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Door Mirjam Goossens

Heemstede – Een van de oudste nog 
actieve winkels in Heemstede viert 
deze week het 75-jarig jubileum. 
Home Made By_Ree is inmiddels niet 
meer weg te denken en voor genera-
ties Heemstedenaren het adres voor 
verf en interieur. Het was Henk Ree 
die in 1947 begon met de verkoop 
van verfwaren en huishoudelijke arti-
kelen op de huidige plek - 
Binnenweg 89 – aanvankelijk als 
uitbreiding van het schildersbedrijf 
van zijn broer Roel en hem aan de 
Jan van Goyenstraat. Zoon Henk jr. 
voegde zich in 1958 bij de !rma en 
spoedig werd Ree & Zn een begrip 
vanwege het uiterst vriendelijke en 
deskundige advies van de heren.

Reputatie opgebouwd
De huidige eigenaar sinds 2004 
Jasper de Zwart trad 25 jaar geleden 
als 17-jarige stagiair in dienst en is 
nooit meer weggegaan. De Zwart is 
zich bewust van de ijzersterke repu-
tatie waarvan de heren Ree de 
grondlegger waren en die hijzelf en 
zijn team van 17 medewerkers tot de 
dag van vandaag in ere houden: 
“Mensen blij maken staat voorop en 
daarnaast is onze kracht dat we met 
de tijd zijn meegegroeid.”
Dat betekende voor de zestiger jaren 
de opkomst van het ‘Doe het zelf’ 
concept en later uitbreiding naar 
kunstschildersmaterialen. Het naast-
gelegen pand werd in 2016 bij de 
winkel gevoegd en vormde de start 
van het Home Made By concept 
waarvan zij de pilotstore zijn. Interi-
eurdesign werd steeds meer de core-
business. De Zwart: “Wij hebben 
momenteel vaste stylistes in ons 

team die interieuradvies geven en 
samen met de klant vaak tot nieuwe 
inzichten komen.” 

Door de jaren heen
Goede en lastige tijden heeft de 
winkel uiteraard gekend als je al zo- 
lang bestaat. “Tijdens de economi-
sche crisis van 2007 zagen we de 
omzet "ink dalen en de mensen 
gingen vaker naar de bouwmarkt 
voor een pot verf. Maar ik was er niet 
rouwig om, want toen merkten onze 
klanten pas het verschil in kwaliteit. 
Ze kwamen vervolgens allemaal 

weer terug”, lacht de ondernemer.
De coronatijd was ook zo’n kantel-
punt, maar met een onverwachte 
uitkomst, geeft hij toe: “Vlak voor 
corona had ik het eigenlijk te druk, 
maar toen moesten de winkels dicht. 
Zoals iedereen weet, sloeg men ech- 
ter massaal aan het klussen. De be- 
stellingen liepen telefonisch en via 
internet en werd het drukker dan 
ooit.” Jasper noemt zich een mensen-
mens en vond deze wijze van 
bedrijfsvoering maar niks: “Ik miste 
het contact met de klant; de omzet 
vond ik van minder belang.”

Feestelijk jubileum
Het contact met de mensen kan fees-
telijk worden aangehaald op zater- 
dag 8 oktober met een hapje en 
drankje in de winkel om het jubileum 
samen te vieren.

Zie elders in de krant de aankondi-
ging met de details.

Met de realisatie van een aanbouw 
gaat het bedrijf alweer een nieuwe 
fase in, goed voor minimaal de 
komende 25 jaar.

Verfhandel Ree 75 jaar een begrip in Heemstede

Team van de jubilerende zaak met op de voorgrond rechts Jasper de Zwart.

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Ze zijn u misschien al wel 
eens opgevallen. Draai-
bomen, of eigenlijk zijn het 
‘torsiebomen’. Een bijzon-
der fenomeen. Het moet 
ongemakkelijk zijn om 
jezelf zó om je as te wentelen dat je bijna 360• door-
draait. Dat heet met een mooi woord torsie en 
torderen. 

Enkele boomsoorten zijn er speciaal om bekend een 
getordeerde stam te ontwikkelen. De abeel, de tamme 
kastanje en de wilg bijvoorbeeld. Maar ook andere 
boomsoorten kunnen dit fenomeen vertonen. Er wordt 
ook wel eens gedacht dat aardmagnetisme ermee te 
maken heeft. Of de plaats waar de boom staat ten 
opzichte van de wind.
In Groenendaal vind je de torsiebomen onder andere in 
het Zuidbos. Daar ligt op de grond ook een indrukwek-
kend deel van een gevelde draaistam waardoor je die 
torsie eens op je gemak kunt bestuderen.

In de tijd van de houten scheepsbouw waren deze stam- 
men erg gezocht. Net als gekke krommingen en hoe- 
ken in boomstammen. Van nature hebben deze delen 
van de boom een prima vorm voor bepaalde scheeps-
onderdelen waardoor ze extra sterk zijn. Ook in daken 
van gebouwen zoals theekoepels werden afwijkende 
vormen veel verwerkt. In Groenendaal blijven de gekke, 
schuine of scheve bomen gewoon staan. Alleen wordt 
er in het kader van dunning soms wel eens een gekapt 
waardoor daar meer licht op de bodem valt en buur-
bomen niet opzij ‘gebeukt’ worden. Ook een draaiboom 
zal om die reden wel eens het veld moeten ruimen.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Draaibomen in Groenendaal

De natuur heeft veel kunstjes in petto!

Heemstede - Zondag 16 oktober 
wordt een grote rommelmarkt 
gehouden in Sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 te 
Heemstede. In deze sportaccommo-
datie wisselen die dag weer vele 
gebruikte goederen, van eigenaar. 
Het aanbod op een rommelmarkt is 
altijd divers en verrassend.  

De vlooienmarkt is open van 9.30 tot 
16.00 uur en de toegang bedraagt 
3,00 euro (kinderen tot en met 11 
jaar en onder begeleiding hebben 
vrij entree).  
Voor meer informatie of reserve-
ringen: organisatieburo MIKKI,
0229-244739 of 244649.
Of kijk op: www.mikki.nl. 

Grote rommelmarkt Sportparklaan

Heemstede - Dinsdag 18 oktober 
van 10.00 – 12.00 uur is er bij WIJ 
Heemstede een Open inloop van 
Seniorweb met themapresentatie 
Fotoboek maken. Houd jouw zomer-
gevoel nog wat langer vast en bun- 
del je foto’s in een mooi fotoboek.
Online een fotoboek maken kan heel 

eenvoudig met diverse bestaande 
(gratis) software. Maar hoe doe je dat 
en wat zijn de mogelijkheden?
Kom naar de lezing en neem even-
tueel uw eigen smartphone, tablet of 
laptop mee. De entree is gratis. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.

Themalezing Fotoboek maken

Open repetitie 
Harmonie 
St. Michaël

Heemstede - Ruim 110 jaar 
maakt Harmonie St. Michaël 
deel uit van het culturele leven 
in Heemstede. Met leuke en 
uitdagende concerten verrast de 
harmonie het publiek keer op 
keer.
Daar werken maar liefst drie 
orkesten aan mee: de Harmonie, 
het Klijn Örkest en het oplei-
dingsorkest (MIO). Door deze 
opzet krijgt iedere liefhebber 
van blaasmuziek de ruimte.
Het MIO is voor startende en 
onervaren muzikanten, het Klijn 
Orkest voor de gevorderde 
muzikanten en liefhebbers van 
een populair repertoire en tot 
slot is het Harmonieorkest er 
voor gevorderde muzikanten die 
van een gevarieerd programma 
houden.

Op woensdag 12 oktober is er 
een open repetitie voor belang-
stellenden. Je mag meespelen 
op je eigen instrument of alleen 
maar komen kijken of luisteren. 
Er is ruimte voor elk instrument 
en niveau. Instrumenten in 
bruikleen behoort tot de 
mogelijkheden.
De inloop begint om 19.00 uur 
en vindt plaats in de Pinkster-
kerk aan de Camplaan 18, 
Heemstede.
Aansluitend repeteert het 
harmonieorkest, om 20.00 uur. 
 
Meer info vind je op:
www.stmichael-heemstede.nl.


