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Van de redactie

B

este
lezers en lezeressen,
Voor u ligt het eerste nummer van ons
Magazine! Dit magazine is een uitgave
van Winkeliersvereniging Wassenaar
en gaat uitsluitend over winkelen in
Wassenaar. We streven ernaar dit blad
tweemaal per jaar gratis op uw deurmat
te laten vallen.
Wij brengen ons mooie winkelgebied op een
frisse en eigentijdse manier onder uw aandacht, zodat u opnieuw overtuigd raakt van
het uitgebreide winkelaanbod in een unieke,
historische omgeving.
Het is belangrijk dat wij ons winkelgebied in
stand houden. Er zijn, naast het gevarieerde
aanbod op zich, veel positieve punten over
ons winkelgebied te noemen, zoals bereikbaarheid, het (gratis) parkeren -ook in de
Parkeergarages- en de veiligheid en aantrekkelijkheid van het oude centrum zelf.
Als winkeliersvereniging proberen wij zoveel
mogelijk bij te dragen aan die aantrekkelijkheid
door in de zomer en winter prachtige plantenWinkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012

bakken op te hangen en die te onderhouden.
In de maanden november en december zorgt
de feestverlichting voor sfeer en gezelligheid
in het winkelgebied. Dit kan plaatsvinden
doordat de leden (zie ledenlijst achterin dit
blad) contributie betalen waarmee dit alles
gefinancierd kan worden. Wist u dat de
koffietafel met Koninginnedag en ook door
de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in de
haven door de winkeliersvereniging wordt
gefinancierd?

Bestuur van de Winkeliersvereniging v.l.n.r.
John Sparnaaij (lid)
Karen Graafstal (secretaris)
Rinus van der Vlies
(penningmeester)
Anja van ’t Slot (lid)
Tiny van der feltz (voorzitter)

Onze vereniging telt 92 leden, dus niet alle
winkeliers zijn lid. Het is ons al jaren een
doorn in het oog dat er nog altijd winkeliers
zijn die geen enkele financiële of inhoudelijke
bijdrage leveren aan de generieke activiteiten
die wij voor onze consumenten organiseren.

Oproep!
Weet u een originele naam te
bedenken voor ons nieuwe
magazine?
Stuur of mail uw reactie naar:
Winkeliersvereniging
Wassenaar, Postbus 121
2240 AC Wassenaar
winkeliersvereniging-wassenaar
@xs4all.nl

Graag nemen wij u mee aan de hand van
aantrekkelijke modereportages, straatinterviews, aanbiedingen, culinaire recepten, en
algemene informatie over ons mooie
Wassenaar.
Tot slot willen wij u als consument bedanken
voor alle aankopen die u in ons dorp doet.
Wij wensen u veel leesplezier.

De leukste inzending wordt
beloond met cadeaucheques
van Winkeliersvereniging
Wassenaar t.w.v. € 150,-

Winkeliersvereniging Wassenaar
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Van Deursen sanitair
voor uw
badkameraccessoires
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15 in de metamorfose:
Liz Schaefer, sinds 2008 gemeenteraadslid voor de VVD in onze
gemeente. kijk snel op pagina 15.
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Van de
voorpagina
Op de voorpagina de familie De Wild,
Robbert (41) en Marjoleine (40).
Zij wonen sinds 2007 met hun drie
kinderen Marie (8), Lodewijk (6) en
Claire (4) in Wassenaar. Marjoleine
komt oorspronkelijk uit Wassenaar,
Robbert uit het midden van het land.
“Heerlijk om weer terug te zijn in Wassenaar”,
zegt Marjoleine. “We genieten hier van de
natuur, vooral van het buitenleven. We hebben het strand, de duinen en de bossen en
wonen toch in de Randstad. Wassenaar biedt
de mogelijkheden van een stad, maar het is
ook een dorp. Je kunt hier anoniem zijn, maar
je kent elkaar wel”.
Marjoleine heeft, na 15 jaar werkzaam te zijn
geweest bij Heineken, sinds drie jaar gekozen
voor het full-time moederschap, waar ze met
volle teugen van geniet. Robbert is zelfstandig ondernemer en heeft een eigen inkoop
adviesbureau in Den Haag. De drie kinderen
gaan naar de Herenwegschool.
Robbert: spijkerbroek en overhemd: Giant,
Jack: Hackett, Bridgeport University-style
Marjoleine: spijkerbroek: Janse Mode en
blouse en colbert: Pastelle
Lodewijk: spijkerbroek: Hema, overhemd:
Moriaantje, vest: Hema
Marie en Claire: kleding Hema, Schoenen:
Theil schoenmode en Theil kids

Wilt u met uw gezin in onze
volgende uitgave ons model zijn?
Geef u dan op per email:
winkeliersvereniging-wassenaar@
xs4all.nl
of post:
Postbus 121, 2240 AC Wassenaar
Stuur een recente foto mee.
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Marjoleine over het winkelaanbod in
Wassenaar: “Daar ben ik heel tevreden over.
We hebben hier een ideale mix van filiaalbedrijven en speciaalzaken. Het dorpse karakter van het winkelaanbod in combinatie met
de aanwezigheid van winkels, als bijvoorbeeld
de Hema, zorgt ervoor dat ik niet naar Leidsenhage hoef te gaan om te winkelen. Mijn
moeder deed dat in mijn jeugd wel, omdat
hier gewoon niet alles te krijgen was.
Vroeger, toen ik hier als kind woonde, was
hier nauwelijks horeca. Nu is er volop keuze
en dat maakt het winkelen in Wassenaar
wel een stuk aantrekkelijker. Je kunt op
verschillende leuke locaties gezellig koffie
drinken en heerlijk lunchen! Ik kan dus alles
voor het hele gezin in mijn eigen dorp
vinden, heerlijk!”

7

Aan tafel met...

M

et het
College aan tafel

In de chique Raadzaal op Raadhuis De Paauw poseert
het College van Burgemeester en Wethouders aan de
exclusief gedekte tafel van de winkeliersvereniging.
Dit ter illustratie van de uitstekende relatie tussen de
gemeente en de winkeliersvereniging.
Zo kwamen er door nauwe samenwerking tussen
gemeente en de vereniging onder andere beweegbare
pollers in de winkelstraten van het centrum, ter
bestrijding van ramkraken. Ook de jaarlijkse intocht
van Sinterklaas aan de Haven komt tot stand door
medewerking van de gemeente.

Winkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012

v.l.n.r.:
Fred Sanders (D66),
Dienke Dekker (CDA),
burgemeester Jan Hoekema
(D66), Marc van Dijk (VVD)
en Henk de Greef (VVD).
mmv: Bloemenhuis
Duivenvoorden, Bakker
Niek Kaptein, Kaasmarkt
Den Hollander, Duys Vers,
De Tafeldame
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Gevulde kalfslende
Recept voor 5 à 6 personen

Ingrediënten
• 1200 gr kalfslende
• 100 gram wilde bladspinazie
• 100 gram pesto
• 100 gram mozzarella
• 100 gram parmaham
• 100 gram zongedroogde
tomaatjes

L

aat het
u smaken!
Recepten van vijf Verswinkels op de Luifelbaan.

Duys Vers, groentenman

Salade
Recept voor 6 personen

Ingrediënten
• 2 paprika kleur naar keuze
• 1 kleine prei
• 3 stengels bleekselderij
• 3 stengels bosui
• 1 blikje mais
• 1 blikje kidneybeans
• 3 pomodori tomaten
• 1 struik broccoli
• 1 kleine bloemkool
• halve koolrabi
• 100gr blokjes oude kaas
Bereiding
Snij alle ingredienten in kleine blokjes
en voeg toe: 125 gr yoghurtselderijsaus (te koop bij Duys Vers)

Kuyper de Visspecialist

Zalmfilet met een
risotto van truffel
Recept voor 4 personen
bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten
• 4 zalmfilets van 180 gram
• 300 gr truffelrisotto
• 350 gr sugarsnaps
• 0.2 liter witte wijn
• 100 gr truffeltapenade
• garde d’or hollandaise saus
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Bereiding
Zalmfilet bestrooien met peper en
zout, insmeren met een deel van
de truffeltapenade. 0,1 ltr witte
wijn in een ovenschaal gieten.
Zalmfilet in de ovenschaal en afdekken met aluminiumfolie. Ovenschaal 20 minuten op 190 graden
in de oven. Risotto bereiden zoals
op de verpakkking staat vermeld,
sugarsnaps 6 minuten koken. Saus
verwarmen en wijn en rest van
truffeltapenade toevoegen.

kaasboer Den Hollander

Kaasplankje
Gemiddeld ca. 100 gram per persoon

Ingrediënten
Deze kaasplank bestaat uit:
• Chebris (geit/schaap)
• Brie de Meaux
• Roquefort papillon noir
• Walnoot/fenegriek (eko)
Marienwaerdt
Eventueel te serveren met een
eenvoudige groene bladsalade.

gedurende ca. 45 à 60 minuten met
een kerntemperatuur van 55 graden
rose en 60 graden medium. Serveren
in plakken van 1.5 à 2 cm.

Recepten

Lekker met tagliatelle en groene
aspergepunten
* pesto kant- en klaar te koop of recept
op internet opzoeken

Bereiding
Vraag de slager om de kalfslende open
te snijden zodat het een dunne plaat
vlees wordt. Leg het vlees met de vetkant op de aanrecht / werkblad. Vlees
insmeren met pesto*. Mozzarella in
platte plakjes op de plaat vlees leggen
daar bovenop parmaham leggen daar
bovenop de wilde spinazie. Tot slot de
zontomaatjes verdelen. Vlees oprollen tot rollade (vraag de slager om een
touwtje).
Braadtijd
De rollade op kamertemperatuur zachtjes aanbraden in boter en olie. Daarna
in de oven plaatsen op 150 graden

Konijn op Brusselse
wijze met Geuze
Belle-vue sausje
Recept voor 4 personen

Ingrediënten
• 4 tamme biologische
konijnenbouten
• 50 gram boter
• 4 eetlepels olijfolie
• 2 sjalotjes gesnipperd
• 1 fles Geuze Belle-vue
• halve liter kippenbouillon
• 1 kruidnagel
• 60 ml. kookroom
• 400 gram champignons
• 2 kl. kappertjes
• 2 kl. mosterd
Bereiding
Verwarm de olijfolie en 20 gram boter.
Bak hierin de bouten goudbruin. Haal
de bouten uit de pan, blus de braadpan
met water. Bewaar het kookvocht. Bak
de sjalotjes in 20 gram boter. Leng
aan met het bier, de kippenbouillon en
het kookvocht. Voeg kruidnagel toe.
Verwarm tot kookpunt en voeg bouten
toe. Laat gedurende 90 minuten
Winkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012

Keurslager Groeneveld
sudderen op zacht vuurtje. Haal de
bouten uit de braadpan en zeef het
kookvocht. Voeg er 60 ml kookroom
aan toe en laat tot de helft inkoken.
Bak de champignons 5 minuten in
resterende boter. Voeg de bouten,
champignons en de kappertje
ongeveer 10 minuten voor het
opdienen toe aan het sausje.
Breng het net voor serveren op smaak
met 1 à 2 eetlepels mosterd. Laat de
saus. Daarna niet meer koken.

Poelier Brama
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Lente
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GROOT IN FOURNITUREN
NAAIMACHINE REPARATIES

KLEDING REPARATIES
MAATKLEDING
2

MODESTOFFEN
QUILTSTOFFEN

4

1. K
 ruiwagen, Kluswijs
Van Veen
2. Marco modestoffen
3. B
 oeket, Boeketterie
Langstraat
4. T
 ennisracket, LJ Sport
5. K
 ookboek de Zomer van
de zilveren lepel, Bruna
6. S
 choenen, Theil
7. Vazen van Vollebregt
8. P
 icknickartikelen
v.a. € 1,- p.st. Hema
9. S
 ervies De Tafeldame
v.a € 24,95
10. O
 utdooroven bij
Haasnoot € 990,inclusief kookboek
11. IJs van Luciano

3

5

6

7

8

CURSUS KLEDING MAKEN
WORKSHOP QUILTS
VAN HOGENDORPSTRAAT 69 2242 KX WASSENAAR
070 - 5112161 www.marco-modestoffen.nl info@marco-modestoffen.nl
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Metamorfose

Liz Schaefer, sinds 2008 gemeenteraadslid voor de VVD in onze gemeente, viel in
drie maanden tijd ruim 25 kilo af met het
Power Slim afslankprogramma van Aerofit
Healthclub! Reden voor ons magazine om
haar een metamorfose aan te bieden. Een
geweldig resultaat, dankzij Liz, maar ook
dankzij alle winkeliers die hieraan kosteloos
hun medewerking verleenden, waaronder
fotograaf Jan van der Plas. Gefeliciteerd Liz,
je ziet er fantastisch uit!
Wilt u ook een metamorfose? Voor ons
volgende nummer zoeken wij kandidaten.
Aanmelden vóór 1 juni a.s. via email:
winkeliersvereniging-wassenaar@xs4all.nl
of post: Postbus 121, 2240 AC Wassenaar.
Stuur een recente foto mee.

Power Slim

Power Slim is een afslankprogramma dat
gevolgd kan worden bij Aerofit.
Een gezond programma dat onder deskundige begeleiding zorgt voor een snel en
wetenschappelijk onderbouwd resultaat.
Voor meer informatie: zie Aerofit Healthclub
in de ledenlijst.
Liz Schaefer: Bril Graafstal, Sieraden Koelewijn,
Corrigerende lingerie Chausette, Shawl Ceo,
Kleding Harpers, Tas Maurits en Mulder,
Schoenen Guapa shoes, panty Bins.
Liz Schaefer rechts: Ipadhouder De Groen pen’s
and stationary, Kleding Barns damesmode jasje
€ 189.95, jurk € 159,95, schoenen Theil,
corrigerende lingerie Chausette, panty Bins

voor

van Hogendorpstraat 16 C
2242 KZ Wassenaar
T: 070 511 11 10

openingstijden:
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Di t/m vrij 10.00 tot 17.30
Zat. 10.00 tot 17.00
Ma. gesloten
Ook op afspraak geopend

L

1
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2

in de metamorfose

iz Schaefer

3

1. Kapster Anja,Nagelstyliste Vanessa,
Kapsalon Edward for Hair
2. Visagiste Petra van Kühn
3. Kleding: Harpers,
Tas: De Groen Lederwaren

15

Nieuw

N

ieuw in
Wassenaar

1. Kapsalon “Beetje Stout”

1

Jan Stouten is de trotse eigenaar van dameskapsalon “Beetje
Stout”. Eigenlijk niet helemaal nieuw, want Jan had 25 jaar lang
een kapsalon in Wassenaar. “Ik ben drie jaar weg geweest”, zegt
Jan, “maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan”. Na drie jaar
weg te zijn geweest, opende Jan vorig jaar deze prachtige nieuwe
kapsalon aan de Van Hogendorpstraat. Veel trouwe klanten meldden
zich direct bij Jan en waren blij weer bij “hun”kapper terecht te
kunnen. Naast kapsalon is “Beetje Stout” ook een winkel waar u
terecht kunt voor sieraden, tassen en kleine woon accessoires.
www.janstouten.nl

2. Kelly’s Expat Shopping

Aanbieding
Dagverse Tulpen uit Eigen Kwekerij

Nog maar heel kort geleden vestigde zich in aan de Luifelbaan een
grote aanwinst voor Wassenaar. Met een hoog percentage aan expats in ons dorp, is Kelly’s Expat Shopping een welkome aanwinst.
Kelly’s Expat shopping heeft ook een vestiging in Den Haag, aan de
Piet Heinstraat. U kunt bij Kelly’s terecht voor vele Britse,
Amerikaanse, Canadese en Australische producten. Zin in
echte Maple Syrup? Bij Kelly’s hebben ze de echte!
U kunt ook online shoppen: www.kellys-expat-shopping.nl

30 stuks voor 6 euro

3. Maurits en Mulder, damesmode
2

Overdevest
Tulpen & Zo

Sinds een paar maanden is Wassenaar een bijzondere modezaak
rijker. Petra Maurits en Mariëtte Mulder zijn de trotse eigenaressen
van Maurits en Mulder in de Langstraat. Naast kleding voor jonge,
zelfbewuste meisjes tussen de 15 en 85, verkopen Maurits en
Mulder schoenen, tassen en sieraden. Een strak, modern ingerichte zaak van twee enthousiaste en modebewuste vrouwen.
Met hun collectie van topmerken als 10 days, Corel, S’Nob de
noblesse, Alchemist, en Mogene voegt Maurits en Mulder écht
iets toe aan het modeaanbod in Wassenaar.
www.mauritsenmulder.nl

Katwijkseweg 19A

2242 PB Wassenaar
06 - 230 35 35 7
info@tulpenenzo.nl
16

Prachtige tulpen, hyacinten en narcissen
Diverse bollen op pot en in bollenmanden

Winkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012

17

3

LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

*

!
ú
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Pr
Heel veel laminaat wordt
nu gratis gelegd* door de
vakkundige parketteurs
van Roobol!

Snoeperij

Z

oet in Wassenaar
1. Pierrottaart
Huize van Wely Wassenaar
2. Slagroom-vruchtentaart
Bakkerij Stijnman
3. Hazelnoottaart
Maison Kelder
4. Hoornse Broeder
Bakker Niek Kaptein

2

FOREST LOC VARIANT-4 CASTLE XL
2
2
2
NU 19.95 P/M

GRATIS GELEGD!*
Toplaminaat Forest Loc heeft een
mooie houtstructuur en een echte V-groef.
Verkrijgbaar in vier prachtige decors.
8 jaar garantie.

NU 24.95 P/M

GRATIS GELEGD!*
Met echte houtstructuur en 4 zijden
V-groef. Verkrijgbaar in acht decors
en extra dikke 8 mm kwaliteit.
15 jaar garantie.

NU 27.95 P/M

GRATIS GELEGD!*
Extra brede plank, voorzien van 2 zijden V-groef
en 8 mm dikte. Decor loopt aan de kopse
kanten door. Verkrijgbaar in vier matglanzende
chrome decors. 15 jaar garantie.
3

* Vraag naar de voorwaarden.

Uw vloer- en raamspecialist!

Wassenaar - Langstraat 63-65
18
Tel. 070 - 511 77 07 - www.roobol.com

4
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Gezien bij

2

1

3

H

aar

Leuke nieuwigheden voor de zomer.

speciaal voor

9

4

11

5

6

1. Colbertje en vestje,
Janse mode
2. Ringen, Koelewijn
3. Schoenen, Guapa
4. Bril, Graafstal
5. Shawl, De Groen tassen
6. Bikini, div. Modellen
onderling te combineren,
Hunkemöller
7. Badpak, Chaussette
8. Ceintuurs, v.a. € 49,- Ceo
Rechterpagina:
9. Tas Omar Munie, € 350,-,
’n Beetje Stout
10. Blouse, Pastelle
11. Rituals scrub, crème, zeep
12. Clutches, Ceo
13. Eau de toilette, Annick
Goutal, Mooi van Kühn

8

20

12

7

10
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Interview

1

2

1. Globe Reisburo Raadhuis

2. ’t Regthuys

Michiel Korbee treffen we op de trappen
van het reisbureau. Hij is gehaast, maar
wil ons wel even te woord staan. “Ik
boek hier al mijn reizen”, zegt hij. “Geen
gezoek op internet, dat doen deze lieftallige dames voor mij. Geweldige service,
zowel voor de reis als erna. Mijn voornaamste bestemming? De wintersport,
maar mijn laatste reisje was naar Parijs.
Bon Voyage!
www.raadhuis@globereisburo.nl

Voor ’t Regthuys interviewen we Doville
Jonikaviciute (24) uit Leiden. Ze heeft
net genoten van een heerlijke lunch bij
Brasserie ’t Regthuys. Doville koopt
graag kleding in Wassenaar. “Ze hebben
hier leuke kledingwinkels en ik vind het
een gezellig dorp”. Doville mist in Wassenaar een interieurzaak waar je ook
kleine cadeaus kunt kopen. “Ik hoop
dat Wassenaar het volhoudt om leuke
kleine winkels te houden. In veel plaatsen zie je steeds dezelfde winkelketens.
Daardoor lijken veel winkelcentra op
elkaar. Ik hoop niet dat dit in Wassenaar
gebeurt”.
www.brasseriehetregthuys.nl

4

3
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Interviews
met
consumenten

5

3. De Wereldwinkel

4. Go Pure

5. Kapsalon de Greef

Inge Meulens (45) is een vaste klant bij de
Wereldwinkel. Regelmatig koopt ze er
kleine en grote cadeaus. Dit keer heeft
zij zichzelf verwend met een prachtige
schaal. Inge is enthousiast over Wassenaar. Er is van alles te koop, maar ik mis
wel een echte cadeauwinkel. Of een
leuke winkel voor sieraden. Wat mij
betreft mag er ook nog een schoenenwinkel bij. Maar verder? Nee, ik zou niet
weten waar het hier aan ontbreekt!”
Eén keer per maand werkt Inge als
vrijwilligster bij de Wereldwinkel.
info@wereldwinkelwassenaar.nl

In de rijk gesorteerde winkel “Go Pure”
ontmoeten we Karine de Pooter (51) en
Julie van Straaten(18). Ze hebben net
haarverf gekocht. Ze wonen beiden in
Wassenaar en zijn enthousiast over het
winkelaanbod in Wassenaar. “Ik mis
helemaal niets in het dorp” zegt Karine.
Ik vind het vooral positief dat er de
laatste tijd meer horeca bij is gekomen.
Zelfs daarvoor hoeven we het dorp niet
meer uit”.
www.go-pure.nl

In de stoel wordt Ysbrandt Kaaks (14)
geknipt. Ysbrandt woont in Wassenaar
en laat zijn haar altijd bij kapsalon de
Greef knippen. “Net als mijn drie broers
en mijn vader!”. Ysbrandt winkelt nog
niet veel in Wassenaar, maar bekent
wel dat hij zijn kleding vaak in Den Haag
koopt, samen met zijn moeder. “Maar
ik vind Wassenaar een heel leuk dorp
hoor”, voegt hij er snel aan toe. “Vooral
de kapper en het strand!”
Kapsalon de Greef, Van Hogendorpstraat 16B, 2242 KZ Wassenaar

Winkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012
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Gezien bij
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Leuke nieuwigheden voor de zomer.
1

6

5

linker pagina:
1. Poloshirt La Martina
€139,95 vanaf M tot
3XXXL, Bridgeport
University-style
2. Motorkettingzaag v.a.
€199,-, Bos Tuingereedschappen
3. Accuoplader, d’Uston &
Allard automaterialen
4. Bril, Graafstal
5. Whiskey Highland Park
€ 84,95, Druiventros
6. Go Pro camera,
Jan van der Plas
7. Bodycruzer, scheerapparaa
voor het mannenlichaam,
€ 89,95, Greenways
8. Zonnebril, Pearle

7
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12

13

9. Schoenen, Theil
10. O
 ok vanaf uw smartphone/Ipad draadloos
printen v.a. € 89,- tot
€ 299,-, Jan Schuurman
kantoorartikelen
rechter pagina:
11. Koffers, De Groen
12. H
 eren sporthorloge,
Juwelier Koekoek
13. S
 treets of the World,
Boekhandel de Kler
14. R
 acefiets, Marco
Tweewielers

8

10

9

speciaal voor

4

14
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Wonen

W

Rijdend over de Oostdorperweg, valt ons
direct de verscheidenheid aan architectuur op.
En dat is nou precies wat Maaike en Marco
van Leeuwen zo aantrok aan deze straat.
Zelf kozen ze voor een typisch jaren 30 huis,
vol karakteristieke elementen uit die tijd.

onen in Wassenaar
Maaike (30) werkt part-time als d.t.p.-er bij
advocaten en notariskantoor Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn in Den Haag, en Marco
(41) is accountmanager bij Workx Materieelverhuur B.V. uit Zoetermeer.
Beiden zijn geboren en getogen Wassenaarders. Maaike en Marco wonen hier met hun
driejarige dochter Madelief. Binnenkort zal
het gezin met een broertje of zusje worden
uitgebreid.
“We kochten dit huis van een ouder echtpaar”, vertelt Maaike. “Er moest heel wat
aan gedaan worden en dat vonden we nou
juist een uitdaging. Het huis is helemaal
naar ons eigen idee verbouwd. De gouden
handen van onze vaders en oom Henk
maakten van dit huis ons paleisje. De grootste ingreep was de badkamer, die naar de
eerste etage verplaatst moest worden. De
badkamer bevond zich in de originele staat
op de begane grond. Natuurlijk hebben we
ook voor een nieuwe keuken gekozen”.
In het interieur vinden we een mix van
stijlen, met een voorkeur voor landelijke
elementen. Maaike en Marco hebben hun
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smaak consequent doorgevoerd, waardoor
er, zowel binnen als buiten, een harmonieus
geheel is ontstaan.
“We hebben voor deze buurt gekozen,
omdat die heel gunstig ligt ten opzichte van
het centrum”, vertelt Maaike. De diversiteit
aan huizen in deze straat zorgt ook voor een
gevarieerde groep bewoners. Gezinnen,
eenpersoonshuishoudens, ouderen, alles
woont hier door elkaar. Dat maakt het super
leuk om hier te wonen”.

Kussens en lamp,
Light Design Van Loenen,
Krukjes/tafeltjes en
woonplaid,
Haasnoot interieurs

Op onze vraag wat Maaike van Wassenaar
als winkelgebied vindt, antwoordt zij
enthousiast: “Ik vind het prima. Ik woon
hier al mijn hele leven en weet dat het ten
opzichte van vroeger veel is verbeterd.
Er is bijvoorbeeld meer horeca nu met leuke
restaurants waar je heerlijk kunt eten. Alles
is hier in het dorp te krijgen, ik hoef eigenlijk
niet meer buiten Wassenaar te winkelen.
We wonen hier bovendien fantastisch
centraal tussen de grote steden, met de
bossen en het strand naast de deur”.
Een prachtig dorp, een fantastisch huis en
een leuk gezin, de perfecte ingrediënten
voor een mooi leven!
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Vader
Kleding: Bins
Moeder
Kleding: Janse Mode
Kinderen
Kleding: Moriaantje
Schoenen: Theil schoenmode en Theil kids

C

Lekker

ulinaire verwennerij
Bagel Alley

Brasserie Bas

Me Gusta

Mocca

070 5177104
info@me-gusta.nl

www.me-gusta.nl

Van Hogendorpstraat 16a
2242 KZ Wassenaar

De afgelopen jaren zijn er in Wassenaar heel wat leuke
restaurants en lunchrooms bijgekomen. De terrassen zijn,
als het weer het maar enigszins toelaat, gezellig vol. Maar
ook binnen kunt u genieten van een gezellige lunch of een
goed diner. De mix van winkels en horeca maakt Wassenaar
tot een trekpleister voor consumenten van binnen en buiten
de dorpsgrenzen.

Winkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012

’t Regthuys
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De Tafeldame, alles voor
op, boven en aan de tafel

Aanbiedingen

Waardebon

Waardebon
Restaurant Mocca
Een gratis glas
huiswijn, frisdrank of een
kopje koffie/thee

’t Regthuys
Lunchaanbieding:
Salade van de
dag met een glas
wijn voor de prijs
van € 8,75

Geldig t/m eind
mei 2012

Waardebon

Waardebon

Bagel Alley
10% korting op
uw bestelling

Brasserie Bas
Like ons op
Facebook, of volg
ons via Twitter
en ontvang 10%
korting op uw
eerst volgende
bestelling!

Waardebon
Van Hogendorpstraat 16/F
2242 KZ Wassenaar
Telefoon: (070) 514 54 00
info@detafeldame.nl
www.detafeldame.nl
30

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur,
zaterdag tot 17.00 uur

Me Gusta
Bij inlevering van deze bon ontvangt u
een compleet Diner For Two!
Om thuis te serveren voor 2 personen;
- Schaaltje heerlijke tapas vooraf
- Soep naar keuze als voorgerecht
- Hoofdgerecht:
• Zalm/courgettesaus of kipfilet
parmiggiani of gevulde ribrollade.
• Groentemix uit de oven

Winkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012

• Aardappels met rozemarijn en knoflook
- Nagerecht naar keuze
- Flesje huiswijn; rood, wit of rosè
Ter waarde van € 45,- Voor: € 29,50
Deze Aktie is geldig tot 31 mei 2012
Als u van tevoren even belt, zetten wij
het diner voor u klaar. (071 5177104)
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Markant

Iedere week, op maandag, woensdag
en vrijdagochtend wordt ons dorp
verblijd met de komst van twee
markante dames. Het zijn Ali Poot en

Doe-Het-Zelf markt
Van Hallstraat 40
2241 KT Wassenaar
Tel: 070-5178884
Fax: 070-5176788
kluswijs@ajhvanveen.nl
www.ajhvanveen.nl

We leveren en
kunnen de kasten
ook plaatsen.
Kom langs in onze
winkel voor een
ontwerp en u kunt
een afspraak
maken om hem in
te laten meten bij
u thuis!!

M

“Sommige vriendinnen van ons weigeren
met zo’n karretje te lopen”zegt Anneke.
“Maar ja, die doen boodschappen met de
auto. Wij lopen drie keer per week vanaf de
Lange Kerkdam naar het dorp en weer terug
met onze volle boodschappenkarretjes”.
Ali en Anneke kennen elkaar al meer dan
dertig jaar. Ali: “We ontmoetten elkaar voor
het eerst bij het uitlaten van onze honden in
de Paauw. Anneke had een Drentse Patrijs
en ik een Berner Sennen”. Lachend: “en
ze luisterden allebei niet, we hebben wat
achter die honden aangerend! We zijn toen
vriendinnen geworden en zijn dat tot
vandaag de dag gebleven”.
Anneke en Ali doen niet alleen boodschappen in het dorp. Regelmatig gaan ze samen
naar de film of lezingen in de bibliotheek.
“Heerlijk, tien minuten lopen en je bent er.
Je zit er altijd goed en er draaien de mooiste
films of er worden interessante lezingen
gehouden. Ja, vroeger hadden we de Astra,
weet je nog Ali? Daar gingen we met de
kinderen naar toe. We vonden het vreselijk
Winkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012

Anneke van Gogh. Parmantig lopen zij
met hun boodschappentrolleys door
de winkelstraten van Wassenaar.

arkant
Wassenaar

toen die bioscoop dicht ging. Maar nu
Links Anneke van Gogh,
hebben we er een prachtige bibliotheek
rechts Ali Poot
met filmzaal voor terug gekregen”,
memoreert Anneke.
We vragen Ali en Anneke wat ze verder
van ons winkeldorp vinden. “Ach, wij doen
gewoon alle boodschappen hier, je kunt er
alles krijgen! We zijn grote fans van de
Kuyper, de visspecialist op de Luifelbaan.
Patrick (de eigenaar, red), heeft zelfs een
keer de vis bij mij thuisgebracht, die was ik
vergeten mee te nemen, waar vind je dat
nog? Of bakker Niek Kaptein, die altijd 2
muesli bolletjes voor mijn man apart houdt.
En we kopen alle verse groente in het
dorp”.
Dan stappen de dames op. Ze hebben nog
flink wat in te kopen en een drukke agenda.
Ali opent de deur voor Anneke. En daar gaan
ze, de dames. We vinden het bijna jammer
dat het gesprek voorbij is. Echte energieke
ladies zijn het. Dikke vriendinnen, van wie
we hopen dat ze het straatbeeld nog lang
zullen opfleuren.
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Oranje

Ons land kent een hoofdstad, een residentie, maar
ook een “Oranje dorp”. Wij zijn er stiekem best
trots op dat Z.K.H. Prins Willem-Alexander en
H.K.H. Prinses Máxima met de prinsesjes Amalia,
Alexia en Ariane in Wassenaar wonen en winkelen.
Maar zij zijn niet de enige leden van het
Koninklijk Huis die Wassenaar als woonplaats hebben gekozen. Eerdaags voegen
zich daar Prins Floris van Vollenhoven en
Prinses Margarita de Bourbon de Parme
met hun gezinnen aan toe.
Wassenaar draagt de Oranjes van oudsher
een warm hart toe en dat laten we vooral
blijken met de viering van Koninginnedag.
Een actieve Oranjevereniging zorgt voor een
uitgebreid Koninginnedag-programma.
Dat begint op het pittoreske plein tegenover
het idyllische restaurant ’t Regthuys met
muziek en toespraken van Burgemeester
J. Hoekema en de heer J. Stallinga, voorzitter van de Wassenaarse Oranjevereniging.
Na het hijsen van de vlag en het spelen
van het volkslied gaat het richting Langstraat, waar de winkeliersvereniging dit jaar
opnieuw alle Wassenaarse consumenten
uitnodigt om aan een lange tafel een gratis
kopje koffie van de Wereldwinkel te komen
drinken, uiteraard met iets lekkers erbij.
De koffietafel in ere hersteld

De afgelopen jaren is er nogal wat geschoven met de koffietafel. Vorig jaar was
er zelfs helemaal geen koffietafel. Omdat
er hierop veel reacties binnen kwamen,
van zowel consumenten als leden, heeft de
winkeliersvereniging besloten Koninginnedag 2012 weer op te luisteren met de
koffietafel.
De koffietafel kan dit jaar worden
georganiseerd dankzij de medewerking
van de Wassenaarse Oranjevereniging.
Graag tot ziens op 30 april!
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assenaar, winkeldorp
met een oranje hart
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1. Bos Tuingereedschappen

Marco’s Meerwaarde:
• Top kwaliteit staat bij ons centraal
• Incl. onderhoudstraject eerste jaar
• Professionele werkplaats
• Zadel omruil service
• Geen aﬂever kosten
• Leenﬁets mogelijk

• Reparatie in 1 dag klaar. (Op afspraak)
• Goede garantie afhandeling

Al

MARCO

N

ét buiten het centrum

ier!
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Life has no pause buttons! Dreams have no expiry
date, Time has no holiday. So… Don’t waste a
single moment. Live it…. move it!
Deze mooie zinnen prijken op de voorgevel van Aerofit Healthclub aan de Hofcampweg. Bij Aerofit kunt u
niet alleen terecht voor fitness, maar ook een bezoek
aan de sauna, zonnebank, beautysalon en pedicure is
mogelijk, zelfs een massage. Sinds kort kunt u er, onder professionele begeleiding, verantwoord en snel
afvallen met het Power Slim programma. Een gezellige koffie/juicebar maakt een bezoek aan Aerofit een
gezond uitje! Niet aarzelen, doen!
www.aerofit.nl
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Buiten

2. Aerofit

• Ophaal service

oo r
les v

1

Bos Tuingereedschappen aan de Hofcampweg 101 is een begrip in Wassenaar. Op dit
adres kunt u terecht voor al uw tuin- en
parkmachines. In een showroom van
1500m2 vindt u alles op het gebied van
tuin- en parkmachines onder één dak.
Topmerken als Husqvarna, Stihl, Honda en
Viking behoren tot de standaard collectie.
Bos Tuingereedschappen heeft een uitgebreid assortiment persoonlijke
beschermingsmiddelen, toebehoren voor
tuinberegening en bestrijdingsmiddelen.
Bos beschikt ook over een zeer modern
en efficiënt ingerichte werkplaats waar u
terecht kunt voor onderhoud of reparatie
aan machines en gereedschap. Dus ook
voor het slijpen van snoeischaren, heggenscharen en duwmaaiers bent u hier aan
het juiste adres.
www.bos-tuingereedschappen.nl

3
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Sinds zeven jaar is Kluswijs Van Veen
gevestigd aan de Van Hallstraat in
Wassenaar. Hier kunt u, op ruim 900m2
terecht voor alle doe het zelf producten.
Hout, verf, gereedschap, kortom een
eldorado voor de echte klusser. En hebt
u een KlusPas, dan wordt hierop per aankoopbedrag 5% bijgeschreven en spaart
u snel een leuk bedrag bij elkaar. Minder
bekend is dat KlusWijs ook een groot
assortiment zonwering in de collectie
heeft. Aarzel niet, ga even langs bij KlusWijs als u zelf aan de slag wil. U kunt
voor de deur parkeren.
www.kluswijs.nl
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Specialisten
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8

9

Op het Stadhoudersplein kunt
u al jaren terecht voor uw
dagelijkse boodschappen.
U vindt er een zojuist verbouwde supermarkt, de schoenmaker, de stomerij, heerlijke
verse vis, vers brood, een
slijterij, een apotheek en zelfs
een speciaalzaak voor autoonderdelen treft u op het plein.
Een parkeergarage en een flink
aantal open parkeerplaatsen
zorgen ervoor dat het (gratis)
parkeren van uw auto geen
probleem is. Voor een heerlijk
Chinese maaltijd ben u op het
Stadhoudersplein ook op het
juiste adres.
De enthousiaste winkeliers
heten u van harte welkom!

1. Mw. de Groot, Gall&Gall
2. Rene Langenhoff,
Mediq Apotheek
3. Coby en Petra Bekking,
Lekker-bek-King
4. Takyuen Wong, Chinees Rest.
Golden Star
5. Dhr. Van Straalen,
Van Straalen schoenmakerij
6. Rianne Haasnoot,
Meesterbakker Van Maanen
7. Mw. Ineke Pols,
stomerij Nico Pols
8. Ed Vrijenhoek, Albert Heijn
9. Dhr. Bruggeman, D’Uston &
Allard automaterialen
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kuyper
de visspecialist

In gesprek met
Notariskantoor Geurts en Partners
Ga niet van start zonder een samenlevingsovereenkomst
Die raad geeft ons de heer A.Valkenburg
van notariskantoor Geurts en Partners. Het
notariskantoor is gevestigd in een monumentaal pand in de molen aan het Molenplein in
Wassenaar.
“Ik kan het niet genoeg benadrukken”,
legt de heer Valkenburg van notariskantoor
Geurts en Partners ons uit, “mensen die
ongehuwd gaan samenwonen moeten een
samenlevingsovereenkomst sluiten, om
problemen achteraf te vermijden. Het is een
zorgplicht die je elkaar moet bieden. Het
beste is ook om één gezamenlijke bankrekening aan te houden waaruit de hypotheekrente en alle huishoudelijke kosten worden
betaald, terwijl ieder ook zijn eigen bankrekening kan aanhouden.
Ongehuwd samenwonenden in een huis dat
zij gezamenlijk hebben gekocht en waar een
hypotheek op gevestigd is, zijn altijd samen
verantwoordelijk voor de hele schuld die op
dat huis rust. Mocht de samenwoning
worden verbroken, dan is in de samenlevingsovereenkomst geregeld dat de
partner die wel in de woning zou willen

blijven wonen, het aandeel van de vertrekkende partner kan overnemen, uiteraard met
het aandeel van de hypotheek.
In een samenlevingsovereenkomst regel je
alles wat je gezamenlijk bezit. Dus het huis
en de inboedel. Soms is het nodig om ook
nog een testament te maken als je persoonlijke eigendommen ook wilt nalaten aan je
partner, zoals bijvoorbeeld het saldo van
je privé bankrekening, aandelen op naam,
schilderijen, sieraden enzovoort. Een goed
testament is altijd belangrijk, zowel voor
gehuwden als voor samenwonenden.
Een samenlevingsovereenkomst noemt de
fiscus een “kansovereenkomst”. Je hoeft
dan ook geen erfbelasting te betalen als een
partner komt te overlijden. Overigens moet
je dan wel allebei ongeveer even oud zijn.
Het gaat vaak goed, maar ook vaak mis”,
besluit de heer Valkenburg zijn uitleg.
“En als het mis gaat is dat al naar genoeg.
Dan is het belangrijk dat partners op een
goede manier uit elkaar gaan, op basis van
afspraken die zijn gemaakt op het moment
dat er nog geen problemen waren.”

Voor meer informatie kunt
u terecht bij notariskantoor
Geurts en Partners,
Molenplein 10.
Telefoon: 070-5123131

Joost Welp van Welp Makelaardij
“Starterslening uitstekend instrument om de woningmarkt
weer op gang te krijgen”
De vastgelopen woningmarkt laat de
gemoederen niet los. Ook niet als we op
bezoek gaan bij Joost Welp, één van de
bekende makelaars in ons dorp. Dit onderwerp komt uitgebreid aan de orde, maar
toch geeft Joost een positieve wending aan
het gesprek. Hij brengt de starterslening
onder de aandacht en legt eenvoudig uit
waarom deze vorm van lenen een positieve
invloed heeft op de verkoop van huizen in
alle prijsklassen.
De starterslening is in het leven geroepen
voor koopstarters van 18 tot en met 35 jaar,
die minimaal 5 jaar in Wassenaar wonen of
hebben gewoond, en die een huis willen
kopen waarvan de verwervingswaarde niet
hoger is dan € 350.000,-.
De starterslening is een extra lening van
Winkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012

maximaal € 40.000,- die kan worden aangevraagd bovenop de hypotheek en bedoeld
is om het gat tussen de hypotheek die men
kan krijgen en het geld dat men nodig heeft,
op te vullen. De lening moet binnen 30 jaar
worden terugbetaald en is de eerste 3 jaar
aflossingsvrij. Na drie jaar wordt via een
draagkrachttoets bepaald in welke mate er
rente en aflossing moet worden betaald.
“Dat heeft een positieve werking op de
woningmarkt in Wassenaar”, aldus Joost.
“Daarmee wordt het tandwiel op gang
gebracht en dit werkt door naar huizen in
hogere prijsklassen. Want de eigenaar
van de woning die door de starters wordt
gekocht, gaat op zoek naar een huis in een
hogere prijsklasse, en ga zo maar door. Daar
zien wij echt de positieve resultaten van”.

Wim (l.) en Joost (r.) Welp

Voor meer informatie:
Welp Makelaardij
Van Hogendorpstraat 16,
2242 KZ Wassenaar
www.welpmakelaardij.nl
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e Luifelbaan, de beste foodstraat
van Nederland

Zeg nou zelf, waar vindt u zoveel verswinkels in één straat?
Aaneengesloten ambachtelijke winkels, met uitstekende (gratis)
parkeervoorzieningen. Vanuit de ruime parkeerkelder komt u via
de roltrap of lift uit bij de C1000 en warme bakker Niek Kaptein.
Naast de bakker treft u de exclusieve patisserie/ chocolaterie
Huize Van Wely aan. Daar kunt u ook terecht voor een uitstekend
kopje koffie of thee met de lekkerste taartjes, koekjes of chocolade.
Aan de overkant Keurslagerij Groeneveld, Kuyper De Visspecialist,
Brama poelier en Kelly’s Expat Shopping en Den Hollander
Kaasmarkt.

Voor de lekkerste en dagverse producten
blijft u in Wassenaar!
42
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éénpoot,
driepoot,
vierpoot:
haasnoot

Bibliotheek

B

ibliotheek/Filmzaal
in Wassenaar

In 2010 werd de bibliotheek van Wassenaar uitgeroepen tot de beste bibliotheek
van Nederland. Het is niet alleen een fantastische bibliotheek, maar er is ook een
prachtige filmzaal. De zaal beschikt over 69 zitplaatsen. Er kan online via een overzichtelijke website worden gereserveerd. Een echte aanwinst voor ons dorp.

In de bibliotheek ontmoeten we Job Klaver.
Job is voor vele Wassenaarders geen
onbekende. Hij is al jarenlang een gewaardeerde tandarts en velen kennen hem ook
als medeorganisator van het jaarlijks terugkerende muziekevenement in de muziektent
op het Burchtplein: Plein Musique. Altijd
op de twee laatste zondagmiddagen in
augustus, en de twee eerste in september.
De concerten zijn gratis en er worden
zoveel mogelijk muziekstijlen aangeboden
(www.pleinmusique.nl)

haasnoot interieurs

Wij vroegen Job in de bibliotheek naar zijn
favoriete boek, CD en film. Job hoefde niet
lang na te denken:
Favoriete boek: De ontdekking van de

hemel van Harry Mulisch en De kracht van
het Nu van Eckhart Tolle
Favoriete CD: The Very Best of Simply Red
Favoriete film: The Bucket List met Morgan
Freeman en Jack Nicholson
“The Bucket List is een film over
twee mannen die ernstig ziek zijn en
samen besluiten om alles wat ze nog
in het leven hadden willen doen, te
gaan meemaken. Een prachtige film
met ontroerend en meesterlijk acteerwerk van beide hoofdrolspelers. Een
film die gaat over de kracht van het
Nu, één van mijn favoriete boeken”,
aldus Job.
Aktetas: De Groen Lederwaren

Langstraat 29 Wassenaar / haasnoot.com
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De smaak
van vroeger
Prominent aanwezig in de winkel van Keurslagerij
Groeneveld te Wassenaar is de rijpingskast, die Henk van
‘t Slot gebruikt om rundvlees te laten rijpen. “Rundvlees
van onze eigen Wassenaarse koeien die komen van het
verbeterde roodbontvee van Ton en Jose Westgeest.
De kast is uitgerust met een hygrometer om de luchtvochtigheid te meten en een motor voor constante
luchtcirculatie. Daarin rijpt het vlees een aantal weken
bij twee graden. Je ziet het steeds donkerder kleuren,
omdat de goede bacteriën hun werk doen. Het resultaat:
heerlijk mals rundvlees met een authentieke smaak ‘van
vroeger’.” Het gerijpte rundvlees doet het heel goed op
de grill of barbecue. “Je kunt het namelijk korter grillen,
omdat er al vocht onttrokken is tijdens de rijping.”

K eurslager groeneveld
Luifelbaan 26, WASSENAAR
Tel. 070 - 511 24 81
www.groeneveld.keurslager.nl

Biologisch

Biologisch
winkelen
in Wassenaar
Wat is biologisch?

Zijn biologische producten gezonder?

Biologische, ook wel ecologische of organic
producten, hebben betrekking op voedsel,
katoen of verzorgingsproducten. Deze
producten zijn afkomstig van planten of
dieren en worden zonder chemische
bestrijdingsmiddelen of kunstmest
geproduceerd. Het welzijn van dieren,
het respect voor de natuur, duurzaamheid
en diversiteit staan hierbij centraal.

Vast staat dat biologische producten meer
vitaminen bevatten dan niet biologische
artikelen. In biologische zuivelproducten
zitten meer gezonde vetzuren dan in niet
biologische producten.
In de biologische veeteelt en visserij is het
verboden om massaal preventief antibiotica
te gebruiken. Dit betekent dat er alleen antibiotica wordt toegediend als de gezondheid
van het dier daarom vraagt. Door dit beleid
wordt u als consument niet overvoerd met
antibiotica in vis en vlees.

Biologische producten staan steeds meer
in de belangstelling van de consument.
De tijd dat ze slechts gekocht werden door
een klein groepje wereldverbeteraars is
voorbij en van een stoffig imago is geen
sprake meer. President Obama en de Paus
zijn bijvoorbeeld grote aanhangers van
biologische producten. In de supermarkten
zijn biologische producten meer en meer
verkrijgbaar. Veel mensen raken zich steeds
meer bewust van het feit dat respect voor
de natuur en alles wat de aarde ons biedt,
belangrijk is.
Hoe kunt u biologische producten
herkennen?

Den Hollander Kaasmarkt
Luifelbaan 42
2242 KV Wassenaar
Tel. 070- 51 40 651

Biologische producten zijn herkenbaar aan
het zwart-witte EKO keurmerk. Sinds kort
is er ook een Europese aanduiding: een
frisgroen blaadje.
Winkelen in Wassenaar I Voorjaar 2012

Waarom zijn biologische producten vaak
duurder?

De productiekosten zijn hoger, omdat de kip
niet in een legbatterij zit, maar buiten kan
lopen en de bloemkool in zijn eigen tempo
kan groeien. Daar mogen we best een
beetje meer voor betalen.
Waar zijn biologische producten in
Wassenaar verkrijgbaar?

Biologische producten zijn onder andere
verkrijgbaar bij: De Wassenaarse Apotheek,
Me Gusta, de Wereldwinkel, Go Pure,
Meesterbakker van Maanen, Den Hollander
Kaasmarkt, C1000, Albert Heijn, Keurslager
Groeneveld, Huize van Wely, Brama poelier,
Duys Vers en Kuyper De Visspecialist.
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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

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

Brood en Banketbakkerij Stijnman
Langstraat 109
2242 KL Wassenaar
5113258

Bridgeport University-style
Van Hogendorpstraat 71
2242 KX Wassenaar
5116024

Brama Poelier
Luifelbaan 34
2242 KV Wassenaar
5114234

Ceo Boutique
Van Hogendorpstraat 16c
2242 KZ Wassenaar
5111110

C1000 Mark Blaauw
Luifelbaan 1
2242 KT Wassenaar
5123310

Guapa
Langstraat 61
2242 KK Wassenaar
5141608

Duijs Vers
Langstraat 95
2242 KL Wassenaar
5178969

Harpers
Langstraat 107
2242 KL Wassenaar
5119033

Gall & Gall
Stadhoudersplein 37
2241 EA Wassenaar
5113146

Janse Mode Woman
Langstraat 101
2242 KL Wassenaar
5111385

Go Pure
Johan de Wittstraat 6a
2242 LB Wassenaar
5111820

Maurits & Mulder
Langstraat 30a
2242 KM Wassenaar
2165115

Huize Van Wely
Luifelbaan 9
2242 KT Wassenaar
5113115

Pastelle Casual
van Hogendorpstraat 129
2242 PE Wassenaar
5177581

Kaasmarkt Den Hollander
Luifelbaan 42
2242 KV Wassenaar
5140651

The Giant
Langstraat 75
2242 KK Wassenaar
5118684

Kelly’s Expat Shopping
Luifelbaan 50
2242 KV Wassenaar
5118729

Witteveen Mode
Langstraat 103-105
2242 KL Wassenaar
5146849

Keurslager Groeneveld
Luifelbaan 26
2242 KV Wassenaar
5112481

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

Kuyper de Visspecialist
Luifelbaan 48
2242 KV Wassenaar
5113177

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

Duinrell Vakantie- &
Attractiepark
Duinrell 1
2242 JP Wassenaar
5155255

Boekhandel
Bruna
van Hogendorpstraat 135
2242 PE Wassenaar
5110365

Electronica
Greenways Electro Specialist
Langstraat 160
2242 JZ Wassenaar
5115101

De Kler
Langstraat 148
2242 JZ Wassenaar
5170275

Eten & Drinken
Albert Heijn
Stadhoudersplein 4
2241 EB Wassenaar
5115344

Damesmode
Barns
Langstraat 60
2242 KN Wassenaar
5140078

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

48

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

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

Lingerie & Badmode
Bins Lingerie
Langstraat 77
2242 KK Wassenaar
5113482

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

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

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

Sportclub & Sportkleding
Aerofit Healthclub
Hofcampweg 270
2241 KM Wassenaar
5119645

Light Design van Loenen
van Hogendorpstraat 67
2242 KX Wassenaar
5111898

Hunkemöller
Langstraat 34
2242 KM Wassenaar
5177360

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

Roobol Woninginrichting
Langstraat 63 -65
2242 KK Wassenaar
5117707

Makelaar
Van Soest Makelaardij
Molenplein 2
2242 HV Wassenaar
5117300

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

Welp Makelaardij
van Hogendorpstraat 16d
2242 KZ Wassenaar
5111720

Stomerij
Stomerij Nico Pols
Stadhoudersplein 6
2241 EB Wassenaar
5141641

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
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

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

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

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

Parfumerie
Mooi van Kühn
Molenstraat 6
2242 HT Wassenaar
5176969

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

Parkeerkelder
Kroon Parkeren
Luifelbaan 3
2242 KT Wassenaar
5141014

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

Theil Schoenmode
Langstraat 59
2242 KK Wassenaar
5113256

Ledenlijst

Tuingereedschap / tuin- & parkmachines
Bos Tuingereedschappen
Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
5178841
Wereldwinkel
Stichting Wereldwinkel Wassenaar
Rijnsburgpassage 8
2242 EW Wassenaar
5170909

Reisbureau
Globe Reisburo Raadhuis
Langstraat 23
2242 KJ Wassenaar
5119326
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
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Column

Wassenaar wordt geen Kraggenburg
Vanochtend las ik in de krant en zag op het
ochtendnieuws dat de buurtsuper in Kraggenburg gaat verdwijnen. De eigenaren
hielden het hoofd niet meer boven water.
Sinds de komst van een grote supermarkt
zes kilometer verderop hadden ze hun
omzet zien kelderen. De enige oplossing
bleek sluiting. Dat is afschuwelijk voor de
eigenaren, maar mijn stelling is dat het even
rampzalig is voor de inwoners van dat dorp.
Een landelijk ochtendblad spreekt zelfs over
de doodsteek voor Kraggenburg.
Blijkbaar is de consument vanwege de prijs
uitgeweken naar zes kilometer verderop,
zich niet realiserend dat je straks ook voor
een pakje boter zes kilometer moet rijden.
En pas als men “misgrijpt” wordt duidelijk
wat er verloren is gegaan, namelijk het
persoonlijk contact, de menselijke maat en
niet te vergeten: de dienstverlening. Want
de plaatselijke supermarkt bracht wel even
een kratje boodschappen naar een oudere
bewoner aan huis. Dat soort dienstverlening
levert de grote supermarkt niet.
Terug naar Wassenaar. Hoe fantastisch is
ons winkelaanbod. Nog steeds een mooie
mix van speciaalzaken, het grootwinkelbedrijf en horeca. Die samenstelling willen we
graag zo houden. Het maakt ons dorp, ook
voor consumenten uit omliggende gemeenten, aantrekkelijk. En zolang wij als
Wassenaarders onze boodschappen zoveel
mogelijk in ons eigen dorp blijven doen,
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komt het voortbestaan daarvan niet in
gevaar.
In dat kader zijn wij als winkeliersvereniging
ook niet voor het openstellen van alle supermarkten op zondag. Er is een landelijke
regeling, die inhoudt dat er op 15.000 inwoners 1 supermarkt op zondag open mag.
Prima vinden wij, dan kunnen mensen die
daar behoefte aan hebben toch op zondag
hun boodschappen doen. Tijden veranderen,
daar sluiten wij zeker onze ogen niet voor.
Maar door massale opening van alle supermarkten komen de foodspeciaalzaken nog
meer onder druk te staan. En u bent het
toch met mij eens dat nou juist de warme
bakker, de poelier, de visspeciaalzaak, de
groenteman, de kaasboer, de banketbakker,
de chocolaterie enzovoort ons straatbeeld
zo aantrekkelijk maken? En voor de zelfstandige winkelier is het financieel niet haalbaar
om op zondag open te gaan.
Willen wij niet de kant van Kraggenburg
op gaan, dan moeten wij, zeker in deze
economisch wat moeilijkere tijden, onze
speciaalzaken beschermen en kiezen voor
een beperkte openstelling van supermarkten
en tuincentra op zondag. Daar bent U als
consument uiteindelijk het meest bij gebaat,
daar is Wassenaar bij gebaat en daar zijn wij
bij gebaat.
Tiny van der Feltz
voorzitter Winkeliersvereniging Wassenaar
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