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Voorwoord
Het is weer (bijna) voorbij, die mooie zomer. Hopelijk heb 
je ervan kunnen genieten! Terwijl de hittegolven je om de 
oren vlogen, was HIK overal in Heemstede te vinden. Met 
name in onze winkelstraten: de Jan van Goyenstraat en 
Raadhuisstraat&Binnenweg. Je kunt wel zeggen dat dit 
een extra dikke editie is geworden, waarin het gros van de 
winkeliers hun verhaal doet. Hierdoor besef ik weer even 
hoe groot en gevarieerd het aanbod in Heemstede is!

Op de cover staat deze keer René Watzema. Hij vertelt over 
zijn online succes, maar ook over zijn toekomstplannen. 
Theater, talkshows, All You Need Is Love… Aan ambities 
heeft René in ieder geval geen gebrek! En wat zijn link met 
Heemstede is? Dat lees je op pagina 4.

Wat er nog meer in deze HIK te lezen valt, is het indruk
wekkende verhaal van Ghais en Tanya Almalas. Dit Oekraïense 
stel kon na hun vakantie niet meer huiswaarts keren door 
de uitgebroken oorlog. Boutiquehotel Staats in Haarlem 
bood hen een verblijfplaats aan en sindsdien bouwen zij 
een nieuw leven op in Nederland. 

Er staan nog veel meer boeiende verhalen in deze editie, 
dus ik zou zeggen: geniet ervan!

Robbert-Jan Driessen

WWW.RESIDENCE-BOSEILANDEN.NL INFORMATIE BROCKHOFF NIEUWBOUW, AMSTELVEEN 
NIEUWBOUW@BROCKHOFF.NL, TEL. 020 - 543 73 75

MY CASTLE 
MY HOME 16 VILLA-APPARTEMENTEN

Welkom in Residence Boseilanden. Een authentiek gebouw dat vroeger  
tijden verbindt met het wooncomfort van nu. Een nieuw te bouwen residence 
in alle opzichten, bijzonder in elk detail en omgeven door groen. Gelegen in het 
mooie groen- en recreatiegebied aan de westflank van de Haarlemmermeer, 
op fietsafstand van Bloemendaal, Heemstede, duinen en strand.

- Woonoppervlaktes van circa 180 tot 253 m2

- Privé terrassen met uitstekende zonoriëntatie
- Gemeenschappelijke kasteeltuin van ca. 5.000 m2

- 2 privé parkeerplaatsen en eigen berging onder het gebouw
- Koopsommen van € 875.000,- tot € 1.250.000,- v.o.n.

HIER WORDT GESCHIEDENIS GESCHREVEN, MET  
EEN GEBOUW DAT UNIEK IS VOOR NEDERLAND

NOG ENKELE  
BESCHIKBAAR
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Bij de RUMAGshow ging René op zoek naar de 
RUMAG’er van de avond, waarbij de hele zaal 
werd betrokken. “We deden spelletjes en zochten 
samen de grenzen op, net zolang totdat er één 
iemand overbleef. Diegene werd verkozen tot 
RUMAG’er van de avond en kreeg een prijzen
pakket mee naar huis. Mijn eigen show zal een 
mix worden van zulke interactie met de zaal  
en mijn eigen verhaal. Het is wel een uitdaging  
om nu voor het eerst helemaal zelf een show  
te schrijven. Want hoe start ik, hoe kom ik in  
die schrijfflow?”

Wensenlijst
Doordat René energie voor tien heeft, focust hij 
zich op meer dan zijn theatershow. “Doordat live 
mij zo goed ligt, wil ik meer doen op het gebied 
van hosten. Denk aan het presenteren van grote 
evenementen – wat ik al jaarlijks doe bij FHM, 
festivals aan elkaar praten, maar ook als BABS 
een huwelijk voltrekken. Dat heb ik nu twee 
keer gedaan en er staan nog drie trouwerijen 
op de planning. Dat vind ik echt te gek.”

Genoeg ambities dus. Staat televisie ook op 
het lijstje? “Het klinkt misschien gek, maar ik 

weet dat ik geschikt ben voor tv. Het is echter 
lastig om die wereld binnen te komen; er wordt 
veel binnen dezelfde vijver gevist. De meeste 
online creators scoren op de een of andere 
manier niet op televisie. Ik ken mensen die 
bijvoorbeeld 1.6 miljoen volgers hebben, maar 
op tv geen kijkers trekken óf geen kans krijgen, 
omdat omroepen vaak voor zekerheid kiezen. 
Toch blijft het een droom. En als ik dan mijn 
voorkeur mag uitspreken voor een programma 
dat ik graag zou willen presenteren – iedereen 
verklaart me voor gek – dan is dat All You Need 
Is Love. Ja, ik zou wel de nieuwe Robbert ten 
Brink willen worden. Maar krijg dat maar eens 
voor elkaar! Het is een mooi format, omdat het 
grotendeels live en met echte mensen is. Je 
moet anticiperen, ad rem zijn én goed tegen 
ongemakkelijke situaties kunnen. Gelukkig ga 
ik daar juist héél goed op.”

“Ik zou ook graag een talkshow willen presen
teren, omdat ik mensen superinteressant vind. 
Het maakt me niet uit wie je bent; ik wil altijd 
weten wat iemand bezighoudt. Maar dan denk 
ik niet aan een praatprogramma à la Op1, Beau, 
Jinek, enzovoort. Vroeger had je Robert Jensen. 

Je kan van hem zeggen wat je wil, maar zijn 
show was wel spraakmakend en een ander 
soort programma dan wat er nu te zien is.  
Tegen woordig is alles hetzelfde en politiek correct, 
op VI na. Ik ambieer wel iets Amerikaans zoals 
The Tonight Show: entertainment, lol maken 
en dat combineren met serieuze onderwerpen 
en de grootste namen aan tafel hebben. Maar 
eerst staat de theatertour op de planning. Naar 
verwachting start de show in september 2023. 
Hopelijk sta ik dan ook in deze regio op de 
planken!”

Online kun je eigenlijk niet om René Watzema 
heen. Hij presenteert meerdere formats bij  

socialmediaplatform RUMAG, is fervent 
TikTokker en zeer actief op Instagram.  

Tot voor kort stond hij ook op de planken,  
en dat smaakt naar meer. Véél meer!

Ook al is hij niet geboren in Heemstede, René 
heeft een groot deel van zijn jeugd hier door
gebracht. “In Zandvoort ben ik opgegroeid, 
maar Heemstede is mij zéker niet vreemd. Ik 
zat op het Coornhert, mijn opa en oma wonen 
op de Dreef, ik kwam vaak bij De Groene Druif, 
ik voetbalde bij Koninklijke HFC en ik werkte bij 
Robs Bloemenshop, wat vroeger op de Jan van 
Goyenstraat zat. Inmiddels woon ik met mijn 
vriendin in Den Haag, maar we houden de huizen
markt in Heemstede en omgeving naarstig in 
de gaten!”

Eerste stappen 
Hoe is René in de wereld van online creators 
verzeild geraakt? “Volgens mijn moeder heeft er 
altijd al een entertainer in mij gezeten. Gekkig
heid uithalen en mensen nadoen; daar ga ik 
heel lekker op.” René begon met het maken 
van video’s op Dubsmash, de voorganger van 
TikTok. “Toentertijd werkte ik als barman bij 
Brasserie Van Dam en Nicolette van Dam heeft 
een compilatiefilmpje van mij op haar social
mediakanalen gedeeld. Binnen een paar dagen 
was het vijf miljoen keer bekeken, wat veel is, 
maar voor die tijd al helemaal.” 

Aan de hand van het Dubsmashfilmpje werd 
René gevraagd voor het programma Playback 
Je Gek, wat werd gepresenteerd door Jandino 
Asporaat. Na zijn deelname en optreden bij RTL 
Late Night werd hij overladen met positieve 
reacties. “Ik studeerde commerciële economie 
en was salesmanager bij Muchachomalo, maar 
toen RUMAG mij benaderde om bij hen aan de 
slag te gaan, heb ik langzaam maar zeker de 
overstap gemaakt naar de onlinewereld.”

“RUMAG valt onder het mediahuis Just Another 
Media Company (JAMC), samen met zo’n veertien 
andere jongerenplatforms, zoals Skoften en 
ParraTV. Voor alles wat bedrijven qua online 
marketing op jongeren willen richten, kunnen ze 
aankloppen bij JAMC”, vertelt René. “Hier doe 
ik steeds meer achter de camera in plaats van 
ervoor, want ik vind het creatieve proces onwijs 
leuk om te doen. Ik ben 32, wat misschien iets 
te oud is om als een clown met een microfoon 
in m’n hand over straat te lopen. Ik ben echt 
een klein kind, dus ik zou het prima kunnen, 
maar op een gegeven moment moet je zoiets 
overlaten een iemand van 22 jaar. Binnenkort 
vallen er weer samenwerkingen met bepaalde 

merken, daaromheen gaan we formats bouwen 
en dan kijken we wie waarbij past. Er staat  
dus genoeg op de planning, maar wat, dat is 
nog de vraag.”

Meer dan online
René houdt het niet alleen bij online. Zo heeft 
hij net de RUMAGtheatertour afgerond, wat 
hem beter lag dan verwacht. “Het was heel 
spannend, want ik had totaal geen ervaring op 
het gebied van theater. Gelukkig heeft Silvester 
Zwaneveld mij de kneepjes van het vak geleerd, 
maar het werkt ook in mijn voordeel dat ik 
mensen snel meekrijg in mijn enthousiasme.”

“Ik ben erachter gekomen dat ik me in het theater 
als een vis in het water voel, vooral omdat ik het 
live element zo leuk vind. Dat is een aantal 
impresariaten ook opgevallen; toen ik door  
hen werd benaderd, zeiden ze dat ik niet moet 
stoppen met theater. Daarom ben ik nu bezig 
met het schrijven van mijn eigen show. Samen 
met mijn management kijken we naar ‘René 
los van RUMAG’, omdat we vaak in één adem 
worden genoemd. Ik wil er niet weg, maar ik 
wil wel meer vanuit mezelf doen.”

In the spotlight:  
René Watzema
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Oprichters Marry Brokking en Annemarie  
Bokslag waren echte uitvaartvernieuwers. Toen 
zij in 1997 als eerste vrouwen in de regio startten 
met een eigen uitvaartonderneming, luidde hun 
motto: ‘Niet een afscheid zoals het hoort, maar 
een afscheid zoals u dit wenst’. Tot dan regelden 
uitvaartondernemers de uitvaart en was het 
contact met de nabestaanden beperkt tot een 
enkel gesprek. Marry en Annemarie kozen voor 
een persoonlijke benadering, waarbij zij keken 
naar de wensen van de familie. Nu, 25 jaar later, 
draagt het inmiddels veel grotere vrouwenteam 
van Brokking & Bokslag deze visie nog steeds 
met toewijding uit. 

Voelsprieten 
“Wij werken vanuit het gedachtegoed van Marry 
en Annemarie en blijven meegaan met de huidige 
ontwikkelingen”, vertelt Monique. Fenna: “Tegen
woordig is er veel mogelijk op het gebied van 
uitvaarten. Wij proberen zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij de wensen van nabestaanden. Wij 
dragen gerichte mogelijkheden aan en sturen bij 
waar nodig is. Bij Brokking & Bokslag werken 
allemaal vrouwen met ‘sociale voelsprieten’.”

Hofleverancier
Eline: “Of het nou om een uitbundige of in getogen 
uitvaart gaat; samen met de nabestaanden 
geven wij het afscheid vorm en komen we tot 
een uitvaart die past bij hoe de overledene in 
het leven stond. Als dat lukt, is het goed.  

Herenweg 92
2101 MP Heemstede

www.brokkingenbokslag.nl
(023) 531 02 38

Brokking & Bokslag 
25 jaar

“In de afgelopen periode hebben wij 
gemerkt dat een afscheid in een klein 
gezelschap vaak ook bijzonder en 
troostend kan zijn. Hoe mooi is het dan 
ook dat zo’n intiem afscheid bij ons 
in de tuin georganiseerd kan worden, 
met bijvoorbeeld de gebakken koekjes 
zoals oma deze maakte.”

Wij zien vaak dat families bij ons terugkomen. 
Fijn om op die manier te merken dat onze aanpak 
bij nabestaanden aansluit. Laatst werden wij 
gekscherend ‘de hofleverancier’ van een  
familie genoemd.” 

Het brengen van rust is een ander belangrijk 
aspect van het vak. Fenna: “Met aandacht en tijd 
bespreken we stapsgewijs wat nodig is. We geven 
aan wat urgentie heeft en wat later geregeld kan 
worden. Met onze afscheidskamers in Haarlem 
en Heemstede willen wij ook rust bieden. Het 
zijn kamers waar nabestaanden in alle rust bij 
hun dierbare kunnen zijn.” 

Afscheidshuis Herenweg
Een van die locaties is al tien jaar het statige 
pand aan de Heemsteedse Herenweg. Monique: 
“Dit is een huiselijke plek met drie opbaar
kamers, een keuken en een aangename tuin. 
Wij hopen elke keer dat nabestaanden, voor 
zover het kan, zich hier welkom en thuis voelen 
in de periode dat zij bij ons zijn. Zij krijgen alle 
vrijheid om het even hun plekje te maken.”

“Toen ik aankwam bij het woonhuis 
van de overledene viel mij meteen 
de prachtig verzorgde tuin op. ‘Onze 
moeder hield veel van de natuur en 
genoot van het buiten zijn’, vertelde  
de zoon. Hij vervolgde met: ‘De grote 
bloemstukken na de crematie achter
laten zou zij verschrikkelijk hebben 
gevonden.’ De bloemenband waar 
losse, onverpakte bloemen door de 
genodigden tijdens het afscheid in
gestoken konden worden, bleek een 
liefdevolle oplossing. Hiermee hebben 
wij mevrouw voor de laatste keer om
ringd met bloemen uit haar eigen tuin.”

Uitvaartbegeleiding

Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding heeft 
iets te vieren: het bedrijf 
bestaat 25 jaar. Reden voor 
uitvaartbegeleiders Fenna, 
Monique en Eline om stil te 
staan bij hun bijzondere werk.
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De Jan van Goyenstraat is voor velen nog een 
onontdekte winkelstraat met echt ambachte
lijke winkels en ondernemers met passie. Een 
charmante straat, knus, gezellig, overzichtelijk, 
makkelijk parkeren, aan de andere kant van 
Heemstede, randje Haarlem. 

De winkelstraat is heel divers; je kunt er terecht 
voor de dagelijkse boodschappen, maar zeker 
ook voor speciaalzaken die ieder hun ambacht en 
ouderwetse service verlenen. Het is een straat 
met een eigen karakter, waar steeds meer 
verjonging en variatie plaatsvindt op het gebied 
van winkelaanbod. Denk bijvoorbeeld aan de 
komst van Slijterij Wigbolt, bekend van Bar 
Wigbolt uit Haarlem. Het wordt gerund door 
jonge mannen met verstand van wijn, en ze 
hebben altijd een fles die je nog niet kent! Een 
andere nieuwkomer is Da Vinci, de ijsspecialist 
die heerlijk ambachtelijk ijs maakt. Net open is 

Fesvi, een scooterzaak met veel ervaring, waar 
men erg bedreven is in reparaties. In het rijtje 
van onze horecazaken is Brasserie Boudewijn 
geopend in het oude Sanz. Deze plek biedt een 
hele nieuwe beleving en een verfijnde kaart.

Het leuke om te zien is dat het winkelend publiek 
met ons mee verandert; bezoekers van alle 
leeftijden komen bij ons langs. 

Je hoeft niet alleen een bezoekje aan de Jan 
van Goyen te brengen om te winkelen. Ook Sint 
op ’t Dak brengt elk jaar weer veel bezoekers 
naar de straat. Door de coronamaatregelen kon 
het evenement de laatste edities helaas niet 
doorgaan, maar hoogstwaarschijnlijk komt de 
Sint dit jaar weer bij ons langs!

Zo’n fijne winkelstraat krijg je niet zomaar. 
Daarom zijn bijna alle winkels lid van de 

ondernemersvereniging, waarvan het bestuur 
regelmatig samenkomt. We werken hard aan 
de terugkomst van Sint op ’t Dak, maar ook aan 
de Antiekmarkt. Deze staat dit jaar gepland 
voor zondag 18 september. 

Ook met nieuwe evenementen zijn we druk bezig! 
Het lijkt ons een prachtig idee, en echt in het 
kader van ‘samen’, om een horecaevenement 
te organiseren. Een soort Heemstede Culinair 
en dan in een ander jasje. Hopelijk kunnen we 
hier binnenkort meer over vertellen!

www.janvangoyenstraat.nl

op de Jan van Goyenstraat!
Nieuwe leden welkom bij 

Golfclub Mariënweide

Lezersaanbieding
Gratis kennismakingsronde 9 holes

Zaterdag 8 oktober 2022

Koffie/thee met wat lekkers
-

Een kleine attentie
-

Informatie over de club

 Aanvang 14.30 uur

Geef je op bij  
elsmarienweide@gmail.com

Midden in het Aerdenhoutse groen ligt onze korte 
en uiterst uitdagende 9 par-3-golfbaan. De baan is 
ideaal voor het verbeteren van het korte spel, voor de 
beginnende én de ervaren golfer. Een rondje speel je 
binnen anderhalf uur.

Mariënweide kent een warme sfeer en sterke 
betrokkenheid van de leden. Het is een actieve club 
waar de leden elkaar kennen. 

We doen mee met de landelijke competitie en 
organiseren clubwedstrijden en andere events.
Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom.

Voor informatie over contributie en lidmaatschap,  
kijk op www.marienweide.nl.
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Ontstaan nadat het vroegere Verkruysen & de Lange, Wijnkopers en Distillateurs 
eind 1980 voorgoed de deuren sloot. De oude slijterij werd omgebouwd tot 
Proeflokaal. Op 29 september 1982 vond de feestelijke opening plaats en inmiddels 
is ‘De Druif’ uitgegroeid tot een begrip in Heemstede en ver daarbuiten.
  
De duidelijke onderscheidende vorm van service en gastvrijheid, hoge kwaliteit 
en diversiteit van dranken en spijzen, samengevoegd in een unieke ambiance, 
liggen hier onomstotelijk aan ten grondslag. 

Zeer regelmatig orga niseren wij een keur aan ludieke en gezellige evenementen. 
Zo is bij ons jouw klassenborrel ook altijd geslaagd. Speciaal voor de ouders van 
scholen uit de regio hebben wij mooie aanbiedingen.

Kom gezellig langs en geniet van jouw verblijf bij Proeflokaal de Druif.

Jan van Goyenstraat 33 | 2102 CA Heemstede | www.degroenedruif.nl | (023) 529 20 08

Proeflokaal  
de Groene Druif
een bijzonder dranklokaal

Matchpoint23 

Jan van Goyenstraat 14 | 2102 CB Heemstede | www.matchpoint23.nl | 06 - 24 17 42 96

Op 1 december 2020 zijn de deuren geopend van Matchpoint23. 
Daarmee is het een van de jongste bedrijven die de mooie Jan van  
Goyenstraat rijk is. Wij zijn een specialist op het gebied van alles wat 
tennis en padel  de snelst groeiende sport van Nederland  betreft. 
Bij ons krijgen mensen nog echt goed advies bij aankoop van een 
nieuw racket of bij het ver vangen van hun bespanning. In een tijd 
waarin internet een steeds grotere concurrent wordt, merken wij 
gelukkig dat de mensen in dit van oudsher grootste tennisdistrict veel 
waarde hechten aan persoonlijk advies en de mogelijkheid om  
producten te testen.

Na een lastige start door corona durven wij te zeggen dat we een blij
vertje gaan worden in de JvG. We zijn inmiddels leverancier van meer 
dan tien mooie tennis en padelverenigingen bij ons in de buurt en 
de mensen weten ons steeds beter te vinden. We zijn enorm blij met 
deze locatie en zijn voor vrijwel iedereen in onze doelgroep makkelijk 
te bereiken. We zijn blij met onze buren (Van Wonderen Makelaardij,  
Slijterij Wigbolt en Lucas Primeurs) die altijd welwillend zijn om 

pakketjes aan te nemen wanneer we nog niet open zijn en halen onze 
lunch vanzelfsprekend ook graag bij de specialisten op ‘ons’ rijtje. 
Naast de fysieke winkel zijn wij samen met Petra Janssen (bekend van 
haar Tennisschool op Merlenhove en Vijfhuizen) ook een Padel Academy 
gestart: PAM23, Padel Academy Matchpoint23. Via PAM23 organiseren 
we voor bedrijven en instellingen leuke padelclinics, toernooien 
en evenementen op maat. Met andere woorden: we zitten niet stil en 
hopen dat nog heel lang vol te houden, maar tot nu toe durven we te 
zeggen dat Matchpoint23 en de JvG meer dan een goede match zijn.
 
Tot snel in de winkel of op de baan! 

Jan van Goyenstraat 35 | 2102 CA Heemstede | www.judybeautyboutique.nl

Judy Beauty Boutique is gespecialiseerd in niche & clean cosmetica, een prachtig assortiment skin
care, makeup en bijzondere parfums. Haar winkel heeft de uitstraling van een Franse boutique, 
een boutique met beautydelicatessen. Judy is altijd op zoek naar de pareltjes, merken die echt 
doen wat ze beloven. Ze houdt van merken met pure ingrediënten, zonder chemische toevoegingen 
zoals parabenen, SLS, siliconen en dergelijke. Bij Judy Beauty Boutique maken ze voor tijd voor je, 
delen ze hun passie en bieden ze hoge service, ook online.

Er gebeurt een hoop in het mooiste pandje van de Jan van Goyenstraat. Zo heeft Judy veel ervaring 
op het gebied van huidverzorging en adviseert ze de beste producten die voor jouw huid het meest 
geschikt zijn. Een eerlijk advies. Net als met het uitzoeken van skincare, is de zoektocht naar een 
mooie geur best een uitdaging. Bij Judy vind je parfums die nog echt bijzonder zijn. “De parfums zijn 
gemaakt met natuurlijke ingrediënten, waardoor ze op je huid een eigen geur krijgen. Heel anders 
dan de synthetische parfums. De heren zie je ook steeds vaker bij de boutique, er zijn namelijk 
steeds meer mannen die hun huid goed verzorgen en een voorkeur hebben voor mooie geuren.”

Judy is gespecialiseerd in makeup en haarstyling, dus heb je een speciale gelegenheid? Boek 
dan het Pretty Woman arrangement! In negentig minuten worden jouw coupe en makeup gedaan, 
altijd classy en nooit too much. “Met zo weinig mogelijk makeup iets heel moois maken. Daarbij 
gaat het meer om de technieken en kleurgebruik dan om hoeveelheid. In combinatie met een mooi 
kapsel is het plaatje compleet”, aldus Judy.

Een aanrader is Judy’s makeup workshop, privé te boeken of samen met een vriendinnen.  
“Soms heeft iemand aan een half uurtje genoeg; even haar technieken finetunen. Anderen willen 
een uitgebreide les, omdat ze bijvoorbeeld al twintig jaar hetzelfde doen.” Bruiden weten Judy ook 
goed te vinden. Ze is vaste leverancier van onder andere Orangerie Elswout, Slot Heemstede en 
Duin en Kruidberg. De proefsessie van haar en makeup vindt plaats in de boutique en op de dag 
zelf komt Judy naar de locatie.”

Met mooie een collectie sieraden en cadeaus is Judy Beauty Boutique een complete candy shop! 
Het merkenportfolio bevat onder andere: Natura Bissé, MarieStellaMaris, Escentric Molecules, 
Grown Alchemist, Philip B., Miller Harris, Petra Reijrink en ILIA Beauty.

Judy 

Boutique
Beauty
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Adriaan van Ostadeplein 6 | 2102 AR Heemstede | (023) 743 02 41

Bloemenhandel Han van Baekel staat alweer 
twaalf jaar in de Jan van Goyenstraat. Hiervoor 
heeft de bloemist 27 jaar in de binnenstad van 
Haarlem gestaan. 

“Er is een groot verschil tussen een standplaats 
in de binnenstad en een in een wijk zoals hier 
in Heemstede”, aldus Han. “In de binnenstad 
heb je veel passanten en hier in Heemstede  
veel vaste klanten, wat ik ervaar als veel leuker! 
Want je gaat je vaste klanten kennen, waardoor je 
weet wat je moet inkopen, iets dat ik nog steeds 
met veel plezier doe. Ik zit dan ‘s morgens om 
6.00 uur op de tribune tussen de grote inkoop
organisaties op de grootste bloemenveiling ter 
wereld in Aalsmeer. Ik koop dus mijn handel 
rechtstreeks op de klok in Aalsmeer, dus geen 
tussenhandel of dure grossiers.”

“Zeven dagen per week kun je bij ons terecht 
voor vrolijke boeketten en mooie trouw en 
rouwarrangementen. Tijdens de feestdagen 
zijn wij natuurlijk hét adres voor kerstbomen! 
Tevens zijn we lid van verzendorganisatie  
Euroflorist, dus onze mooie boeketten kunnen 
ook worden thuisbezorgd.”

Bloemenhandel Han van Baekel Han van Baekel 

Keurslager Arjen van der Slikke is een gezellige winkel waar heel veel lekkers zelf 
wordt gemaakt, zoals maaltijden, soepen en vleeswaren. Je kunt er ook terecht voor 
het luxere segment, zoals mooi kalfsvlees, lamsvlees, maar ook Wagyu. Interesse in 
verschillende barbecue en gourmetpakketten en buitenlandse vleeswaren? Ook dat 
vind je bij deze slagerij. Arjen: “Verder werken we met Zuiderzeevarken uit de regio. 
Ons rundvlees is van Heijdra, waar we de Belgische Blauwe runderen voor verwerken. 
Daarnaast werken wij met Tante Door kip, wat zich richt op een betere balans tussen 
dier, milieu en mens.”

Wie nog waarde hecht aan authentieke producten is bij Keurslager Arjen van der 
Slikke aan het juiste adres. “Wij houden van ons vak en dat zie én proef je terug in  
de puurheid van ons vlees. We kunnen ons best voorstellen dat je trek krijgt van  
een bezoek aan onze slagerij, dus als je er bent, laten we je graag iets proeven!”

Jan van Goyenstraat 24 | 2102 CB Heemstede | arjenvanderslikke.keurslager.nl | (023) 528 90 00

Skinpoint is al zeventien jaar dé plek om je huid 
serieus te verbeteren. Eigenaar Tessa Bos: “Je 
kunt bij onze huidcoaches terecht voor intensieve 
behandelingen. Samen werken we toe naar een 
mooiere en gezonde huid. Wil je weten wat de 
huidcoaches voor jou kunnen betekenen?  
Kom eens langs!”

De huid is het grootste orgaan van het lichaam, 
maar helaas zijn we er niet altijd even zuinig 
op. Gelukkig laat Skinpoint jouw huid er weer 
optimaal uitzien.

Skinpoint geeft het juiste advies, zodat je thuis 
direct aan de slag kunt. “Maar we geven ook 
advies over een intensieve treatment in de 
praktijk. We bouwen graag aan een sterke, 
gezonde en stralende huid, maar dat kunnen 
we alleen sámen bereiken. De mooiste huid 
vereist een krachtige samenwerking tussen 
klant en specialist!”

Tessa richtte samen met haar moeder in 2005 
Skinpoint op. In 2018 nam zij het stokje volledig 
over en verhuisde de praktijk naar het Adriaan 
van Ostadeplein, op de hoek van de Jan van 
Goyenstraat. “Het is het beste besluit dat ik heb 
kunnen nemen. Ik voel elke dag weer vlinders in 
mijn buik als ik de straat inrijd en de deuren van 
Skinpoint open. Het is zo’n fijne winkelstraat. 
Hopelijk voelen de bezoekers dat ook!”

Adriaan van Ostadeplein 4A | 2102 AR Heemstede | www.skinpoint.nl | (023) 547 78 52

Huidverbetering 
in de praktijk

Het professionele instituut met persoonlijke aandacht
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IJssalon Da Vinci is alweer bijna anderhalf jaar aanwezig op de Jan van  
Goyenstraat in Heemstede. De tijd gaat snel. Wij zijn heel blij om hier een 
vestiging te hebben. Leuke, vriendelijke en enthousiaste klanten die ons 
inmiddels vanuit de omgeving weten te vinden. Populaire smaken hebben 
een vaste plek gekregen in onze vitrine. Het terras achter biedt een gezellige 
plek om buiten te zitten en te genieten van een ijsje, milkshake of lekkere 
cappuccino. Veel verjaardagen zijn ondertussen gevierd met een heerlijke 
ijstaart van Da Vinci. 

En wisten jullie al dat:
• de ijskoffie immens populair is 
• de ijstaarten in je eigen favoriete smaken gemaakt worden
• er suikervrij ijs is 
• de ijssalon open is tot en met 24 december

IJSSALON DA VINCI

 Jan van Goyenstraat 6 | 2102 CB Heemstede | www.ijssalondavinci.nl

Al veertien jaar is Hoorcentrum JvG een begrip 
in Heemstede. Het kundige team zorgt voor een 
prettige omgeving waar je op je gemak wordt 
gesteld. Met een vriendelijk ontvangst en onder 
het genot van een kopje koffie biedt Hoorcentrum 
JvG een luisterend oor voor al jouw gehoor
wensen. Eigenaar Matty: “Het belangrijkst is 
dat u na de proefperiode tevreden bent met uw 
hoortoestellen en die vele jaren naar tevreden
heid zult dragen.”

“Het mooie aan ons vak is de opluchting van onze 
klanten als ze het juiste hoortoestel hebben 
gevonden. ‘Wat fijn dat ik mijn (klein)kinderen 
weer kan horen lachen’, is een reactie die wij 
vaak krijgen. En wat is er nu mooier dan het 
geluid van een lachend kind?”

Hoorcentrum JvG is een StArgecertificeerd,  
officieel leerbedrijf én geregistreerd audicien
bedrijf dat is aangesloten bij de Stichting 
Hoorprofs. Er is altijd iemand aanwezig die ter 
zake kundig is voor een hoortoestel of gehoor
bescherming. Maar ook voor verschillende acces
soires staat Hoorcentrum JvG voor je klaar.

Het begin van het traject is altijd de hoortest, 
waar bij de screeningstest gratis is en de uit
gebreide triagetest (toon en spraak audio gram) 
kosteloos is indien je hoortoestellen aanschaft. 
Afspraak maken? Bezoek www.hoorcentrumjvg.nl.

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

Jan van Goyenstraat 7 | 2102 CA Heemstede  
www.hoorcentrumjvg.nl | info@hoorcentrumjvg.nl | (023) 547 56 75

Ik hoor je weer lachen

Een gezellige, saamhorige winkelstraat, waar we met onze medewinkeliers 
vele activiteiten organiseren, altijd voor elkaar klaarstaan, waar we de 
bezoekers kennen en we bijna alle huizen in de omgeving inmiddels 
weleens van binnen hebben gezien. Maar ook daarbuiten kennen we 
de huizen en de mensen; we hebben na zoveel jaren gevestigd te zijn in 
Heemstede een groot regionaal netwerk opgebouwd, waar onze klanten 
nog elke dag van profiteren.

Implementatie nieuwe ontwikkelingen
Maar alleen een netwerk is niet genoeg; we willen ons als kantoor blijven 
ontwikkelen. Dat doen we door met onze tijd mee te gaan, te verjongen, 
continu de nieuwe ontwikkelingen bij te houden en deze te implementeren. 
We zijn gaan werken met het handige zoeksysteem Copaan, waarmee we 
veel beter op de wensen van onze woningzoekenden kunnen inspringen. 
Dat werpt zijn vruchten af. Ook hebben we bijvoorbeeld de toename van 
expats op de koopwoningmarkt de laatste jaren al vroeg opgemerkt 
en hebben vervolgens een speciale webpagina voor hen ingericht. We 
hebben contact gelegd met hypotheekadviseurs gespecialiseerd in expats en 
inmiddels hebben we al veel mensen uit veel verschillende landen mogen 
begeleiden bij het kopen en inmiddels ook weer verkopen van hun huis. 

Verschuivingen in de markt
De huidige marktontwikkelingen houden we natuurlijk nauw in de gaten. 
De markt is langzaam aan het verschuiven van een verkopersmarkt naar 
een kopersmarkt. Woningen staan weer iets langer op de markt en dat 
is positief voor onze woningzoekenden. Er valt weer te iets te kiezen en 
te onderhandelen. Voor de verkopers is het niet meer vanzelfsprekend 
om enkel de deur open te zetten en ‘laat de kijkers maar komen’. Dat 
biedt ons de gelegenheid onze kennis en ons netwerk in te zetten en de 
verkopers goed te begeleiden bij dit proces. 

Niet stilstaan, maar altijd 
actief en betrokken, 
dat is Van Wonderen 
Makelaars. En dat zullen 
wij blijven doen vanuit 
onze vertrouwde plek in de 
Jan van Goyenstraat, waar 
de deur altijd open is en 
de koffie altijd klaarstaat. 
Welkom!

Al sinds 1974 is Van Wonderen Makelaars te vinden in de Jan van 
Goyenstraat en duidelijker kunnen we het dan ook niet maken.  

Ons kantoor is op zijn plek in de Jan van Goyenstraat. 

Jan van Goyenstraat 16 | 2102 CB Heemstede | www.vanwonderen.nl | (023) 528 76 76
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Jan van Goyenstraat 21-23 | 2102 CA Heemstede | www.plus.nl | (023) 528 28 31

Vishandel Molenaar Volendam staat in september 2022 dertig 
jaar in Heemstede! Al sinds 1992 de beste kwaliteit en dat proef 
je terug in alles; van onze eigengemaakte salades tot super 
ravigotesaus. Maar ook de gemarineerde zalm en kibbeling 
in Japanse sesam zijn paradepaardjes waarvoor men ons 
telkens weer weet te vinden.

De Jan van Goyenstraat is een gezellige plek met veel vaste 
klanten, waar wij na al die jaren nog steeds met veel plezier 
naartoe komen. Maar ook het contact met de andere 
ondernemers in de straat is erg aangenaam. We denken 
nog vaak terug aan ons gezamenlijke uitje naar Volendam.

Tot snel!

Meijerslaan, Heemstede
Woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.30 

Jan van Goyenstraat, Heemstede
Vrijdag van 08.00 tot 17.30
Zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur 

 john.molenaar@online.nl | 06 - 53 65 82 43

Vishandel Molenaar 
Volendam

Bij PLUS Heemstede zorgen we voor goed eten, voor de buurt en voor 
elkaar, en dat al sinds 1984. Goed eten is belangrijk, voor iedereen elke 
dag. Daarom selecteren wij voor jou pure en verse producten met een 
duidelijke herkomst en veel smaak. Soms is dat biologisch of Fairtrade,  
altijd zoveel mogelijk groente en fruit uit het seizoen, en waar dat kan 
van Nederlandse bodem. We geven lokale ondernemers de ruimte 
om hun producten een podium te geven. Zo verkopen we brood van 
de Haarlemse Bakker, koek van Bakkerij Voordijk of verse noten van 
Koppejan. Stuk voor stuk lekkere producten gemaakt vanuit liefde voor 
het ambacht en met aandacht voor mens, milieu en dierenwelzijn.

Daarnaast willen we dat goed eten voor iedereen toegankelijk is.  
We helpen je dan ook graag om goed, lekker eten op tafel te zetten. 
We bieden een snelle, persoonlijke service – zowel in de winkel als 
online. Ten slotte vinden we dat goed eten betaalbaar moet zijn. Daar
om zorgen we wekelijks voor aantrekkelijke aanbiedingen, acties voor 
gratis bezorging en bieden we een ruim assortiment aan Laagblijvers: 
producten die jaarrond blijvend laag geprijsd zijn.

Van goed eten geniet je nou eenmaal meer en daarom kunnen we het 
niet vaak genoeg zeggen: Goed eten, daar houden we van.

Tot ziens in onze winkel!
PLUS Heemstede

Goed eten, daar houden we van

Bakker Jos heeft zich meerdere oogsten voorbereid op het 
meest smaakvolle brood. En dat is gelukt. Alhoewel het geen 
makkelijke opgave was. Wij zijn namelijk sinds de Tweede 
Wereldoorlog niet meer gewend om te bakken van Hollands 
graan. De opdracht aan de bakkers van de overheid tijdens de 
heropbouw van Nederland was om het volk te voorzien van 
brood. Dus vooral niet te duur. Van tarwevelden uit het oosten 
van Duitsland of nog verder met hoge opbrengst, en snel te 
malen en bakken in de bakkerij.

Uiteraard is ook dit brood smakelijk en relatief goedkoop 
voedingsmiddel waarmee iedereen is opgegroeid. Maar het 
kan nóg smakelijker en gezonder, was het advies van Andries 
Gort, gepensioneerd bakkerijtechnoloog. Maar dan moeten 
de granen en productietechnieken weer terug naar vroeger, en 
dat betekent een heel andere benadering van broodproductie.

Gelukkig begrijpt bakker Gerard precies wat bakker Jos bedoelt, 
en samen hebben zij broden ontwikkeld van Hollandsch graan, 
uit Groningen. Gemalen in Groningen, met extra grove zemel. 

In onze bakkerij met de hand gemaakt, op basis van desem, en 
op de stenen vloer gebakken. Dit samen zorgt voor het meest 
smaakvolle brood.

Uiteraard verdient dit brood ook een andere behandeling thuis. 
Het brood blijft het langst vers in papier en ongesneden. De 
ecozak kan afgesloten worden met een ecobroodzakclip. Als 
je dit brood wilt invriezen of de volgende dag wilt eten, kan dit, 
echter is het advies om het brood dan 
even een ‘piep’ te geven in de oven 
gedurende circa 8 minuten op 180 °C.

Al met al een brood met een verhaal, 
aldus Jos, dus wellicht slim om 
Bakkerij van Vessem op de Jan van 
Goyenstraat te bezoeken en zelf de 
unieke smaak te ervaren van onze 
Hollandsche broden.

Bakkerij van Vessem 
bakt brood van Hollandsche granen

Jan van Goyenstraat 26 | 2101 CB Heemstede  
www.bakkerijvanvessem.nl | (023) 528 78 88

Een tuinontwerp is de ideale combinatie van jouw ideeën en wensen met de mogelijk
heden die je tuin en huis bieden. Indra Atman zet haar kennis en creativiteit in om die 
twee te verrijken en kloppend te verenigen. 

Net als bij de bouw van een huis waar klant, architect en aannemer samenwerken is 
het in je tuin de combinatie van opdrachtgever, ontwerper, en hovenier die bepalend is 
voor het succes. “Onze ervaring in aanleg, creativiteit en persoonlijke aanpak zorgen 
voor die samenwerking waardoor de mooiste tuinen ontstaan, op tijd, binnen budget 
en zonder vervelende verrassingen.”

Sinds zes jaar woont en werkt Indra in haar bijzondere pand in de Jan van Goyenstaat. 
Het werkgedeelte is een combinatie van winkel en tuinontwerpbureau. Een ideale 
mix, omdat klanten bij binnenkomst direct gaan nadenken over hun tuin. “Als iemand 
binnenstapt om een cadeautje te halen voor zichzelf of voor een ander, vraag ik wat 
de status is van de tuin. Het komt regelmatig voor dat iemand niet bekend is met alle 
opties, dus die leg ik ze dan graag voor.”

“Mijn tuinontwerpen zijn als de creatieve oplossing van een puzzel. Functie, vorm, ruimte, 
rust en comfort vallen ineens goed in elkaar. Het is eigenlijk net zo’n complete puzzel 
als ‘onze’ fijne Jan van Goyenstraat, waar alle winkels hun eigen expertise hebben, 
maar samen een mooi geheel vormen!”

Jan van Goyenstraat 2 | 2102 CB Heemstede | www.indratuinen.nl | 06 – 53 56 52 86

INDRA ATMAN  
TUINONTWERPBUREAU
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Al meer dan 25 jaar een vertrouwd adres in Heemstede en al vijftien jaar in het 
bezit van een Michelinster. Dit geprezen restaurant weet precies hoe het zijn 
gasten moet behandelen, eigenaar en gastheer Ton Nelissen zorgt ervoor dat 
gastvrijheid en dienstverlening vooropstaan.

Het team in de keuken is ambitieus en goed op elkaar ingespeeld. Chefkok 
Huub van der Velden is een ware kunstenaar met een eigen stijl en smaak die 
garant staat voor een continue kwaliteit van zijn keuken. Het team laat zich 
inspireren door seizoensgebonden producten, vergeten groenten en maakt 
verrassende creatieve variaties op klassiekers. Dit komt voornamelijk naar voren 
in de diverse moderne en klassieke kooktechnieken die worden toegepast.

Ieder gerecht wordt met zorg bereid en kent zijn eigen garnituur waarvan 
ieder onderdeel op smaak wordt gebracht. Het uiteindelijke resultaat zijn 
tongstrelende gerechten.

Openingstijden
Lunch: woensdag t/m vrijdag
Diner: dinsdag t/m zaterdag

Reserveer online op www.chevalblanc.nl.

Slijterij Wigbolt
“Altijd een fles die  
je nog niet kent”

Sinds mei 2021 zijn de deuren van Slijterij Wigbolt geopend. 
Een ruime en prachtige zaak in Heemstede met een uniek 
assortiment. Van heerlijke wijnen tot een originele gin en 
zeldzame whisky’s. Laat je verrassen en inspireren met de 
mooiste flessen en goed advies. 

Van Japan tot lokale brouwers: bij Slijterij Wigbolt zal je 
gegarandeerd slagen voor die eyecatcher in je kast of als 
cadeau voor een verjaardag! 

Nieuwsgierig? Kom langs bij de slijterij in de Jan van Goyenstraat.

Jan van Goyenstraat 12 | 2101 CB Heemstede | www.slijterijwigbolt.nl | (023) 888 54 75

Jan van Goyenstraat 29 | 2102 CA Heemstede | www.cheval-blanc.nl | (023) 529 31 73

Cheval Blanc

Jan van Goyenstraat 22 | 2102 CB Heemstede | www.deltaplanning.nl | (023) 822 35 95

Delta Planning is gespecialiseerd in hypotheekadvisering, oudedag-
voorzieningen, vermogensgroei en risicobeheer om na te gaan hoe alles 
beschermd dient te worden. Waar je ons ook voor nodig hebt; wij zoeken 
naar de juiste oplossingen. Maar ook met daadwerkelijke ondersteuning, 
voor als het een keer misgaat. We noemen dat ‘ontzorgen’. 

Ontzorgen isons vak
We zijn een onafhankelijk werkend financieel 
adviesbureau. En onafhankelijk wil in dit geval 
heel duidelijk zeggen dat geen enkele bank  
of verzekeringmaatschappij ons iets kan ver
plichten. Met andere woorden: onze opdracht
gevers zijn niet de banken of de verzekeraars, 
maar jij bent onze opdrachtgever. Dat betekent 
dat wij ons, vanuit een 100% onafhankelijkheid, 
volledig kunnen richten op jouw belangen. Dit 
doen we voor particulieren, (mkb)bedrijven, 
bestaande en startende ondernemers. 

Waar kan Delta Planning bij helpen?
1. Het kopen van een huis, de geboorte van 

een kind, met pensioen gaan; prachtige 
momenten om mee te maken, maar ook 
momenten waarvoor een financiële planning 
voor nodig is. Altijd voldoende financiële 
ruimte hebben, daar gaat het om en daar
bij helpen wij graag. 

2. Sommige dingen, zoals diefstal of overlijden,  
zijn minder leuk om over na te denken. 
Daarvoor gaan wij op zoek naar de juiste 
verzekeringen. Alles goed geregeld hebben,  
zodat je er niet meer over hoeft na te denken. 
Daar gaat het toch om.

3. Bij iedereen kunnen omstandigheden  
ver anderen. Denk aan een gezins uitbreiding, 
het beginnen van een onderneming,  
een nieuwe pensioenregeling of meer 
bezittingen. Het is belangrijk om eerder 
gekozen oplossingen regelmatig tegen het 
licht te houden. Want financieel advies en 
verzekeringen moeten mee veranderen. 
Iedere keer weer. Hier kijken we samen 
naar. Wij laten weten wat beter of goedkoper 
kan. Met jouw antwoorden kunnen wij de 
polissen weer up to date brengen. Zo zorgen 
we ervoor dat er altijd financiële ruimte is.

Variatie
De variatie is het leukste van het vak. Ieder 
dossier en iedere relatie is anders. Als we erover 
nadenken, is ons vak net als het aanbod in de 
Jan van Goyenstraat: afwisselend, verrassend 
en persoonlijk!

Wat zeggen onze klanten?

“Douglas heeft ons van a tot z begeleid in 
het financiële aspect wat komt kijken bij de 
aankoop van onze woning. Hij ontfermde 
zich zowel over ons, als over het contact met 
belanghebbende partijen. Douglas heeft ons 
enorm veel stress bespaard. In begrijpelijke 
taal een duidelijk advies!”

“De adviseur heeft ons op een heldere wijze goed 
geïnformeerd over de verschillende opties en 
de voor en nadelen. Zoals je mag verwachten 
kent hij de mogelijkheden en weet dit ook goed 
aan de gemiddelde leek uit te leggen. Hij voelt 
je goed aan en waarschuwt in geval van te veel 
enthousiasme, maar neemt ook zorgen weg 
waar wij beren op de weg zagen.”

“Zeer tevreden over dienstverlening. Goed 
advies waarvoor ruim de tijd is genomen. De 
adviseur koos daarbij niet meteen de meest 
eenvoudige oplossing, maar voor de offerte die 
het meest aansloot op onze persoonlijke wensen 
en renterisicoperceptie. De afhandeling ging al 
met al soepel en klantgericht. Heel fijn ook was 
dat de adviseur uitstekend telefonisch bereik
baar was of vrijwel meteen terugbelde. Al met 
al vlot, geïnteresseerd en accuraat geregeld.”

Meer weten?
Een goed advies begint met een goed gesprek, 
dus je bent van harte welkom om vrijblijvend 
langs te komen. Bel naar (023) 822 35 95 of mail 
naar info@deltaplanning.nl om een afspraak te 
maken. De koffie staat klaar!

Team Delta Planning
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Lekker ongedwongen 
eten in de Jan van 
Goyenstraat doe je
bij Brasserie 
Boudewijn Groente- en fruitspeciaalzaak Lucas Primeurs 100 jaar

Versspecialist, service en kwaliteit sinds 1922

De groente- en fruitspeciaalzaak Lucas Primeurs van Rob en Annemieke Lucas is een rasecht familiebedrijf.  
De oorsprong van het bedrijf gaat terug naar 1922, toen Joop Lucas, de opa van Rob, op 22-jarige leeftijd een 
aardappelen-, groente- en fruithandel in het centrum van Haarlem begon. In 1936 werd Ben Lucas, de vader 
van Rob, geboren, die in 1962 de zaak tot 2004 overnam van zijn vader. Daarna was hij dagelijks bij Rob en 

Annemieke in de Jan van Goyenstraat te vinden. Op 8 juli 2021 is Ben Lucas in zijn 85ste levensjaar overleden.

“Het is dus echt een familiebedrijf”, vertelt Annemieke. “Wij zitten nu bijna dertig jaar op deze plek in de  
Jan van Goyenstraat, dat is ook een lustrum. Maar het 100-jarig bestaan van het bedrijf van mijn man is echt 

een mijlpaal en dat vind ik wel heel bijzonder.”  Wat Annemieke zo leuk vindt aan de ‘Jan van Goyen’ is het 
contact met collega-ondernemers. “En wat je hier ook hebt, is dat de ondernemer zelf achter de toonbank 

staat. Het is een leuke straat, echt een ‘boodschappenstraat’, zeg ik altijd. Je hebt hier alles en er is geen 
leegstand. Daarbij is er een aantal nieuwe ondernemers bijgekomen, heel leuk.”

Lucas Primeurs is gespecialiseerd in groente en fruit, kant-en-klaarmaaltijden, soepen, fruitsappen, salades en 
maaltijdsalades. Annemieke: “Waar we ons vooral met kerst in specialiseren, is uitmuntende groente en fruit, 

want mensen hier in de buurt koken met kerst altijd zelf, ze doen weinig met kant-en-klaarmaaltijden.  
Ons team kan, niet alleen tijdens de feestdagen, eventueel helpen met advies over de te bereiden maaltijden.”

Annemieke maakt lange dagen in de zaak en heeft weinig tijd voor hobby’s. De zaak is haar lust en haar leven. 
“Ik heb een heel goed team achter me staan, dat is superbelangrijk, anders kan je het niet doen”, vertelt ze. 
Maar voor haar eerste kleinkind van zestien maanden maakt ze als het even kan, graag een paar uurtjes vrij.

Uw boodschappen bestelt u  
makkelijk en veilig online

www.Lucasprimeurs-shop.nl
  

Openingstijden
Ma - Vr 7.00 - 18.00 uur  |  Zaterdag 7.00 - 17.00 uur  |  Zondag gesloten

Jan van Goyenstraat 10, Heemstede  |  023 - 54 71 248

In januari 2022 heeft Brasserie Boudewijn haar deuren geopend.  
Na lang zoeken heeft Boudewijn hier de ultieme plek voor zijn brasserie 
gevonden. Het is een brasserie die hij toevallig al heel lang kent, omdat 
hij hier vroeger zijn eerste stage als kok heeft gelopen. Na zijn wereld-
reis heeft hij besloten om hier niet alleen zijn basis te leggen voor  
het koks-vak, maar ook de eerste stappen te zetten als eigenaar  
van een restaurant. 

Het restaurant is uitgegroeid tot een gezellige brasserie in de Jan van 
Goyenstraat met verrassend en lekker eten. De brasserie is warm onthaald 
door de buurt. Veel vaste, maar ook nieuwe gasten zijn een kijkje komen 
nemen tijdens en na de verbouwing. 

Het afgelopen halfjaar
“Wij kijken zeer tevreden terug op ons eerste halfjaar. Ik ben dankbaar 
dat ik met mijn nieuwe, jonge en enthousiaste team al zoveel gasten een 
gezellige avond heb mogen bezorgen. Mijn team heeft zich het afgelopen 
jaar voor de volle 100% ingezet en dit zien we dan ook terug in de vele 
gasten die graag blijven terugkomen. Ik voel me goed in mijn nieuwe 
brasserie; het past bij mij en het voelt vertrouwd”, aldus Boudewijn. 

Op het menu
De menukaart van Brasserie Boudewijn kenmerkt zich door herkenbare 
klassiekers, afgewisseld met originele frisse recepturen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de groene gazpacho van avocado en komkommer.  
“Dit is een van de toppers geweest van de zomerkaart.”

Ook zijn er veel positieve reacties op het ‘shared dining’ concept. “We 
proberen de gerechten zo op te dienen dat het hele tafelgezel schap ervan 
kan genieten. Om de wijnspijscombinatie in balans te houden, hebben 
we een uitgebreid assortiment aan heerlijke wijnen en (speciaal) bieren.” 
Boudewijn kiest zelf alle wijnen uit en heeft ook verschillende wijnhuizen 
bezocht. Dit zorgt voor een mooie wijnkaart met fantastische wijnen. 

“De winter komt steeds dichterbij en wij passen hier de menukaart op aan. 
Denk aan winterse gerechten die mooi zijn opgemaakt door onze chefs. 
Naast een vernieuwing van de menukaart, zullen er ook cosmetische 
veranderingen plaatsvinden in Brasserie Boudewijn. Houd onze social 
media in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van deze veranderingen.”

Boudewijn Boon, eigenaar Brasserie Boudewijn

Jan van Goyenstraat 31 | 2102 CA Heemstede 
www.brasserieboudewijn.nl | (023) 529 18 92
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Het laatste nieuws over Heemstede 
Winkelcentrum, Raadhuisstraat &  
Binnenweg vind je op  Facebook,  

Raadhuisstraat&Binnenweg en op de 
website www.wch.nl. Op de website kun 
je je aanmelden voor de nieuwsbrief, 

waarin je op de hoogte wordt gehouden 
van activiteiten en nieuwtjes van ons 

winkel centrum Heemstede.

Heemstede

Heemstede Centrum is gezellig, levendig, 
uniek en gezond.

Nieuw elan
De winkeliers van Heemstede, verenigd in BIZ 
Heemstede Centrum, zitten niet stil! Inmiddels 
is een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Met een nieuw 
logo en uniforme uitstraling op social media en 
op posters en advertenties. De nieuwe huisstijl is 
met een groep ondernemers en in samenwerking 
met Marketing bureau MCIS Agency Marketing & 
Communicatie tot stand gekomen.

Activiteiten
Centrummanager Bas de Jong en de leden van 
de diverse evenementen commissies draaien 
op volle toeren om weer leuke activiteiten en 
evenementen in de straat te organiseren.

Al heel snel, namelijk op zaterdag 17 september 
is het Fashion & Bites event in de winkelstraat. 
Vele modezaken en winkels met modeaccessoires 
showen hun nieuwe herfst en wintercollectie  
tijdens twee shows op het podium aan de 
Binnenweg voor Boekhandel Blokker. Horeca
bedrijven serveren er een hapje bij.

Op vrijdag 25 november is er Black Friday, 
waarbij vele winkels mooie aanbiedingen zullen 
hebben. Ook is Sinterklaas dan al in het land. 
Zijn Pieten zorgen op zaterdag 26 november 
voor een heus Pietenspektakel! Op zondag  
18 december vindt de Winterfair plaats, de 
feestelijke afsluiter van 2022. 

Heemstede Centrum is 

echt de moeite waard om 

een dagje te winkelen en 

te genieten van de vele 

unieke winkels en leuke 

horecabedrijven. In totaal 

biedt Heemstede Centrum 

194 bedrijven, waarvan 

45 winkels met mode en 

accessoires, 21 winkels 

op het gebied van wonen, 

50 op het gebied van 

vitaliteit, 21 verswinkels, 

16 winkels met eten en 

drinken en 17 winkels op 

het gebied van vrije tijd 

en hobby en natuurlijk  

30 horecabedrijven! Leeg-

stand is er nauwelijks. 

bruist!

Heemstede Winkelcentrum is een bijzondere 
plek. Niet voor niets werd onze winkelstraat 
al eens uitgeroepen tot ‘Leukste winkelstraat 
van Nederland’! Maar wat is er nu precies zo 
bijzonder? Dat vertelt centrummanager Bas  
de Jong.

“De Raadhuisstraat&Binnenweg biedt een 
prachtige combinatie van unieke winkels met 
een paar mooie ketens. Dus zowel voor de 
dagelijkse boodschappen als het recreatief 
winkelen is het een zeer aantrekkelijk winkel
centrum. En de komst van diverse nieuwe 
horecabedrijven maakt het nog leuker om een 
paar uur door de straat te slenteren.”

Ondanks alle economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen ziet Bas dat de levendigheid en 
onderlinge samenwerking groeit. “Wij mogen 

ons gelukkig prijzen dat we zoveel goede,  
vernieuwende ondernemers in de winkelstraat 
mogen verwelkomen, die ook goed aansluiten 
bij de behoefte van nieuwe bewoners van 
Heemstede. Het is een aantrekkelijke plek 
voor zowel ondernemers als bezoekers.  
De laatste evenementen, zoals het Bloemen
festival & Wijnloop en de Lentefair, waren een 
groot succes.”

Ook op het gebied van marketing en PR heeft 
Heemstede Winkelcentrum de nodige stappen 
gemaakt met een frisse nieuwe uitstraling, een 
herkenbaar logo en beeldmerk en samenwerking 
met glossy magazines. “We merken echt dat 
ons winkelcentrum volop in beweging is!”

De groei laat zich ook op andere manieren zien. 
“We merken ook dat we steeds nadrukkelijker 

als gesprekspartner worden gezien voor nieuwe 
initiatieven in Heemstede. Denk daarbij aan 
initia tieven met culturele en sportieve organi
saties en verenigingen en mogelijkheden om 
Heemstede en de winkelstraat aan te laten 
sluiten op diverse wandel en fietsroutes.”

“Het mooie is dat we onze trouwe klanten in de 
armen sluiten, maar ook ‘nieuwe’ bewoners 
uit Heemstede en de regio van harte welkom 
heten. Gelukkig weten ze ons al steeds beter 
te vinden!”

Of je nu komt voor de dagelijkse boodschappen, 
dicht bij huis een dagje winkelen of genieten 
van een heerlijk ontbijtje, lunch of diner; 
Heemstede Winkelcentrum heeft het! 

www.heemstedewinkelcentrum.nl

Heemstede  
Winkelcentrum heeft het!
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Van Dam maakt zijn eigen ijs van verse rauwe melk, afkomstig 
van de lokale Heemsteedse boerderij; echt verse producten van 
topkwaliteit, direct van Moeder Natuur.

Van Dam is een familiebedrijf uit 1901, waar Willem inmiddels 
de vierde generatie is. Er wordt gewerkt met een vast team 
medewerkers.

Bekend in Heemstede en ver daarbuiten, waar dagelijks rijen voor 
de deur staan. Dat is Van Dam.

De ijssalon is zeven dagen per week tot 22.00 uur geopend. 

Vakmanschap en kennis van kwaliteit: dat proef je! 

Raadhuisstraat 60 | 2101 HJ Heemstede | www.chocola.nu | (023) 547 88 77

CHOCOLATERIE
VAN DAM

De Binnenweg is de winkelstraat van 
Heemstede en is een ideale uitvalsbasis 
om gezellig te shoppen. Ook culinair 
genieten kan in deze sfeervolle omgeving 
bij bar à vins Batifol, een wijnbar en 
restaurant in één. Hier kun je genieten 
van een drankje en een hapje, binnen of 
buiten op het fijne terras. 

Ben je een echte wijnliefhebber? 
Dan ben je bij Batifol op het juiste adres.  
Bij binnenkomst waan je je in Parijs door 
de Franse muziek, de uitnodigende 
wijnbar, het bijzondere interieur met 
ingetogen kleuren en de stijlvolle kunst. 

Hier worden heerlijke proeverijtjes  
met allerlei lekkere hapjes geserveerd.  
De mooie vis en vleesplankjes, smaak
volle burgers, verse oesters of voor de 
carnivoor een sappige filet de boeuf.  
Kortom: wij nodigen je van harte uit,  
kom culinair genieten!

Binnenweg 140 | 2101 JP Heemstede | www.batifol.nl | (023) 528 77 44

Bar à vins
BatifolBij Boetiek Jaja begint het voor de etalage die al sinds 1980 schijnbaar onveranderd 

lijkt. Je raakt er niet uitgekeken en voor je het weet sta je er langer dan gedacht.  
Er is van alles te zien, en dat is ook zeker waarom je naar binnen moet stappen.  
De deurmat laat de bel rinkelen en ergens tussen de producten komt vanzelf eigenaresse 
Marieke Rekvelt je tegemoet. 

Marieke heeft eigenlijk geen winkel, maar eerder een museum waarin zij de curator 
is die je meeneemt langs originele cadeaus en hoekjes vol inspiratie. Je ziet de liefste 
knuffels, babykleertjes, Engels en Italiaans porselein, houten speelgoed, fraaie 
tafellakens, pentekeningen, bijoux en nog veel meer. Bij alles hoort een verhaal,  
en Marieke vertelt het maar al te graag. 

Bij Boetiek Jaja binnen is de haast weg, worden herinneringen opgeroepen,  
is persoonlijkheid ook gezelligheid. Je kunt er niet online bestellen; alles wat  
de winkel biedt, moet je voelen, aanraken en beleven. Dat is al meer dan veertig jaar 
niet een bedacht concept, maar eenvoudig warme realiteit. 

De mooiste merken
Petit Bateau, Bekking & Blitz, Bridgewater Candle Company, Charlotte Julian & Florian, 
Charl’s Toys, Feetje, Home Society, IHR, KleinBaby, Koninklijke Zilverstad, Lang 
Calendars, Lanzfeld Editions, Le Bon Gout sieraden, Mars & More, Meander Elegant 
Home Decorations, Morgenstern, Oshkosh B’gosh, Piccobella, Reinoud Brandt, 
Squadra Blu fashion accessoires, Sweetlake Company, Teddykompaniet Båstsad.

Raadhuisstraat 37 | 2101 HC Heemstede | www.jajaheemstede.nl | (023) 529 17 34

Veel meer dan  
zomaar een winkel

Your home, your story. Dat is het credo van Del Prado, het interieurconcept aan de Binnenweg in 
Heemstede en de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam. In de winkels is een warme, wereldse sfeer 
gecreëerd met een mix van moderne kunst, antieke vondsten en etnische decoratieve objecten. 
“Dat maakt een interieur speels en verrassend”, zegt eigenaar Nancy KolffRodriguez. “Zodat je 
ook in je eigen huis telkens weer geïnspireerd raakt.”

Het hart van Del Prado Maison is de stoffencollectie. Die bestaat uit ruim zeshonderd interieurstoffen, 
verdeeld in verschillende kleurgroepen. Van frisse linnens tot prachtige ikatstoffen met geometrische 
patronen. “Al onze leveranciers zijn kleine familiebedrijven, uit landen als Spanje, Italië, Portugal 
en Engeland, met wie we persoonlijk contact hebben”, vertelt Nancy. “In de winkel tonen wij de 
stoffen in grote stalen. Zo kunnen klanten goed zien hoe de stof valt. Vervolgens geven we gratis 
kleinere samples mee, zodat de klant thuis kan kijken of de stof past bij de kleuren van de muren 
en de rest van de meubels.”

Uiteraard is het mogelijk om gordijnen op maat te laat maken. “Voor het inmeten en monteren  
van gordijnen komen wij graag bij de klant thuis langs”, zegt Nancy. 

De meubels uit het assortiment van Del Prado, waaronder banken, fauteuils en poefen, zijn te 
personaliseren met een stof naar keuze. Eenmaal een definitieve keuze gemaakt, worden de 
meubels in Spanje en Portugal gemaakt. De levertijd bedraagt ongeveer twaalf weken. 

Binnenweg 79C | 2101 JD Heemstede | www.delpradomaison.com 
info@delpradomaison.com |  delpradomaison

Your home, your story
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Great skin doesn’t  
happen by chance,  
it happens by appointment...

Binnenweg 139 | 2101 JE Heemstede | www.richmondskinclinic.nl  
info@richmondskinclinic.nl | 06 - 58 79 44 06

Binnenweg 184 | 2101 JS Heemstede | www.cogolainbis.com | (023) 547 12 32

Bij Richmond Skin Clinic werken wij met 
de nieuwste technieken op het gebied 
van huidverbetering. Ons team bestaat 
uit ervaren schoonheidsspecialisten 
en cosmetische artsen die samen een 
totaalaanpak bieden. Wij helpen onze 
cliënten op weg naar een prachtige, 
gezonde huid.

Boek een gratis intakebehandeling  
bij Richmond Skin Clinic!

Bezoek je onze schoonheidssalon voor het 
eerst? Dan stellen wij vrijblijvend een op 
maat gemaakt behandeladvies voor je op 
tijdens een gratis intakegesprek. Tijdens 
deze intake bespreken wij onder andere 
jouw huidproblemen en/of huidwensen, 
de geadviseerde behandelmethode, 
kosten van de behandeling en het te 
verwachten resultaat.

Wij zien het als een uitdaging om jouw 
huid te laten stralen. Wij stemmen onze 
huidbehandelingen en producten af op 
jouw huidtype en richten ons bij iedere 

behandeling op het best mogelijke 
advies voor het allerbeste resultaat.

Reviews van onze klanten 

“Fijne behandeling en fijne dames. Heel 
klantvriendelijk en fijne sfeer in de salon. 
Je voelt je echt even bijzonder!”

“Mooie salon, uitstekende service,  
zeer vriendelijk en vooral erg kundig.  
Erg bijzonder prettige ervaring.”

“Heel fijn in omgang, goed advies!  
Na een gesprek door middel van advies 
andere behandeling gekozen, erg blij!”

Wil je een afspraak maken? Je kunt via 
onze website zelf online je afspraak 
inplannen. Je mag ons natuurlijk ook 
bellen of mailen! 

Fashion & lifestyle winkel Cogolain Bis is al meer dan 25 jaar een begrip in Heemstede.  
De sfeervolle winkel aan de kop van de Binnenweg is alweer vier jaar in handen van  
Leanne Jasperse. 

Wie de winkel binnenstapt, voelt direct de warme en persoonlijke sfeer. De collectie is 
stijlvol gepresenteerd, met oog voor detail. Je vindt er kleding van diverse Nederlandse en 
internationale merken. Leanne: “We proberen telkens te zoeken naar bijzondere items die echt 
iets toevoegen aan onze collectie. Door de mix van grote bekende merken en jonge opkomende 
merken houden we het afwisselend en spannend. Je vindt altijd iets bijzonders bij ons.”

Of je nu voor een bloesje, accessoires of een complete outfit gaat; de dames van Cogolain Bis 
nemen de tijd voor eerlijk en deskundig advies. “Persoonlijke aandacht is essentieel in dit vak. 
Je kunt echt het verschil maken met goed advies over pasvorm, kleur en dessin.”

Leanne en Madelon maken er elke dag een modefeestje van. Volg Cogolain Bis op Facebook en 
Instagram en je krijgt regelmatig vrolijke berichtjes, de nieuwste inspiratie en fijne voordeelacties. 

“17 september is de jaarlijkse modeshow weer op de Binnenweg, waar ook Cogolain de 
nieuwste stijltrends laat zien. Zien we je daar?”

Cogolain Bis
altijd iets bijzonders!

vind jeBij
Foto Vincent van Dijk is een begrip in Heem stede. Niet zo gek met alle 
mogelijkheden die de speciaal zaak te bieden heeft. Eigenaar Vincent zet 
ze voor je op een rij.

“We drukken foto’s af in hoge kwaliteit van 10 x 15 cm tot 60 x 90 cm.  
Dit doen we ter plekke in de winkel en het is meestal klaar terwijl je wacht. 
Ook foto’s op plexiglas, aluminium of canvas behoren tot de opties.”

“Mooie foto’s horen natuurlijk in een net zo mooie lijst. Bij ons is de keuze 
op dat gebied reuze. Standaardmaten hebben we op voorraad, maar we 
kunnen ook lijsten op maat maken. Tevens hebben we passepartouts in 
diverse kleuren die eventueel op maat gesneden kunnen worden.”

Pasfoto’s & portretten
Natuurlijk mag het maken van officiële pasfoto’s voor rijbewijs, paspoort, 
IDkaart of visums niet in het rijtje ontbreken. “We kunnen zelf digitaal 
uw rijbewijs verlengen bij het RDW. Een afspraak maken voor pasfoto’s 
is niet nodig. Naast officiële pasfoto’s maken we ook portretten voor 
LinkedIn, iets dat door de jaren heen steeds populairder is geworden.  
Dit gebeurt wel op afspraak.”

Nieuwe specialisaties 
“Sinds een aantal maanden zijn we gespecialiseerd in de verkoop van 
verrekijkers. Aangezien de winkel is omringd door duingebied, is de 
verrekijker ideaal om vogels en ander wild te kunnen bekijken. Leuk om 
te zien dat verrekijkers een comeback maken!”

Over comebacks gesproken: analoge fotografie is volgens Vincent weer 
terug van weggeweest. “Analoge film is in de winkel bijna niet aan te 
slepen. Wij verkopen kleurenfilm van Kodak en Fujifilm, en zwartwit 
van Ilford en Kodak. In de winkel vind je ook tweedehands toestellen, van 
point and shoot tot een echte spiegelreflex. Uiteraard alles analoog!”

Kortom: alles voor fotografie bij jou in de buurt!

Binnenweg 137 | 2101 JE Heemstede | www.fotovincentvandijk.nl | (023) 576 90 42

 Vincent 
van Dijk

F   t            
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Binnenweg 146 | 2101 JP Heemstede 
www.korsgroente-fruit.nl | (023) 528 11 31

Puur genieten bij  
Kors Traiteur Groente & Fruit

REE is sinds 1947 dé lokale specialist als het gaat om het verfraaien van 
jouw woning. Wat 75 jaar geleden begon als verf en behang speciaalzaak, 

is HOME MADE BY_REE inmiddels uitgegroeid tot totaalinrichter met 
verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, vloeren, tapijt, meubels,  

woonaccessoires en interieuradvies. 

Bij ons kun je terecht voor een ruim assortiment kwaliteitsproducten 
gecombineerd met advies op maat of compleet interieurontwerp tot  

zelfs de uiteindelijke realisatie van kleine en grote veranderingen in jouw 
huis. Ons team bestaat uit gepassioneerde interieurprofessionals. Onze 

verkoopadviseurs, interior designers, schilders, behangers, stoffeerders 
en monteurs creëren graag samen met jou een écht mooi (t)huis.  

Stap gerust onze winkel binnen en ontdek wat wij voor jou kunnen  
betekenen. Of maak een vrijblijvende afspraak met een van onze 

 interior designers op: www.homemadebyree.nl. 

 Binnenweg 89-91 | 2101 JE Heemstede | www.homemadeby-ree.nl | (023) 528 64 79

 Binnenweg 180 | 2101 JS Heemstede 
www.heemelsmode.nl | (023) 743 62 02

REE voor een  
écht mooi (t)huis

• American Vintage • Âme • Black Orchid • 
• by Malene Birger • Cambio •  

• Elvine Jassen • Graumann • Humanoid •  
• Ivylee • Japan TKY • La Fée Maraboutée •  
• Louis and Mia • Masscob • Mos Mosh •  

• Rue Blanche • Rodebjer • Xirena • Zenggi •

Heemstede

o.a.

Café TOET heeft alles in zich om de nieuwe hotspot van 
Heemstede te worden. Een nieuw concept waarbij interieur 
en styling (advies en producten), makelaardij en lekkere koffie 
met de taartjes van nu naadloos in elkaar overlopen. Het zal 
je dan ook niet verbazen dat Cathelijne Rhee het hele bedrijf 
heeft ontworpen en ingericht, met voorin het café en achterin 
de makelaardij. 

Café TOET staat voor kwaliteit en dat merk je meteen als je 
binnenloopt. Als groot liefhebber van koffie met iets lekkers  
ernaast, een lekkere lunch of een gezellige borrel, heeft  
Cathelijne al haar favorieten weten te verzamelen en biedt ze 
die nu met haar team aan. Of het nu die lekkere koffie met 
het taartje van Waldo is, de cinnamon buns, yoghurt bowl met 
granola en vers rood fruit, verse croissant met gezouten boter 
en jam, diverse luxe tosti’s voor de lunch en voor bij de borrel 
diverse bites met fantastische wijnen, diverse fris en bier  

van de tap. Je kunt er vanaf nu allemaal van genieten op de  
Blekersvaartweg 78 in Heemstede (naast Gall&Gall en tegen
over Albert Heijn), zowel binnen als met mooi weer op het 
zonnige terras. 

Cathelijne en haar team verwelkomen je graag van maandag 
tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur en zaterdag van 
09:00 tot 17:00 uur. Tot ziens tot TOET!

Kors Traiteur Groente & Fruit is al sinds 1996 gevestigd aan de prachtige Binnenweg te Heemstede. Met zijn talrijke speciaal
zaken mag Kors zich daar ook aan toevoegen. Voor zowel vers gemaakte maaltijden, groente & fruit en het totale pakket kun 
je bij Kors terecht. Onze traiteurafdeling heeft de lekkerste dagelijkse vers bereide gerechten. Van kantenklare pasta’s en  
soepen, tot heerlijke seizoensgebonden stamppotten, ouderwetse gehaktballen en complete maaltijden. Door de jaren heen  
zijn we steeds meer traiteur geworden, maar onze passie ligt nog steeds bij groente en fruit!

Maaltijdenbezorgservice
Jouw bestelling kunnen wij bezorgen op dinsdag en donderdag in de loop van de ochtend. Voor levering op dinsdag kun je tot 
maandag 12.00 uur de bestelling doorbellen. Voor een levering op de donderdag dien je de bestelling woensdag voor 12.00 uur 
door te geven. Alle maaltijden kun je makkelijk opwarmen in de magnetron of in de oven in de door ons meegegeven verpakking. 
Je kunt jouw bestelling telefonisch of in de winkel doorgeven.

Nieuw in Heemstede:  
Café TOET

Blekersvaartweg 78 | 2101 CD Heemstede 
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“Ik kom uit Rotterdam, dus ik ben gewend aan een plek met veel winkels 
en variatie. Toen ik in Heemstede kwam wonen, miste ik een winkeltje 
zoals Très Joli. Ondanks de moeilijke corona periode, besloot ik toch de 
stoute schoenen aan te trekken en ervoor te gaan. Mensen om me heen 
verklaarden me voor gek, maar ik dacht: als ik in de slechtste periode 
begin, kan het alleen maar beter gaan. Het klinkt misschien naïef, maar 
het past wel bij het ondernemen. Durf de gok te wagen als je er zeker 
van bent dat jouw visie gaat slagen!”

Snoepwinkel
Ibby had toen zij klein was een bepaald idee in haar hoofd: een eigen 
kledingwinkel die gezellig heid uitstraalt. “Mét een roze toonbank! Dat 
is dan ook het eerste wat ik heb laten maken en daaromheen ben ik de 
rest van de winkel gaan inrichten. Het is helemaal geworden hoe ik het in 
gedachten had. Toen mijn vriendinnen voor de eerste keer langskwamen, 
zeiden ze dat ze gelijk wisten dat het mijn winkel was. Ik omschrijf het 
als een snoepwinkeltje voor vrouwen. Het ziet er zoet uit, ruikt lekker, er 
hangt een aangename sfeer en er is voor elke leeftijd en elk lichaams
type iets te vinden. Niet alleen op het gebied van kleding, maar ook 
accessoires als sieraden en tassen.”

“Ik ben ontzettend dankbaar dat de afgelopen maanden zo goed zijn gegaan. 
Mensen komen zelfs door mondtotmondreclame vanuit Breda naar 
Heemstede gereden om een bezoekje aan de winkel te brengen. Buurt
bewoners komen vaak langs, omdat ze weten dat er elke week weer iets 
nieuws in de rekken hangt. Maar ook mannen vinden het niet erg om hier te 
zijn; zij drinken vaak iets aan de bar als hun vrouw in de paskamer staat.”

Ben je op zoek naar iets dat niet in de winkel hangt? Geen probleem! 
“Dat zie ik juist als een uitdaging. Ik ga voor je op zoek. Vind je het toch 
niets, dan ben je niet verplicht om het te kopen. Ik zie het als een stukje 
service waarin ik heel ver ga. Dus zeg me wat je in gedachten hebt en ik 
ga erachteraan!”

Kippenvel
“Mensen vragen weleens of ik niet te veel werk, want als ik niet in de winkel 
sta, ben ik wel aan het inkopen of aan het nadenken over nieuwe dingen. 
Maar ik zie het niet als werk, ik zie het als mijn kindje. Het geeft mij zoveel 
energie als een klant vrolijk de winkel verlaat en ik doe er ook alles aan 
om dat te bewerkstelligen. Zo maak ik graag een praatje, geef ik eerlijk 
kledingadvies, drinken we samen een kopje koffie en krijgt elke klant bij 
een eerste aankoop een welkomstarmbandje. Het zijn de kleine dingen 
die voor een glimlach zorgen. Laatst kwam er een klant langs die net haar 
man had verloren. Ze zei tegen me dat ze weer even wat vrolijks wilde  
en daarom een bezoekje aan Très Joli bracht. Ik vind dit het mooiste 
compliment ooit. Dat iemand in zo’n situatie toch nog een beetje vrolijk 
wordt bij het betreden van de winkel. Ik krijg er weer kippenvel van!”

Binnenweg 24 | 2101 JK Heemstede |  boutique.tres.joli |  ibby198555 | 06 – 11 52 93 64

Sfeervol shoppen 

Boutiquebij

Très Joli

Ibby Boutayeb had van jongs 

af aan al een droom: een 

eigen kledingwinkel. Vorig 

jaar september was het zover: 

Boutique Très Joli opende haar 

deuren op de Binnenweg. In deze 

knusse winkel kun je terecht 

voor kleding en accessoires, 

maar ook als je alleen een kopje 

koffie wil drinken, ontvangt Ibby 

je met open armen. 
Ibby Boutayeb, eigenaar Boutique Très Joli

Dit najaar staat er weer een aantal mooie 
auteurs bezoeken op het pro gramma. Interviews, 
lezingen en signeersessies; bij boekhandel 
Blokker is altijd iets te beleven en kun je luisteren 
naar mooie verhalen.

Vrijdag 23 september: interview met Ronit 
Palache over Andreas Burnier – Elk boek is  
een gevaar.

Woensdag 28 september: presentatie en signeer
sessie kinderboek Boudewijn de Groot (tekst), 
Jaco van der Steen (muziek) en Mark Janssen 
(tekeningen) – Soms als ik een vlinder zie.

Donderdag 29 september: interview met  
Suzanna Jansen over De omwenteling –  
of de eeuw van de vrouw.

Zaterdag 1 oktober: voordracht Jozua Douglas 
over kinderboek Bureau Speurneus en de 
junglebende.

Vrijdag 7 oktober: lezing Judith Koelemeijer 
over Etty Hillesum.

Zondag 9 oktober: interview en signeersessie 
met Jimmy Nelson over zijn nieuwe fotoboek 
Between the Sea and the Sky.

Donderdag 13 oktober: voordracht Kevin Hassing 
over kinderboek Mus en kapitein Kwaadbaard. 

De Kinder boekenweek is van woensdag 5 
oktober tot en met zondag 16 oktober 2022. 
Dit jaar is het thema Gi-ga-groen, dus we gaan 
lekker naar buiten op avontuur in de natuur!

Zaterdag 15 oktober is boekhandel Blokker 
aanwezig met een grootse boekenverkoop  
op het geschiedenisfestival in Haarlem: www.
historischnieuwsblad.nl/geschiedenisfestival.

De volgende auteur gaat dit najaar ook nog langs
komen: Dieuwertje Blok over Dragelijke lichtheid 
– het tienerdagboek van mijn Joodse moeder.

Kijk op onze website voor meer informatie: 
www.boekhandelblokker.nl.

Binnenweg 138 | 2101 JP Heemstede | www.boekhandelblokker.nl | (023) 528 24 72

boekhandel Blokker!
Er is altijd iets te doen bij

Jouw coupe, jouw stijl
Bij La Coupe Kappers draait het om aandacht en kwaliteit. Aandacht voor  
jouw wensen en de kwaliteit die onze kappers leveren. “We nemen de tijd  
om je wensen vooraf duidelijk en helder te krijgen, en zorgen voor een 
daarop passend advies. Wij werken met de merken Goldwell KMS en 
Sebastian. Daarnaast is er bij ons alle ruimte voor een goed gesprek  
en natuurlijk goede koffie”, aldus eigenaar Esther, die ruim vier jaar 
geleden La Coupe Kappers opende.

Sinds 18 maart 2022 is de tweede vestiging in Heemstede geopend!  
“We hebben hard gewerkt om er een frisse, moderne en gezellige salon 
van te maken en zijn ontzettend trots op het resultaat! Iedereen is van 
harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen.”

Het team van La Coupe Kappers vindt de Raadhuisstraat een fijne plek. 
“Er is hier veel reuring, zo gezellig! We zijn gek op het Heemsteedse 
publiek. Het is ontzettend divers en we hebben veel trouwe klanten.  
La Coupe voelt zich thuis op de Raadhuisstraat én de klanten voelen  
zich thuis bij ons. Een geweldige combinatie!”

Afspraak maken? Ga naar www.lacoupekappers.nl/afspraak.

Locatie Raadhuisstraat 68 | 2101 HJ Heemstede | (023) 528 85 07
Locatie Te Winkelhof 29 | 2105 TA Heemstede | (023) 547 26 99

www.lacoupe-kappers.nl
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Blekersvaartweg 76 | 2101 CD Heemstede | (023) 547 54 51 
Binnenweg 108 | 2101 JM Heemstede | (023) 547 09 29 

www.gall-heemstede.nl | info@gall-heemstede.nl

Gall&Gall Heemstede

Gall&Gall Heemstede: twee winkels in Heemstede die zich onder
scheiden van andere Gall&Gall winkels en andere wijnwinkels en 
slijterijen. Ondernemers Marcel Lambeck en Hilde Slagter leveren 
veel extra service bovenop de Gall&Gall standaard. Ze bieden een 
uitgebreid pakket voor een geslaagd feest, wijn en whiskyproeverij in 
hun proeflokaal en een eigen bezorgservice. Wil je daar meer over 
weten? Bel of mail een van de winkels van Marcel en Hilde. 

Iets te vieren?
Buitengewoon gewaardeerd wordt de extra service op het gebied van 
feestjes. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, een bedrijfsborrel, 
burenbarbecue of een diner; Marcel en Hilde ontzorgen de organisator. 
Ze spreken het feest met je door en maken een offerte op maat. 

Bij Gall&Gall Heemstede krijg je goed advies over welke  
dranken en de benodigde hoeveelheden.

Naast een volledig drankenassortiment kun je er terecht voor:
• Glaswerk 
• Heineken Cooltap
• Statafels
• Koelbak met ijsblokjes
• Bacardi Cocktailbar 

Ongeopende flessen en fusten nemen ze retour.  
Kijk op www.gallheemstede.nl/feestje.

Voor een geslaagd feest ben je eerst bij Gall&Gall Heemstede geweest!

Winkelend op de Binnenweg kun je MEAZReyngoud niet 
overslaan. Een mooie, ruime zaak met een grote diversiteit aan 

mode en lingeriemerken. De combinatie van ieder wat wils 
en een team van dames dat leuk weet te combineren maakt de 

kans groot dat je blij met een aankoop de zaak weer verlaat.

Recent aan de modecollectie toegevoegd, is het mooie Deense 
merk Modström, casualchique collectie, en het Nederlandse 

merk Gmaxx, sportiefvrouwelijk en leuk geprijsd. In de lingerie
corner vind je een ruime keuze aan lingerie van luxe kanten 

setjes, mooie seamless basis underwear van Chantelle en de 
uitgebreide collectie van Mey met hemdjes, slips en fijne bh’s.  

De nachtmode is van onder andere Mey, Rösch, Calida en Triumph.

Buiten al dit moois heeft MEAZReyngoud ook de grootste 
collectie OROBLUpanty’s in de hele regio, Tot snel!

Modemerken
Tramontana, Zoso, Monari,  

Oui, Esqualo, Olsen, Gmaxx,  
Modström, Lizzy en Coco, 

Rosner, Brax, Zerres

Binnenweg 121 | 2101 JE Heemstede  
www.meazreyngoud.nl | (023) 528 04 65

MEAZREYNGOUD

Lingeriemerken
PrimaDonna, Mey, Chantelle, 

Felina, Triumph, Marie Jo, 
Sloggi en Oroblu

Kwaliteitsmetingen
“Omdat we gaan voor kwaliteit, blijven we 
investeren in tijd en de nieuwste technieken om 
de best mogelijke oogzorg te kunnen bieden”, 
aldus Stefan en Marijke, eigenaren Stefans 
brillen & lenzen. Want daar begint het mee. 
“Geen oog is hetzelfde en scherp zien draagt 
bij aan het levensgeluk; niet alleen om goed 
te kunnen functioneren, maar ook voor het 
welzijn. Leven met klachten als nek en hoofd
pijn, vermoeidheid en brandende ogen door 
slechtziendheid of een verkeerd aangemeten 
bril is geen pretje.”

‘Uitlijnen’ van de ogen
Fixatiedisparatiemeting. “Een technisch begrip, 
maar simpel uitgelegd: het ‘uitlijnen’ van de 
ogen. Je kijkt met beide ogen, die perfect moeten 
samenwerken om klachten en problemen te 
voorkomen. Vergelijk het met autobanden die 
goed moeten worden uitgelijnd om extra slijtage 
te voorkomen.” 

De kracht van Stefans brillen & lenzen ligt bij de 
hoge kwaliteit van de oogzorg en de brillenglazen.  
“De techniek in de oogzorg vordert, terwijl in 
reclames in de media de nadruk wordt gelegd 
op snel, eenvoud, goedkoop en oogmetingen bij 
de drogist om de hoek. Een oogmeting is meer 
dan even op een knopje drukken.” 

“Neem je ogen niet voor lief, maar wees lief voor 
je ogen. Veel oogaandoeningen zijn namelijk te 
voorkomen, terwijl slechtziendheid of blindheid 
vaak onomkeerbaar is. Het is daarom belangrijk 
om signalen van jouw ogen op tijd serieus te 
nemen. Heb je bijvoorbeeld minder zicht of 
wordt het steeds moeilijker om iets te lezen? 
Kom gerust eens langs.”

Kinderen
Dit geldt ook voor kinderen. Met mobieltjes, 
tablets en spelcomputers worden de ogen 
van kinderen steeds eerder stevig op de proef 
gesteld. “Daarom kennen we tegenwoordig 
de belangrijke 20202 regel: twintig minuten 
dichtbij kijken, minstens twintig seconden weg
kijken en minstens twee uur naar buiten. Een 
belangrijke regel om myopisatie (bijziendheid) 
te voorkomen. Mocht jouw kind toch een bril 
nodig hebben, dan is er genoeg keuze in de 
ruime collectie aan kinderbrillen.”

Oogmeetweken
Tijdens de Oogmeetweken van 3 september tot 
en met 1 oktober kun je jouw ogen uitgebreid en  
kosteloos laten meten ter waarde van € 39,. 
“Bij Stefans brillen & lenzen nemen we graag 
de tijd voor onderzoek en uitgebreide metingen 
met de nieuwste apparatuur. Je kunt altijd 
bellen voor een afspraak.”

Bij aankoop van 
een complete 
bril tijdens de 

Oogmeetweken 
ontvang je een 
limited edition 

giftset van Blond 
Amsterdam.

Binnenweg 114 | 2101 JN Heemstede | www.stefansoptiek.nl | (023) 528 49 21

Een oogmeting

op een knopje 
drukken

is meer dan even
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Lita Dash  
Ayurveda specialist, B.A.M.S.  

Lita’s familie kent zes generaties ayurvedisch artsen. Na 
haar ayurvedische universitaire studie met specialisatie 

in polsdiagnose en jarenlange ervaring in India werkt Lita 
sinds 2012 in Europa waar zij heeft geleerd hoe ayurveda 
en de westerse geneeskunde elkaar kunnen aanvullen.  

Ayurveda zegt dat elke ziekte het gevolg is van een  
on balans in de persoonlijke constitutie. Door herstel van 
deze balans blijf je gezond en wordt de oorzaak van een 

ziekte aangepakt. Met de polsdiagnose kan Lita een ziekte, 
of de aanleg hiervoor, in een vroeg stadium herkennen. Bij 
een consult krijg je een leefstijl en voedingsadvies, even
tueel aangevuld met natuurlijke voedingssupplementen. 

Lita helpt je graag met het vinden van je balans!

ayurveda.specialist@denieuwelenteheemstede.nl
06 – 11 39 21 93

Pepijn Vanthoor
Shiatsu-therapeut

Wil je leren omgaan met gevoelens van stress, angst  
en somberheid? Beter slapen? Uit het hoofd en weer 

gaan voelen? Met als doel meer comfort in je dagelijks 
leven? Pepijn coacht je graag op dit pad naar ontspanning 

en gezondheid. Shiatsu is een vorm van manuele  
therapie. Tijdens de behandeling maakt Pepijn gebruik 
van massage technieken, strekkingen en de ademhaling.  
Dit helpt je om in het hier en nu te komen, het los te 

laten en je eigen kracht te (her)ontdekken. Een shiatsu 
behandeling ontvangen is een mooi en krachtig middel 
om meer contact met je lijf te krijgen en te gaan voelen 

wat er speelt.

pepijn@denieuwelenteheemstede.nl
06 – 11 01 72 20

Iris Kuijpers 
Orthomoleculair therapeut 

Darmklachten, weinig energie, slecht slapen of vage 
klachten die je al te lang voor lief neemt? Of heb je een 
duidelijker ziektebeeld en wil je weten welke voeding en 

supple menten jou kunnen ondersteunen? Als ortho
moleculair therapeut geeft Iris voeding en suppletieadvies 

bij onder andere diverse huidklachten, allergieën en 
intoleranties, darmklachten zoals PDS, vermoeidheids
klachten, slapeloosheid en stress, depressie en angsten, 

PMS, overgangs en andere hormonale klachten, insuline
resistentie en (pre)diabetes. Ook werkt Iris samen met 
een laboratorium voor het in kaart brengen van onder 
andere de darmflora, voedsel intoleranties, nutriënten

tekorten, hormonale huishouding en meer. 

iris@denieuwelenteheemstede.nl
06  51 42 80 24

Carola van der Kooij  
Adeo Massage Pregnancy & More

Zwanger? Vanaf het prille begin tot aan het einde van 
je zwangerschap kun je bij Carola terecht voor een 

massage. Een zwangerschapsmassage helpt zowel het 
zenuwstelsel als stijve spieren in nek, rug en heupen te 

ontspannen waardoor je beter slaapt, een grotere vitaliteit 
hebt en minder moe bent! Regelmatige massage helpt 
bij het ondersteunen van de vele veranderingen die je 

lichaam ondergaat, waardoor het lichaam zich tijdens de 
zwangerschap hierop kan aanpassen en je je lekkerder 

voelt. Adeo Massage Pregnancy & More biedt naast 
zwangerschapsmassage ook postnatale massage  

en babymassage.

carola@denieuwelenteheemstede.nl
06 – 27 12 81 49

Aan de Raadhuisstraat 56A in Heemstede bevindt 
zich een plek voor iedereen die zich fit en gezond 
wil (blijven) voelen. Een plek waar vragen en 
klachten over gezondheid serieus genomen 
worden. In een frisse, nietklinische omgeving, 
met meer dan twintig therapeuten, coaches en 
docenten, die verschillende soorten therapieën, 
behandelingen en yoga en bewegingslessen 
geven. Ook worden er regelmatig workshops 
gegeven. Voor meer informatie ga naar:  
www.denieuwelenteheemstede.nl.

Er wordt hier niet alleen gekeken naar de klacht, 
maar er wordt ook gezocht naar een eventuele 
onderliggende oorzaak van de klacht. Vaak leiden 
veranderingen in leefpatronen, gemoeds toestand,  

relaties, werkomgeving of bepaalde jeugd
ervaringen tot klachten, waarbij mensen niet zo 
herstellen zoals verwacht mag worden. Vrijwel 
alle behandelingen en trajecten zijn direct of 
indirect gericht op het aanspreken van het 
zelfherstellend vermogen. 

Alle therapeuten en coaches bij De Nieuwe 
Lente zijn zelfstandig werkende professionals 
die hun eigen agenda beheren. Een afspraak 
maken kan dus direct bij de therapeut of coach 
zelf. De contact gegevens van de therapeuten 
en coaches staan op hun eigen pagina op  
de website vermeld. Kijk hiervoor op  
www.denieuwelente-heemstede.nl.

In Studio De Nieuwe Lente geven ervaren en 
goed opgeleide docenten diverse soorten yoga, 
bewegings en meditatielessen. Voor meer info 
kijk je op: www.studiodenieuwelente.nl. Hier 
kun je direct online een les reserveren. 

Eva Cornet  
Leefstijlcoach en ACT-coach 

Voel jij je niet fit en baal je dat het je maar niet lukt 
om gezonder te eten, minder te snacken of meer te 
bewegen? Met een gezonde leefstijl voel je je fitter 
waardoor je prettiger en gezonder door het leven 

gaat. Met een leefstijltraject op maat krijg je nieuwe 
energie, meer tijd voor jezelf, val je af en ga je boven
dien lekkerder in je vel zitten. Tijdens een traject leert 

Eva je vaardigheden om ook in lastige, stressvolle 
situaties gezonde keuzes te maken en te kiezen voor 
wat jij belangrijk vindt in jouw leven. Daardoor ben je 
beter in staat alle ballen hoog te houden en tegelijk 

goed voor jezelf te zorgen. Jij wordt weer de baas van 
jouw eetgedrag en leefstijl! 

eva@denieuwelenteheemstede.nl
06 – 43 54 69 81

Oprichters en eigenaren: 
Claudia Mario, Orthomoleculair therapeut &  

Saskia Beukman, Haptonoom en Traumatherapeut

Raadhuisstraat 56A | 2101 HH Heemstede | www.denieuwelente-heemstede.nl | info@denieuwelente-heemstede.nl | (023) 757 05 11

Cheraldine Oudolf  
Studio Calm  

Voor Cheraldine betekenen massage en reiki ontspanning, 
opladen en energie weer laten stromen, daar waar nodig 
is. Iedereen, groot of klein, heeft behoefte aan liefdevolle 
aanraking. De passie van Cheraldine ligt bij masseren, al 
dan niet in combinatie met reiki. Als Holistisch Therapeut 
kijkt zij naar het lichaam als geheel; ze masseert vanuit 
haar hart, intuïtief met als doel diepe ontspanning. Studio 
Calm staat voor ontspanning en verbinding, speciaal voor 
vrouwen en kinderen. Cheraldines droom is om massage 
een onderdeel te laten zijn van jouw leven. Ontspanning 

is geen luxe, maar een must. Gun jij jezelf meer innerlijke 
rust? Neem dan contact op en Cheraldine maakt met 

alle liefde tijd voor je vrij.

cheraldine@denieuwelenteheemstede.nl
06 – 54 26 69 90

De Nieuwe Lente
Centrum voor Vitaliteit & Gezondheid
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Binnenweg 96A | 2101 JM Heemstede | www.delordmannenmode.nl | (023) 528 28 85

“De zelfstandige en onafhankelijke audicien 
van Heemstede en omgeving. Voor de beste 
klank in uw oren kunt u terecht bij Van der 
Werf Horen.” Van der Werf Horen is opgericht 
door Sebastiaan van der Werf en is sinds 1 
oktober 2021 operationeel. “Samen met mijn 
vrouw hebben wij alles in het werk gesteld 
om de meeste geavanceerde hoorwinkel van 
Heemstede te bieden. Volledig geluidswerende 
ruimtes, speciale meetcabines om de kleinste 
defecten aan het gehoor te kunnen ontdekken 
en de mooiste apparatuur om inzichtelijk te 
maken wat de beste hooroplossing is voor onze 
klanten.” De winkel is huiselijk ingericht, waar
door de klanten zich meteen op hun gemak 
zullen voelen met een heerlijk kopje koffie.  
Dit alles waarbij persoonlijke aandacht en 
service vanzelfsprekend zijn. 

Geschiedenis
Na de middelbare school was Sebastiaan nog 
zoekende naar een passend beroep en is hij bij 
de Koninklijke Landmacht werkzaam geweest, 
waar hij zijn rode baret heeft behaald. Na een 
jaar kreeg Sebastiaan de kans om een over
stap te maken naar de retailsector waar hij 
zich heeft ontwikkeld naar een leidinggevende 
functie. Omdat Sebastiaan van nature dienst

verlenend en doelgericht ingesteld is, heeft hij 
in 2014 de overstap gemaakt naar het meer 
mensgerichte beroep van audicien.

Sebastiaan is zijn carrière begonnen bij een 
zelfstandige hoorwinkel in Delft waar hij vier 
dagen in de winkel werkzaam was en één dag 
de opleiding volgde. Hier heeft hij tweeënhalf 
jaar gewerkt, waarna hij de overstap heeft 
gemaakt naar een zelfstandige hoorwinkel 
in Heemskerk. Hier mocht hij de oorkonde 
‘Hoorspecialist van het jaar 2018’ in ontvangst 
nemen. Om ook ervaring op te doen aan de 
andere kant van de tafel, heeft hij vanaf 2019 
het meest innovatieve hoortoestelmerk mogen 
vertegenwoordigen in de hoorbranche. Door 
deze ervaringen heeft Sebastiaan zichzelf  
ontwikkeld als een professional die kwaliteit  
en service hoog in het vaandel heeft staan.

Sebastiaan is opgegroeid in het mooie Heem
stede, waarna hij meerdere keren is verhuisd. 
“Het was altijd mijn intentie om weer terug 
te gaan naar Heemstede en dat is nu gelukt. 
Met een prachtige hoorwinkel die gericht is op 
persoonlijke service, klaar is voor de toekomst 
en waarbij klanten volledige vrijheid in merk, 
techniek en prijs hebben.”

Menselijkheid
“Bij Van der Werf Horen willen we de klant echt 
leren kennen en tonen we oprechte interesse. 
We zijn altijd benieuwd naar de persoon achter 
het gehoorverlies, zodat we ons kunnen inleven 
om echt persoonlijke hoorzorg te bieden.  
Met deze benadering onderscheiden we ons 
graag binnen branche.”

Lokaal ondernemerschap/samenwerkingen
Sebastiaan en zijn vrouw zijn ook erg actief op 
lokaal gebied en doen mee met alle activiteiten 
die de Raadhuisstraat te bieden heeft. “Zo hebben 
we laatst nog meegedaan aan de Lentefair en 
de Wijnloop. Hierbij maken we kennis met een 
ander publiek dat ons en het bedrijf ook op 
andere manier leert kennen, wat onze naams
bekendheid vergroot. Daarnaast gaan we graag 
met andere ondernemers samenwerkingen 
aan die voor beide partijen interessant zijn.”

Van der  
Werf Horen

Raadhuisstraat 65A | 2101 HD Heemstede | www.vanderwerfhoren.nl | (023) 303 43 17

Since 1981
Shoeby is een van de snelst groeiende modebedrijven in  
Nederland met een rijke historie. In 1981 openden John en 
Mieke van Deursen de deuren van de eerste Shoebystore. 
Wat op 70 m2 begon in Den Bosch, is inmiddels uitgegroeid 
naar ruim 225 winkels en een succesvolle webshop. 

Rooted in family
Shoeby is en blijft een waar familiebedrijf. De leiding is inmiddels 
overgenomen door zoon Mitch en dochter Jill. De centrale 
gedachte is altijd onveranderd is gebleven: Shoeby staat voor 
personal styling, inspirerende stores en een eigen collectie van 
sophisticated street style met een popular twist. Een herken
baar handschrift, hoge kwaliteit en een betaalbare prijs. Want 
mode en je mooi voelen, dat is voor iedereen. 

Dare to be you
Iedereen is uniek en elk mens mooi. Dat is waar ze bij Shoeby 
in geloven. Met fashion laten we zien wie we zijn. Het is onderdeel 
van onze identiteit. Hoe mooi is het om je door persoonlijke 
stijl te kunnen uiten, onderscheiden en de beste versie van jezelf 
te laten zien? Voor wie daarbij hulp nodig heeft, staan de  
personal stylisten bij Shoeby klaar om je een handje te helpen. 

Here for you
Shoeby is er voor jou, waar je ook bent. Online zijn de deuren 
24/7 geopend van de Shoeby site en app. Voor wie liever in de 
winkel shopt, is Shoeby Heemstede geopend op Binnenweg 67. 
Hier staan de personal stylist en advisors klaar voor persoonlijk 
modeadvies. Loop langs, laat je inspireren of neem contact op 
voor meer informatie.

Vanaf 21 september geopend!

Shoeby - Here for you

Binnenweg 67 | 2101 JA Heemstede | www.shoeby.nl | (023) 547 87 00

Ruim zeventig jaar geleden begon De Lord als 
een kledingzaak voor jongens, en werd later 
een familiezaak. Het werd een absolute hit. Een 
begrip, niet alleen in Heemstede, maar ook 
ver daarbuiten. Achtenhalf jaar geleden is de 
zaak verhuisd naar de overkant op Binnenweg 
96A, waar de focus volledig op mannen werd 
gelegd. Eigenaar Monique: “Mannenmode was 
toen namelijk minder vertegenwoordigd op de 
Binnenweg, dus die keuze was snel gemaakt. 
Mannen zijn ‘makkelijke’ en trouwe klanten; ze 
komen als ze iets nodig hebben en als iets goed 
is, is het goed en staan ze snel weer buiten.”

Bij De Lord Mannenmode vind je mooie merken, 
zoals Tommy Hilfiger, Gant, Lacoste, William 
Lockie, BOB en Atpco. Service staat hier hoog  
in het vaandel; alles mag en alles kan!  

“Zie je iets moois, dan geven we het mee zodat 
je het thuis rustig kunt passen. We bezorgen 
ook graag aan huis.”

“Na al die jaren vind ik dit nog steeds het aller
leukste om te doen! Ik ken het grootste gedeelte 
van mijn klanten en het is dan ook elke dag 
weer een feestje om de mannen te adviseren 
en aan te mogen kleden.”

“Het mooie van de Binnenweg is dat we nog 
veel ‘eigen winkels’ hebben waar de eigenaren 
zelf achter de toonbank staan, gecombineerd 
met de grote winkels die onmisbaar zijn. Samen 
vormt het een goed gevarieerd winkelbestand. 
In principe is alles te koop, dus je hoeft het dorp 
niet uit! Al met al een topcentrum met veel vaste 
en trouwe klanten!”
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Binnenweg 110 | 2101 JM Heemstede | www.brasseriedecanette.nl | contact@brasseriedecanette.nl | (023) 822 41 70

“Mensen komen echt terug voor de steak tartaar 
en onze signature dish: tournedos Rossini.”

Trotsheid voert de boventoon als Joe terug
denkt aan het afgelopen jaar. “Het is nog beter 
geworden dan ik had verwacht. Ik ben alle 
mensen om me heen dan ook ongelooflijk 
dankbaar, want samen hebben we voor dit 
succes gezorgd. Ik kan er echt van genieten 
dat ons team iedere dag weer vol energie en 
enthou siasme streeft naar de beste kwaliteit 
en service voor onze gasten. Wat hebben we 
toch een geluk met deze toppers!”

Over Petite Canette
Het enige wat nog op Joe’s wensenlijst stond, 
was een aparte ruimte voor feesten en partijen. 
Maar waar, dat was de vraag. “Ik houd er niet 
van om tegen gasten te zeggen dat ze niet bin
nen mogen komen in verband met een besloten 
feest. Toen het pand van de buren plotseling 
vrijkwam, pakte ik mijn kans en werd Petite 
Canette een feit.”

Petite Canette is speciaal ingericht voor private 
dining, borrels, vergaderingen, recepties, baby
showers en overige activiteiten. Het lokaal kan 
in zijn geheel worden afgehuurd, maar is ook in 
twee ruimtes op te delen voor de wat kleinere 
gezelschappen vanaf acht personen. 

“Bij Petite Canette is er meer mogelijk op het 
gebied van maatwerk. Taart, borrelhappen, 
broodjes, cocktails, versiering… Samen over
leggen we hoe we het perfecte feestje kunnen 
realiseren. Uiteraard alles volgens de kwaliteit 
die je van Brasserie de Canette gewend bent, 
maar dan een deur verder.”

Meer weten?
Joe vertelt je graag meer over de mogelijkheden. 
Mail naar contact@brasseriedecanette.nl of bel 
naar (023) 822 41 70.

Joe Minchillo, eigenaar Brasserie 
de Canette & Petite Canette

Petite Canette

Joie de
bij

Brasserie én

Een jaar geleden vertelde Joe Minchillo 
over Brasserie de Canette, zijn nieuwe 
horeca gelegenheid op de Binnenweg. HIK 
vermoedde al dat dit een daverend succes 
zou worden, want welke Heemstedenaar 
houdt nu niet van de Franse keuken, 
gecombineerd met een goed glas wijn en 
een gemoedelijke sfeer? Datzelfde succes 
probeert Joe nu ook één deur verder te 
bereiken met Petite Canette.

Vivre

“Het was een bijzonder jaar. We gingen open, 
Heemstede wist ons direct te vinden en toen 
moesten we weer sluiten door de corona
maatregelen. Dat is natuurlijk niet de ideale 
situatie, maar het zorgde er wel voor dat we tien 
keer sterker terugkwamen toen de deuren weer 
open mochten. Dit werd beloond met een goede 
recensie van het Haarlems Dagblad (Over de 
tong). Als cijfer kreeg De Canette een 8,5. Zo’n 
mooi cijfer geven ze niet zomaar. We werden 
zelfs vergeleken met Auguste Escoffier, de 
grondlegger van de Franse keuken. Een betere 
recensie had ik me niet kunnen wensen.”

Indrukwekkende vergelijking
Elk kwartaal verandert de kaart, waarvoor Joe 
zijn inspiratie opdoet door veel kookboeken te 
lezen en zijn passie de ruimte te geven door te 
ervaren en nieuwe technieken te bestuderen. 
“We bewegen mee met de seizoenen en met 
de behoefte aan vegan, vegetarische en zelfs 
koosjere opties. Maar een paar gerechten durf 
ik niet eens van de kaart te halen”, lacht Joe. 

de Canette
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Binnenweg 133
2101 JE Heemstede 
www.patisserietummers.nl
winkel@patisserietummers.nl
(023) 528 30 05

Dit jaar bestaat Optie 1 Heemstede 25 jaar en is inmiddels niet meer 
weg te denken uit het dorp. Toen 25 jaar geleden mobiele telefonie zijn 
intrede deed in de maatschappij, zag de familie Rijs een mogelijkheid  
om dit in de breedste zin van het woord in een winkel aan te bieden.  
Een winkel met alles op het gebied van bereikbaarheid in combinatie 
met een hoog serviceplan, iets dat op de dag van vandaag nog steeds 
hoog in het vaandel staat. Huidige eigenaar Peterpaul Rijs en zijn trouwe 
wederhelft Gidi Bremer streven ernaar om de klant goed te adviseren en 
een weg te wijzen in de wirwar van merken en aanbieders.

Persoonlijke wensen, belgedrag, datagebruik en een passend abonnement, 
in combinatie met de allernieuwste toestellen en accessoires; dat is wat 
je vindt bij Optie 1. Tevens ook ruim assortiment refurbished iPhones zijn 
op voorraad. Wat Optie 1 onderscheidt, is dat het team net dat stapje extra 
zet om de klant te ontzorgen. Bij aanschaf van een toestel worden alle 
gegevens en instellingen kosteloos overgezet op de nieuwe smartphone. 
Wij zijn aanbieder van tal van providers, sim only of in combinatie met 
een smartphone.

Ook een oude telefoon inruilen is geen probleem, of mocht je een  
ongelukje hebben gehad met je telefoon, dan repareren wij deze  
graag. Een schermbreuk of het vervangen van een accu is al binnen  
een uur geregeld. 

Kortom: een winkel die met de tijd meegaat. 

Binnenweg 210 | 2101 JT Heemstede | www.optie1heemstede.nl | (023) 528 69 64

25 jaar Optie 1

Patisserie is beleving. Een stukje geluk. Het is de grand finale van een verfijnd diner, 
het complement van een goede kop thee of het showstuk op tafel tijdens de feestdagen 
of andere feestelijke gelegenheden. Men wil meer dan ooit iets moois op tafel kunnen 
zetten en stelt dan ook steeds hogere eisen aan de kwaliteit van producten. Bij Tummers 
zijn ze zich hier - meer dan waar dan ook - van bewust en dat vertaalt zich naar patisserie 
waar de finesse van afdruipt. 

Wie bekend is met Tummers weet dat bij de Heemsteedse patisserie met ontzettend veel 
zorg, passie en aandacht wordt gewerkt en dat ook de visuele presentatie van de producten nooit 
uit het oog wordt verloren. In de regio zijn zij op dat gebied onovertroffen. Grondstoffen 
en ingrediënten worden zorgvuldig geselecteerd, gesterkt door een prijswinnend team 
dat dag in dag uit de mouwen opstroopt om een verrassend aanbod aan kunstige zoete 
verleidingen te vervaardigen. De servicegerichte gastvrouwen en heren staan op hun 
beurt graag klaar om de klant bij te staan bij het samenstellen van hun bestellingen en 
daar waar gewenst te adviseren over het aanbod.

Innovatie binnen Tummers 
Eigenaar Ritchie Soekhlal zet daarbij hoog in op beleving. “Ik 
vind het belangrijk dat klanten niet alleen een uniek en creatief 
product mee naar huis krijgen, maar ook worden verrast. Ik wil 
dat mensen een hap nemen en denken: hé, dit product komt van 
Tummers, dat proef je meteen! En het natuurlijk ook zien. Ik 
ben veeleisend en push mezelf en het team continu om het nóg 
beter te doen en te blijven innoveren. Stilstand is achteruitgang.” 
Het is dan ook niet geheel verrassend te noemen dat Tummers 

ook steeds verder buiten de regio naam maakt én dat er zelfs 
een groeiend aantal internationale opdrachten binnenkomt. 
Nee, wat dat betreft staat de Heemsteedse patisserie inderdaad 
allesbehalve stil. Ben je even niet in de boutique geweest, dan 
kun je er donder op zeggen dat je bij je volgende bezoek wordt 
geconfronteerd met uitbreiding en innovatie. Zo heeft Tummers 
recentelijk Copenhagen Sparkling Tea en de Huile d’Olive van 
Chateau d’Estoublon aan haar winkelassortiment toegevoegd.

Een duurzame belofte 
Ook heeft de patisserie zichzelf een duurzaamheidsmissie toegewezen om als milieuverantwoord bedrijf 
een voorbeeld te kunnen zijn voor collegaondernemers in de regio. De duurzaamheidsdoelstellingen van 
de patisserie worden doorgevoerd in alle facetten van het bedrijf: in de producten zelf, de verpakkingen, 
maar ook de werkwijze. Zo heeft Tummers de ambitie om in 2025 haar assortiment voor 100% uit 
duurzamere producten te laten bestaan. Ook wil zij haar afvalproductie en CO2uitstoot sterk reduceren 
en de winkelinrichting verduurzamen. 

Al met al erg mooie ontwikkelingen binnen Tummers, zowel op het gebied van duurzaamheid als op het 
gebied van innovatie. De toekomst van het bedrijf ziet er veelbelovend uit.

TUMMERS,
DAT PROEF JE METEEN

Winkel
In onze winkel hebben wij het assortiment in de 
loop der jaren steeds verder uitgebreid. Je kunt 
bij ons terecht voor schoolspullen, hobby en 
kantoorartikelen.

Ontwerpen
Drukwerk is een vak apart, en voor dat vak kun 
je bij ons terecht! Bovendien bieden wij het  
hele pakket aan; van eerste ontwerp tot en  
met aflevering bij jou thuis of op de zaak.

Printen 
Wij hebben de laatste technieken in huis voor 
printen en kopiëren. Dat betekent topkwaliteit 
voor een scherpe prijs. Van een verjaardags
uitnodiging tot bedrijfs of verenigingsdrukwerk.

Grootformaat en signing 
Wij beschikken over een eigen productieafdeling 
voor groot formaat printwerk. Met een zeer  
modern machinepark en tal van afwerkapparatuur 
zijn de mogelijkheden eigenlijk oneindig. 

Als je jouw boodschap op grootformaat wil 
overtreffen, dan ben je bij ons op het juiste adres 
voor signing. Van posters tot car wrapping en 
gevelbelettering.

PostNL Business Point
Wij zijn ook een PostNL Business Point. Hier 
kun je al jouw privé en zakelijke postzaken 
in één keer afhandelen. Van het ophalen, 
frankeren en wegbrengen van (partijen)post 
en pakketten, tot het aankopen van voor
verpakte zegels.

WELKOM BIJ  
B&B PRINT EN OFFICE

Binnenweg 68 | 2101 JL Heemstede | www.bbprintoffice.nl | (023) 529 01 38

Hoe vaak moet je niet voor een kantoorartikel 
of enveloppen naar de ene zaak en voor een 
professionele print of kopie naar de andere – 
terwijl je ze tegelijkertijd nodig hebt! En zo zijn 
er nog veel meer voorbeelden te bedenken.  
Wij doen het graag slimmer en bieden je met 
Print én Office de juiste mix aan. 
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3 × eetinspiratie met gedroogde
en gerookte runder-ribeye
Met runder-ribeye kun je heel veel kanten op. Als hapje bij de borrel, 
als voorgerecht of in de salade. Johan van Uden geeft drie tips. 
Snel en eenvoudig op tafel te zetten. En succes verzekerd.

Salade

Boodschappen
200 gram dungesneden gedroogde en  
gerookte runderribeye
Gemengde salade 
Tomaatjes, in grove blokjes gesneden
Rode ui, in grove ringen
Kervel, geplukt
Olijfolie, goede kwaliteit

Bereiding
Snijd de tomaat en ui. Leg de sla op een groot 
bord. Dresseer de tomaat en ui op de sla. Drup
pel de olijfolie over de salade. Schik de ribeye 
losjes op de salade. Garneer – op het laatste 
moment – de geplukte kervel over de salade. 
Lekker als maaltijdsalade of als lunch (pas de 
hoeveelheden aan aan het gebruiksmoment).

Voorgerecht

Boodschappen
300 gram dungesneden, gedroogde en 
gerookte runderribeye
Postelein of veldsla
Klein potje kappertjes op zout (30 gram)
Dragondressing 

Bereiding
Spoel de gezouten kappertjes goed af met koud 
water en laat de kappertjes uitlekken. Leg de 
gewassen en gedroogde postelein of veldsla op 
de bordjes. Leg de ribeye op de sla. Garneren 
met uitgelekte kappertjes en dresseren met de 
dragondressing. Lekker voor op een zomerse 
avond.

Borrel

Gewoon lekker op een borrelplateau. In mooie 
dunne plakjes laten snijden. Lekker in combinatie 
met vers gesneden boerenbrood en zeezoutboter. 
Als aperitief uit het vuistje bij de borrel.

Aperitiefhapje
met gedroogde
en gerookte
runder-ribeye

Gedroogde
en gerookte 
runder-ribeye 
met kappertjes
(voor 4 personen)

Gedroogde
en gerookte 
runder-ribeye
salade
(voor 4 personen)

Gedroogde en gerookte ribeye is een échte 
huisspecialiteit van Chateaubriand. Het zelf 
maken van ribeye is een tijdrovende klus. 
Een wekenlang proces van zorgvuldig zouten, 
kruiden, rijpen en roken. Met als eindresul-
taat een perfecte ribeye. Lekker voor op een 
sandwich, in een salade of als borrelhapje.

Zo’n vijftien jaar geleden ben ik begonnen met 
het zelf produceren van runderribeye en rook
vlees. Gemaakt zoals slagers het vroeger deden. 
Gedroogde runderribeye is een proces van zo’n 
zeventien(!) weken. Het is een ambachtelijk 
procedé dat ik ook toepas bij het zelf maken van 
runderrookvlees. Echt goed gerijpte en gerookte 
ribeye is, net als rookvlees, niet vochtig maar 
mooi gedroogd en vooral ook nooit te zout.

Verduurzaming
De eerste stap in het wekenlange proces is het 
insmeren van de ribeye met zout en kruiden 
(zoals peperkorrels, laurier en veel jeneverbes) 
en het vlees laten rusten zodat de smaak
makers goed kunnen intrekken. Dit is een proces 
van twee weken waarbij er ook vocht wordt 
onttrokken aan het vlees. Na deze twee weken 
wassen we de ribeye en wegen we het vlees 
heel nauwkeurig. Het bepalen van het gewicht is 
een belangrijk onderdeel van het proces, omdat 
we dan precies kunnen inschatten hoeveel zout 
er nodig is. De hoeveelheid zout is belangrijk 
voor de rijping (ofwel ‘verduurzaming)’ die 
daarna volgt en is ook van belang om te voor
komen dat de ribeye te zout gaat smaken.  
Na de berekening wrijven we de ribeye opnieuw 
in met verse kruiden en het zout. Daarna vacu
meren we de ribeye en leggen we het vlees in 
de koeling, meestal voor een periode van rond 
de acht weken, zodat het zout tot de kern van 
de ribeye kan intrekken.

Opbinden
Na de periode van rijping spoelen we de ribeye 
opnieuw onder koud water en brengen we de  
gerijpte runderribeye mooi in vorm door 
het vlees met slagerstouw op te binden. Dit 
wikkelen met touw is een oude ambachtelijke 
slagerstechniek die tegenwoordig nog weinig 
wordt toegepast. Het was een van de onderdelen 

van de meesterproef die ik moest doen voor  
het behalen van de titel ‘branche erkende  
meesterslager.’ Als de ribeye met touw is  
opgebonden, kunnen we deze buiten de koeling 
rustig laten drogen, op een niet te vochtige 
plaats met een temperatuur niet hoger dan 15 °C. 
Beslist niet hoger, want anders gaat het vlees 
aan de buitenkant indrogen, waardoor de kans 
bestaat dat de ribeye aan de buitenkant te hard 
droogt en een harde rand krijgt. Dat willen we 
absoluut vermijden.

Rooksmaak
Na zes weken ‘droog hangen’ geven wij bij  
Chateaubriand een rooksmaak mee aan de 
ribeye. Koud roken welteverstaan, waarbij de 
temperatuur in de rookkast niet boven 25° C 
uitkomt. De aroma’s van de rookmot van onder 
beuken geven extra smaak mee. Na het roken 
gaat de ribeye (gevacumeerd) zo’n zes uur in 
de steamer voor een mooie donkerrode kleur. 
Daarna direct afkoelen in de koelcel. Na twaalf 
uur is de ribeye klaar om van te genieten. 
Ambachtelijk bereid en gerookt  zoals mijn 
leermeesters het vroeger deden  en bovenal: 
vol van smaak!

Ik wens je veel eet en kookplezier.
Johan van Uden

Een column over het betere eten 
en drinken en culinair genieten. 
Branche erkende Meesterslager 
Johan van Uden (Chateaubriand) 
deelt zijn inspiratie in een 
persoonlijke column.

Gedroogde
en gerookte
runder-ribeye

Binnenweg 163 
2101 JH Heemstede
www.chateaubriand.nl
 ChateaubriandVlees  
 _chateaubriand
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Het is niet direct de omgeving die je bij 
studenten verwacht, maar Bob, Clarieke 
en Joëlle hebben het ontzettend naar hun 
zin in woonzorgcentrum Bosbeek. Ze wonen 
tussen de ouderen en midden in het bos. 
“Het is echt zó leuk.”
 
18 jaar is hij, en eerstejaars student film en 
literatuurwetenschap in Leiden. Sinds hij in 
Heemstede op kamers woont, vertrekt hij vijf 
minuten eerder naar college dan de NSapp 
aangeeft. “Dan kan ik onderweg nog een praatje 
maken. Ik kom altijd wel iemand tegen en mijn 
medebewoners willen graag even kletsen.”  
Bob van Oosterhout woont in Bosbeek, een  
woonzorgcentrum van ouderenzorgorganisatie 
Sint Jacob. Supergezellig, vindt hij dat. Zijn 
ganggenoten Clarieke de Vries (24, student 
Education and Child Studies) en Joëlle Kraaijeveld 
(22, student geschiedenis) zijn het daar roerend 
mee eens. “We hoeven maar langs de huis
kamer op onze afdeling te lopen of je ziet de 
mensen zwaaien. Veel bewoners fleuren al op 
door onze aanwezigheid, daar hoeven we niets 
voor te doen.”

Vrijwilligers
Maar niets doen is niet de bedoeling. Bob, Joëlle 
en Clarieke nemen deel aan een woonproject 
van Connect Generations, een organisatie die 
studenten huisvest in woonzorgcentra door 
heel Nederland. Ze huren tegen kostprijs een 
kamer in Bosbeek en werken daar dertig uur 
per maand als vrijwilliger. In totaal zijn er negen 
woonstudenten. “Ons vrijwilligerswerk draait 
om het persoonlijke contact met de bewoners”, 

vertelt Clarieke. “Samen een wandeling maken, 
helpen met de boodschappen, een spelletje doen 
of gezellig koffiedrinken. We mogen onze uren 
zelf invullen.” De studenten helpen ook in de 
gemeenschappelijke huiskamers, waar bewoners 
die ondersteuning nodig hebben samen de dag 
doorbrengen, en ze organiseerden voor het hele 
huis een kerstconcert.

Leerzaam
Dertig uur lijkt misschien veel, maar volgens 
het drietal vliegt de tijd om. “Een uurtje per dag 
en je bent er al”, weet Bob. Waar hij vandaag 
dat uurtje aan besteedde? “Ik heb een nieuwe 
bewoonster rondgeleid. Ze had de kapel en de 
tuin nog niet gezien. Zorgmedewerkers hebben 
het hartstikke druk, die kunnen onze hulp goed 
gebruiken.” Zo gemakkelijk als het helpen 
inmiddels gaat, zo spannend waren de eerste 
weken als vrijwilliger. Joëlle: “De huiskamer
medewerker vroeg of ik een mevrouw wilde 
helpen met eten. Ik dacht: maar dat kan ik toch 
helemaal niet? Nu is er niks engs meer aan en 
gaat het allemaal heel natuurlijk. Sinds ik hier 
woon ben ik op veel vlakken gegroeid.”

Picknicken
Alle deelnemers worden door Connect Gene
rations uitgebreid gescreend voordat ze een 
kamer krijgen toegewezen. “Als je elke avond 
wilt feesten, moet je dit niet doen”, lacht Bob. 
Hij heeft, net als zijn huisgenoten, heel bewust 
voor deze woonvorm gekozen. “Het is ideaal 
als je woonruimte zoekt én graag iets goeds wil 
doen voor de samenleving”, legt Clarieke uit. 
“Het mooie van dit project is dat je meedraait in 

het dagelijks ritme van de ouderen. Dat maakt 
het vrijwilligerswerk heel laagdrempelig.  
We krijgen er veel voor terug: dankbare huis
genoten natuurlijk, maar ook een ruime kamer, 
lage huur, een goede treinverbinding met  
Leiden en een prachtig uitzicht!” Joëlle zucht: 
“Het is hier zo mooi. We kijken vanuit onze 
kamers uit op het Groenendaalse Bos.”  
Dan beginnen Bobs ogen te glinsteren.  
“Zullen wij binnenkort met z’n allen een  
picknick organiseren?” “Ja!”, roept Clarieke.  
“En een watergevecht!”

Generatiekloof?
Niet bij Sint Jacob

Sint Jacob is een ouderenzorg
organisatie met zeven woonzorgcentra 
en een revali datiekliniek in Haarlem en 
Heemstede. Kijk voor meer informatie 
op www.sintjacob.nl.

Woonzorgcentrum Bosbeek
Glipper-Dreef 209

2104 WG Heemstede
www.sintjacob.nl

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe, interessante wijnen van kleine wijnboeren, maar je komt 

als wijnboer niet zomaar bij Grapedistrict in het assortiment. Alle wijnen worden eerst uitvoerig 

getest door twee panels: een panel van wijnprofessionals en een panel van klanten. Alleen als 

beide panels even enthousiast zijn over de smaak en de prijs/kwaliteit, komt een wijn in ons 

assortiment. We hebben dit vanaf het begin gedaan met alle wijnen, omdat we geloven dat niet 

alleen de wijnnerds moeten bepalen of een wijn lekker genoeg is, maar juist ook de mensen 

die de wijn echt gaan drinken.

Waarom wijn van kleine wijnboeren beter is?  
Grapedistrict is ontstaan vanuit de gedachte dat wijn voor iedereen is. Niet om een plekje te bemachtigen in 
de wijnwereld, tussen de clichés, houten tonnen en moeilijke woorden. Wij zijn begonnen met een 
schone lei. Alles bedacht vanuit de behoefte van de klant en de ambachtelijke wijnen die worden 
gemaakt door kleinschalige wijnboeren. Elke dag brengen we die twee werelden een beetje dichter  
bij elkaar. Scan de QRcode om te zien waarom wij geloven dat wijn van kleine wijnboeren beter is.
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“Na het afronden van de middelbare school, 
trok ik de stoute schoenen aan. Ik klopte aan 
bij een videoproductiebedrijf met de vraag of ik 
in de zomer stage mocht lopen. Daar hadden 
ze wel oren naar, dus ik kon snel aan de slag. 
Hier ontdekte ik hoe diep mijn passie voor het 
maken van video’s eigenlijk zat. Zo diep zelfs, 
dat ik op mijn 18de Johnson Visions oprichtte.”

Op je 18de beginnen met ondernemen, je moet 
het maar durven. “Maar ik keek niet eens naar 
andere opties. Ik wist zó zeker dat ik dit wilde 
doen. Johnson Visions is de uitweg van mijn 
verleden en dus echt een zegen die op het juiste 
moment op mijn pad is gekomen.”

Uiteenlopende projecten
David omschrijft zijn werk als gevoel omzetten 
in beeld. “Dus geen inhoudsloze video’s, maar 
juist iets dat emotie ademt; daarvan gaat mijn 
hart sneller van kloppen.” Gewapend met 
zijn camera filmt hij de meest uiteenlopende 
projecten. “Feesten en partijen, muziek video’s, 
aftermovies van evenementen, testimonials, 
merkfilms, noem maar op.”

Werkwijze
Hoe gaat David te werk? “Mijn aanpak is op
gedeeld in een aantal fases. Het begint met een 
persoonlijk gesprek met vragenvuur. Hoe meer 
informatie ik krijg en hoe meer we op één lijn 
zitten, hoe beter het eindresultaat wordt. 
Krijg ik juist de creatieve vrijheid, dan 
is dat ook geen probleem.”

“Hierna kom ik met een concept
voorstel waarin ik onder andere 
laat zien welke filmische aspecten 
en kleuren worden gebruikt en 
welk effect dat geeft. Ik probeer de 
opdrachtgever mee te nemen in de vibe 
die uiteindelijk te zien gaat zijn. Als alles 
duidelijk is, begint de productiefase. Om grotere 
concepten te realiseren stel ik teams samen, 
die bestaan uit toppers uit mijn netwerk.  
Het proces wordt gefuseerd voor het beste 

eindresultaat. Afhankelijk van het soort project 
regelen we shotlists, props, styling en crew, komen 
we op locatie en checken we de apparatuur. 
Vervolgens is het tijd voor het regisseren, 
filmen en tot slot montage. Uiteraard zorg ik 
ervoor dat het eindresultaat op meerdere online 
kanalen inzetbaar is.”

“Geen aanvraag is te gek”
“Video’s blijven zich ontwikkelen en zijn misschien 
wel populairder dan ooit. Kijk bijvoorbeeld naar 
TikTok en de reels op Instagram. Ik denk dat het 
een voordeel is dat ik jong ben en dus goed kan 
meebewegen met de verschillende trends. Geen 
aanvraag is dus te gek. De ene keer sta ik op 
locatie in Egypte en de andere keer film ik vanuit 
een vuilniswagen. Ik bijt me ergens in vast en stop 
pas als je tevreden bent met het eindresultaat.”

Davids enthousiasme werkt aanstekelijk. “Ik 
vind het maken van video’s zó mooi om te doen, 
mijn passie is niet in woorden uit te drukken.”

 davidd_johnson
 johnsonvisions

david@johnsonvisions.com
06 – 53 75 89 66

Toen David Johnson als klein jongetje de video camera 

van zijn moeder mocht bedienen, was hij op slag verliefd. 

“Ik filmde alles; van vakanties tot het uitlaten van de 

hond. Je kunt je voorstellen hoe blij ik was toen ik op 

mijn 12de verjaardag een camera kreeg. Sindsdien ben 

ik geen dag gestopt met filmen. Inmiddels doe ik het 

vier jaar beroepsmatig met Johnson Visions.”

“Johnson Visions
zet gevoel

om in beeld”

David Johnson, eigenaar Johnson Visions

“Daarom zijn wij gestart met de bouw van een rolstoelvriendelijke camper die 
we via onze stichting beschikbaar stellen aan iedereen met een rolstoel.”

Het verhaal
“De vliegreizen zijn al een aantal jaren niet meer te doen. Michiel kan 
niet lang in eenzelfde houding zitten en is afhankelijk van zijn beademing. 
De vliegtuigstoelen bieden te weinig comfort en stroomvoorziening voor 
de beademing is niet altijd beschikbaar. Gelukkig heeft Michiel beschikking 
over een eigen rolstoelbus waarmee we van a naar b kunnen, maar deze 
eigen bus is niet ideaal voor langere trips. Michiel zit achterin en kijkt tegen 
de bergruimte boven de voorstoelen. En door het lawaai kunnen we geen 
conversatie voeren; Michiel kan door zijn beperkte spierkracht zijn stem 
niet verheffen. Een ritje naar Zeeland van twee uur is dan stil en eenzaam.”

“Omdat we onszelf ten doel hebben gesteld alles uit het leven te halen 
wat erin zit, willen we op avontuur blijven gaan. Genieten. De wereld zien 
en beleven. Een camperbus waar Michiel voorin kan zitten, met alle  
hulpmiddelen aan boord, dat zou ideaal zijn…”

Stichting Road Trip for Life
Het doel van de stichting is het beschikbaar stellen van rolstoelvriendelijke 
campers tegen een vergoeding van maximaal de kostprijs. “Omdat wij 
erin geloven dat het vooruitzicht op een reis, de reis zelf en de vrijheid 
van bewegen tijdens de vakantie levensenergie geeft.”

De nonprofit stichting ontwikkelt de eerste rolstoelvriendelijke camper 
in eigen beheer. Om dit mogelijk te maken, werkt de stichting met vrij
willigers en wordt er geld ingezameld middels sponsoracties. Er zijn ook 
diverse bedrijven die producten en diensten sponsoren.

Zorgopties in de camper
De camper is geschikt voor twee tot drie personen en wordt uitgevoerd 
met diverse zorghulpmiddelen om de campervakantie aangenaam te 
maken. Onder andere een plafondlift voor transfer van stoel naar bed en 
een Vendlet bedsysteem voor mechanisch draaien in bed. “Uiteraard is 
de camper ook voorzien van standaard camperinrichting zoals keuken, 
zithoek, luifel en bedden. En de rolstoel kan voorin gezet worden, zodat  
je samen een echte roadtrip beleving hebt.”

Open source
“Er zijn in Nederland circa 160.000 mensen in een rolstoel die vakantie 
willen vieren als ze zouden kunnen, maar er zijn slechts drie campers te 
huur met vergelijkbare zorghulpmiddelen aan boord. Uit eigen ervaring 
weten we dat deze campers vaak verhuurd zijn. Er is dus veel meer 
vraag dan aanbod, veel meer dan dat wij alleen met de stichting kunnen 
opvangen. Daarom hebben wij voor een open source aanpak gekozen en 
delen via onze website alle inzichten, ontwerpen en plannen (ook in het 
Engels). Zodat anderen ons voorbeeld kunnen volgen, in Nederland of 
elders op de wereld.”

Sponsoracties
Op 24 juni was de eerste sponsoractie, Joost deed mee aan de Mont Blanc 
Marathon, een ultra trail van 90 kilometer met 6.330 hoogtemeters.  
Een succesvolle eerste actie waarbij maar liefst € 9.500, is gedoneerd.  
Joost vergelijkt de inspanning van deze trail met de inspanning die zijn 
vriend Michiel dagelijks levert, zowel mentaal als fysiek. “Michiel inspireert 
mij enorm, zijn doorzettingsvermogen is aanstekelijk en dit geeft mij de 
kracht om mij op deze manier in te zetten.”

Avontuurlijke 

voor iedereen!
vakanties 

Het stichtingsbestuur v.l.n.r.: Joost, Michiel, Lars en Jochem bij de Mercedes Sprinter

Inge test het uitzicht voorin de Mercedes Sprinter
Joost tijdens de Mont Blanc Marathon,  
de eerste sponsoractie voor de stichting

Joost en Michiel zijn al meer dan 35 jaar beste vrienden en sinds ze  
elkaar kennen, gaan ze samen op vakantie. Voor hen zijn er geen 
grenzen en zo reisden ze samen door Europa en bestemmingen ver 
daarbuiten. “We zijn bevoorrecht al deze vakanties samen te hebben 
beleefd en wij gunnen iedereen een vergelijkbare ervaring.”

Doneren kan nog 
steeds, scan de 
QRcode en bezoek 
de sponsorpagina! 
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“Na een week of twee drong het tot ons door dat we niet meer naar huis 
konden.” Nood gedwongen moesten Ghais en Tanya op zoek naar een plek 
waar ze hun leven opnieuw konden opbouwen. De keuze viel op Nederland. 
Ghais: “Ik was al eens in Nederland geweest en ik vond het geweldig. Het 
is een goed ontwikkeld land en ik vind het platteland heel rustgevend.”

“De oorlog kwam voor ons uit het niets. We gingen met een gerust gevoel 
op vakantie en keken uit naar Tanya’s verjaardag op 24 februari. Maar dat 
feest hebben we natuurlijk niet kunnen vieren. Ook voor onze familie,  
die zo’n 25 kilometer van Kharkiv woont, begon de oorlog abrupt. Aan 
het begin hebben ze de hele tijd in een schuilkelder gezeten. Nu zijn ze, 
hoe gek het ook klinkt, gewend om te leven het geluid van raketten en 
bommen. Een misselijkmakend idee.”

“De situatie in Kharkiv is verschrikkelijk. De stad wordt dagelijks  
be schoten. Veel appartementen, huizen, universiteiten en (kleuter)scholen 
zijn geneutraliseerd. Elke dag komen mensen te overlijden. Het is heel  
pijnlijk om naar het nieuws te kijken en te beseffen dat dit gebeurt in  
de stad die ooit ons thuis was. Het was echt een mooie, grote stad,  
maar er is niets meer van over.”

Opnieuw beginnen
Hotel Staats in Haarlem bood Ghais en Tanya een verblijfplaats aan.  
“Het hotel gaf ons alles om comfortabel te kunnen leven, van fietsen tot 
maaltijden en inwoning. Maar ook kleding, aangezien we alleen maar 
een koffer met vakantie kleding bij ons hadden. Speciale dank gaat uit 
naar Heemsteedse eigenaar Claudia, die heel veel heeft gedaan om ons 
thuis te laten voelen. Ook heeft zij met behulp van Jonge Ondernemers 
Heemstede geld ingezameld voor alle Oekraïners die in het hotel verblijven.”

“Claudia heeft mij geholpen om werk te vinden. Inmiddels werk ik in de 
keuken van restaurant Morris en Tanya is aan de slag gegaan als manicure. 
Dit was eerst haar hobby, dus ze is blij dat ze er nu haar werk van heeft 
kunnen maken. We hebben het allebei erg naar ons zin!”

Ghais en Tanya denken niet meer terug te keren naar Oekraïne. “Aan 
het begin waren we dat nog wel van plan, maar na verloop van tijd kwam 
steeds meer het besef hoe groot de wereldwijde gevolgen zijn van de hele 
situatie. Hierdoor hebben we besloten om helemaal opnieuw te beginnen 
in Nederland. We verblijven nog steeds in Staats, dus we zijn naarstig op 
zoek naar een eigen woonruimte.”

Onwerkelijk 
“Natuurlijk is het op zowel mentaal en zelfs fysiek gebied niet makkelijk 
geweest, maar iedereen die we hier leren kennen is zó vriendelijk tegen 
ons. Dat zorgt ervoor dat we positief blijven en weer kunnen lachen.”

“Als ik terugdenk aan de afgelopen maanden, is het nog steeds onwerkelijk. 
Het is niet voor te stellen hoe het is om een heel leven te verliezen waar 
je jarenlang voor hebt gewerkt. Ineens zijn we in een nieuwe omgeving 
en moeten Tanya en ik omgaan met alle obstakels die op ons pad komen. 
Maar hoe dan ook zorg ik ervoor dat mijn vrouw en ik een veilige toekomst 
tegemoet gaan! Ik ben in ieder geval blij dat Nederland zo goed met 
vluchtelingen omgaat. Iedereen is vriendelijk en bereid om te helpen. 
Dus dank aan Nederland voor het warme welkom, de lieve mensen en 
nieuwe kennissen!”

Een nieuw leven 
in Nederland

Ghais & Tanya Almalas

De Oekraïense Ghais Almalas genoot  
samen met zijn vrouw Tanya van een 

welverdiende vakantie in Egypte toen  
de oorlog in zijn thuisland uitbrak.  
“In één klap veranderde ons leven.  

We konden niet meer terug naar ons 
huis in Kharkiv, ons werk, onze familie-

leden en vrienden.” Boutiquehotel  
Staats hielp hen uit de brand. 
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Agenda
• 9 september Freek de Jonge – Theater de Luifel 

• 17 september Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – AFC 

• 17 september  Fashion & Bites – Raadhuisstraat&Binnenweg

• 18 september Antiekmarkt – Jan van Goyenstraat 

• 23 september Johan Goossens – Theater de Luifel

• 30 september Franz Liszt Concours – Oude Kerk

• 1 oktober Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – IJsselmeervogels

• 1 oktober Merijn Scholten try-out – Theater de Luifel

• 5 oktober Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – Quick Boys

• 14 oktober Dolf Jansen – Theater de Luifel

• 15 oktober Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – Rijnsburgse Boys

• 29 oktober Dominic Seldis & Henk van Twillert – Oude Kerk

• 5 november Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – Katwijk

• 5 november Stefano Keizers – Theater de Luifel

• 11 november Lenette van Dongen – Theater de Luifel

• 18 november Erik van Muiswinkel – Theater de Luifel

• 19 november Maarten van Rossem – Theater de Luifel

• 25 november Black Friday – Raadhuisstraat&Binnenweg

• 25 november Top 2000 Unplugged – Theater de Luifel

• 26 november Thuiswedstrijd Koninklijke HFC - Kozakken Boys

• 26 november Pietenspektakel – Raadhuisstraat&Binnenweg

INFORMATIE BROCKHOFF NIEUWBOUW, AMSTELVEEN 
NIEUWBOUW@BROCKHOFF.NL, TEL. 020 - 543 73 75
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RENÉ WATZEMA
STAAT IN THE SPOTLIGHT

25 JAAR BROKKING & BOKSLAG UITVAARTBEGELEIDING

DE BRUISENDE WINKELSTRATEN VAN HEEMSTEDE

HET VERHAAL ACHTER ROAD TRIP FOR LIFE
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