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Dit is het tweede nummer van ons 

magazine: “Winkelen in Wassenaar”. 

Er is opnieuw met veel enthousiasme 

aan gewerkt en wij hopen dat u er met 

evenveel plezier in zult kijken en lezen. 

Het is inmiddels herfst geworden en over 
een paar weken zal ons dorp weer in het 
teken van Sinterklaas en Kerst staan. De 
winkeliersvereniging zal het winkeldorp deze 
maanden, door de intocht van Sinterklaas, 
het versieren van het centrum met duizen-
den lichtjes en een nog nader bekend te 
maken kerstactie, extra luister bij te zetten.

Het afgelopen seizoen heeft de winkeliers-
vereniging zich ingezet om het winkelgebied 
in Wassenaar zo aantrekkelijk mogelijk voor 
de consument te maken. Dat begon in april 
met een gezellige koffietafel op Koningin-
nedag, daarna werd het dorp aangekleed 
met meer dan 60 kleurige bloembakken, die 
dit jaar volop in bloei stonden. Het gaf de 
straten van Wassenaar een fleurig gezicht. 
In augustus volgde de traditioneel gezellige 
rommelmarkt op het Stadhoudersplein.

Vrijwilligers
In dit nummer geven wij extra aandacht aan 
de talloze bekende en anonieme vrijwil-
ligers die ons dorp telt. Interviews met 
Joan Poustochkine, Elsbeth Zonneville en 
André van Herk gaan over dit onderwerp. 
Ook de Koninginnedag koffietafel wordt 
uitsluitend mogelijk gemaakt door het werk 
van vrijwilligers. Maar wist u dat dit maga-
zine gemaakt is door vrijwilligers, uiteraard 
met uitzondering van de vormgeving en het 
drukwerk? Zo zijn alle foto’s geschoten door 
onze plaatselijke topfotograaf Jan van der 
Plas, zonder dat daar een rekening tegen-
over stond. En wat een vakwerk heeft hij 
geleverd, oordeelt u zelf! Het bestuur heeft 
de (eind) redactie op zich genomen en alle 
te fotograferen items zijn door de winkeliers 
zelf uitgekozen en ter beschikking gesteld. 
Kortom een staaltje van uitstekende samen-
werking, overgoten met veel enthousiasme 

van de deelnemers. Goed om te zien dat 
we dit allemaal voor elkaar kunnen krijgen in 
Wassenaar.

Naam van het magazine
Naar aanleiding van de oproep in ons eerste 
magazine voor een originele naam voor dit 
magazine zijn er veel reacties bij ons binnen-
gekomen. Originele, grappige en creatieve 
namen. Na lang beraad heeft de redactie 
toch gemeend de oorspronkelijke naam van 
het magazine “winkelen in Wassenaar” te 
handhaven, omdat deze naam de lading 
van het blad het beste dekt. Wij danken alle 
inzenders voor hun moeite. De uitgeloofde 
cadeaucheque ter waarde van € 150,- 
hebben wij ter beschikking gesteld aan het 
Hospice van Wassenaar. 

Het bestuur van de winkeliersvereniging is 
van samenstelling veranderd. Karen Graaf-
stal (Graafstal optiek) en Anja van ’t Slot 
(Keurslager Groeneveld) vertrokken na meer 
dan 4 jaar trouwe dienst en werden opge-
volgd door respectievelijk Willemijn van der 
Putte (Van Deursen sanitair) in de functie 
van secretaris en Hans Boxhoorn (Rituals) in 
de functie van lid activiteiten.

Ook dit keer willen wij u weer bedanken 
voor alle aankopen die u in ons dorp doet. 
Want, willen wij een aantrekkelijk en gevari-
eerd winkelaanbod houden, is het belangrijk 
dat u uw aankopen in Wassenaar blijft doen. 
Wij doen ons best u het zo goed mogelijk 
naar de zin te maken.

Wij wensen u veel lees en kijkplezier met  
dit nieuwe magazine, u aangeboden door 
alle leden van onze winkeliersvereniging.

Winkeliersvereniging Wassenaar

Beste
lezers en lezeressen,

Van de redactie

Foto boven:
Uitreiking cheque medewerker 
hospice
Foto onder:
Bestuur van de Winkeliers- 
vereniging v.l.n.r.
John Sparnaaij (lid)
Hans Boxhoorn (lid activiteiten)
Willemijn van der Putte (secretaris)
Tiny van der feltz (voorzitter)
Rinus van der Vlies (penningmeester)
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Topmerken exclusief bij MOOI 
van Kuhn

Wie MOOI kent, kent zeker ook José 
Broxterman, al jaren het vertrouwde gezicht in 
één van de winkels van Ron Kuhn. Ron Kuhn: 
“Deze winkel is echt bijzonder, dat voel je en 
dat zie je al bij binnenkomst. In deze parfu-
merie verkopen we merken die je nauwelijks 
ergens anders ziet. Ik ben heel blij met La Mer, 
een veelgevraagd product in het topsegment, 
dat we nu kunnen aanbieden. Je moet er een 
winkel voor hebben, een omgeving die deze 
merken de ruimte geeft. Vergeet niet, rond 
onze producten hangt een bijzondere bele-
vingswereld. We hebben ook make-up tafels 
met dag- en avondlichtsimulaties en alle 
medewerkers zijn professionals op het gebied 
van huidverzorging en bijzondere geuren. 
Natuurlijk is er altijd verse koffie en soms een 
glaasje wijn. Dat hoort erbij.”

Niche-merken
Kuhn parfumerieën is komend jaar een vijftig  
jaar oud begrip in de regio. De merken zoals 
Chanel, Dior, Estee Lauder en dergelijke hebben 
prachtige ruime presentaties waar de produc-
ten overzichtelijk zijn gepresenteerd. Na onze 

herinrichting hebben we bijzonder veel ruimte 
gecreëerd voor deze bijzondere parfumhuizen.
Naast La Mer betaat onze collectie uit mouage, 
Serge Lutens, Reminiscence, Annick Goutal, 
Bond no.9,Tom Ford om maar een paar toppers 
te noemen. 

Medi-Spa KuhnWever
In de medispa kunnen cliënten terecht voor 
cosmetische behandelingen op het gebied van 
injectables. KuhnWever werkt met botox van 
het merk Allergan en fillers van Restylane. 
Behandelingen worden uitsluitend gegeven 
door aangezichtschirurg dr. Wever. Als iemand 
haar natuurlijke schoonheid wil behouden,
accentueren of kleine correcties wil doorvoe-
ren, zijn onze behandelingen een uitkomst. 
Verder biedt Medispa KuhnWever verschil-
lende lichten energiebehandelingen aan. IPL 
(Lumenis One) is vooral geschikt voor het
behandelen van pigmentvlekjes en kleine 
bloedvaatjes in het gelaat en voor permanente 
ontharing. CO2-laser vermindert het aantal 
kleine oppervlakkige rimpeltjes. Ulthera (focus-
send ultrasound) geeft een verstrakking van de 

huid rond mond en kaaklijn en kan een lichte 
wenkbrauwlift geven.

Voordat cliënten daadwerkelijk een behande-
ling bij KuhnWever kunnen ondergaan, krij-
gen zij eerst een vrijblijvend consult bij José 
Broxterman of Annelies Schipper. Zij informe-
ren cliënten over de mogelijkheden en over 
welke methode het beste bij hen past.
Tevens kunnen zij ook vele specialistische 
gezichts- en lichaamsbehandelingen aanbie-
den met de merken La Mer, Sensai-Kanebo en 
Sisley.

Voor het maken van een afspraak  of verdere 
informatie kunt u telefonisch contact opne-
men met één van de medewerkers. 

PARFUMERIES MOOI VAN KUHN
MEDISPA KUHNWEVER

MOLENSTRAAT 6 | WASSENAAR 
(070) 517 69 69

LANGSTRAAT 13-15 | WASSENAAR 
(070) 511 57 51

De bekende parfumerie van Ron KUHN in de Molenstraat in Wassenaar 
is drastisch verbouwd. Meer luxe, meer ruimte en…meer exclusieve 
merken.
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• FITNESS • CARDIO FITNESS • SPINNING • STEP • BODYPUMP • BODYSHAPE • BOXING 

• YOGA • PILATES • ZUMBA • PERSONAL TRAINING • BODYBALANCE • FYSIOTHERAPIE 

• MEDISCHE FITNESS • SENIOREN FITNESS • TEST FACILITEITEN • POWER SLIM • SPORT MASSAGE 

• CRÈCHE • ZONNEBANK • SAUNA • COFFEE & JUICE BAR • AIRCONDITIONED

Afvallen onder 
persoonlijke begeleiding

Powerslim 1-3 KG
Aerofi t biedt nu ook een kort en effi ciënt pro-
gramma om de laatste overtollige kilo’s kwijt te 
raken. Dit programma duurt slechts 4-6 weken 
en binnen deze periode verlies je 2 tot 3 kilo. 
De lekkere producten en zes eetmomenten 
per dag maken dat het programma makkelijk 
vol te houden is.

Powerslim 4+KG
Met Power Slim kun je afvallen onder persoon-
lijke begeleiding van een Power Slim voedings-
coach. De Power Slim voedingscoach begeleidt 
je om snel je streefgewicht te behalen en helpt 
je op gewicht te blijven. Ook na het behalen van 
je streefgewicht blijf je onder controle van je 
voedingscoach.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend 
informatiegesprek met onze voedingscoach 
of kijk op de website www.aerofi t.nl

Powerslim 4
Met Power Slim kun je afvallen onder persoon-
lijke begeleiding van een Power Slim voedings-
coach. De Power Slim voedingscoach begeleidt 
je om snel je streefgewicht te behalen en helpt 
je op gewicht te blijven. Ook na het behalen van 

POWERSLIM 

4+KG
AFVALLEN

Powerslim 1-3 KG
Aerofi t biedt nu ook een kort en effi ciënt pro-
gramma om de laatste overtollige kilo’s kwijt te 
raken. Dit programma duurt slechts 4-6 weken 
en binnen deze periode verlies je 2 tot 3 kilo. 
De lekkere producten en zes eetmomenten 

POWERSLIM 

1-3 KG
AFVALLEN

SINDS 1996

HOFCAMPWEG 270 | WASSENAAR. | TEL: 070 -5119645 | WWW.AEROFIT.NL
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Op de bank met...

André steekt direct van wal. “Waar het 
eigenlijk op neer komt is dat het doen van 
iets voor een ander een heel goed gevoel 
geeft. Jarenlang reed ik op de tweede kerst-
dag richting Polen met een vrachtwagen 
vol spullen’. “Moet dat nou?” kreeg ik wel 
eens te horen van mijn vrouw en kinderen. 
Mijn zoon heeft dit toen een aantal keren 
van mij overgenomen en toen begreep hij 
wat ik bedoel met dat goede gevoel dat het 
je geeft. Goed, ik kreeg het met de paplepel 
van mijn moeder ingegoten, je doet gewoon 
iets voor mensen die het minder hebben 
dan jij. Tegenwoordig weten mensen vaak 
niet eens wie er naast ze woont”. 

Joan vult aan: “Ja, het voelt goed om een 
steentje bij te dragen aan het welzijn van 
mensen. In geval van de wereldwinkel zijn 
dat vaak doelen die verder weg liggen. De 
wereld kent veel plaatsen waar hulp een 
kwestie van leven of dood is. En natuurlijk 
geeft het een goed gevoel daar iets voor te 
kunnen doen. Aan de andere kant bieden 
wij ook een werkplek voor 40 vrijwilligers. 

Wat dat betreft doen we dus ook iets goeds 
voor mensen in onze directe omgeving”.

“Mensen willen vaak wel”, zegt André, 
“ze hebben ook vaak goede ideeën. Maar 
er moet een ‘dirigent’ zijn, iemand die het 
regelt. Daarom hou ik zoveel van al die 
particuliere initiatieven. Er blijft weinig aan 
de strijkstok hangen. En, met een glimlach 
op zijn gezicht, die functie van dirigent past 
mij wel, daar ben ik goed in en ik doe het 
graag. Zoals gezegd, het geeft me een goed 
gevoel. Mensen die het nodig hebben een 
steuntje in de rug geven, op weg helpen”. 

“Ja”, beaamt Joan, “dat herken ik zeker, 
maar laten we niet vergeten dat er alleen al 
in Wassenaar duizenden vrijwilligers zijn. Zij 
zorgen dat de BIJ bus wordt gereden, dat 
ouderen en zieken een maaltijd thuis krijgen 
bezorgd, er zijn buddy’s, vrijwilligerswerk 
in bejaardenhuizen, de Hospice. Zoveel 
mensen die allemaal een steentje bijdragen 
aan een betere wereld. Dicht bij huis en ver 
weg”. 

p de bank met 
Joan en André

O
Op het terras van Brasserie 

’t Regthuys spreken wij met 

twee gepassioneerde mensen. 

Joan Poustochkine, voor- 

zitter van de Wereldwinkel  

en André van Herk, eigenaar 

van “UTS Nederland BV  

Verhuizen en Meeer”,  

voorzitter van Blauw Zwart  

en initiatiefnemer van  

ontelbare uiteenlopende  

vrijwilligersprojecten. 
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Gegrilde gamba’s  
met courgette en  
prosciutto
Recept voor 4 personen 

Ingrediënten 
2 eetl citroensap
1 courgette
8-12 gamba’s, gepeld rauw
4 plakjes dun gesneden prosciutto

Marinade
8 eetl witte keukenwijn
4 eetl olijfolie EV
1 laurierblad
1 eetl tijm
1 theel nootmuskaat, fijn
1 theel gekneusde peperkorrels

Marineren van de gamba’s 
Maak eerst de marinade in een 
hoeveelheid die voldoende is om alle 
gamba’s onder te dompelen.
Verwijder zo nodig de darmkanalen 
van de gamba’s en spoel ze af.  
Wentel de gamba’s door de marinade 
en zet ze afgedekt minimaal 1-2 uur 
in de koelkast. Week de stokjes in 
koud water. Neem 30 minuten vóór 

het grillen de gamba’s uit de koel-
kast, maak ze droog en smeer ze 
licht in met wat knoflookolie. Grill de 
gamba’s aan beide zijden 2 minuten 
op een gloeiend hete gietijzeren 
grilplaat.

Grillen van de courgette
Was de courgette en snijd met een 
kaasschaaf lange dunne plakjes. 
Grill de met knoflookolie licht inge-
smeerde courgette op een gloeiend 
heet grillplaatje. Laat de plakjes iets 
afkoelen.

Presentatie
Snijd een plak prosciutto in de lengte 
doormidden en wikkel die om de  
gegrilde gamba. Wikkel daar weer 
een gegrilde plak courgette omheen.  
Maak de stokjes op met 2 of 3 
gamba’s en leg ze op een met olie 
ingesmeerd ovenplaatje, waarover 
wat droge Italiaanse kruiden zijn 
gestrooid.

Rooster vlak voor doorgifte de 
gamba’s 4-5 minuten in een oven 
van 200°c. Besprenkel de sticks met 
wat citroensap en dien onmiddellijk 
op. Serveer er een geroosterd stukje 
brood of wat pasta bij.

Laat het
u smaken!
Receptuur: Kookatelier Wassenaar / francesco.  
www.kookatelierwassenaar.nl 

Frans Graafstal (Graafstal optiek) 
kookt

“Ik neem er graag de tijd voor, 
zeker als de kinderen gezellig thuis 
komen eten. Naast alle drukke 
werkzaamheden die je als zelf-
standig ondernemer hebt, nemen 
mijn vrouw Karen en ik graag de 
tijd om te koken, onze liefhebberij. 
Al enige jaren koken wij, ieder 
afzonderlijk, in een kookclub van 
Kookatelier Wassenaar. Karen en 
haar kookvriendinnen volgen de 
Franse keuken. Zelf ben ik actief 
lid van Amici della Cucina Italiana, 
onder de inspirerende leiding van 
Chef Francesco”.

Frans Graafstal kent het belang 
van een goede voorbereiding 
alvorens je aan de slag gaat. Dat 
geldt bij zijn werk als opticien, 
maar ook bij zijn hobby’s, zoals 
het restaureren van oldtimers, het 
organiseren  van concerten voor 
de Jazz Sociëteit en Plein Musi-
que, en uiteraard bij het koken.

Frans is enthousiast over de kook-
lessen bij Kookatelier Wassenaar. 
“Tijdens de maandelijkse kook-
sessie leren wij eerst een goede 
‘mise-en-place’ te maken”, legt hij 
uit. “Dit betekent dat je, voordat 
je begint te koken, alle ingrediën-
ten in de juiste hoeveelheden, 
schoongemaakt en al, klaar moet 
leggen.  
Daarna worden de groenten ge-
sneden, geblancheerd of anders-
zins voorbereid, het vlees of de vis 
wordt geprepareerd, om zo tot de 
bereiding van een heerlijk gerecht 
te kunnen komen.

Mijn favoriete recept van de kook-
studio is Gegrilde gamba’s met 
courgette en prosciutto. Niet 
moeilijk, heerlijk, een echte  
aanrader!”
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Recepten

Marineren van het vlees 
Meng de ingrediënten voor de marina- 
de. Snijd porties van ca. 80 gram en 
leg het vlees in de marinade, zo lang 
mogelijk. Liefst daags tevoren. Daar- 
mee verzacht u de intense wildsmaak  
van het vlees en wordt het lekker 
mals.

Saus
Bak in een ruime koekenpan de 
afsnijdsels en/of karkas lekker bruin 
aan en voeg een bouquet toe van 
peen/prei/selderij. Voeg hierbij verse 
kruiden, steeltjes van peterselie, 
groenresten van bleekselderij, laurier,  
jeneverbessen en 4 gebroken peper- 
korrels. Blus af met voldoende rode 
wijn, een scheutje rode port of  
Marsala en laat dit alles een uurtje 
pruttelen op laag vuur. Doe er een 
deel van de marinade bij wat wild-
fond. Passeer door een zeef en laat 
inkoken.Voeg er vlak voor doorgifte 
de chocola bij. Roer alles goed door 
elkaar, laat de saus op een laag pitje 
staan en breng op smaak met peper 
en zout.

Groenten en garnituur
Snijd de knolselderij in blokjes van 
2x2cm. Bak ze middelbruin in boter 
tot al-dente. Blancheer de spruiten te 
voren in gezouten water tot halfgaar. 
Bak ze vlak voor doorgifte in een wok 
met knoflook en schilfers amandel. 

Karameliseer schijfjes appel in een 
koekenpan met boter en suiker. Blus 
van het vuur af met een scheut  
calvados en flambeer.

Rode uiencompôte
Maak de uien schoon en snijd ze in 
halve ringen. Smelt de boter in een 
pan en bak de uiringen tot ze glazig 
zijn. Voeg de crème de cassis, de 
frambozenazijn, een lepel suiker en 
de rode wijn toe. Laat het geheel  
1 uur zachtjes stoven. Maak op 
smaak met zout en peper.

Vlees
Neem de biefstukjes uit de marinade 
– bewaar die om later door de saus 
te doen – en dep het vlees goed 
droog met een keukenpapier. 
Bak de biefstukjes met niet meer dan 
2 tegelijk in de niet al te hete 1/3 bo-
ter plus 2/3 olijfolie om en om  in een 
koekenpan totdat er aan beide kanten 
een mooi bruin kleurtje ontstaat. De 
onderkant mag iets sterker aange-
bakken worden. Kruid ze daarna met 
peper en zout naar smaak. Laat de 
biefstukjes 10 min. rusten op een 
ovenplaatje afgedekt met aluminium-
folie. Vlak voor doorgifte aangaren 
tot kerntemperatuur 45°c in de oven 
150-180° c. De biefstukjes moeten 
van binnen rosé zijn. Daarna buiten 
de oven weer onder aluminium folie 
laten rusten en doorgaren tot 48- 50 °c. 

Hertenfilet met rode 
wijnsaus met chocola
Recept voor 4 personen 

Ingrediënten 

Marinade
2 sap grapefruits roze
5 dl rode wijn
50 gr rozijnen
5 kruidnagels
1 schil sinaasappel
10 laurierblaadjes
1 tak tijm
1 tak rozemarijn

Basisgerecht
4 stuk hertenfilet van 80 gr
boter / olijfolie

Rode wijnsaus
3 ons afsnijdsels van hertenvlees
2 ons bouquet: peen/ui/prei/ 
bladselderij
verse kruiden
laurier, jeneverbessen
1 kleine ui, gehakt
30 gr boter
20 gr chocolade puur,brokjes
2 dl jus de veau of wildfond

Groenten
2 ons knolselderij
2 appels Jona Gold
Boter/ suiker
Calvados
3 ons spruiten
0,5 ons amandelschaafsel
1 teen knoflook
Boter/olijfolie

Rode uiencompôte
4 uien rood
30 gr boter
0,5 dl Crème de Cassis
0,5 dl Frambozenazijn
1 dl Rode wijn
Peper en zout
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Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur, 
zaterdag tot 17.00 uur

De Tafeldame, alles voor 
op, boven en aan de tafel

Van Hogendorpstraat 16/F
2242 KZ Wassenaar
Telefoon: (070) 514 54 00
info@detafeldame.nl
www.detafeldame.nl
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Herfst

1

5

7

3

1.  en 2.  De Tafeldame,  
servies Solonge van Gien

3. Gall & Gall 
4. Van Deursen   
5.  Marco Mode en quilt- 

stoffen
6.  de Kler,  

Het Wassenaarsche Slag  
7. Go Pure, Versapers 

Bijzonder!

6

De Tafeldame, alles voor 
op, boven en aan de tafel
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Karin is een bekende voor veel  

Wassenaarders. De van oorsprong 

Haagse Karin woont al meer dan  

40 jaar in Wassenaar. 

Karin is sportief, ze tennist graag, 
wandelt veel met haar hond en doet 
alles op de fiets. Sinds kort is Karin 
oma en past zij twee dagen per week 
op haar kleinkinderen félice en Benja-
min, die sinds kort ook in Wassenaar 
wonen. “Heerlijk”, zegt Karin, “dan heb 
ik ze gezellig in de buurt”. Door haar 
drukke werkzaamheden schiet het er bij 
Karin nog wel eens bij in om goed aan 
zichzelf te denken. Bovendien zit dat 
niet in haar karakter, ze zorgt liever voor 
anderen. Daarom hebben wij Karin eens 
verwend. Omdat zij het verdient. En het 
resultaat? Dat mag er zijn, oordeelt u zelf. 
Karin is weer een hip meisje van 64!

1

K in de metamorfose:

arin van der Lubbe

voor

Wilt u ook een metamorfose? Voor 
ons volgende nummer zoeken wij  
kandidaten. Aanmelden vóór  
1 februari 2013 a.s. via email:  
winkeliersverenigingwassenaar@
xs4all.nl  
of naar: Postbus 121,  
2240 Ac  Wassenaar.  
Stuur een recente foto mee.
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Linkerpagina:
Jurkje: Maurits en Mulder 
Shawl: Barns 
Tas: Longschamps van de 
Groen lederwaren 
Schoenen: Shuz

Rechterpagina:
Kleding: Bins damesmode 
Tas: Bis damesmode 
Schoenen: Shuz

Metamorfose

2 3

Al geruime tijd kunt u bij KuhnWever Aging & Skin 
experts terecht voor injectables zoals Botox en  
Restylane, een consult bij Dr. Wever of een behande-
ling bij een van de schoonheidsspecialistes.  
In september is het team versterkt met een huid- 
therapeute, Emmelie Blok.

Bij Emmelie kunt U terecht voor o.a. een peeling,de 
aanpak van pigmentvlekken, fijne lijntjes in het gelaat, 
of een combinatie/behandeling op maat. Ook voor 
permanente ontharing van zowel het gelaat als het 
lichaam met de lumenis one bent u bij haar aan het 
juiste adres.

Op maandag treffen we José Broxterman in de 
Langstraat op nr. 13, samen met Annelies Schipper 
is zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bin-
nen Kuhn-Wever Aging & Skin Experts. José is voor 
regelmatige klanten van de prachtige parfumeriezaak 
Mooi van Kuhn een bekend en vertrouwd gezicht. 
Voor meer informatie kunt u haar altijd aanspreken in 
de parfumerie,of geheel vrijblijvend binnenlopen in 
de Langstraat op nr. 13.

KuhnWever Aging en Skin Experts
Langstraat 13
Wassenaar
Telefoon: 070 5115751

Nieuw in Wassenaar 
bij KuhnWever:  
Huidtherapie

Met medewerking van: 
1. Haar: Beetje Stout (Petra Schipper)
2. Kühn Wever Aging en Skin Experts
3. Make-up: Mooi van Kühn (Petra)

Advertorial
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1. Van vader op zoon op kleindochter:  
Koelewijn juweliers

Al op 22 jarige leeftijd, in 2001, nam Juliëtte 
het bedrijf over van haar vader. Omdat zij 
nog zo jong was heeft zij de eerste 7 jaren 
met hem samen kunnen werken en zo lang-
zamerhand het vak geleerd. Aanvankelijk had 
Juliëtte voor een heel andere richting geko-
zen (sociaal pedagogische hulpverlening), 
maar het bloed kroop waar het niet gaan kon 
en ze koos voor voortzetting van het familie-
bedrijf. Haar vader had jaren daarvoor het  
bedrijf van zijn ouders overgenomen.  
De grootouders van Juliëtte begonnen hun 
bedrijf 79 jaar geleden aanvankelijk als in 
winkel met sieraden, horloges, klokken in  
combinatie met een optiek. “Opa was goud- 
smid en deed veel reparatiewerk. Nadat mijn 
ouders de zaak hadden overgenomen stopten  
zij met de optiek en de klokken. 
Wat bleef was een mooie collectie sieraden 
en reparatiewerk”. Juliëtte geniet iedere 
dag van haar werk, de omgang met haar 
klanten en met haar team. In vergelijking 
met vroeger is de collectie veel uitgebreider 
geworden. “Ik heb de winkel wel helemaal 
gerenoveerd” zegt Juliëtte, “maar de kasten 

en toonbanken zijn nog uit de tijd van mijn 
grootouders. Die heb ik heb ik laten opknap-
pen en zo heb ik een moderne zaak met 
respect voor het oude!”

2. Van vader op zoon op kleinzoon,  
Haasnoot interieurs

Sinds 1996 zwaait Just de scepter in de 
prachtige moderne interieurzaak in de 
Langstraat. Het bedrijf werd in 1938, dus 
volgend jaar 75 jaar geleden, opgericht door 
de grootouders van Just. Daarna werd het 
overgenomen door zijn vader. Na zijn studie-
architectonische vormgeving aan de  
Koninklijke Academie van Beeldende  
Kunsten heeft Just nog elders gewerkt, 
maar hij wist altijd wel dat hij zijn vader en 
grootvader wilde opvolgen. “Ik wilde het 
alleen echt op mijn manier doen”, zegt 
Just. “Toen mijn vader mij die kans gaf, heb 
ik die direct gegrepen. Wat is gebleven is 
het vakmanschap, de service en de mooie 
materialen. De collectie heb ik veranderd 
volgens mijn eigen ideeën van vormgeving. 
Met nieuwe topmerken en jonge, bijzondere 
designs. Het klantenbestand is in de loop 
der jaren natuurlijk ook veranderd, maar wel 

In Wassenaar kennen wij 

een aantal bedrijven die al 

jaren bestaan. Hun namen 

zijn een begrip geworden. 

Winkelen in Wassenaar leek 

het een goed idee aandacht 

aan deze winkels te  

schenken. In dit nummer 

aandacht voor: Haasnoot 

Interieurs, Juwelier  

Koelewijn en Bins dames 

en herenmode.

V an vader op zoon of dochter

1
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familiebedrijf

met één grote overeenkomst: onze klanten 
kiezen voor de kwaliteit waar Haasnoot  
altijd voor heeft gestaan”. De toekomst? 
Just heeft er zin in. “Want ik ben graag op 
zoek naar nieuwe ideeën en nieuwe  
ontwerpen. Behalve goede service zet Just 
nog een andere traditie voort. Net als zijn 
vader werkt hij ook altijd hard mee aan de 
koffietafel met Koninginnedag. “Want”, 
aldus Just, “sommige tradities zijn zó leuk 
dat je ze wel móet voortzetten”. 

3. Van vader op zoon op zoon op  
(achter) kleinkinderen: Bins Mode 

Het oudste familiebedrijf in Wassenaar is  
het bedrijf van Tineke, Inge en Hans Bins: 
Bins Mode. Overgrootvader Bins richtte  
het bedrijf in 1897 op, aanvankelijk als kleer-
makersbedrijf met fournituren. De wortels 
van het bedrijf liggen in Voorschoten, maar in 
de loop der jaren kwamen er winkels in Was-
senaar en Hilversum bij. De grootouders van 
Tineke, Inge en Hans verdeelden de bedrij-
ven onder hun kinderen en hun vader koos 
voor Wassenaar. “Onze ouders specialiseer-
den zich daar in Dames- en Herenmode en 
Lingerie. “In 1990 verlieten zij, zoals zij dat 

ook wilden, de zaak met stille trom”, vertelt 
Tineke. “Sinds die tijd is er veel veranderd” 
zegt Hans. “Op dat moment werkten we 
nog zonder computers. Nu is internet een 
belangrijke factor. Daar kunnen wij ook niet 
omheen, al vinden wij wel dat het ten koste 
dreigt te gaan van de gevoelswaarde in de 
winkelstraat. Het knusse is weg, dat doet 
ons pijn. 
Aan de andere kant zijn wij er van overtuigd 
dat bedrijven zoals die van ons uiteindelijk  
de toets van de crisis zullen doorstaan.  
Dat komt omdat wij weten wat kwaliteit en 
service is. Onze persoonlijke benadering 
zorgt ervoor dat onze winkels ook in deze  
tijd overleven. Er zijn veel mensen die het 
makkelijk vinden om via het internet te  
kopen, maar nog een veel groter deel wil,  
zeker als het om kwaliteitsproducten gaat, 
nog steeds zien en voelen wat hij of zij 
koopt.” Inge voegt daaraan toe: “Wij zien 
dit onder andere aan de groei van het aantal 
klanten dat een afspraak maakt om ook  
buiten de gewone winkeltijden om te worden  
geadviseerd. Ideaal voor mensen met  
drukke werkzaamheden overdag.” “Wij 
zien”, vervolgen zij alledrie, “dan ook een 
mooie toekomst voor ons familiebedrijf!” 

an vader op zoon of dochter

2 3
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Pittig in Wassenaar

Snoeperij

1. Stijnman, hartige broodjes en snacks.
   Druiventros wijnadvies: Saint clair
2. Go Pure, “pittige” chocolade 
3.  Maison Kelder, hartige koekjes en 

quiche. Druiventros wijnadvies: La 
Porte

4. Druiventros wijnen
5.  Me gusta tapas. Druiventros 

wijnadvies: chianti

5

1

3 4

2
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2 3

1

4

Haar
Leuke nieuwigheden voor 
de herfst. Speciaal voor
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10

8

Gezien bij

5

9

Pagina links
1.    Schuz: tas, schoenen, 

shawl
2.    Beetje Stout: haarverzor-

ging van Awapuhi “wild 
ginger”

3.   Bridgeport: tas HV-Polo
4.    Wereldwinkel: sieraden-

doos uit Indonesie en  
ketting uit Oost-Afrika

Pagina rechts
5.    Bins: lingeriesetje  

Chantelle. BH € 59,- 
slipje € 30,- Truitje, Luisa 
Cerano € 279,-

6.   Koelewijn: Zinzi sieraden
7.    Kyra en Ko exclusief bij 

Harpers
8.    Maurits & Mulder:  tas 

“Smaak” en shawl 
“Kaffe”

9.    Bridgeport: Gant Women
10.  Chaussette: lingerieset 

van Simone Perele

76
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Sonja Zijlmans uit Leiderdorp

Sonja komt graag naar Wassenaar om te winkelen. “Het is 
niet dat wij in Leiderdorp niets hebben hoor, maar ik vind 
Wassenaar gewoon gezellig! Bovendien kan ik hier heel 
makkelijk en gratis parkeren en zijn er veel leuke horeca- 
gelegenheden om lekker te lunchen. Ik winkel graag bij 
Bins lingerie en bij Bridgeport. Mijn favoriete lunchadres  
is Me Gusta. Maar eigenlijk kom ik vooral vanwege het 
totale gevariëerde aanbod van winkels”.

Jan Halverstad uit Amsterdam

In de Langstraat treffen we Jan Halverstad uit  
Amsterdam. Jan komt regelmatig naar Wassenaar 
om een “filmpje te pakken”. “Mijn zus woont hier”, 
aldus Jan. “Een bezoekje aan haar combineer ik 
graag met een hapje eten en daarna naar de film. 
Ideaal voor mij, want ik parkeer hier vrijwel naast de 
bibliotheek en ik rol zo met mijn rolstoel de film-
zaal in. Dat is uniek en dat lukt mij natuurlijk niet in 
Amsterdam. Bovendien zijn hier heel veel gezellige 
restaurantjes waar je heerlijk kunt eten! Wassenaar  
is dus ook voor een rasechte Amsterdammer de 
moeite waard!’

Interview

onsumenten
interviews
Dit keer interviewen wij consumenten van 

buiten Wassenaar. Wij stellen ze de vraag: 

Wat brengt U naar Wassenaar?

C
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9

Gezien bij

8

Pagina links
1.   Van der Plas: GoPro Camera
2.    Marco Tweewielers:  

mountainbike
3.   Pearl
4.   Schuz: herenriemen
5.    Bridgeport: shirt en pullover 

van Scapa Sport

Pagina rechts
6.    Wereldwinkel: handgemaakte 

motor van teaksloophout 
7.    Lederen weekendtas van 

Scapa, Bridgeport
8.   De Groen: koffer
9.   Schuz: herenschoen Georgia

6

7

Leuke nieuwigheden voor 
de herfst. Speciaal voorHem
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Wonen in Wassenaar
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Wonen
Hermine is bescheiden. “Je moet wel in het 
artikel zetten dat we er 17 jaar over hebben 
gedaan hoor, we hebben het in fasen ge-
restaureerd. Gedeeltelijk zelf en gedeeltelijk 
met aannemers. Het schilderwerk hebben 
we bijvoorbeeld allemaal zelf gedaan”. 
De boerderij is meer dan 300 jaar oud en 
is een rijksmonument. De rietschuur, waar 
Hermine haar karakteristieke winkeltje 
heeft, is 120 jaar oud.

Vroeger was het huis van Hermine een 
boerderij voor kleinvee, omgeven door al-
lerlei andere ambachtelijke bedrijven, zoals 
een smederij en een rietvlechter. In de 19e 
en begin 20e eeuw behoorden de bedrijven 
tot de typische armoedegebieden uit die tijd. 
In de boerderij woonden bijvoorbeeld 
meerdere gezinnen. “Je kunt je dat eigenlijk 
niet voorstellen”, zegt Hermine, maar de 
huiskamer was vroeger de deel en beneden 
was ook nog een kaaskelder. Nu is de boer-
derij smaakvol verbouwd, voorzien van alle 
gemakken van deze tijd. Maar met respect 
voor het verleden, oordeelt u zelf.

Dit keer mag “Wonen in Wassenaar”een kijkje 

nemen bij Hermine Parmentier in haar prachtig 

gerestaureerde boerderij met rietschuur aan de 

Berkheistraat in Wassenaar.

onen in Wassenaar

Lamp op tafeltje en kussens:  
Light Design



Van Hogendorpstraat 71, 2242 KX Wassenaar, Tel 070 5116024 
email: info@bridgeport-universitystyle.eu, www.bridgeport-universitystyle.eu

Alan Paine - Alan Red - Burlington - Canada Goose - Cavallaro - Hackett - Hiltl -  

Gant - Lab4style - La Martina - McGregor - Moment by Moment -  

Rosner - Scapa Sports - Van Santen van Santen - Parajumpers
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Talent

Jeroen vertelt enthousiast over zijn race-
ambities. Op dit moment racet hij tijdens het 
Noord-Europese kampioenschap formule 
Renault, een opstapklasse richting formule 1.  
Hij is in deze klasse 4e van de 40 deelne-
mende coureurs en daarmee de hoogst 
geklasseerde Nederlander, en bovendien 
ook de hoogst geklasseerde rookie (jongere 
deelnemer of nieuwkomer). 

Op zijn 15e is Jeroen begonnen met racen, 
waarvan het eerste jaar als karter. “Dat is 
relatief laat hoor”, legt Jeroen uit. “Maar 
na dat ene jaar karten ging ik al toerwagens 
rijden bij het team van de coronel tweeling. 
In 2009 werd ik uiteindelijk 3e tijdens het 
Nederlands kampioenschap. Wetende dat ik 
mijn ambities niet kon vervullen door toer-
wagens te blijven rijden, ben ik in Engeland 
in het Britse formule ford gaan racen. Enge-
land ligt voor de hand, want daar vinden de 
meest competitieve formule ford races van 
de wereld plaats. Tijdens dat jaar heb ik ook 
mijn VWO nog afgerond, en dat was niet 

altijd even makkelijk te combineren met de 
sport! Gelukkig was mijn school flexibel en 
deden ze niet al te moeilijk als ik er een keer 
niet kon zijn, omdat ik moest racen. 
Het afgelopen jaar ben ik in het Britse  
formule ford vice-kampioen geworden, na 
4 overwinningen, 21 podia, 8 snelste race-
ronden, 8 pole positions en 2 baanrecords!”

Toekomst
De eerstvolgende logische stap voor Jeroen 
is om na formule Renault,  formule 3 of 
World Series bij Renault te gaan rijden.  
Misschien wordt dat een opstap naar de  
realisatie van zijn ultieme droom: formule 1.
“Zeker niet makkelijk”, beaamt Jeroen. 
“Het is in deze tijd moeilijk, maar niet 
onmogelijk om sponsoren te vinden. Ik blijf, 
zo hard als ik kan, pushen om mijn dromen 
werkelijkheid te laten worden”.

Na dit gesprek nemen wij afscheid van 
Jeroen, een ambitieuze Wassenaarder, 
waarvan we zeker nog veel zullen horen.

Talent in opkomst
Sportief Wassenaar

In deze rubriek schenken wij aandacht aan jonge Wassenaarders 

die met hun talent aan de weg timmeren. Aandacht voor talent 

op sportief, maatschappelijk of cultureel gebied.  

Dit keer is het de beurt aan Jeroen Slaghekke (20), die zich  

ontwikkelt als één van Nederlands meest veelbelovende  

coureurs.

U kunt Jeroen volgen  
via facebook en twitter:  
@JeroenSlaghekke of  
via zijn website:  
www.jeroenslaghekke.com.
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Klein, zelfde kwaliteit als 
de spiegelrefl ex, makkelijke 
bediening, alle grote merken, een 
nieuw camerasysteem, Olympus, 
Panasonic, Samsung, Nikon, Canon.

Bij elke door ons gemaakte canvas-
print op spieraam (al vanaf € 22,50)

maakt onze lijstenmaker er een 
mooie baklijst omheen voor de halve prijs.

U kiest een mooie lijst uit voor de halve prijs en 
de lijstenmaker maakt er iets bijzonders van.

Bijzondere gebeurtenissen 
verwerkt in een Palatzo-album.

Panasonic, Samsung, Nikon, Canon.

Nieuw! Spiegelloze
systeemcamera’s

  Wedding, Celebration, Event,
Een onvergetelijke Picture Story…
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Bijzondere gebeurtenissen 

Een onvergetelijke Picture Story…

bediening, alle grote merken, een 
nieuw camerasysteem, Olympus, 
Panasonic, Samsung, Nikon, Canon.

  Wedding, Celebration, Event,

  Een mooie aktie van 
onze lijstenmaker:

Bij elke door ons gemaakte canvas-
print op spieraam (al vanaf 

maakt onze lijstenmaker er een 
mooie baklijst omheen voor de halve prijs.

  Wedding, Celebration, Event,

onze lijstenmaker:onze lijstenmaker:onze lijstenmaker:
Bij elke door ons gemaakte canvas-

print op spieraam (al vanaf 
maakt onze lijstenmaker er een 

mooie baklijst omheen voor de halve prijs.

onze lijstenmaker:onze lijstenmaker:

verwerkt in een Palatzo-album.verwerkt in een Palatzo-album.

Digitaal fotoboek nu snel gemaakt, 
   thuis of bij ons in de winkel
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Nieuwe printapparatuur 
Nieuwe albumsoftware

Nieuwe boeken

Tijdelijk, bij elk digitaal fotoalbum een gratis 50 x 60 cm poster van uw leukste foto

HALVE 

PRIJZEN!

NIEUW

NIEUW

mooie baklijst omheen voor de halve prijs.

Digitaal fotoboek nu snel gemaakt, 

Een onvergetelijke Picture Story…

de lijstenmaker maakt er iets bijzonders van.

Een onvergetelijke Picture Story…

JvdP_Aa_adv_grid.indd   1 09-09-12   22:00

  Advertorial
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Klein, zelfde kwaliteit als 
de spiegelrefl ex, makkelijke 
bediening, alle grote merken, een 
nieuw camerasysteem, Olympus, 
Panasonic, Samsung, Nikon, Canon.

Bij elke door ons gemaakte canvas-
print op spieraam (al vanaf € 22,50)

maakt onze lijstenmaker er een 
mooie baklijst omheen voor de halve prijs.

U kiest een mooie lijst uit voor de halve prijs en 
de lijstenmaker maakt er iets bijzonders van.

Bijzondere gebeurtenissen 
verwerkt in een Palatzo-album.

Panasonic, Samsung, Nikon, Canon.

Nieuw! Spiegelloze
systeemcamera’s

  Wedding, Celebration, Event,
Een onvergetelijke Picture Story…
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Bijzondere gebeurtenissen 

Een onvergetelijke Picture Story…

bediening, alle grote merken, een 
nieuw camerasysteem, Olympus, 
Panasonic, Samsung, Nikon, Canon.

  Wedding, Celebration, Event,

  Een mooie aktie van 
onze lijstenmaker:

Bij elke door ons gemaakte canvas-
print op spieraam (al vanaf 

maakt onze lijstenmaker er een 
mooie baklijst omheen voor de halve prijs.

  Wedding, Celebration, Event,

onze lijstenmaker:onze lijstenmaker:onze lijstenmaker:
Bij elke door ons gemaakte canvas-

print op spieraam (al vanaf 
maakt onze lijstenmaker er een 

mooie baklijst omheen voor de halve prijs.

onze lijstenmaker:onze lijstenmaker:

verwerkt in een Palatzo-album.verwerkt in een Palatzo-album.

Digitaal fotoboek nu snel gemaakt, 
   thuis of bij ons in de winkel

Be
n 

va
n 

de
r P

la
s

St
ud

io
 V

an
 d

er
 P

la
s

La
ng

st
ra

at
 3

3
22

42
 K

J W
as

se
na

ar
Ja

n 
va

n 
de

r P
la

s
St

ud
io

 V
an

 d
er

 P
la

s
La

ng
st

ra
at

 3
3

22
42

 K
J W

as
se

na
ar

Fr
ed

 V
oo

rh
am

St
ud

io
 V

an
 d

er
 P

la
s

La
ng

st
ra

at
 3

3
22

42
 K

J W
as

se
na

ar

Nieuwe printapparatuur 
Nieuwe albumsoftware

Nieuwe boeken

Tijdelijk, bij elk digitaal fotoalbum een gratis 50 x 60 cm poster van uw leukste foto

HALVE 

PRIJZEN!

NIEUW

NIEUW

mooie baklijst omheen voor de halve prijs.

Digitaal fotoboek nu snel gemaakt, 

Een onvergetelijke Picture Story…

de lijstenmaker maakt er iets bijzonders van.

Een onvergetelijke Picture Story…
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4 speciaalzaken onder één dak

Een duidelijke naam 
voor een nieuw concept 
van het aanbieden van
camera’s. Een lage web-
prijs en als u daar prijs 
op stelt een duidelijke 
uitleg.Daarbij is onze 
winkel de helpdesk en 
vraagbaak dichtbij.Een 
stukje zekerheid dus.

Onze eigen lijstenmaker
die alles kan maken wat 
u mooi vindt.Een enorme  
keus in klassieke en 
moderne profielen hout 
of aluminium.
Opplakken op diverse 
materialen. 3D lijsten 
canvasdoeken, passe-
partout, lamineren.
Kortom een vakman met 
liefde voor het vak.

Meer dan alleen het  
afdrukken van foto’s, 
zoals het maken van  
fotoboeken, canvasprints, 
supervergrotingen, 
dubbelzijdig drukwerk, 
uitnodigingen, kaarten, 
vouwwerk enz. Ook 
voor het digitaliseren 
van foto’s dia’s en video-
tapes. Gratis software 
op onze website.

Nieuwe ideen en digitale 
mogelijkheden geven 
onze fotografie een 
bijzondere uitstraling. 
Combineer dit met  
onze Image albums of  
bewerkte canvasdoeken  
en je maakt er iets 
aparts van.
Wat blijft is de emotie
van het beeld, daar gaat 
het om.

Veranderende tijden

De wereld en ons fotovak veranderen snel, de 
digitale fotografie van vandaag biedt veel nieuwe 
mogelijkheden, maar vraagt ook om een andere 
manier van werken.
De opslag van uw bestanden, het maken van 
fotoboeken, vergrotingen, canvas doeken nieuwe 
leuke mogelijkheden die, om al deze nieuwe  
mogelijkheden te benutten, om een beetje  
begeleiding vragen. (hier komen wij in beeld).
Om onze verschillende activiteiten op een  
duidelijke manier beter te profileren, hebben we 
gekozen voor een verdeling in vier winkel groepen.
Deze frisse benadering vraagt om een nieuwe 
overkoepelende naam die onze verschillende  
actviteiten beter tot zijn recht laat komen.

Langstraat 33.nl
Kortom, een nieuwe vlag die deze lading beter 
dekt.

Langstraat33.nl is niet alleen een nieuwe naam, 
het is ook gewoon ons adres in de Langstraat in 
Wassenaar. En natuurlijk ook het adres voor onze 
volledig vernieuwde website.

Achter deze nieuwe naam staan gewoon  
dezelfde vriendelijke mensen die van deze  
andere tijden betere tijden gaan maken.

Vier verschillende winkelonderdelen onder  
één dak: LANGSTRAAT33.NL

jan van der plasmagazin advt..indd   1 19-09-12   15:52



Jong geleerd... al sinds 1898!
Bakkerij Stijnman ■ Langstraat 109 ■ 2242 KL  Wassenaar ■ 070-5113258

Molenstraat 14a – Wassenaar – 070-5176516 – www.vandeursensanitair.nl

Zack-Brabantia-Geesa-Grohe-Sealskin-DecorWalther-Aquanova-Pressalit-Damixa
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Markant

We hebben het over “Sylvia”, geboren en 
getogen in Rijp – Wetering. Ruim 31 jaar 
geleden zag zij een advertentie in de krant 
en heeft daar direct op gereageerd. “Ik hou 
van de buitenlucht, alle weersoorten hebben 
hun bekoring, behalve zware regen”, lacht 
Sylvia. “En ik kende Wassenaar wel een 
beetje, want ik heb jaren handbal gespeeld 
en kwam zodoende veel in Wassenaar. 

Ik dacht dat er in Wassenaar alleen maar 
hele chique huizen stonden. Vooral het huis 
met het blauwe dak, dat was mijn huis! 

Maar nu ik hier al 31 jaar werk, weet ik wel 
beter. Er is ook een ander Wassenaar. Het 
Wassenaar van gewone mensen in gewone 
huizen. En het maakt mij niet uit waar ik aan 
de slag moet, ik veeg overal met veel plezier 
de straten aan!”

We drinken een kop koffie met Sylvia voor 
dit interview. Onvoorstelbare energie gaat er 
van haar uit. Ze stapt na tien minuten weer 
op. Er is werk aan de winkel. En daar gaat ze 
weer, in haar gemotoriseerde karretje, vrolijk 
uit het raam zwaaiend. “fijne dag allemaal”.

Markant 
Wassenaar

Wie kent haar niet? Bijna 

iedere ochtend, weer of geen 

weer, met een stralende lach 

stuurt ze haar karakteristieke 

karretje de winkelstraten van 

Wassenaar in. Voor bijna alle 

winkeliers is zij al jarenlang 

een vertrouwd gezicht, veel 

Wassenaarders kennen haar. 

Je zou wensen dat iedereen 

iedere dag met zoveel plezier 

zijn of haar werk zou doen! 
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Dit jaar werd de tafel voor het eerst  
georganiseerd in samenwerking met de 
Koninklijke Oranjevereniging Wassenaar, die 
onder andere zorgde voor extra mankracht 
bij het opzetten en afbreken van de koffie-
tafels, maar ook voor de mooie tafelloper 
met logo’s van de winkeliersvereniging, de 
Oranjevereniging en de betrokken bedrijven. 
Zullen we hierbij afspreken dat wij deze 
traditie nog lang zullen voortzetten?

Wat was de koffietafel een succes dit jaar! 

De zon scheen heerlijk en de koffietafel, 

een initiatief van de winkeliersvereniging, 

was langer en gezelliger dan ooit. 

assenaar, Oranjedorp W
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Oranje

assenaar, Oranjedorp 

Wassenaar zou Wassenaar niet zijn als we 
niet af en toe met een knipoog aan onszelf 
zouden kijken. Zo konden wij, ter gelegen-
heid van het éénjarig bestaan van kapsalon 
“Beetje stout” van Jan Stouten Hare  
Majesteit in levende lijve ontmoeten.  
Uiteraard met een kopje thee. Zij ridderde 
hoogst persoonlijk, hoe toepasselijk, de 
voorzitter van de winkeliersvereniging in  
de orde van de Nederlandse Schreeuw.
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Marco’s Meerwaarde:
• Top kwaliteit staat bij ons centraal

• Incl. onderhoudstraject eerste jaar

• Professionele werkplaats

• Zadel omruil service

• Geen afl ever kosten

• Leenfi ets mogelijk

• Ophaal service

• Reparatie in 1 dag klaar. (Op afspraak)

• Goede garantie afhandeling

MARCO DUIVENVOORDEN

KERKSTRAAT 33

2242 HB WASSENAAR

TELEFOON 070-5116946

WWW.MARCO-TWEEWIELERS.NL

INFO@MARCO-TWEEWIELERS.NL

All�  v
oor � � 

splezier!

MarcoAdvertentieA4_feb2012.indd   1 22-02-12   14:50:38
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Veiligheid

V eilig in
Wassenaar

Er is de winkeliersvereniging veel aan gelegen de 

veiligheid van ons winkelgebied zoveel mogelijk 

te garanderen. Dat doen wij door constant in 

overleg met de gemeente effectief in te spelen op 

maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. 

Criminaliteit krijgt zo minder kans en u voelt zich 

veilig in ons dorp.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
De winkeliersvereniging neemt deel aan  
het project “Keurmerk Veilig Ondernemen”, 
waarbij Gemeente, Politie, Kamer van 
Koophandel, Brandweer onder leiding van 
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, voort-
durend toetsen hoe het met de veiligheid in 
Wassenaar is gesteld en hoe we die kunnen 
verbeteren. Zo zijn er in het verleden door 
deze publiek - private samenwerking pollers 
(beweegbare paaltjes) op diverse plekken in 
het centrum geplaatst, ter voorkoming van 
ramkraken. 

De winkeliersvereniging neemt deel aan 
“Burgernet”, een systeem waarbij wij door 
sms’jes op de hoogte worden gehouden van 
diefstal, geweldpleging, beroving, babbel-
trucs of vermissing van personen. Door het 
doorgeven van signalementen worden de 
criminelen sneller in de kraag gevat.

Hippe bikers 
In New York kennen we bike messengers 
die met gevaar voor eigen leven overal  
pakketjes bezorgen. In Wassenaar gaat het 
er iets rustiger aan toe, maar het ziet er  
allemaal net zo eigentijds en snel uit. De 
mannen en vrouwen van de Wassenaarse 
politie brengen geen pakketjes rond, maar 
zorgen ervoor dat Wassenaar nóg veiliger 
wordt.

Dit jaar is het aantal bikers bij de Wassenaar-
se politie, wegens gebleken effectiviteit, 
verdubbeld naar 10 personen. Politieagenten 
op de fiets heeft grote voordelen. Op  
sommige plekken komen zij sneller en 
gemakkelijker dan politieauto’s of motoren, 
maar vooral hun aanspreekbaarheid is een 
groot voordeel, waardoor persoonlijk contact 
sneller wordt bereikt.

Ook ’s nachts worden de bikers ingezet, 
bijvoorbeeld bij toename van het aantal 
inbraken in een bepaald gebied. De bikers 
horen alles en zijn snel ter plaatse. Dit is 
zeer succesvol gebleken. Tijd voor de  
Winkeliersvereniging om de bikers eens 
extra in het zonnetje te zetten. Bedankt 
mannen en vrouwen voor de handhaving 
van orde en veiligheid in onze winkelstraten!



38

Vitra Sunburst Clock
Walnoot
George Nelson 
(ontw.1949)

Bocci 21 series
Keramieken kapjes

PP Mobler Peacock Chair 
Hans J. Wegner
(ontw.1947) 

Ingo Mauer 
MaMoNouchies  
Ysmen

Slowwood
100% Frysk!

Vitra Lounge chair 
Charles Eames
(ontw.1956)

Tiftix Decolorized 
blauw

Weltevree Tilestove 
handbeschilderde tegels 
Koninklijke Tichelaar Makkum
Dick van Hoff

Winkel/studio: Langstraat 29 + Achterweg 11
T +3170 511 9226 / info@haasnoot.com
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R ommelmarkt op het 
Stadhoudersplein

Stadhoudersplein

In september was het weer zover! 
Het Stadhoudersplein werd voor 
één zaterdag omgetoverd in een 
gezellig marktplein. Inmiddels 
een bekende traditie voor veel 
Wassenaarders. De foto’s spreken 
voor zich. De winkeliersvereniging  
wil mevrouw Pols (stomerij Pols) 
extra bedanken voor haar jaar-
lijkse inzet om van dit evenement 
een succes te maken.



✂

VAN HOGENDORPSTRAAT 69   2242 KX WASSENAAR 
070 - 5112161 www.marco-modestoffen.nl info@marco-modestoffen.nl
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Kinderen

Het is leuk om te merken hoe kinderen hier 
ieder jaar weer naar uitkijken. Er wordt druk 
handel gedreven. De kinderen verkopen 
speelgoed waar ze niet meer mee spelen, 
maar uiteindelijk wordt van de opbrengst 
vaak ook weer iets nieuws gekocht op de 
markt. Niet altijd tot genoegen van de  
ouders overigens.

Kinderen worden in het jaarplan van de 
winkeliersvereniging niet vergeten. Als 
consumenten van de toekomst zijn zij ook 
belangrijk. Naast de jaarlijkse intocht van 
Sinterklaas denken wij ook met de kerst-
activiteiten aan de kinderen. Wat dat dit jaar 
zal worden houden wij nog even geheim.

ids in 
WassenaarK
Afgelopen zaterdag 22 september organiseerde  

de winkeliersvereniging weer de traditionele  

kinderspeelgoedmarkt in de Langstraat. 
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iologische markt in  Wassenaar
Bij wijze van uitzondering verleende de 
gemeente vergunning voor het afsluiten van 
de Van Hogendorpstraat en werd dit deel 
van het centrum het middelpunt van een 
gezellige en kwalitatief hoogstaande markt.

Een aantal Wassenaarse winkeliers, aange-
vuld met kramen die specifieke biologische 

producten verkopen stonden op de markt. 
Een fantastische aanwinst voor ons dorp! 
Zuid franse sferen in Wassenaar! De horeca 
speelde geweldig in op dit initiatief.  

Voor herhaling vatbaar, zo vinden wij. U ook?  
U kunt uw reacties sturen aan:
Winkeliersvereniging.wassenaar@gmail.com

In september zijn wij gestart met een 

unieke try out. Zes zaterdagen een  

biologische markt in Wassenaar.  

Een initiatief van Carolien Makovitz en 

Nicole van Utenhove, dat snel werd  

opgepakt door de Winkeliersvereniging. 

B
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iologische markt in  Wassenaar

Biologisch
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SHOPONLINE@ 
WWW.JANSEMODE.NL/WEBSHOP

Janse mode women  Langstraat 101  WASSENAAR   Tel 070 - 5111385   www.jansemode.nl

ARIANNA
ARMA

BETTY BARCLAY
BRAX

CAMBIO
CREENSTONE

ESPRIT
EXPRESSO
GEISHA

GERRY WEBER
MC GREGOR
MISS SIDECAR

ROSNER
SCARVA
SYLVER
TAIFUN

UNO DUE
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Bibliotheek

“Intouchables” antwoordt Elsbeth direct 
op mijn vraag wat haar favoriete film is. 
“De hoofdpersoon, overigens geen vrij-
williger in de film, heeft alles in zich waar 
onze vrijwilligers voor staan: oprechte 
aandacht, liefde en eerlijkheid. Niet zo 
maar “pleasen, maar écht en oprecht 
bijstaan van mensen in de laatste fase 
van hun leven. Zonder die 70 vrijwilligers 
zouden wij niet kunnen functioneren. Die 
film heeft mij diep geraakt, net zoals al 
die vrijwilligers bij ons in het Hospice mij 
dagelijks kunnen ontroeren.

Over haar favoriete CD hoeft Elsbeth al 
evenmin lang na te denken: Ave Maria 
van Kiri te Kanawa. “Die muziek reist 
overal met mij mee op mijn Ipod”, lacht 
Elsbeth. “Prachtige muziek, goed om bij 
weg te dromen in dankbaarheid en het 
brengt mij verlichting in mindere tijden” 

favoriete boek? “Ik heb laatst Bonita Avenue  
gelezen, een prachtig boek. Maar als je me 
écht vraagt wat mijn favoriete boek is dan 
zeg ik het fotoboek dat mijn drie dochters 
ons gaven voor ons 35 jarig huwelijk. Daar 
kan geen bestseller tegenop!”

Na het maken van de foto en het korte 
interview met Elsbeth maakt zij zich snel uit 
de voeten. “Plicht roept” zegt ze en voordat 
ik het weet verdwijnt Elsbeth richting het 
Hospice. De mooie shawl van de altijd goed 
geklede Elsbeth wappert vrolijk achter haar 
aan. 

B ibliotheek &
filmzaal in Wassenaar

Dit keer is de filmzaal het decor  

van een ontmoeting met Elsbeth  

Zonnevylle, naast Karin Kopp en  

Ingrid Schonk, één van de drie  

coördinatoren van het Hospice in  

ons dorp. We spreken Elsbeth in de 

prachtige filmzaal in de bibliotheek.

Het Hospice biedt een veilige en liefde-
volle opvang aan 5 ongeneeslijk zieke 
mensen die een levensverwachting 
van maximaal drie maanden hebben. 
Zij worden liefdevol verzorgd in een zo 
vertrouwd mogelijke omgeving door 
gekwalificeerde verpleegkundigen, 
aangevuld met 70 vrijwilligers.
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Luifelbaan 40, Wassenaar
Tel. 070 - 511 57 68
info@groeneveldnatuurlijk .nl
www.groeneveldnatuurlijk .nl

Groeneveld Natuurlijk richt zich op seizoensgebonden maatschappelijk 
verantwoorde groenten-, fruit- en streekproducten waaronder ook groenten 
en fruit uit ons eigen dorp.

Maak kennis met onze ‘New York Salade Bar’. Stel uw eigen groene salade 
samen met toevoegingen van uw keuze. Dagelijks vers te verkrijgen en voor 
u op maat gemaakt. Voor de lunch of avondmaaltijd of gewoon als lekker en 
gezond tussendoortje.

Kant en klaar maaltijden, 
roerbakschotels, 

(rauwkost)salades, 
fruitmanden,  

vruchtensalades, soepen 
en verse sappen.

Wij als versspecialist bieden een zeer ruime keuze in o.a. vegetarische 
maaltijden, ovenschotels, roerbakschotels en nog veel meer. 

Kom gerust eens langs en maak kennis met ons ruime assortiment.

Groeneveld
Natuurlijk voor al uw 

groente & fruit!
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Accountant & Adviseur
Stielstra & Partners, accountants/
adviseurs
Kerkstraat 41
2242 Hc Wassenaar
5121680

Apotheek
Mediq Apotheek Wassenaar
Stadhoudersplein 25 en 35
2241 EA Wassenaar
5121010

Automaterialen
D’Uston & Allard
Stadhoudersplein 11
2241 EA Wassenaar
5114641

Baby- & Kindermode
Moriaantje Baby-/Kinderkleding 
Kerkstraat 4c
2242 HG Wassenaar
5175076 

Bank
ABN AMRO
Lange Kerkdam 1
2242 BN Wassenaar
0900-0024

Rabobank 
Lange Kerkdam 2
2242 BV Wassenaar
3718888 

ING Bank
Johan de Wittstraat 1
2242 LA Wassenaar
0900-0933

Bibliotheek
Langstraat 40
2242 KM Wassenaar
5113397 

Bloemen & Planten
Bloemenhuis Duivenvoorden
Kerkstraat 51
2242 Hc Wassenaar
5114129

Boeketterie Langstraat
Langstraat 58
2242 KN Wassenaar
5119192 

Overdevest en Zn. / Tulpen & Zo
Katwijkseweg 19a
2242 PB Wassenaar
5140728 

Boekhandel
Bruna
van Hogendorpstraat 135
2242 PE Wassenaar
5110365

De Kler
Langstraat 148
2242 JZ Wassenaar
5170275 

Damesmode
Barns
Langstraat 60
2242 KN Wassenaar
5140078 

Bins Damesmode & Miss Bliss
Molenstraat 2-4 / Langstraat 64 
2242 HT / KN Wassenaar
5112009 / 5113559

Bridgeport University-style 
Van Hogendorpstraat 71
2242 KX Wassenaar
5116024

ceo Boutique
Van Hogendorpstraat 16c
2242 KZ Wassenaar
5111110

Guapa 
Langstraat 61
2242 KK Wassenaar
5141608

Harpers 
Langstraat 107
2242 KL Wassenaar
5119033 

Janse Mode Woman
Langstraat 101
2242 KL Wassenaar
5111385 

Maurits & Mulder 
Langstraat 30a
2242 KM Wassenaar
2165115 

Pastelle casual
van Hogendorpstraat 129
2242 PE Wassenaar
5177581

The Giant
Langstraat 75
2242 KK Wassenaar
5118684 

Witteveen Mode
Langstraat 103-105
2242 KL Wassenaar
5146849 

Doe-Het-Zelf-Markt
Kluswijs Van Veen
van Hallstraat 40
2241 KT Wassenaar
5178884

Duinrell Vakantie- &  
Attractiepark
Duinrell 1
2242 JP Wassenaar
5155255

Electronica
Greenways Electro Specialist
Langstraat 160
2242 JZ Wassenaar
5115101 

Eten & Drinken
Albert Heijn
Stadhoudersplein 4
2241 EB Wassenaar
5115344 

Bakker Niek Kaptein
Luifelbaan 7 / Windlustweg 15
2242 KT / HK Wassenaar
5113493 / 5113572

Brood en Banketbakkerij Stijnman
Langstraat 109
2242 KL Wassenaar
5113258

Brama Poelier 
Luifelbaan 34
2242 KV Wassenaar
5114234

c1000 Mark Blaauw
Luifelbaan 1
2242 KT Wassenaar
5123310

Duijs Vers
Langstraat 95
2242 KL Wassenaar
5178969 

Gall & Gall
Stadhoudersplein 37
2241 EA Wassenaar
5113146

Go Pure
Johan de Wittstraat 6a
2242 LB Wassenaar
5111820

Huize Van Wely 
Luifelbaan 9
2242 KT Wassenaar
5113115 

Kaasmarkt Den Hollander 
Luifelbaan 42
2242 KV Wassenaar
5140651 

Kelly’s Expat Shopping 
Luifelbaan 50
2242 KV Wassenaar
5118729

Keurslager Groeneveld
Luifelbaan 26
2242 KV Wassenaar
5112481 

Kuyper de Visspecialist
Luifelbaan 48
2242 KV Wassenaar
5113177 

Lekkerbek-King
Stadhoudersplein 1
2241 EA Wassenaar
5111518

Maison Kelder 
Kerkstraat 71
2242 HD Wassenaar
5176333 

Meesterbakker Van Maanen
Stadhoudersplein 13
2241 EA Wassenaar
5177035

The Perfect Taste
Langstraat 38
2242 KM Wassenaar
5175385 

Wijnhandel De Druiventros
Langstraat 194
2242 JZ Wassenaar
5113807 

Fiets & Onderhoud
Marco Tweewielers
Kerkstraat 33
2242 HB Wassenaar
5116946 

Fotografie - Lijstenmakerij – 
Printservice
Studio van der Plas
Langstraat 33
2242 KJ Wassenaar
5110710 

Hema Warenhuis
Langstraat 154
2242 JZWassenaar
3836824 

Herenmode
Bins Heren & casual 
Langstraat 66
2242 KN Wassenaar
5113559

Bridgeport University-style
Van Hogendorpstraat 71
2242 KX Wassenaar
5116024

The Giant
Langstraat 75
2242 KK Wassenaar
5118684 

Home & Body Cosmetics
Rituals Wassenaar
Langstraat 93
2242 KL Wassenaar
5110013 

Horeca
Bagel Alley
Langstraat 42
2242 KM Wassenaar
5146116 

Brasserie Bas
Langstraat 7
2242 KJ Wassenaar
5141052 
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chinees Indisch Restaurant  
Golden Star
Stadhoudersplein 20
2241 EB Wassenaar
5114630

Luciano’s IJssalon
van Hogendorpstraat 53
2242 KX Wassenaar
5118135 

Me Gusta 
van Hogendorpstraat 16a
2242 KZ Wassenaar
5177104 

Restaurant Mocca
van Hogendorpstraat 139
2242 PE Wassenaar
5111015 

‘t Regthuys,  
brasserie & winebar 
Plein 18
2242 Kc Wassenaar
7789655 

Interieur & Design
De Tafeldame
van Hogendorpstraat 16f
2242 KZ  Wassenaar
5145400 

Haasnoot Interieurs
Langstraat 29 / Achterweg 11
2242 KJ / KS Wassenaar
5119226 

Light Design van Loenen
van Hogendorpstraat 67
2242 KX Wassenaar
5111898 

Roobol Woninginrichting
Langstraat 63 -65
2242 KK Wassenaar
5117707 

Juwelier
Juwelier Koelewijn
Langstraat 22
2242 KM Wassenaar
5110863 

Koekkoek Juwelier
Langstraat 99
2242 KL Wassenaar
5117809 

Kantoorartikelen
De Groen Pens & Stationery
Langstraat 196
2242 JZ Wassenaar
5112523 

Kantoorvakhandel 
Jan Schuurman Kantoorvakhandel
Gravestraat 6
2242 HX Wassenaar
5115120 

Kapper
‘Beetje Stout’ 
Van Hog endorpstraat 16g
2242 KZWassenaar
5110060 

Edward for Hair
Langstraat 58 d-e
2242 KN Wassenaar
5115314 

DE GREEf, kapper voor Heren 
Van Hogendorpstraat 16b
2242 KZ Wassenaar
5111111

Krant
De Wassenaarder
Ambachtsweg 7a
2222 AH Katwijk
071-4022901

De Wassenaarse Krant
Van Zuylen van Nijeveltstraat 202
2242 AX Wassenaar
5171004 

Lederwaren
De Groen Lederwaren
Langstraat 144
2242 JZ Wassenaar
5141036 

Lingerie & Badmode
Bins Lingerie
Langstraat 77
2242 KK Wassenaar
5113482

chaussette lingerie en badmode
Johan de Wittstraat 6b
2242 LB Wassenaar
5176383 

Hunkemöller
Langstraat 34
2242 KM Wassenaar
5177360 

Makelaar
Van Soest Makelaardij 
Molenplein 2
2242 HV Wassenaar
5117300 

Welp Makelaardij 
van Hogendorpstraat 16d
2242 KZ Wassenaar
5111720 

Notaris
Notariskantoor Geurts & Partners
Molenplein 10
2242 HW Wassenaar
5123131 

Optiek
Graafstal Optiek
Langstraat 129-131
2242 KL Wassenaar
5113456 

Pearle Opticiens
Langstraat 150 
2242 JZ Wassenaar
5111964 

Parfumerie
Mooi van Kühn
Molenstraat 6
2242 HT Wassenaar
5176969 

Parkeerkelder
Kroon Parkeren 
Luifelbaan 3
2242 KT Wassenaar
5141014 

Sanitair
Van Deursen Sanitair
Molenstraat 14a
2242 HT Wassenaar
5176516 

Schoenmaker
Van Straalen Schoenmakerij
Stadhoudersplein 8
2241 EB Wassenaar
5118431

Schoenmode
Theil Kids
van Hogendorpstraat 133
2242 PE Wassenaar
5145640 

Theil Schoenmode
Langstraat 59
2242 KK Wassenaar
5113256 

Sportclub & Sportkleding
Aerofit Healthclub
Hofcampweg 270
2241 KM Wassenaar
5119645 

L.J. Sport
Langstraat 57a
2242 KK Wassenaar
5156170 

Stoffen & Atelier
Marco Modestoffen
van Hogendorpstraat 69
2242 KX Wassenaar
5112161 

Stomerij 
Stomerij Nico Pols
Stadhoudersplein 6
2241 EB Wassenaar
5141641 

Tuingereedschap / tuin- & park-
machines
Bos Tuingereedschappen
Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
5178841 

Wereldwinkel
Stichting Wereldwinkel Wassenaar
Rijnsburgpassage 8
2242 EW Wassenaar
5170909 
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column
Het zal niemand zijn ontgaan, de meeste 
winkels hebben het moeilijk. Ook in Was-
senaar is het aantal panden dat leeg staat in 
de afgelopen periode gestegen. Een mon-
diaal verschijnsel, waar wij in Wassenaar 
helaas niet aan ontkomen. Het is aan ons 
als winkelier om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk consumenten in Wassenaar hun  
boodschappen blijven doen. Dat doen wij 
door onze collecties voortdurend te ver- 
nieuwen, hoge service te bieden, het  
winkelaanbod gevarieerd en zo aantrekke-
lijk, schoon en veilig mogelijk te houden en 
last but not least te zorgen voor goede en 
(gratis) parkeervoorzieningen. 

De winkeliersvereniging ondersteunt de 
winkeliers hierbij door de aankleding van het 
winkelcentrum in de zomer en in de winter 
te garanderen, acties te organiseren, dit  
magazine uit te geven en een goede overleg- 
structuur met de gemeente te onderhouden.
En u, wat doet u? Koopt u zoveel mogelijk  
in Wassenaar zelf? 

Wassenaar heeft van oudsher veel last van 
koopkrachtafvloeing naar Den Haag. De  
geografische afstand tussen Wassenaar 
– en met name Wassenaar Zuid-  en Den 
Haag is immers klein! De verleiding is groot 

om uw aankopen in Den Haag of Leidschen-
hage te doen. Maar het aantrekkelijk houden 
van Wassenaar als winkeldorp is een zaak 
van ons allemaal. Daarom doen wij een  
dringend beroep op u. Blijf voor uw aankopen  
zoveel mogelijk in Wassenaar. Daarmee 
zorgt u ervoor dat er zo min mogelijk winkels  
leeg zullen komen te staan en dat het aan-
bod van winkels gevarieerd blijft. En voor 
een hapje eten blijft u toch ook in het eigen 
dorp? Wassenaar telt talloze restaurants in 
vele prijsklassen. Wij hopen op uw solidariteit.

Ondernemersfonds
De winkeliersvereniging heeft de gemeente 
Wassenaar verzocht mee te werken aan de 
oprichting van een Ondernemersfonds. Het 
grote voordeel van zo’n Ondernemersfonds 
is dat alle winkeliers lid zijn en dat daarmee 
grotere financiële middelen aangewend 
kunnen worden om de aantrekkelijkheid van 
het winkelgebied te verhogen. De lasten 
worden dan eerlijk verdeeld. Met vereende 
kracht moet en zal het lukken Wassenaar 
als één van de leukste winkelgebieden van 
Nederland te laten voortbestaan. Wij zullen 
onze niet aflatende energie tonen om dit ge-
realiseerd te krijgen. U kunt op ons rekenen.
Tiny van der Feltz – Huisken
Voorzitter

Blijft U in 
het dorp?

Discover the world of Rituals…

Rituals Store Wassenaar 
Langstraat 93 
2242 KL Wassenaar
Tel. 070-5110013

Geluk zit in de kleine dingen. Zoals genieten van een kop thee of een heerlijk warm 
bad. Het is onze passie om van je dagelijkse routines bijzondere rituelen te maken.  
Onze producten zijn geïnspireerd op Oosterse schoonheidsrituelen met geuren 
gecreëerd door de beste parfumeurs ter wereld. 

rituals.com

Vernieuwd!

Onze nieuwste cadeaupakketten zijn nu in de winkel verkrijgbaar.  
Kom naar Rituals Wassenaar en ontdek welke cadeauset jij cadeau  
wilt doen. Ook perfect als relatiegeschenk. 

Het mooiste cadeau zit vaak in  
het kleinste pakje. Verkijgbaar  
in vier verschillende geuren.
Kleine cadeausets € 16,50

Niet te groot en niet te klein.  
Verkrijgbaar in vijf verschillende geuren.
Middelgrote cadeausets € 26,50

Voor ieder wat wils. Verkrijgbaar 
in drie verschillende geuren.
Grote cadeausets € 36,50

Speciaal voor de feestdagen, zijn er ook 
extra grote cadeausets verkrijgbaar in twee 
verschillende geuren. 
Extra grote cadeausets € 49,00
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