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este lezers en lezeressen,

Voor u ligt het nieuwe nummer van 

“Winkelen in Wassenaar”. Het  

magazine is voor ons een manier om  

u te laten zien in wat voor een  

prachtig (winkel) dorp u woont. 

Wassenaar kent de laagste leegstand 
van vergelijkbare gemeenten in de 
omgeving. Met activiteiten als de 
Puur Natuur Markt, straks weer een 
aantrekkelijk kerstevenementen  
progamma (zie verder in dit blad) 
en de fantastische nieuwe feestver-
lichting, is Wassenaar een dorp dat 
niet achterover leunt en wacht tot de 
consument naar het centrum komt. 

Wassenaar is actief, dat blijkt wel uit 
de nieuwe winkels die onlangs zijn 
geopend. Een prachtige, nieuwe  
EkoPlaza, de heerlijke Franse delicates- 
senwinkel SooFrench aan de Van 
Hogendorpstraat, de vestiging van 
het modieuze Big Boss en een nieuwe 
viswinkel in de Brinkhof Passage. 
Stuk voor stuk aanwinsten voor ons 
dorp. Zeg nou zelf, u kunt toch alles in 
uw eigen dorp kopen? Wij doen een 
klemmend beroep op alle Wassenaar-
ders dat ook vooral te blijven doen. 
Want alleen op die manier blijft het  
winkelaanbod zo gevarieerd mogelijk. 
En hoe leuk is het niet dat er zoveel 
familiebedrijven in Wassenaar zijn? 

We hebben nu al aan 12 van deze 
winkels aandacht geschonken.  
Stuk voor stuk zijn dit prachtige 
verhalen over mooie bedrijven die al 
heel lang bestaan en een begrip zijn 
in Wassenaar.

Wij wensen u veel plezier bij het  
lezen van dit magazine, dat u wordt 
aangeboden door de Stichting  
Centrummanagement Wassenaar.

De redactie,
John Sparnaaij
Jan van der Plas
Tiny van der Feltz
Karen Graafstal

B

In dit nummer:
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Nieuw in  
Wassenaar
Nieuw in  
Wassenaar

Sinds kort is Wassenaar weer een 

nieuwe, bijzondere winkel rijker, 

SooFrench aan de Van Hogendorp- 

straat. Eigenaresse, Denise van Welij, 

woonde jaren in Parijs, waar ze niet 

alleen haar liefde voor de Franse 

‘Joie de vivre’ ontwikkelde, maar 

ook leerde genieten van alles wat de 

Franse keuken te bieden heeft.

SooFrench wordt een winkel en lunch-
room in één, een plek waar de gast 
zich heerlijk kan onderdompelen in de 
Franse sfeer. Genieten van een crois-
sant, een café au lait, een lunch met een 
quiche, een heerlijke Franse paté of een 
soepje……..met een glaasje wijn!

Denise heeft korte lijnen met haar 
voornamelijk Franse leveranciers.  
Maar ook haar aandacht voor lokale-
producten uit de directe omgeving 
steekt ze niet onder stoelen of banken. 
“Alles moet puur zijn”, licht Denise 
passievol toe, “ik schenk bijvoorbeeld 
veel aandacht aan voedsel intolerantie.  
Op de kleine kaart zijn gluten- en  
lactosevrije producten, biologische 
producten en vegetarische gerechten  
terug te vinden. Een cappuccino met 
sojamelk is alleen bij SooFrench  
verkrijgbaar”.
SooFrench is voor liefhebbers van 
heerlijke Franse delicatessen. Voor 
thuis of om cadeau te geven.  
Alle verse producten kunnen ook  
‘à emporter’ worden besteld.  
Wassenaar is weer een pareltje rijker!

Arjen gaat zich specialiseren in de 
verkoop van culinaire visgerechten. 
Ambachtelijke, door hem zelf bereide 
maaltijden behoren tot de mogelijk-
heden, maar natuurlijk ook heerlijke 
versgebakken kibbeling, uiteraard  
van echte kabeljauw. “We gaan ook 
met gratis maaltijdkaartjes werken, 
om onze klanten te inspireren tot het 
maken van een maaltijd die ze nog niet 
eerder op tafel hebben gezet. Alle  
ingrediënten voor die maaltijden, ook 
de verse kruiden, zijn vervolgens bij 
ons in de winkel te koop. Zo kunnen de 
klanten zowel voor een ambachtelijk 
kant-en-klaar product bij ons terecht als 
voor advies voor een zelf te bereiden 
maaltijd”. De Wassenaarsche Viswinkel 
brengt een ambachtelijk product tegen 
een aantrekkelijke prijs.

Arjen wordt bijgestaan door twee 
ervaren medewerkers, één uit Katwijk 
en één uit Scheveningen. “We halen 
iedere dag onze vis bij de afslag en 
snijden en fileren de dagverse pro-
ducten zelf. Beter en verser kan niet”. 
Door zijn jarenlange ervaring beschikt 
Arjen over een uitgebreid restaurant-

netwerk en levert dan ook op grote 
schaal aan gerenommeerde restaurants  
in de regio. Dat bevordert de omloop- 
snelheid in de winkel, waardoor alles  
vers blijft. Ook zo’n zin om een Lang- 
straatje te proeven of te genieten van 
een heerlijke paella door Arjen zelf 
gemaakt? Bij De Wassenaarsche  
Viswinkel bent u aan het juiste adres!

Voor meer informatie:  
www.dewassenaarscheviswinkel.nl

De Wassenaarsche Viswinkel

SooFrench

ieuw in
Wassenaar

In een prachtig hoekpand aan de 

Langstraat/Van Hogendorpstraat 

is sinds enkele maanden Big Boss 

herenmode gevestigd. Big Boss is 

een formule die al meer dan 30 jaar 

bestaat en Wassenaar uitkoos als 

nieuwe vestigingslocatie.

Big Boss onderscheidt zich van andere 
herenmodezaken, doordat er een  
collectie voor zowel jongeren als 
ouderen te koop is. U vindt er zakelijke 
kleding, maar ook casual. Sinds kort is 
er in het exclusief ingerichte souterrain 
een ruim opgezette afdeling voor  
pakken. De collectie bestaat uit pakken  
in speciale maten, voor diverse doel- 
groepen, én tegen aantrekkelijk prijzen.  
Er hangen modieuze, strakke pakken 

voor moderne consumenten, maar ook 
de iets meer behoudende consument 
kan hier prima terecht, door bijvoor-
beeld voor een pak uit de collectie  
van Umberto Tan te kiezen.

De winkel op de begane grond is 
verdeeld in tweeën. Aan de ene kant 
hangt de sportieve kleding tegen aan-
trekkelijke prijzen, van diverse merken 
als o.a. Jack & Jones, Tom Tailor en 
No Excess. Aan de andere kant hangt 
de meer ‘classic’ collectie van merken 
als State of Art, Gardeur en Cavallaro. 
Big Boss heeft een brede sortering 
(spijker)broeken, die ook verkrijgbaar 
zijn in lengtematen. De uitgebreide 
collectie shirts, in alle prijsklassen, 
completeert de gevarieerde collectie 
van deze prachtige zaak. Big Boss is 
een echte aanwinst voor Wassenaar.

Onlangs opende Arjen van Tilburg  

zijn prachtige viswinkel in de 

Brinkhof Passage. Direct gelegen 

aan het parkeerterrein is de winkel 

uitstekend bereikbaar. Eén blik in de 

etalage van de spiksplinternieuwe 

winkel doet je watertanden en lokt 

je naar binnen voor een heerlijke 

culinaire verrassing!

De trotse, jonge eigenaar Arjen is 
van huis uit kok; zijn passie ligt bij 
het koken. Arjen werkte drie jaar  
als rechterhand van Paul van  
Waarden en als sous-chef bij  
Hotel Restaurant & Spa Savarin  
in Rijswijk. Arjen beschikt dus over 
een ruime ervaring en heeft een 
grote voorliefde voor het bereiden 
van vis. Met de opening van zijn  
zaak gaat een lang gekoesterde 
wens in vervulling. 
Met veel enthousiasme en een  
vrolijke twinkeling in zijn ogen  
vertelt Arjen over zijn winkel en  
zijn producten.

N

Big Boss Herenkleding
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Markant  
Wassenaar

In de gezellige woonkamer spreken wij  
mevrouw Rosema, die 10 jaar geleden uit 
Den Haag naar Wassenaar kwam. ”We 
wilden weg uit de drukte van de stad”, legt 
mevrouw Rosema uit. “En ook belangrijk, 
onze zoon verhuisde naar Wassenaar. Voor 
ons toch wel een grote reden om ook deze 
kant op te komen. We hebben er nooit spijt 
van gehad, al woont onze zoon tegenwoordig 
in Groningen”, lacht ze vrolijk. ”We hadden al 
een volkstuintje in Den Haag, maar hier kan 
ik me helemaal uitleven, hoor, al heb ik niet 
zoveel verstand van bloemen en planten. 

Ik doe maar wat, maar het moet er altijd  
piekfijn uitzien, daar heb ik veel voor over.  
En de kleuren moeten goed bij elkaar pas-
sen. Ik kan boos worden als ik de hele 
voortuin met prachtige rode bloemen heb 

beplant en er gaat een oranje auto voor mijn 
deur staan. Dat kleurt toch helemaal niet? En 
het is zo leuk dat we zoveel reacties krijgen 
van voorbijgangers. Met opgestoken duimen 
rijden ze dan voorbij. Dan is mijn dag weer 
goed… Nog een kopje koffie?” En voor ik het 
weet, drink ik samen met mevrouw Rosema 
nog een kopje koffie.

et meest bekeken  
voortuintje van WassenaarH

Het oog van bijna iedereen die door de Van Limburg  

Stirumstraat in hartje centrum van Wassenaar rijdt, valt  

op het tuintje van de familie Rosema. Natuurlijk kent  

Wassenaar vele prachtige tuinen met imponerende  

oprijlanen, maar zelden word je zo vertederd door  

de zorg en aandacht die hier aan de dag wordt gelegd.

Nog geen klant? Tegen inlevering 
van deze bon ontvangt u 50% korting!

Vaste klant? Bij 10 knipbeurten 
een �es Kerastase shampoo t.w.v. 20 € kado!

VAN HOGENDORPSTRAAT 16b - 2244 KZ WASSENAAR - 070 5111111
-Om wachten te voorkomen werken wij op afspraak-

Heeft U haaruitval of dunner wordend haar?
Een Aminexil kuur van Kerastase helpt !
10% korting tot 31 december 2013.     
           
        
Zowel door dames als heren te gebruiken .

Shampoo uitspoelen met de krachtige 
Rain-straal, ontspannen onder de volle 
RainAir-straal of masseren met de gecon-
centreerde Whirl-straal? Kiezen uit de 
meest populaire straalsoorten met slechts 
één druk op de Select-knop: dat kan nu 
met de nieuwe Raindance Select E 120 
handdouche. 

Voor Uw Badkameraccessoires
Lood- en zinkwerk, sanitair, verwarming

Molenstraat 14a
2242 HT Wassenaar
Tel. 070 517 65 16
Tel. 070 511 07 05
www.vandeursensanitair.nl
info@vandeursensanitair.nl

www.hansgrohe.nl/select
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Centrum 
Management

serviceverlenend, maar ook innoverend.  
Als je product niet meer werkt, ga op 
zoek naar iets nieuws. Als voorbeeld 
noem ik Jeroen en Niek Kaptein, die  
blijven innoveren en fantastisch 
inspelen op de nieuwe wensen van 
de consument. Zij concentreren zich 
steeds meer op biologische producten 
als Spelt brood en lokale duurzame 
producten, zoals hun brood dat wordt 
gemaakt van 100% Zeeuwse granen. 
Veel bedrijven in Wassenaar zijn  
servicegericht, dat heb ik al gemerkt. 
Het is ook niet voor niets dat wij in 
Wassenaar een zeer lage winkelleeg-
stand kennen. Maar leegstand is in 
deze tijd een gevaar dat op de loer ligt  
en wij zullen alleen gezamenlijk dat 
gevaar het hoofd kunnen bieden. Ik zet  
mij als centrummanager ervoor in om 
Wassenaar aantrekkelijk te houden 

voor de consument. Dat doe ik door 
daar waar noodzakelijk me op een 
positieve manier te bemoeien met 
ontwikkelingen in de Wassenaarse 
detailhandel en door bruggen te slaan 
tussen diverse partijen die betrokken  
zijn bij het winkelgebied. Door het te  
wijzen op de mogelijkheden en de 
verantwoordelijkheden, zowel inhoude-
lijk als financiëel. Dat betekent regel-
matig overleg met de ondernemers, 
gemeente en vastgoedeigenaren. Het 
volgen van trends op winkelgebied en 
het opstellen en opvolgen van meer- 
jarenplannen vloeien daaruit voort. 

Weet waar je koopt (by local)
Om het winkelaanbod in Wassenaar 
op niveau te houden of mogelijk te 
verbeteren is het nodig dat de  
Wassenaarders hun boodschappen 

vooral in het eigen dorp doen. Om U 
als consument bewust te maken van 
de aantrekkelijkheid van ons winkel-
dorp verschijnt bijvoorbeeld twee 
maal per jaar dit magazine. Het ligt in 
de bedoeling om Wassenaarders op 
nog meer manieren bewust te maken 
van het belang van kopen in het eigen 
dorp.  De actie “Weet waar je koopt” 
zal daar onderdeel van uitmaken en 
komend jaar op verschillende manieren  
op positieve wijze de aandacht van  
de Wassenaarse consument trekken.  
Hierbij alvast een oproep: Koop uw 
Sint en kerstcadeaus in uw eigen 
dorp! Daarmee helpt u de locale  
ondernemer én u zorgt ervoor dat al 
die leuke winkels in Wassenaar  
kunnen overleven.
Er is veel werk aan de winkel en  
daar heb ik zin in!

   k ben gewoon een professionele bemoeial”

Het eind september geopende  
postkantoor bij Kantoorvakhandel  
Jan Schuurman is een welkome  
aanvulling in ons dorp. Want Jan  
en Carin Schuurman bieden de  
Wassenaarse consument, na een  
paar maanden afwezigheid, weer  
een volwaardig postkantoor.
Bij Schuurman kunt u vanaf septem-
ber terecht voor de vertrouwde post-

zaken, zoals het kopen van postzegels 
en het versturen van (aangetekende) 
post, maar ook voor het kopen van 
openbaar vervoerbewijzen en het 
overschrijven van kentekens.
Bovendien is na enkele jaren afwezig-
heid de oude vertrouwde oranje  
brievenbus teruggeplaatst in het  
centrum, direct voor de entree van  
Schuurman aan de Gravestraat 6.

Nieuw Post NL postkantoor bij Kantoorvakhandel Jan Schuurman

U kunt mij iedere woensdag-
middag in de bibliotheek vinden 
voor overleg met winkeliers  
en consument. Voor het  
maken van een afspraak ben  
ik bereikbaar op 06 15098518.

8

Van winkeliersvereniging naar  
ondernemersfonds
Medio vorig jaar zagen we als bestuur  
van de winkeliersvereniging een 
probleem op ons af komen. De 
inkomsten van de winkeliersvereni-
ging liepen terug, omdat er winkels 
verdwenen en sommige leden hun 
lidmaatschap opzegden. Natuurlijk is 
de economische crisis daar voor een 
deel een oorzaak van, maar juist in 
moeilijke tijden moet je gezamenlijk 
optrekken. “Waarom moeilijk als het 

samen kan”, vroegen wij ons als voor-
malig bestuur af. Het gedrag van  
voornamelijk het grootwinkelbedrijf 
dat vaak geen lid is van een winkeliers- 
vereniging en de free riders mentali-
teit van andere ondernemers baarde 
ons zorgen. Tegen het einde van het 
jaar konden we onze vaste lasten 
(bloembakken, intocht van Sinter-
klaas en feestverlichting) nauwelijks 
nog voldoen. We klopten aan bij de 
gemeente met het verzoek een  
ondernemersfonds in te stellen,  
waarbij alle ondernemers in het 
centrum verplicht zouden worden 
financieel bij te dragen aan het on-
dernemersfonds. De lusten en lasten 
eerlijk verdelen om een professioneel 
centrummanagement te bekostigen, 
dat was ons doel. De gemeente 
stemde in en het resultaat was dat 
per 1 maart het Ondernemersfonds 
was opgericht en het vizier op de 
toekomst kon worden gericht. Als 
centrummanager kon ik aan de slag 
met het beleidsplan en jaarplan in de 
hand, zeker wetend dat er voldoende 
budget is om onze plannen te realise- 
ren en te zorgen dat Wassenaar de 
slag om de consument gaat winnen.

Doen waar je goed in bent als  
antwoord op internet
Natuurlijk zorg ik als centrummanage-
ment ervoor dat het winkelcentrum 
schoon, veilig, aantrekkelijk en bereik-
baar blijft, in nauwe samenwerking 
met de gemeente. En daarbij horen 
initiatieven als de feestverlichting, de 
bloembakken in de zomer, de intocht 
van Sinterklaas, de Koningsdag koffie- 
tafel. Kortom, die zaken die u al van 
de winkeliersvereniging gewend was. 
Maar tijden veranderen en de  

consument verandert mee. Winkeliers 
zullen een antwoord moeten vinden 
op de aankopen via het internet. Dat 
betekent die internetontwikkeling niet 
negeren, maar juist daarop inspelen. 
Sommige winkels zullen de fysieke 
winkel combineren met een webshop 
(clicks and bricks), maar er is ook een 
trend waar te nemen waarbij internet- 
winkels juist een fysieke winkel openen  
naast de webwinkel. Winkelgebieden 
kunnen aan de weg timmeren door 
gebruik te maken van een goede 
website en facebook. Ons dorp moet 
vooral blijven doen waar het goed in 
is, door een aantrekkelijke ontmoe-
tingsplek te zijn waar mensen elkaar 
graag treffen. Het moet een plek zijn 
waar het gezellig is, waar een gevari-
eerd winkelaanbod is met goede horeca- 
voorzieningen en waar wat gebeurt 
(evenementen). De aanwezigheid van 
een prachtige bibliotheek met filmzaal 
maakt het winkelhart van Wassenaar 
nog eens extra aantrekkelijk. Dat vind 
je allemaal niet achter de computer.
Winkeliers zullen moeten blijven  
innoveren en goed moeten inspelen 
op de snel veranderende wensen van 
de consument. Klantgericht en  

Het is even wennen, maar heel in-

teressant en leuk om te doen. Sinds 

maart werk ik drie dagen in de week 

als centrummanager in Wassenaar, 

na tien jaar eigenaresse van De 

Tafeldame en acht jaar voorzitter te 

zijn geweest van de Winkeliersvereni-

ging. Die nieuwe baan vervul ik met 

heel veel plezier, er is werk aan de 

winkel!  Ik zie het als een uitdaging 

om het centrum van Wassenaar tot 

een van de beste winkelgebieden  

van Nederland te laten uitgroeien. 

Ambitieus? Ja, dat wel, maar zeker 

niet onmogelijk, want Wassenaar 

heeft een grote potentie.  

Ten opzichte van omliggende  

gemeenten heeft Wassenaar een  

lage winkelleegstand.

Centrummanager Tiny van der Feltz:“I
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Bijzonder!

1.  Volledig theeservies: € 680,50, 
Just Haasnoot 

2.  Light Design, schelp op standaard  
€ 158,00

3.  Bridgeport, Hackett weekendtas,  
Iphone 4en5 case

4. Apotheek Langstraat €21,95 
5.  Tealight Rosenthal,  
€ 24,95 per stuk, bij La Porcelano

6.  Wereldwinkel, paddestoel&vogel 
Zimbabwe € 16,00

7.  Taartplateau en schep: € 251,35, 
Just Haasnoot

1

Theeservies en taartplateau  
van Tom Dixon
Tom Dixon is een Britse  
ontwerper met een bijzonder  
oog voor glans. Zijn ontwerpen  
zijn gemaakt van krachtige 
materialen als koper, messing en 
marmer. Op een geperst dienblad 
prijken een prachtig gevormde 
messing theepot, melkkannetje, 
suikerpot, koffiepot en theebus. 
Het taartplateau op marmeren 
voet en de blinkende taartschep 
zijn voor de bakfanaten onder  
ons een ware traktatie. Nu te 
koop bij Just Haasnoot!
Langstraat 29 en Achterweg 11,  
070-5119226

Langstraat 29 Wassenaar / justhaasnoot.nl

home is where the haasnoot
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Metamorfose

grote foto linkerpagina: 
jas Tommy Hilfiger €479,00  
pak Tommy Hilfiger €459,00  
shirt John Miller € 99,95  
das by Bins € 49,00  
shawl by Dante € 69,95,   
verkrijgbaar bij Bins Heren en Casuals 
kleine foto linkerpagina:
pullover Hackett 6 colours €155,00  
pants Hiltl v.a. € 139,95,   
verkrijgbaar bij Bridgeport   
  
grote foto rechterpagina:
jack PME €179,95  
shirt DSTREZZED € 79,95  
riem € 29,95  
jeans Replay € 109,95,
verkrijgbaar bij The Giant 

in de metamorfose:

uud van DalenR
12

Veel mensen kennen Ruud (65) als voormalig leerkracht en directeur van 

de Kievietschool aan de Buurtweg te Wassenaar. Ruud is leraar in hart  

en nieren. Hij doet niets liever dan kinderen iets leren. Nu hij is gepensio- 

neerd, geniet hij met zijn vrouw Godelieve van zijn vrije tijd. Die tijd 

besteedt hij vooral aan fietsen, golfen, bridgen en... zijn (klein)kinderen. 

Ruud ziet er geweldig uit. Heel stoer dat hij zich als bekende Wassenaarse 

man zomaar liet overhalen voor deze metamorfose! Ruud bewijst dat je 

met 65 jaar nog helemaal kan meetellen in het modebeeld.
voor
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FamiliebedrijfV an vader op zoon 
of dochter In Wassenaar kennen wij diverse 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: 

Vanaf het moment dat hij het zich kan  
herinneren, ging Kuyper sr. al met zijn vader 
naar de haven. Als 13-jarige jongen hielp hij 
aan de haringkar. In de winter, als er weinig 
aan de kar werd verkocht, werkte hij in de 
haven, soms als hulp bij het laden en lossen 
van vis, soms in de rokerij. Daar leerde hij 
ook ‘snijden’, oftewel fileren, het échte  
vakwerk. Al snel begon Kuyper sr. voor 
zichzelf, met een viszaak in Den Haag aan 
het Almeloplein. In 1970 hoorde hij dat de 
viswinkel in de Langstraat te koop was.  
Dat leek hem een mooi bedrijf, dus hij kocht 
deze zaak in Wassenaar. “Ze waren verbaasd 
dat ik dat kon betalen”, lacht vader breeduit. 
“Niet gek voor zo’n jongen die als hulp aan 
de haringkar is begonnen”. 

Pa Kuyper maakt graag grapjes, ook in de  
winkel. Als ik hem vraag hoe lang hij in de 
Langstraat heeft gezeten, zegt hij: ”36 jaar, 
maar niet gezeten hoor, ik heb heel hard  
gewerkt”. En terwijl wij dit gesprek voeren aan 
een tafeltje in de mooie zaak aan de Luifelbaan, 
gaan zijn ogen overal heen. Niets van wat er 
achter de toonbank gebeurt, ontgaat hem. 

Patrick hielp zijn vader vanaf zijn 18de jaar in 
de winkel. “Niet op zaterdag, want dan voet-
balde ik, en nog best hoog ook”. Na de  
Middelbare Ondernemersschool, toen nog 
nodig om een winkel te beginnen, kwam 
ik zo rond mijn twintigste in de zaak van 
mijn vader. In 2006 heb ik de zaak officieel 
van mijn vader overgenomen. Kort daarop 
verhuisden wij van de Langstraat naar deze 
prachtige winkel -met eetgelegenheid- aan 
de Luifelbaan”.

Vers en ambachtelijk
In de loop der tijd is het assortiment van 
Kuyper aangevuld met de heerlijkste kant- 
en-klaar maaltijden. “Natuurlijk is dat belang-
rijk, veel verswinkels gaan richting traiteur, 
maar bij ons is de verse vis nog altijd het 
allerbelangrijkst. We halen die dagelijks  
rechtstreeks van de afslag, we snijden het 
ook allemaal zelf en zijn daardoor traditioneel 
en ambachtelijk. Alles in eigen hand is de 
beste kwaliteitsgarantie”. 
Patrick en zijn vader hebben hierop allebei 
precies dezelfde visie. En dat is de sleutel 
van hun succes.

Patrick en zijn vader staan nog vaak 

samen in de zaak. Maar dat is niet 

het enige. Pa Kuyper is op zijn 73ste 

nog iedere ochtend om 6 uur bij de 

visafslag in Scheveningen en koopt 

de vis aan de klok voor de zaak van 

zijn zoon. Niet via de groothandel, 

maar rechtstreeks van de afslag, 

waardoor de vis dagelijks supervers 

in de winkel van Patrick terecht 

komt. Van vader op  zoon: Pa en  Patrick Kuyper  van viswinkel  Kuyper

14
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Chris vertelt, aangevuld door zijn moeder, dat 
zijn grootvader in 1929 als 19-jarige jongen, 
in de voorkamer aan de Kerkstraat, voor 
zichzelf begon. Daarvoor had hij al een tijdje 
voor zijn oom gewerkt, waarbij hij de gerepa-
reerde schoenen nog aan huis bij de klanten 
bracht. De zaken gingen zo goed, dat de vader 
van Chris in 1961 het bedrijf van zijn vader 
overnam en verhuisde naar Windlustweg 7. 
Opa ging natuurlijk mee, die kon absoluut niet 
gemist worden. Een deel van de winkel werd 
ingericht voor de verkoop van lederwaren. 
“Vier dagen na mijn huwelijk stond ik ook in 
de zaak”, lacht mevrouw Theil, “dat was mijn 
huwelijksreis”.

In 1975 werd achter de winkel een flinke 
werkplaats met magazijn gebouwd, waar 
Chris in 1979 als 17-jarige jongen kwam 
werken. Eén dag in de week ging hij naar de 
Schoenmakersvakschool in Rotterdam. 
“Niet op zaterdag hoor”, vult Chris aan,  
“dan ging ik voetballen”. Door een ernstige 
blessure moest Chris zijn voetballoopbaan 
opgeven en koos hij, net als zijn opa en vader, 
voor de schoenmakerij met de winkel.  
De winkel werd in 1983 flink uitgebreid door 
het naastgelegen pand erbij te trekken.

Kwetsbaar
Chris heeft nooit spijt gehad van zijn keuze om 
zijn vader en opa op te volgen. “Wat mijn  
kinderen in de toekomst zullen gaan doen, 
weet ik niet”, zegt Chris. Mijn zoon Kim heeft 
het CIOS afgemaakt en mijn dochter Chrissie 
zit in het derde jaar van die opleiding. Het ligt 
dus niet zo voor de hand dat één van de twee 
mij zal opvolgen”. Chris is trots op zijn spor-
tieve kinderen. “Ik ben ook sportief, maar door 

de zaak kun je je sommige dingen niet permit-
teren. Voetballen is mijn passie, maar uit vrees 
voor blessures heb ik vaak niet mee kunnen 
doen. Ik kan onmogelijk mijn arm of been  
breken, dan staat de zaak stil. Ik ben heel blij 
dat mijn moeder mij, na het overlijden van 
mijn vader, is blijven helpen in de zaak. Ook 
Edith, de vrouw van Chris, helpt mee in de 
zaak. Zij doet de gehele administratie en gaat 
ook mee als er damestassen worden ingekocht.

Sociale functie en service
Chris is een rasechte Wassenaarder. Daardoor 
vervult hij, naast de winkel, ook een sociale 
functie. “Ach”, zegt Chris, “wij hebben veel 
klanten die hier voor een praatje of persoonlijk 
contact komen. Dat zijn de mensen zo soms al 
drie generaties gewend; net als onze service.  
Rugzakken van bekende merken worden soms  
elders gekocht, soms via webshops. Maar als 
zo’n rugzak kapot gaat, hebben de klanten ons 
toch weer nodig. Dat is onze toegevoegde 
waarde. En dan hopen wij natuurlijk dat ze de 
volgende keer die rugzak, riem, tas of koffer 
bij ons kopen”.

Met de tijd mee
“Traditie, service en persoonlijke aandacht  
betekent niet dat we niet met de tijd mee-
gaan”, vervolgt Chris, “we hebben een 
prachtige website en ik ben heel actief op 
Facebook. Ik nodig iedereen uit om onze site 
eens te bekijken”.

Wij hopen dat Chris met zijn familie de winkel 
nog lang zal openhouden! Volgend jaar bestaat 
de zaak 85 jaar. “Misschien haal ik de 100 
wel”, zegt Chris met een knipoog. Dat hopen 
wij van ganser harte!

Chris en zijn moeder Lies 

Theil ontvangen mij hartelijk 

in hun kantoor achter de  

winkel. De pot vers gezette  

filterkoffie dampt mij  

tegemoet en vrijwel direct  

ontstaat er een geanimeerd 

gesprek. Wat is het toch een 

feest om zo vaak bij lang  

bestaande Wassenaarse  

bedrijven op bezoek te komen.

Van moeder  

op zoon:  

Lies en Chris 

Theil

Familiebedrijf

Natuurlijk bij:

Chris Theil
LEDERWAREN/SCHOENMAKERIJ

Sinds 1929

Windlustweg 7
Wassenaar

tel 070 - 51 152 15
(bij de molen) 

www.theil-lederwaren.nl
en op facebook

Al meer dan 50 jaar Samsonite Dealer!

De sterkste en lichtste
SAMSONITE ooit.
Geproduceerd in Europa 
met Curv Technologie

Luifelbaan 8-10 
Wassenaar 

Tel. 070-5113542
www.hagentweewielers.nl

Uw Ghost dealer:    Hagen Tweewielers
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Gezond en duurzaam
Niek begint zijn verhaal: “Uit de tijd van  
mijn vader stammen nog de ambachtelijke  
recepten voor ons heerlijke suikerbrood 
en de eierkoeken. Dat neemt niet weg dat 
we veel aandacht hebben voor innovatie”. 
Jeroen vult zijn vader aan: “Wij richten het 
vizier op de toekomst met respect voor het 
verleden. Kwaliteit is men van ons gewend. 
We letten heel goed op wat de consument 
wil. We hebben nu aan ons assortiment 
echte desem- en speltbroden toegevoegd. 
Hiermee spelen we direct in op een  
belangrijke trend: gezond en duurzaam.  
Onze desem- en speltbroden zijn topproduc-
ten. Helemaal nieuw is ons tarwebrood van 
Nederlandse bodem. Het meel komt voor 
100 procent uit een Zeeuwse meelfabriek. 

Kluunbroodjes
Niek vervolgt met een twinkeling in zijn ogen: 
“Kwaliteit en persoonlijke aandacht. Gewoon 
lekkere dingen maken”. Hij herinnert zich nog 
dat hij spontaan tijdens de Elfstedentocht 

Kluunbroodjes maakte. “Niet aan te slepen”, 
vervolgt hij. “Of de McNiekburger, ook zo’n 
succes. Gewoon zelf bedacht. Alles wat  
lekker en bijzonder is, dat kan bij ons, met 
veel liefde voor het ambacht”. 

Maatschappelijk betrokken
Wat velen niet weten, en Jeroen en Niek  
ook niet zelf naar voren brengen, is de maat-
schappelijke betrokkenheid van het bedrijf. 
Zoals meerdere echt Wassenaarse bedrijven 
zijn Niek en Jeroen enorm maatschappelijk 
betrokken bij ons dorp. Hun naam staat op de 
Bijbus en ze sponsoren veel goede doelen. 
Dat doen ze vooral door het leveren van  
producten, onder andere aan de Voedsel-
bank. Ook Wassenaarse clubs als Blauw-
Zwart en HGC kunnen altijd op Bakkerij Niek 
Kaptein rekenen. 

Bij vertrek geven Niek en Jeroen mij een 
heerlijk Zeeuws brood mee. Een topproduct 
van een bakker waar Wassenaar trots op 
moet zijn.

Van vader op  zoon: Niek en  Jeroen Kaptein  
van Bakkerij Niek Kaptein

Bakkerij Niek Kaptein is een écht  

familiebedrijf. Sinds 1946 is de bakkerij 

in handen van de familie Kaptein. De 

vader van Niek nam het van oorsprong 

Friese bedrijf in 1946 over. De echte 

oude Wassenaarders kennen de  

bakkerij nog als ‘De Friesche Bakker’. 

In 1973 nam Niek het stokje over en  

hij veranderde de naam in ‘Bakkerij 

Niek Kaptein’. Sinds 2013 staat zoon 

Jeroen aan het roer.

FamiliebedrijfNIEUW!
Kapteins 
Donker 
& Blond

Gemaakt van Zeeuwse tarwe
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Gezien bij

Linkerpagina:
1. Chris Theil, Gabs Italy € 299,95
Rechterpagina:
2. Chaussette, lingerieset van Aubade
3.  Bridgeport, blazer Ralph Lauren   
€ 399,95 navy-grey

4. Bridgeport, shawl Ralph Lauren
5. Beetje Stout, Paul Mitchel
6. Mooi

7.    Damesbril, Dolce & Gabbana,  
€ 275,00, bij Eye Wish Opticiens

8.   Hagen Tweewielers, fiets
9.    Wob’s handwarmers € 38,50  

bij Marco’s Tweewielers
10.  Shopperbag met binnentas, verkrijg-

baar in 3 kleuren bij La Ligna, € 59,95

20

Speciaal voorHaar

1
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Gezien bij

Hem
Speciaal voor
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1. Graafstal Optiek, brillen
2.  Bins Heren en Casuals, cashmere  

pullover € 179,95
3.  Bridgeport, vest met uitneembare 

bodywarmer van Hackett
4.  Bridgeport, 5 pocket’s van Hiltl  

v.a. €139,95
5.  De Greef, Kapper voor heren,  

advies bij dunner wordend haar

6.  Hagen Tweewielers, fiets
7.   Bins Heren en Casuals,  

Save The Duck v.a. € 129,95
8.   Bins Heren en Casuals,  

5 pocket’s Jacob Cohen v.a. € 299,95
9.   Bridgeport, flanel shirts v.a. € 89,95
Rechterpagina:
10.  Chris Theil, Samsonite Firelight  

€ 355,00
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Wonen

Oranjerie
“We kochten het huis 12 jaar geleden, met 
behoorlijk achterstallig onderhoud”, begint de 
enthousiaste Pauline haar verhaal. “Vooral de 
oranjerie, die in die tijd voornamelijk als kas 
werd gebruikt, was zo lek als een mandje.  
Bij toeval las ik in een tijdschrift een artikel 
over Christophe Maltaite, een Franse restau-
rateur die gespecialiseerd is in het realiseren 
en verbouwen van dit soort oranjerieën.  
Alle kunststof profielen werden eruit gehaald, 

speciale ronde raampjes werden toegepast,  
en Christophe maakte precies wat wij wilden:  
een oranjerie, passend bij het huis en zodanig 
dat we hem ook echt zouden kunnen gebrui-
ken als tuinkamer. De geheel door Pauline 
in stijl ingerichte ruimte doet nu heel vaak 
dienst als eetkamer en atelier, en heeft een 
unieke lichtinval. 

Prachtige details
Als Pauline ons rondleidt door het huis,  
vallen ons de prachtige originele details op. 
We noemen er een paar: het glas in lood 
raam onder de trap met een boeket bloemen, 
en het originele Jugendstil fonteintje bij het 
toilet. In de glas in lood ramen aan de voor-
kant van het huis zien we afbeeldingen die 
verwijzen naar het vrijmetselaarsgilde. 
Het karakteristieke huis van Pauline en haar 
echtgenoot kent vele van dit soort originele 
en goed bewaard gebleven schitterende 
details. Een unieke inkijk dit keer, oordeelt  
u zelf!

W onen in 
Wassenaar

Dit keer aandacht voor een wel heel bijzonder huis, het door de bekende  

architect J. Bosboom ontworpen huis uit 1914 van Pauline Gorissen 

en haar echtgenoot, aan de Rijksstraatweg 775. Een prachtig Jugend-

stil pand, waarin vele originele details bewaard zijn gebleven. Vijftien 

jaar na de bouw,  in 1929, werd de serre aan het huis gezet en 12 jaar 

geleden werd deze serre door de huidige bewoners geheel opnieuw 

opgetrokken, uiteraard volledig in de stijl van de originele versie.
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Marcel begon ruim 42 jaar geleden met zijn 
reformhuis in de Brinkhof Passage, in het 
pand waar sinds kort De Wassenaarsche 
Viswinkel is gevestigd. In die 42 jaar is er 
veel gebeurd. Zo verhuisde hij in 1980 met 
de zaak naar de Johan de Wittstraat. In 2010 
zegde zoon Mathijs zijn baan op bij de ING. 
“Ik had het niet meer naar mijn zin”, vertelt 
Mathijs. “Ondernemen en nieuwe dingen 
creëren is mijn passie. Door de crisis werden 
alle nieuwe initiatieven bij de bank stopgezet 
en werd mijn baan een stuk minder leuk.  
Ik besloot het roer om te gooien en al heel 
snel besloot ik, samen met mijn vader, dat ik 
zijn bedrijf in een nieuw jasje zou voortzetten. 
We veranderden de naam van Wassenaars 
Reformhuis in Go Pure en het assortiment 
van de winkel verschoof van reformhuis  
richting biologische speciaalzaak. Het Go 
Pure concept heb ik destijds zelf bedacht en 
dat vormde ook de intellectuele uitdaging 
voor mij. Mijn vader en ik combineerden 
ervaring en nieuwe inzichten. Mijn ideaal is 
‘eerlijke, gezonde voeding voor het gezin’, 
beschikbaar te maken en dat kan alleen ècht 
worden bereikt als er voldoende vloeropper-
vlak is om alle biologische boodschappen in 
één winkel te doen. Die ruimte werd gevon- 
den en binnenkort open ik als franchise- 
nemer de prachtige nieuwe EkoPlaza van 
ruim 550m2  in het hart van Wassenaar.

Nu kan de consument vanuit het eigen 
boodschappenlijstje bij ons terecht. In onze 
voormalige winkel was het vaak zo dat de 
klant keek wat er voorradig was en daarop 
besloot wat er gegeten ging worden.  
Dat is nu voorbij, we krijgen iedere dag  
verse producten aangeleverd. Met ruime 
afdelingen voor groeten, fruit, brood, kaas 
en vlees is het assortiment veel breder en 
dieper geworden”. 

Primeur in Wassenaar
“Een primeur voor Wassenaar is de speciale 
‘shop-in-shop’ waar we vitaminen, voedings-
supplementen en natuurlijke verzorgings-
producten gaan onderbrengen. Een echte 
adviesafdeling, met een aparte balie en 
deskundig personeel voor een goed advies”, 
vervolgt Mathijs. “Daarnaast hebben wij  
een diëtiste in het team opgenomen die  
voedingssupplementen en gezond eten op 
een verantwoorde wijze kan combineren.  
Dit wordt de eerste EkoPlaza in Nederland 
met deze formule”.

De klanten hoeven niet bang te zijn dat zij 
met hun boodschappen door de hele  
Langstraat moeten sjouwen. Achter de 
winkel, aan het Tuinpad, is een servicepunt, 
waar de boodschappen met de auto kunnen 
worden afgehaald. 

Advertorial

In een geanimeerd gesprek met vader Marcel en zoon Mathijs 

Vermeulen wordt al heel snel duidelijk dat vader en zoon op 

dezelfde golflengte zitten. Hun gezamenlijke passie: ‘biologisch  

eten bereikbaar maken voor iedereen’ is de solide basis voor 

de nieuwe toekomst van het door Marcel in 1971 gestarte  

bedrijf. Zijn zoon Mathijs slaat nu een nieuwe weg in door in 

zee te gaan met de succesvolle formule van EkoPlaza.

en belangrijke nieuwe 
trekpleister in Wassenaar!E

Biologisch

dé Biologische SupermarktEkoPlaza
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Jubileum

arco’s Modestoffen,

De modestoffenwinkel van Corry van der 

Meij bestaat sinds september van dit jaar al 

25 jaar. Begonnen als winkel in stoffen en 

fournituren, uitgegroeid tot een professionele 

broedplek voor creatieve talenten. Vorig jaar 

nog werd Marco’s Modestoffen uitgeroepen 

tot de meest creatieve winkel van Nederland. 

Ook dit jaar is Corry onlangs weer genomineerd  

voor de felbegeerde eervolle titel: ´Creatieve 

winkel van 2014´.

Corry begon haar winkel 25 jaar geleden 
samen met haar man en een ander echtpaar, 
maar zette het bedrijf 18 jaar geleden in 
haar eentje voort. “Toen we begonnen in de 
Langstraat, hadden we nauwelijks genoeg 
stoffen en fournituren om de winkel goed op 
te vullen”, lacht Corry. “Ik weet nog goed dat 
we de bovenste vakken vulden met bloemen 
en curiosa om het maar vol te laten lijken”. 
Daar is inmiddels niet veel meer van terug te 
vinden. In haar mooie nieuwe winkel aan de 
Van Hogendorpstraat zijn de vakken tot de 
nok toe gevuld met de prachtigste stoffen.

Cursussen voor beginners en gevorderden
Na de verhuizing van de Langstraat naar de 
Van Hogendorpstraat kreeg Corry de beschik-
king over een grote ruimte onder de winkel 
voor het geven van cursussen en workshops. 
Uiteraard worden hier naailessen gegeven 
voor zowel volwassenen als kinderen, maar 
er worden ook creatieve party’s gehouden, 
cursussen, quilt workshops, en nog veel 
meer. Dankzij al deze activiteiten is het altijd 
druk en gezellig in de winkel. 
Corry werkt met een aantal professionele 
coupeuses die haar bijstaan met het geven 
van cursussen. Ook voor het vermaken van 
uw kleding kunt u bij Marco’s Modestoffen 
terecht.

Voor informatie en aanmelding voor  
cursussen kunt u terecht op de website:  
www.marco-modestoffen.nl

al 25 jaar een begrip in WassenaarM

MARCO’S MODESTOFFEN
AL 25 uw creatieve partner in Wassenaar

VAN HOGENDORPSTRAAT 69  
www.marco-modestoffen.nl- 070 - 5112161

Modestoffen, quiltstoffen, fournituren, kledingreparaties, 
creatieve workshops, cursus kleding maken, quilt workshops 

Creatieve winkel 2013
Nominatie creatieve winkel 2014 
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In de Kerkstraat

Marco’s Tweewielers

“Ik vond, toen de vorige eigenaresse 
ermee stopte, dat deze leuke winkel 
niet verloren mocht gaan”, vertelt de 
enthousiaste Caroline. Moriaantje is een 
winkel waar Wassenaar trots op moet 
zijn. Klanten uit Leiden, Scheveningen en 
Katwijk komen speciaal voor deze winkel 
naar Wassenaar. 
Persoonlijke aandacht en service zijn hier 
geen loze kreten. In de tijd dat dit inter-
view met Caroline wordt afgenomen, valt 
het op dat klanten kleding mee op zicht 
kunnen nemen, dat kleding teruggebracht 
mag worden, en dat de aankoopsom 
wordt terugbetaald als het artikel toch 

niet geschikt blijkt te zijn. “Wij willen heel 
graag dat onze klanten tevreden zijn met 
hun aankopen en met plezier hier weer 
terugkomen. Dus daar gaan we heel soe-
pel mee om”, aldus Caroline. “Sinds kort 
kennen we ook een spaarsysteem en dit 
wordt door de klanten zeer gewaardeerd”.

Collectie
“We zijn heel blij met onze nieuwe  
collectie Spaanse kinderschoenen, vanaf 
maat 19 en met een perfecte pasvorm”, 
vertelt Caroline. Ze wijst op de plank naar 
hippe stoere kinderlaarsjes in kleine en 

grote maten, maar ons oog valt ook op 
klassieke meisjesschoenen met een  
elegant riempje. Moriaantje voert vele  
gerenommeerde merken in alle prijs- 
klassen, zoals Cakewalk, Bomba,  
No Tomatoes, Mayoral, Petit Bateau,  
Seven One Seven, en de pyjama’s van  
Claessens. Voor een (kinder)cadeautje 
kunt u hier goed terecht. Van knuffeltjes 
en rompertjes vanaf € 8,- tot mooie jasjes 
in de hogere prijsklassen. Moriaantje is 
hét voorbeeld van een winkel die het 
straatbeeld in Wassenaar aantrekkelijk 
maakt.

Moriaantje, gevestigd op nummer 4c in 

de Kerkstraat, is sinds juli 2012 in handen 

van Caroline Hagen. Na 8 jaar bij  

Moriaantje werkzaam te zijn geweest, 

besloot Caroline de gezellige en sfeer- 

volle kinderkledingzaak over te nemen 

van haar voorgangster.

Moriaantje

Voor openingstijd spreken we de sympathieke Marco Duiven-

voorden is zijn prachtige zaak met werkplaats aan de Kerkstraat. 

Hij is geboren en getogen in deze straat, verderop runt zijn broer 

Peter het gerenommeerde Bloemenhuis Duivenvoorden.   

Marco is inmiddels een begrip bij de Wassenaarse consument.

Marco doorliep de Tuinbouwschool.  
Met een vader als bloemist en een  
achterneef die in de bollen zat, lag deze  
opleiding voor de hand. Maar tijdens 
diezelfde opleiding kwam hij in aanraking 
met techniek en kwam hij erachter dat  
dit zijn passie was. Sleutelen aan de 
tractoren en machines van zijn achterneef 
en aan fietsen en motoren gaf hem veel 
meer voldoening dan bloemen en planten. 
Inmiddels is Marco de trotse eigenaar 
van Marco Tweewielers, het bedrijf dat 
hij in 1987 startte. Aanvankelijk gevestigd 
in het tegenoverliggende pand. In 2006 
betrok hij zijn huidige winkel erbij en werd 
het oude pand ingericht als showroom 
voor kinderfietsen.

De elektrische fiets
De afgelopen paar jaar is er veel gebeurd in 
de fietsenbranche, legt Marco ons uit. De 
ontwikkeling van de elektrische fiets heeft 
een enorme vlucht genomen. Steeds meer 
jonge mensen zien de elektrische fiets als 
een uitstekend transportmiddel voor woon-
werk verkeer. Als alternatief voor de auto, 
toch in beweging blijven, maar niet uitgeput  
en bezweet op het werk aankomen is voor 
velen een reden om zo’n fiets aan te  
schaffen. En die fietsen worden steeds 

moderner en hipper, het publiek dat ze 
koopt dus ook!

Wassenaars product: Wob’s
Marco vindt het leuk een echt Wassenaars 
product in zijn collectie te hebben, de 
Wob’s. Voor € 38,50 koopt u exclusief bij 
Marco deze hippe handenwarmers voor 
aan het stuur. Dit product is ontworpen en 
geproduceerd door een echte Wassenaar-
se, Hester Taverne. Een mooie cadeautip 
voor de Sint of voor onder de kerstboom!.

30
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Biologisch
In de afgelopen maanden mei tot en met 

oktober werd iedere eerste zaterdag van  

de maand de Puur Natuur Markt in  

Wassenaar gehouden, in de Van Hogen-

dorpstraat. De markt, die de sfeer uitademt 

van een Zuid-Frans dorp, inclusief Jacques 

Brel muziek op accordeon, werd steeds 

drukker bezocht. En dat niet alleen, steeds 

meer kramen werden bemand door  

enthousiaste ondernemers, die de  

consument een (h)eerlijk en gezond  

product wilden presenteren.

De Puur Natuur Markt is het initiatief van 
twee enthousiaste dames, Carolien Makovitz 
en Nicole van Utenhove. Dit jaar werden zij  
niet minder enthousiast bijgestaan door 
Mariet Bekooij. Een unieke samenwerking, 
want de dames kennen elkaar al vanaf de tijd 
dat hun kinderen naar de Montessorischool 
gingen. “Daar werd de basis gelegd”, begint 
Carolien, aangevuld door Nicole: “Op de 
Montessori vind je toch een creatief publiek, 
met veel aandacht voor de schooltuin bijvoor-
beeld. Echt met de vingers in de aarde”.  
Dat verbond de dames in die tijd al en het 
is extra leuk dat die liefde voor natuurlijke 
producten jaren later zou resulteren in de 
organisatie van een echte Puur Natuur  
Markt in Wassenaar.

Carolien, die haar sporen al verdiende als 
Wassenaarse galeriehoudster, is tegenwoor-
dig de trotse eigenaresse van een huis op 
een olijfboomgaard aan de Bloemenriviera in 
Italië. Toen ze dit huis samen met haar man 
kocht, wist zij nog niet dat de olijfbomen op 
hun terrein de grondstof zouden bieden voor 
een prachtig puur natuurproduct: heerlijke 
olijfolie, die Carolien zelf verkoopt op de  
Puur Natuur Markt. 

Nicole is een echt culinair wonder. Zij maakt 
zelf de lekkerste gerechten, vooral taarten op 
basis van biologische producten, die zij op de 
markt verkoopt. 

Mariet tenslotte sloot zich bij toeval aan. Zij 
is de rots in de branding en organiseert met 
charme en rust alles op en rondom de markt. 

Een heerlijk enthousiast team om mee te 
werken. De Puur Natuur Markt is echt een 
aanwinst voor Wassenaar. A l’année  
prochaine dan maar?

et organisatieteam

achter de Puur Natuur Markt
H

LANGSTRAAT 75   WASSENAAR   WWW.THEGIANT.NL
MAANDAG 12.00 – 18.00 UUR
DINSDAG 09.30 – 18.00 UUR

WOENSDAG 09.30 – 18.00 UUR
DONDERDAG 09.30 – 18.00 UUR

VRIJDAG 09.30 – 21.00 UUR
ZATERDAG 09.30 – 17.00 UUR

VRIJDAG

TOT 21.00 UUR

LIKE US

@ FACEBOOK

Koopavond

MEN
ONLY!!!
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Culinair

Recept Roël Karamat: 

Surinaams kipgerecht 
met kousenband

Ingrediënten
2 rode uien
5 teentjes knoflook
1 madame Jeanette peper
2-3 maggi- of kippenbouillonblokjes
1/2 tomaat
2 stuks kipfilet
vastkokende geschilde aardappelen in 
stukjes gesneden
250-500 gram in stukjes gesneden 
kousenband (in diepvries verkrijgbaar 
bij o.a. C1000)
4 eieren (of meer)
2-3 volle eetlepels surinaamse kerrie 
(massala)
halve eetlepel korianderpoeder 
(ketumbar)
halve eetlepel komijnpoeder (djinten)
zout en zwarte peper
wat fijngesneden selderij
olie

Bereiding
Snij de kipfilet in stukjes en doe er 
wat zout en peper overheen. Schil de 
verse aardappelen en snij ze in stuk-
jes. Snij de uien en knoflook fijn. Snij 
de tomaat in stukjes. Kook de eieren 
hard, laat ze afkoelen en pel ze. Verhit 
in een hapjespan met anti-aanbaklaag 
een paar eetlepels zonnebloemolie. 
Bak hierin de gekookte eieren even 
om en om tot ze een beetje een  
krokant jasje krijgen. Haal ze uit de 
olie. Bak de uien in dezelfde olie en 
dan de knoflook. Voeg de kipfilet toe 
en roer alles goed om tot de kip een 
beetje gebakken is. Voeg de tomaat 
toe met de maggiblokjes, korian-
derpoeder en komijn. Dan de paar eet-
lepels Surinaamse kerrie. Goed blijven 
roeren om aanbakken te voorkomen. 
De aardappelstukjes meebakken en 
afblussen met een beetje water. Leg 
de Madame Jeanette peper bovenop 
en zorg dat deze tijdens het stoven 
niet opengaat. Laat dit alles stoven  
tot de aardappelen half gaar zijn (af en  
toe even prikken met een vork).  
Halverwege de kousenband erbij doen 
en weer flink aan de kook brengen.  

Als je verse kousenband gebruikt, dan 
pas toevoegen als de aardappels bijna 
gaar zijn. Laat het gerecht stoven tot 
alles gaar is (eventueel tussendoor 
nog wat water toevoegen, maar niet 
teveel, want er moet niet teveel vocht 
overblijven). Voeg op het laatst de 
gekookte eieren toe aan het gerecht 
en maak op smaak met zout. Strooi 
er wat fijngesneden selderij overheen 
of vers korianderblad. Dit gerecht 
smaakt het lekkerste als het eerst is 
afgekoeld. Dan is de smaak goed in 
het gerecht getrokken. Maak het dus 
een paar uur voordat je het gaat eten 
of de dag ervoor. Eet dit met witte 
rijst en een vers komkommerzuur, of 
bij de roti.

Recept Iris Oostlander:

Worteltjestaart à la René
Thuis heb ik een ideale man. Hij kookt 
graag, ruimt veel op en bakt zelfs 
taarten! Voor verjaardagen en andere 
gezelligheid thuis staat hij ‘s avonds 
in de keuken en krijg ik af en toe wat 
te proeven. Zijn worteltjestaart is mijn 
absolute favoriet en ons gezin is het 
daar roerend mee eens. Het klinkt 
ook nog eens heel gezond, want er 
zit zowaar groente in! Het resultaat is 
altijd hetzelfde: de gasten vragen zich 
af waar deze taart is gekocht. Zelf- 
gemaakt? Door jouw man? Wow….
doe mij ook zo’n ideale man!

Ingrediënten
150 gram boter
200 gram basterdsuiker
150 gram geraspte wortel
snufje zout
2 theelepels kaneel
2 eieren
200 gram zelfrijzend bakmeel
2 theelepels bakpoeder
100 gram gehakte hazelnoten
100 gram rozijnen
Ingrediënten glazuur:
185 gram verse roomkaas
2 el citroensap
50 gram poedersuiker

Bereiding taart
Vet een springvorm in van circa 20 cm.  
doorsnede en bedek de bodem met 

bakpapier. Verwarm de oven voor op 
180 graden. Smelt de boter en roer 
in een kom deze gesmolten boter, 
suiker, wortel, zout, kaneel en eieren 
door elkaar. Zeef het meel en bakpoe-
der door het wortelmengsel en roer 
de hazelnoten en rozijnen erdoorheen.
Schep het mengsel in de taartvorm 
en zet de taart ongeveer een uur in de 
oven tot de binnenkant gaar is.
Bereiding glazuur
Meng de roomkaas met het citroensap 
en de poedersuiker, strijk het mengsel 
over de bovenkant van de taart.

Pilaf à la Van Vliet
Voor dit gerecht haal ik de ingrediën-
ten dubbel, zodat ik ook een maaltijd 
in kan vriezen, de totale hoeveelheid 
is genoeg voor 10 personen.

Ingrediënten 
1 kilo gehakt
2 grote blikken perzik op zware siroop
1 kilo tomaten
2 kleine blikjes tomatenpuree
knoflook
2 zakjes nasikruiden
2 eieren
4 beschuiten 
half kopje melk 
5 grote uien
peper & zout
ketjap

Draai kleine balletjes van het gehakt 
met de nasikruiden, eieren, melk, 
beschuiten en ketjap. Bak de gehakt-
balletjes en haal ze uit de pan. Bak in 
dezelfde pan de uien in kleine stukjes 
met de knoflook, tot deze glazig zijn. 
De tomatenpuree meebakken, zodat 
deze wat zoeter wordt. Hierbij gaan de 
tomaten in stukjes, lekker veel ketjap 
en het sap van de blikken perzik. Alles 
mengen, de balletjes weer toevoegen,  
dit kan eventueel al een dag van tevoren.  
Een half uurtje voordat je gaat eten de  
in stukjes gesneden perzik erdoor  
roeren en je hebt een gerecht waar 
iedereen zijn vingers bij aflikt. Samen 
met rijst een heerlijke maaltijd.  
P.S. Niet alleen de kinderen vinden dit 
heerlijk, het is ook het favoriete gerecht  
van oma, vandaar deze inzending.

Op ons verzoek aan De Wassenaarse 

Krant om eens lekker te gaan koken voor 

onze lezers werd meteen enthousiast 

gereageerd. Roël Karamat en zijn team, 

bestaande uit Iris Oostlander, Jolanda 

van Vliet en Stéphanie van Herk, kozen 

voor u hun favoriete recept en gingen 

aan de slag in de keuken van Brasserie 

’t Regthuys, samen met de chef-kok, 

Ivo van Booren. Mocht u liever niet zelf 

willen koken, kunt u vanzelfsprekend 

terecht voor een heerlijke lunch of diner 

in de gezellige Brasserie.

Recept Stéphanie van Herk:

Thaise papaya salade
Benodigdheden
Papaya- peeler, vijzel en stamper  
van hout (traditioneel wordt de  
salade in een houten vijzel klaar- 
gemaakt, maar je kunt de  
ingrediënten ook pletten met de  
pollepel in een grote kom).
Ingrediënten voor 1 portie (2 pers.)
1 onrijpe papaya 
1 winterwortel
4 kousenbandstengels
1 teentje knoflook
4 rode chilipepertjes = pittig  
(mag ook minder dan 4!)
20 gram gedroogde garnaaltjes
2 eetlepels palmsuiker
3 eetlepels vissaus
3 eetlepels citroensap
cherry tomaatjes
ongezouten pinda’s

Indien papaya niet voorhanden is, kan 
ook witte kool gebruikt worden.

Voor de garnering
komkommer of extra kousenband
Bereiding
Schil de papaya en snijd het stevige 
vruchtvlees in lange spaghetti slierten 
met de papaya- peeler, zo dun mogelijk.  
Houd deze apart. Schil ook de  
winterwortel in lange dunne spaghetti 
slierten. Was de kousenband en snijd 
deze in stukken van ongeveer  
2 centimeter en houd ze apart. 
Pel de knoflook en plet de knoflook  
en de chilipepertjes in de vijzel. Voeg 
de stukjes kousenband toe en kneus 
die met de stamper. Doe dan de  
gedroogde garnalen erbij en stamp 
alles weer fijn. Voeg de suiker, de  
vissaus en het citroensap toe en roer 
alles door elkaar. Doe de tomaatjes 
erbij en stamp deze fijn. Voeg de 
pinda’s, de papaya en de wortel toe 
en roer alles goed door elkaar.
Serveer met sticky rice (plakrijst)  
en een paar stukken kousenband / 
komkommer (indien je de salade heel 
pikant hebt gemaakt).

Laat het u smaken!Koken  
met De 
Wassenaarse 
Krant
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Fair Trade
Wassenaar is de 29ste gemeente die 
het predicaat ‘Fairtrade Gemeente’ mag 
voeren. Om daarvoor in aanmerking te 
komen moet de gemeente o.a. Fairtrade 
producten in de bedrijfskantine voeren. 
Op recepties worden uitsluitend Fairtrade 
wijnen geschonken, en ook het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid houdt volop rekening 
met Fair Trade.

Wat is Fair Trade?
Faire Trade is eerlijke handel en bevordert 
de duurzame ontwikkeling in de internatio-
nale handel, vooral bij de export van arme 
landen naar rijke Westerse landen. Fair 
Trade betekent dat bijvoorbeeld koffie-, 
cacao-, of bananenleveranciers uit Latijns-
Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië een  
eerlijke prijs krijgen voor hun export- 
producten. Een prijs die in verhouding 
staat tot de werkelijke productiekosten, 
niet een prijs die wordt bepaald door  
verhoudingen op de internationale markt. 

Fairtrade producten dienen daarnaast te  
voldoen aan milieueisen, vergelijkbaar  
met die in Europa. Een product dat het 
Fairtrade keurmerk draagt, beantwoordt 
aan de volgende criteria:
•  De producenten (vaak boerenorganisa-

ties uit ontwikkelingslanden) kunnen 
rekenen op een minimumprijs, die de 
kosten van een sociaal- en milieu- 
verantwoorde productie dekt.

•  De producenten ontvangen ook een 
extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk 
van de wereldmarktprijs, om  
ontwikkelingsprojecten op te zetten in 
hun gemeenschap, bijvoorbeeld  
op het gebied van onderwijs, gezond-
heid, spaar- en kredietsystemen,  
wegenaanleg, aankoop van machines,  
of organisatieversterking.

•  De contracten met de koper of de  
invoerder worden zoveel mogelijk  
afgesloten voor een lange periode.

•  Productie en commercialisering ter 
plaatse gebeuren op een transparante 
manier.

•  De arbeiders werken in menswaardige 
arbeidsomstandigheden. Dus beslist 
zonder kinder- en dwangarbeid of  
hongerlonen.

•  Er wordt zorgvuldig omgegaan met  
het natuurlijk milieu waarin de export- 
producten worden geteeld.

assenaar Fairtrade 
GemeenteW
Sinds mei dit jaar is Wassenaar officieel een 

‘Fairtrade Gemeente’. De Stichting Centrum-

management Wassenaar hecht veel belang 

aan de verkoop van Fairtrade artikelen, die u 

in veel Wassenaarse winkels al kunt vinden.
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Mediterrane Catering
voor grote feesten en kleine gelegenheden

Van Hogendorpstraat 16a
2242 KZ Wassenaar

070 5177104

www.me-gusta.nl
info@me-gusta.nl

Luxe Borrelhapjes

Warme en Koude Buffetten

Verzorging van A tot Z

Met Proffesionele Assistentie

Tapas
Plateaus

Antipasti Plateaus

Luciano’s IJssalon gaat deze winter 

verbouwen. Benieuwd? Volg de 

verbouwing op Facebook!

Vanaf 15 november zijn ze er weer: 
oliebollen! Open van maandag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

www.ijssalonluciano.nl

Tot volgend ijsseizo
en!
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De bibliotheek

Jaap Bulle
in de bibliotheek:

Wij vragen Jaap naar zijn favoriete film, boek 
en muziek. “Eigenlijk ben ik niet zo van de 
lijstjes” antwoordt Jaap. “Ik ben van mening  
dat er niet zoiets bestaat als beste film, beste  
boek of beste CD. Ik probeer vooral te ge-
nieten van alles waar ik nu mee bezig ben. 
Steeds opnieuw komen we in aanraking met 
nieuwe culturele uitingen, die een grote indruk 
op je kunnen maken”. Als voorbeeld noemt 
Jaap de film Le Passé. “Een recente, prach-
tige film met een schitterend einde. Mooi dat 
deze film ook hier in Wassenaar te zien is”. 
Jaap is ook al heel lang onder de indruk van de 
films Pulp Fiction van Tarentino en Naked van 
de Britse regisseur Mike Leigh. David Thewlis 
speelt een prachtige rol in deze nogal zwarte 
film over mensen zonder perspectief.

Na de films zijn de boeken aan de beurt. 
“Recent heb ik het boek Wij en ik van 
schrijfster Saskia de Coster gelezen. Een 
indrukwekkend boek over een Vlaams gezin 
waar gebeurtenissen uit het verleden het 
leven bepalen. En Schaduw van de Wind, van 
Carlos Ruiz Zafón, vind ik ook na jaren nog 
steeds een prachtig boek”.
Jaap’s  keuze voor muziek is uiteenlopend. 
Zo geniet hij van de muziek van de Kaapverdi-

sche zangeres Cesária Évora. Maar B.B. King 
is eveneens favoriet bij Jaap. “Het plezier 
spat van zijn gitaar af. Zijn CD Wild Juices, 
waarop hij met verschillende bekende  
artiesten speelt en zingt, is fantastisch”. 

Aan het einde van ons gesprek komt Jaap 
terug op zijn werk voor de bibliotheek.  
“De bibliotheek is belangrijk voor leesvaardig-
heid en persoonlijke ontwikkeling. Voor mij  
is het belangrijk dat mijn werk ook een  
maatschappelijk nut heeft. Er wordt hier met 
een klein team medewerkers veel gedaan.  
En het is bijzonder dat we binnen de  
bibliotheek een filmhuis hebben. De klein- 
schaligheid, inzet en betrokkenheid van  
vrijwilligers geven het filmhuis een gemoede-
lijke, huiselijke sfeer. Ik zie ook dat dit  
door bezoekers wordt gewaardeerd. 
De bibliotheek vervult naast het uitlenen  
van boeken ook een rol als ontmoetingsplek, 
een plaats voor culturele activiteiten, voor  
het bijwonen van lezingen of om gewoon te  
kunnen studeren. De bibliotheek en het  
filmhuis zijn stevig verankerd binnen  
Wassenaar. De bibliotheek draagt bij tot een 
bruisend centrum, en een bruisend centrum 
is ook weer belangrijk voor de bibliotheek”.

Sinds juli van dit jaar is Jaap Bulle de 

nieuwe directeur van de Wassenaarse  

Bibliotheek en de Filmzaal. Hij volgde  

daarmee de recent onverwacht overleden 

Rob Vellinga op. Jaap heeft een IT achter-

grond, vanaf 2003 was hij als IT manager 

betrokken bij de invoering van bibliotheek-

systemen. ”Na jarenlang bibliotheken op  

IT en bedrijfsvoering te hebben onder-

steund, is het mooi om nu ‘in het veld’ 

werkzaam te zijn. En die eerdere kennis en 

ervaring in de bibliotheeksector komen me 

goed van pas in deze functie”, aldus Jaap.

C O N TAC T

Langstraat 28
071 511 88 88

www.newdietcare.nl

Kijk op de website 
hoe NewDiet Care werkt 
of kom langs bij 
Bernadette den Haan.

Als je weet wat je eigen gezonde eetritme is, heb 

je de balans tussen lekker eten en slank blijven 

gevonden. NewDiet Care heeft met het verantwoorde 

eiwitdieet van Prodimed en de professionele begeleiding 

een effectieve methode om af te vallen. Hierdoor is 

het voor iedereen mogelijk om de balans tussen eten 

en een gezond gewicht blijvend terug te vinden.

Door de combinatie van persoonlijke aandacht, 

vaste weegmomenten en het eiwitdieet zijn de 

eerste resultaten al snel zichtbaar.

Oegstgeest – Noordwijk – Leiden – Wassenaar newdietcare®

Afvallen en de balans tussen 
lekker eten en slank blijven
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interklaas voorbereidingen 
al in juli van start

Zaterdag 21 november
Een nostalgische draaimolen biedt de jongste 
kinderen ouderwets avontuur. Alle kinderen 
mogen een gratis ritje maken. De draaimolen zal 
ter hoogte van Graafstal Optiek staan. De winter-
diva’s bezoeken het hele centrum van Wassenaar, 
tussen 12.00 en 16.00 uur.

Zondag 22 december
Ook op deze dag kunnen de kleinste kindertjes 
plaats nemen in de nostalgische draaimolen en 
een gratis ritje maken. Een professionele Ice 
carver maakt op het evenementenplein (voor 
Luciano’s) de mooiste beelden uit grote ijsblok-
ken. Enthousiaste bezoekers kunnen zelf in een 
workshop ook proberen hun creatieve kwaliteiten 
te laten zien.

Het was nog hoogzomer, de gemiddelde  

temperatuur was die dag 28 graden!   

Spaanse temperaturen, maar dat weerhield  

de werkgroep “Intocht Sinterklaas 2013”  

er niet van om flink te vergaderen over  

de intocht van de goedheiligman op  

zaterdag 23 november in Wassenaar.

En zoals altijd zijn de zusjes Anne-Marie  
Vollebregt en Jolanda van Vliet - Vollebregt, net 
als de voorgaande tien jaren, weer van de partij.

Vrijwilligers
Anne-Marie en Jolanda verzorgen al meer dan 
tien jaar ondermeer al het schminkwerk en het 
aankleden van de Pieten en de Sint. Als we 
vergaderen vliegen de namen over tafel. “Bel jij 
Robin even?”, “Nee, daar moet je Roger voor 
hebben”. Of: “Dat is het werk van Henk”. Het 

nieuwe lid van de werkgroep, Saskia Haasnoot, 
en de dames van het evenementenbureau Blitz 
Events kijken af en toe wanhopig naar Karen 
Graafstal. Zij heeft gelukkig beloofd om ons, als 
enig lid van het team van vorig jaar, met raad en 
daad bij te staan. Maar zonder Jolanda en  
Anne-Marie zouden we met de handen in het 
haar zitten. Eens te meer worden we geconfron-
teerd met het belangrijke werk dat vrijwilligers 
doen. Behalve hard en bezield werken was het 
heel gezellig die avond in juli. 

Kerstprogramma en koopzondagen
21 en 22 december

S

Op zaterdag 21 december en (koop)zondag 22 december 
biedt het Centrummanagement Wassenaar de  
consumenten, in alle leeftijdscategorieën, een  
gevarieerd en aantrekkelijk programma.

December 
festiviteiten

40
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Voor dag  
en dauw

oor dag
& dauwV

42

Als de meesten van ons nog op 
één oor liggen, is een flink aantal 

Wassenaarse winkeliers al in touw 
om ervoor te zorgen dat de spullen 
op tijd in de winkel liggen. In deze 

eerste aflevering van de nieuwe 
rubriek “voor dag en dauw” ging 

onze fotograaf Jan van der Plas 
mee met Ed Vollebregt van de 

Boeketterie in de Langstraat om 
de verse bloemen op de veiling te 

kopen. Een leuke inkijk in het werk 
van een enthousiaste bloemist.
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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…

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

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw specifieke wensen? 

U bent van harte welkom voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor 
in Wassenaar. U kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek  
(eerste half uur gratis) over uw levenstestament op telefoonnummer 
070 512 31 31 bij één van onze (kandidaat-)notarissen / Estate Planners.  

heeft u al een 
 levensexecuteur benoemd?

Het levenstestament is een vernieuwende manier om tot juridische vastlegging 
over te gaan en is speciaal ontwikkeld om mensen de mogelijkheid te bieden 
specifieke wensen vast te leggen voor als men zelf niet meer kan of wil handelen.

• De levensexecuteur geeft u via een notariële volmacht bevoegdheden om 
  uw belangen te behartigen;
• Bij volmacht kunnen uw financiën worden geregeld zowel zakelijk als privé;
• Uw persoonlijke wensen op medisch gebied kunnen worden vastgelegd,  
  alsmede wie op dit gebied namens u beslissingen mag nemen;
• In een nieuw register bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 
  wordt geregistreerd dat u een levenstestament heeft gemaakt. Hierdoor is  
  het voor een notaris altijd na te gaan of uw levenstestament het laatste  
  levenstestament is en kan het levenstestament niet zoekraken.

Kortom, het levenstestament zorgt ervoor dat u de regie in eigen hand houdt.

uw belangen behartigen tijdens 
uw leven conform uw eigen wensen

www.willeboisnotariaat.nl | notaris@willeboisnotariaat.nl

met een geweldig team 

van specialisten en 

bijzondere expertise 

in verschillende 

vakgebieden adviseert  

willebois notariaat 

u graag over 

belangrijke zaken 

in uw leven. 

Molenplein 10 | 2242 HW Wassenaar

T 070 512 31 31 F 070 511 21 10

“Als u zelf niet meer in staat bent kan de levensexecuteur 

een schenking doen om erfbelasting te besparen, uw huis 

verkopen, uw bedrijf tijdelijk runnen of afspraken met het 

ziekenhuis maken voor u over medische zaken. U creëert 

zelf veilige handen voor als u zelf niet meer in staat bent.”

willebois notariaat
(voorheen notariskantoor  
Geurts en Partners) gaat  

terug tot het oudste  
notarisprotocol van Wassenaar  
en bedient al meer dan 200 jaar  

Wassenaar, Den Haag en omgeving. 
Onze deskundigen zijn lid van  

de vakvereniging van  
Estate Planners in 
het Notariaat (EPN)

voorheen notariskantoor Geurts en Partners
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Kunst

Paul Poustochkine
Paul is al vele jaren een enthousiaste  

leerling van Ab van Overdam. Paul heeft 

een grote bewondering voor de schilder-

kunst van zowel Ab als diens vrouw Lux, 

en van beiden hangt werk in zijn eigen 

huis. 

Zo schilderde Lux de drie dochters van 
Paul, en boven de open haard hangt een 
prachtige waterpartij van Ab.

“Ik ben echt als enthousiaste amateur 
begonnen”, vertelt Paul. “Mijn ambitie is 
plezier te hebben in het schilderen”. Paul 
vindt het heerlijk om in zijn vrije tijd actief 
bezig te zijn met het penseel op het doek. 
Volgens Ab is Paul een echt natuurtalent.  
Paul aarzelt aanvankelijk om mee te 
werken aan dit artikel. Hij houdt niet van 
publiciteit en hij heeft niet de ambitie om 
professioneel te gaan schilderen. Maar naar  
het oordeel van zijn eigen leermeester Ab 
hebben zijn schilderijen ‘het’, die onbenoem- 
bare factor die het werk van sommige 
kunstenaars zo heel bijzonder maakt. 

Toen Ella in 1990 een succesvolle expositie 

van een bevriende schilder in haar eigen 

huis achter de rug had, wist ze het zeker: 

“Dit ga ik ook doen…”. 

Aangezien zij kort daarna vanwege een  
operatie zes weken uit de running zou zijn, 
sloeg Ella al het materiaal in om tijdens die 
weken te kunnen aquarelleren en ze is nooit 
meer opgehouden met schilderen. Tegen-
woordig schildert Ella met olieverf.
Creatief is Ella al haar hele leven. Ze volgde 
een opleiding om op school les in creatieve 
vakken te kunnen geven, doorliep de Vrije 
Academie en volgde een flink aantal  
schilderlessen. 

“Ik heb niet de behoefte om bekend te 
worden”, zegt Ella lachend. “Ik wil gewoon 
lekker schilderen en mooie dingen maken”. 
Haar werk verraadt veelzijdig talent. Van  
hele kleine schilderijtjes met roodborstjes  
of mussen, tot pikante dames in lingerie.  
Of een varkentje in een sexy jurkje. Op  
haar schildersezel prijkt een lieflijk portret  
van een klein meisje in een tutu, dat uitnodigt  
tot opdrachten. Ella exposeert in december 
in de Warenar te Wassenaar en in de  
Koningskerk te Voorburg.

Bij mijn vertrek kan ik het niet laten, ik koop 
twee van die leuke schilderijtjes met musjes 
erop. Affordable Art, want ze kosten vanaf  
€ 35,- per stuk. Een heel leuk en uniek  
cadeau. Voor meer informatie kijkt u op  
de website van Ella: www.ellavanelck.nl

Ella van Elck

K

Ab van Overdam en Lux Buurman
Het Wassenaarse schildersechtpaar Ab van 

Overdam en Lux Buurman is gefascineerd 

door materialen en technieken uit de 17de  

eeuw. Hoewel het werk van Ab een ruime  

verscheidenheid aan onderwerpen kent, 

speelt het Hollandse duin- en waterland-

schap een belangrijke rol in zijn werk.

Lux’ werk bestaat voor een belangrijk deel 
uit stillevens, waarbij regelmatig een ´trompe 
de l’oeil´ effect opduikt. Lux gebruikt vooral 
klassieke schildertechnieken. Beiden maken 
in opdracht portretten en gelegenheids- 
schilderijen.

Exposities
Zowel Ab als Lux beschikken over een uitge- 
breide lijst locaties waar zij hun werk expo-
seerden; we noemen hier de belangrijkste. 
Ab exposeerde in Galerie Mokum in Amster-
dam en in het Haags Gemeentemuseum.  
Lux mag exposities in Smelik en Stokking, in 
Casa di Dante in Italië, en eveneens in Galerie  
Mokum op haar C.V. vermelden. Samen  
exposeren Ab en Lux regelmatig in het  

Wassenaarse Raadhuis De Paauw. De  
bekende Wassenaarse kunstverzamelaar 
Joop van Caldenborgh heeft werk van  
beiden in zijn kunstcollectie opgenomen.

Schilderles
Ab en Lux geven schilderles in hun Wasse- 
naarse atelier. Hun leerlingen bestaan uit 
twee groepen: de zeer geïnteresseerde  
amateurs en de beroepsschilders, die schilder- 
technieken met olieverf in hun opleiding ge-
mist hebben. Deze laatste groep is afkomstig 
uit binnen- en buitenland. Zij volgen een, met 
een postdoctorale studie vergelijkbare,  
opleiding bij Ab en Lux. Vier van hen deden 
mee aan het bekende t.v. programma Sterren  
op het Doek, van Hanneke Groenteman. 
Maar ook voor de amateur is de specifieke 
manier van omgaan met het materiaal een 
eyeopener en verrijkt het zowel het plezier in 
schilderen als de kijk op de schilderkunst. In 
april van dit jaar was er een tentoonstelling  
van leerlingen van Ab en Lux in Galerie Het 
Cleyne Huys aan het Noordeinde te Den Haag.  
Twee van deze enthousiaste exposanten 
waren Ella van Elck, leerlinge van Lux, en  
Paul Poustochkine, leerling van Ab. 

unst in  Wassenaar
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Van de voorzitter 
Jeannine van der Does de Willebois – Geurts,
voorzitter

Centrum  
Management

Wie geniet nu niet van een aantrekkelijk 
winkelgebied waar je met plezier loopt en 
koopt. Het centrum van Wassenaar is zo 
een plek en het is dan ook goed nieuws dat 
met de komst van het ondernemersfonds dit 
een verdere impuls heeft gekregen.  ˜Om de 
goede naam van Wassenaar hoog te houden 
is het van belang gezamenlijk te blijven wer-
ken aan de uitstraling. Blijven innoveren om 
ook in de toekomst ons centrum aantrekkelijk 
te houden. Het versterken van het kwaliteits-
merk Wassenaar staat voorop”, aldus  
economie wethouder Leendert de Lange.  
Het ondernemersfonds is gebaseerd op het 
principe voor ondernemers door ondernemers,  
waardoor iedereen een bijdrage levert aan 
gezamenlijk initiatieven. De gemeente is 
alleen verantwoordelijk voor de inning van 
de middelen voor het fonds. Het is aan alle 
deelnemende ondernemers om te beslissen 
op welke wijze de gelden worden besteed. 
Middelen die direct ten goede komen aan  
activiteiten voor u als “klant” in Wassenaar. 
Of het nu gaat om sfeerverlichting in de 

donkere gezellige dagen die gaan komen, 
een informatief magazine als deze of fleurige 
bollen in het voorjaar. 

Het bestuur en centrummanager Tiny van 
Feltz vormen de kopgroep die de plannen en  
ideeën vanuit de centrum ondernemers uit- 
werken en realiseren. Met als resultaat diverse  
leuke activiteiten, acties en heel veel sfeer en 
koopplezier in het historische centrum van 
Wassenaar. Het staat u dan ook geheel vrij 
om zo vaak u maar wilt hiervan te genieten.

Op initiatief van de centrumondernemers van de gemeente 
Wassenaar is begin dit jaar het Ondernemersfonds voor en door 
ondernemers opgericht. Het Ondernemersfonds Wassenaar 
heeft als doel het bevorderen van de aantrekkelijkheid en het 
versterken van de economische positie van het centrum van 
Wassenaar. Het bestuur bestaat uit 9 leden, waarbij zoveel  
mogelijk is gekeken naar een juiste afspiegeling van de onder-
nemers in het centrumgebied. De dagelijkse leiding van de 
werkzaamheden wordt door het bestuur opgedragen aan de 
centrummanager. Tot centrummanager is benoemd mevrouw 
Tiny van der Feltz. Inmiddels heeft het bestuur al diverse keren 
vergaderd en zijn er door de centrummanager werkgroepen 
ingesteld. Als voorzitter van het Ondernemersfonds vind ik het 
belangrijk dat alle ondernemers van het centrum zich betrokken 
voelen en er een goede samenwerking is tussen de onderne-
mers om de aantrekkelijkheid van het Wassenaarse centrum-
gebied nog meer te vergroten en tegelijkertijd de kwetsbaar-
heid te minimaliseren. Door een goede samenwerking van alle 
ondernemers kan in een vroeg stadium een betere afstemming 
plaatsvinden van beleid en draagvlak, kunnen concrete projecten 
van de grond worden getild en kunnen investeringen op gang 
komen of worden versneld. Het centrumgebied heeft een grote 
diversiteit van gemoedelijke ondernemers die met veel gevoel 
en passie ondernemen en daardoor kwalitatief hoogwaardige 
producten en diensten leveren.

Namens het bestuur van het Ondernemersfonds wens ik u  
veel plezier bij het lezen van dit tijdschrift en gezellige  
wintermaanden in het centrumgebied van Wassenaar!

Versterken kwaliteitsmerk Wassenaar

Leendert de Lange
Wethouder Ruimte en  
Economische Zaken

Van Hogendorpstraat 6, Wassenaar.
Ook vrijdagavond geopend!
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