
Haar leraar adviseerde de banketbakkersschool, 
haar moeder stuurde haar naar de handelsschool 
en het balletje is gaan rollen. “Ik vind het ver-
kopen van patisserie het leukste dat er is.” 
Hanneke is op haar 17e begonnen als verkoop-
ster in een banketbakkerszaak. Na het opdoen 
van ruime ervaring in het vak, en het runnen van 
twee zaken, kwam in 2008 Huize van Wely op 
haar pad. Zelfstandig een Huize van Wely filiaal 
opzetten in Heemstede was Hanneke op het lijf 
geschreven; het was de perfecte match.
 
Huize van Wely
Huize van Wely heeft een uitgebreid assortiment 
aan luxe patisserie-, chocolaterie- en glacerie- 
producten. Vakmensen maken op nog altijd am-
bachtelijke wijze de mooiste lekkernijen van de 
meest pure ingrediënten. Dagelijks worden deze 
producten vanuit Noordwijk, waar de productie is 
gevestigd, vervoerd naar de winkels. Topproduc-
ten van hoge kwaliteit, sinds 1922 én sinds 2008 
op de Zandvoortselaan in Heemstede.
 
Huize van Wely bevindt zich aan de Zandvoort-
selaan in goed gezelschap. Er zijn diverse luxe 
speciaalzaken die de zaak omringen. Hanneke 
organiseerde ook een aantal keer per jaar een bui-
tenmarkt voor dit lekkerste straatje van Heemste-
de; hopelijk komt er een vervolg.

Bedankt
Vanaf het moment dat zij 12,5 jaar geleden in 
dienst kwam, stond Huize van Wely altijd op 1. 
“Als je me vraagt wat ik het meeste ga mis-
sen zijn dat mijn klanten. Ik hou van mensen 
en het persoonlijk adviseren van mijn klanten 
over de mooie producten van Van Wely is het 
leukste dat er is. Aan de ene kant is het spannend 
om met pensioen te gaan; het voelt als de start 
van een nieuw leven. Er is een plek in Spanje waar 
ik al jaren met mijn man kom, waar mijn hart ligt. 
We hebben nu de mogelijkheid om daar een 
hele winter lang te zon op te zoeken. Ik ben een 
doener en ik weet me goed te vermaken. Ik wil 
wel iets met handel blijven doen, wellicht dat ik 

op curiosamarkten ga staan, in Nederland maar 
ook net buiten de grens.”
 
Het is een vreemde gedachte om alles te verlaten. 
Ik heb een hechte band met mijn team, en ook 
al houden we contact, het maakt me ook een 
beetje verdrietig. Ook met veel van mijn klanten 
heb ik een band opgebouwd.” Hanneke geeft aan 
dat zij tijdens hoogtepunten, zoals het 10-jarig 
bestaan van Huize van Wely, vele felicitaties in 
ontvangst heeft mogen nemen en bij dieptepun-
ten in haar persoonlijke leven stonden klanten 
klaar met kaarten en bloemen. Dit laatste is voor 
haar het meest memorabele moment geweest in 
haar Huize van Wely carrière. Hanneke wil dit dan 
ook graag benoemen en haar klanten bedanken 
voor het vertrouwen in haar. De producten hoeft 
ze niet te missen want die zal ze blijven kopen. “Als 
je eenmaal verwend bent met goede kwaliteit, 
dan ga je niet meer terug.”
 
Hanneke trakteert
Hoe sterk haar affiniteit met patisserie ook is, zelf 
bakt ze niets. Hanneke proeft wel graag en er gaat 
dan ook geen gelegenheid voorbij zonder dat 
ze zichzelf, of haar naasten, trakteert op de luxe 
lekkernijen van de bekende patissier. Hannekes 
favoriet? De Weense kersentaart, een klassieker 
die u zeker eens geproefd moet hebben, be-
staande uit een harde Wener bodem en kersen, 
gecombineerd met slagroom en krullen van goe-
de kwaliteitschocolade. Vanwege haar afscheid 
trakteert Hanneke u op vrijdag 2 en zaterdag 3 
oktober a.s. op haar favoriete taart voor een prijs 
van 12,5 jaar geleden.
 
Opvolgster
Diana Heemskerk neemt het stokje van Hanneke 
over. Diana werkt al een aantal jaar als filiaal-
manager bij Huize van Wely; eerst in Noordwijk, 
momenteel in Haarlem en per 5 oktober in 
Heemstede. 

Wilt u Hanneke gedag zeggen of kennismaken 
met Diana? U bent van harte welkom in de winkel!

Uw vertrouwde gezicht van 
Huize van Wely Heemstede 
neemt afscheid
 
Hanneke Glasius, filiaalmanager bij Huize 
van Wely Heemstede, neemt na ruim
12 jaar afscheid. Per 3 oktober a.s. gaat zij 
genieten van haar pensioen.
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