communicatie HVHB

Klik hier

Website

Facebook

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of worden overgenomen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek.

Deze e-mail is verstuurd aan marlijndevries@hotmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
communicatie@hvhb.nl toe aan uw adresboek.
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