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Henk Savelberg per 1 oktober weg uit Vreugd en Rust in Voorburg

‘Misschien kan ik in Bangkok een
tweede of derde ster pakken’
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,,Daar komt bij dat er na zes.
zeven jaar crisis geen plaats
meer is voor te veel zaken op dit
niveau. Het geld ontbreekt bij de
mensen om in een sterren
restaurant te gaan eten en wat
een hele zware tol eist zijn de
zorgen die je daardoor hebt. En
als de zorgen meer energie kosten dan het werk moet je gaan
oppassen. Daarom moest ik de
kans om in Bangkok een zaak te
beginnen gewoon pakken.’’

Haags Hopje moet
weer Haags worden
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Henk Savelberg: “Tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Hij zag wereldleiders als Berlusconi, Clinton, Gorbatsjov en bisschop Tutu komen en
gaan in de vijfentwintig jaar dat hij de zaak runde en nu is ook voor Henk Savelberg
(61) zelf de tijd gekomen om te vertrekken uit restaurant Vreugd en Rust in Voorburg.
Per 1 oktober draagt hij het etablissement over aan zijn oud-medewerker Carsten Klint,
die eerst gaat verbouwen en het pand vervolgens op 27 oktober heropent met het ‘oude’
personeel en een nieuw concept. Savelberg beveelt het alvast van harte aan bij zijn cliënten en gaat zelf niet op zijn lauweren rusten maar begint in Bangkok (Thailand) een
nieuw restaurant en wil volgend jaar in Breda ook nog een bistro beginnen.

Beroemde
filmcostuums
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,,Ik ga dus niet weg uit Nederland en ik voel me al helemaal
niet oud. Integendeel ik zit nog
vol passie en geestdrift als het
om koken gaat. Maar na 25 jaar
Vreugd en Rust is het tijd voor
een nieuwe uitdaging. Nu kan ik

het allemaal nog aan, maar hoe
lang dat nog het geval is weet ik
echt niet. Je moet reëel zijn:
werken op dit niveau is topsport
en vergt geen 100% maar 200%
inzet’’, zegt de enige chef van
Nederland die in zijn carrière

vier keer een ster kreeg toebedeeld. ,,Ook voor de zaak in
Voorburg is het trouwens goed
dat er na 25 jaar een frisse wind
gaat waaien en dat er andere
jongere mensen, met andere,
nieuwe ideeën in komen.’’

Savelberg (geboren op 11 juli
1953 in het Zuid Limburgse
dorpje Mechelen als jongste in
een gezin van 5 kinderen) ziet
grote mogelijkheden in de
hoofdstad van Thailand. ,,Ik ga
daar in elk geval op hetzelfde
niveau koken’’, zegt de man die
eigenlijk marinier wilde worden, maar daarvan af moest zien
vanwege een paar bevroren
tenen. ,,Azië is booming en er is
geld. Rijke Thai vliegen rustig
naar Hongkong om te gaan
dineren in een sterrenzaak en
de Franse keuken is erg geliefd
en wordt hoog gewaardeerd.
Japan heeft de meeste driesterren restaurants, zelfs meer dan
Frankrijk, en volgend jaar brengt
Michelin ook een gids voor
Thailand uit. Kan ik daar misschien nog een tweede of derde
ster pakken. Dat wil ik absoluut,
want als je op dit niveau kookt
wil je altijd meer.’’

Complete metamorfose bibliotheek Haagse Hout
Grote Poppenhuis
weer in volle glorie
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Bibliotheek Haagse Hout in de Theresiastraat heeft een
complete metamorfose ondergaan. Lichte kleuren en
warme houttinten voeren na de heropening (op 26 september) de boventoon in het interieur, waarover duidelijk is nagedacht en meegedacht. Ook door kinderen. Het
heeft geleid tot een verrassende indeling van het geheel.
Ook heeft de bibliotheek nu een
Historisch Informatie Punt (HIP),
waar je op een moderne manier,
via een touchtable, afbeeldingen
van vroeger kunt bekijken.

Postbus 56, 2200 AB Noordwijk
M 06 506 974 55
E info@panhuys.nl

Jongeren denken mee over
nieuwe inrichting
Iedereen kan bij de vernieuwde
bibliotheek naar binnen lopen
om gebruik te maken van de

faciliteiten of om mee te doen
aan activiteiten. Alleen als je
boeken, dvd’s of games wilt
lenen is een lidmaatschap vereist, maar ook niet- leden kunnen er tijdschriften of kranten
komen lezen, eventueel met een
kopje thee of koffie uit de koffieautomaat. Er staan comfortabele
stoelen en tafels om aan te werken, er zijn speciale hoeken voor

Kinderen bezig op de tribune.
peuters en kleuters en voor jongeren en er is een expositieruimte waar geregeld tentoonstellingen en presentaties te zien zijn
van (amateur)kunstenaars. Daarnaast is er ook nog een mediabar
waar bezoekers kennis kunnen
maken met nieuwe media zoals

de smartphone, e-reader en
tablets als de IPad. Redenen
genoeg dus om er, aan de hand
van medewerkster Fenny Staverman, een kijkje te nemen.

Lees verder op pagina 3
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RESTAURANT CUISINE100
GROENEWEGJE 100-101A
2515 AL DEN HAAG

Oktober:

Wild Menu 29,75 (3-gangen)
met een glaasje heerlijke bubbels vooraf

Uw unieke locatie voor:

Lunch • Diner • Receptie • Borrel
Vergadering • Meeting • Catering
Bruiloft: Oﬃciële Trouwlocatie

Dagvers, van boer tot bord
WWW.RESTAURANTDEKNIP.NL
Lunch: di tot vr van 12.00 - 14.00 uur
Diner: di tot za van 17.30 - 21.30 uur
Alle overige tijden op aanvraag geopend. Eigen parkeerplaats.
Kniplaan 22, 2251 AK Voorschoten, Telefoon: 071-561 25 73

IN DE REGIO

TEL: 070-3881180
INFO@CUISINE100.NL
WWW.CUISINE100.NL

Restaurant

Waterloo

SNOEPMENU
weer terug van weggeweest!

Het snoepmenu bestaat uit
3 of 4 gangen combinatie van vlees en vis.

U kunt uw voorkeur aangeven, maar voor de rest is het
aan het seizoen èn de chef-kok wat u voor smakelijks
voorgeschoteld krijgt. Laat u culinair verrassen!

3-gangen € 28,50 / 4-gangen € 32,50

A LA CARTE
Voorgerechten
Graved Lacks

€ 9,75

Schotse gemarineerde zalm op gekruid geroosterd brood met een
truffelsaus.

Tomatensoep met gerookte kip

€ 7,50

Tomatensoep van pommadori tomaten met gerookte maiskip en
pesto.

Carpaccio

€ 9,50

Dun gesneden runderhaas, diverse jonge bladsla, gebrande pitten
Parmezaanse kaas en pesto dressing.

Paté

€ 8,-

Huisgemaakte paté met saus van preiselbeeren en roggebrood.

Antipasti

€ 8,50

Italiaanse hamsoorten met Emmenthaler, pellegrino kaas,
marmelade en brood.

Hollandse garnalen

€ 9,75

Hollandse garnalen met komkommer, mint en wasabi-mayonaise.

Gamba-kroketjes

8,50

Gefrituurde hartige kroketjes op bedje van jonge bladsla en
kreeftenmayonaise.

Hoofdgerechten
Geroosterde eendenborst

€ 17,50

Nieuw-Zeelands lamsrack

€ 17,50

Geroosterde, gerookte eend met teriyaki.

Lamsrack coteletten met een marinade van honing, mosterd,
knoﬂook en een rode portsaus.

Tompouce van ossenhaas € 19,50

Medaillons van ossenhaas met brie, gerookte zalm
en een pepersaus.

Zeetong 300 gram

€ 22,50

In roomboter gebakken Noordzeetong besprenkeld met citroen.

Gamba’s

€ 16,50

Op oosterse wijze bereide grote garnalen in schil.

Gegaarde kabeljauw uit de oven

€ 17.50

In limoensap en witte wijn gegaarde kabeljauwﬁlet uit de oven
met casava chips en een mosterdsaus.

Saté XL

13,50

Varkenshaas-saté met verse frieten en salade.

Nagerechten
Onze ijstopper

€ 8,-

Huisgemaakt roomijs van hopjes en karamel, kokos
en wild berry met slagroom en kletskoppen.

Brownie met pistache noten

€ 7,50

Brownie met pistachenoten, cranberry en een bolletje ijs.

Mousse van Karamel

€ 6,50

Hollands suikerbrood

€ 7,50

Luchtige mousse van karamel met suikerpinda’s en slagroom.

Geroosterd suikerbrood met huisgemaakt vanille-ijs
en warme kersen.

Bavarois van advocaat

€ 7.-

Luchtige pudding van advocaat met boerenjongens en slagroom.

Het Kleine Loo 376
Den Haag - ✆ 070 - 3833821
www.restaurantwaterloo.nl
Openingstijden: 7 dagen per week geopend.
Keuken open van 17.30 - 22.00 uur.
Reserveren gewenst

Leerlingen maken ouderen wegwijs op de computer
Vervolg van voorpagina
Bij binnenkomst loop je meteen
tegen een tafel aan met boeken
die er frontaal op zijn geplaatst
om er de aandacht op te vestigen.
Deze opstellingen zijn overal in
het pand te vinden, ook op de
kopeinden van de stellingen
waarin de boeken gewoon naast
elkaar staan. Direct achter de tafel
zijn de inlever- en meeneempunten en de informatiebalie en
verderop komt de bezoeker achtereenvolgens de leestafel tegen,
de koffieautomaat en de computerruimte met 12 pc’s. Hier worden ook diverse cursussen gegeven.
Hoe verder men naar achteren
gaat hoe stiller het wordt tussen
de schappen en helemaal achteraan is het zo stil dat iemand er in
alle rust kan werken op een meegenomen laptop of tablet. Achterin is ook een zithoek ingericht
om een ‘kringgesprek’ te voeren.

Vraagpunt
Op de terugweg naar de infobalie zijn de boeken voor jongeren
van rond de 15 jaar bewust aan
de rand van het volwassenendeel gepositioneerd en daar ook
staan de computers van het
Vraagpunt bibliotheek Haagse

boeken met eenvoudiger zinnen
en boeken voor mensen met
dyslexie.

Jeugd
Het bijzondere aan de jeugdafdeling van de bibliotheek is dat
de leerlingen van groep 8 van de
erachter gelegen Nutsschool
actief hebben meegewerkt aan
de inrichting ervan. Na een
inleidende workshop van de
architect, hebben de scholieren
er een plan voor ontworpen en
na een brainstormsessie met de
architect is dat ook uitgevoerd.
Van wiebelkrukjes, tot zit- en
klimkasten, het is allemaal aan
het brein van jongeren ontsproten.

Fenny Staverman bij de entreetafel.
Hout, waar tweedejaars leerlingen van de opleiding Sociaal
Maatschappelijke Dienstverlening van het ROC Mondriaan
mensen die niet overweg kunnen met zo’n apparaat behulpzaam zijn. De leerlingen helpen
er ouderen om de weg te vinden
op de website van de gemeente
Den Haag, waarop elke dienst-

verlenende instantie tegenwoordig een eigen plekje heeft.
Zelfs voor een bezoekje aan zo’n
instantie moet je via internet
een afspraak maken en de stagiaires van het ROC doen voor
hoe dat allemaal moet, zodat de
geholpen personen dat later zelf
kunnen. Daarnaast werken ook
speciaal opgeleide vrijwilligers
in het Vraagpunt.

Supersnel
Verder in de bieb: de Touch
screentable, oftewel de aanraakschermtafel, zoals je die weleens
in politieseries op tv ziet. Er kunnen verschillende mensen
omheen staan, die door het aanraken van het scherm informatie
en beelden kunnen oproepen,
verslepen en delen om er bijvoorbeeld samen mee te werken.
Het is allemaal supersnel en
effectief wat er gebeurt bij het
HIP, het ‘Historisch Informatie
Punt’, een samenwerking van de
bibliotheek , het Haags Gemeentearchief, Monumentenzorg,
afdeling Archeologie en het
Haagse Historisch Museum.
Scholieren kunnen er aan
geschiedkundige projecten werken en kunnen er ook les krijgen.

Stagiaires bij de Vraagbaak.

Bij de heropening van Bibliotheek Haagse Hout werden de
gasten ontvangen door Elise Penning, stadsdeelhoofd van de
vernieuwde bibliotheek in de Theresiastraat (stadsdeel Haagse
Hout) en van bibliotheek Scheveningen.
De openingshandelingen werden op vrijdagmiddag
26 september verricht door wethouder Jorris Wijsmuller en
de kinderen die hadden meegedacht over de inrichting.

In de bibliotheek in de Haagse
Hout noemen ze de Touchs-

Zo is alles gericht op actie en
interactie in de bibliotheek die
niet alleen in inrichting, maar
ook in beleving een complete
metamorfose heeft ondergaan.

De peuterhoek.

✁
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Vogelbescherming mag mijn gegevens gebruiken om mij te informeren over
haar projecten en producten.

Nog meer
tuinvogeltips?

Vraag het gratis
tuinvogelpakket van
Vogelbescherming
Nederland aan.

Uiteraard bevat de collectie ook
veel aangepaste boeken voor
mensen die om een of andere
reden niet goed kunnen lezen.
Zo zijn er exemplaren met een
grotere letter, luisterboeken, NT2
boeken (Nederlands 2e taal),

Erfgoedtafel

Gratis tuinvogelpakket
Kijk op www.vogelb

creentable overigens gewoon de
‘erfgoedtafel’. Hij staat naast een
kast waarin allerlei boeken over
het verleden een plekje hebben
gevonden. Daar staan ook
exemplaren tussen over de
bewogen geschiedenis van het
Bezuidenhout dat vlak voor het
einde van de Tweede Wereldoorlog (op 3 maart 1945) bij vergissing door de geallieerden
werd gebombardeerd. Een groot
deel van de wijk werd verwoest
en er vielen honderden slachtoffers.

De bibliotheek heeft voor alle
leeftijdsgroepen een eigen
hoekje. Voor baby’s zijn er stoffen boekjes, die na gebruik
gewassen worden, voor peuters
wordt op woensdagmiddag
voorgelezen. Iets oudere kinderen kunnen er knutselen of bouwen met hout van Kapla en er is
een groot mens-erger-je-niet
bord. Verder staat er een houten
tribune, waarop leerlingen van
de basisschool kunnen plaatsnemen om bij het uitvoeren van
projecten naar een groot digiboard te kijken, of op dat grote
scherm spelletjes te spelen. Op
de tribune gaan ook de oudere
leerlingen zitten bij het voorlezen aan scholieren die nog niet
(goed) kunnen lezen.

Voorletters

escherming.nl/tuin

vogels

Gratis online tuinv
ogeladvies

Beantwoord de
vragen over uw
tuin en ontvang
een gratis tuinvog
eladvies in uw mailbox
.
http://actie.vog
elbescherming
.nl

Achternaam

Elke maand tuinvogeln

ieuws?

Elke maand berichte
n over tuinvogels,
vogels
herkennen en bescher
men? Abonneer
u op onze
digitale nieuwsb
rief via www.vogelbes
cherming.nl
> actueel

Word lid

Steun Vogelbeschermi
ng en word lid voor
€ 24,50
en ontvang 5 maal
per jaar ons prachtig
e tijdschrift
Vogels. Speciaa
l voor kinderen
is er voor € 17,50
jaar een juniorlid
per
maatschap. Juniorle
den ontvangen
het magazine Vogels
Junior.

Winkel en webshop

TIPS

In de winkel van
Vogelbeschermi
ng in Zeist
(Boulevard 12) vindt
u alles om nog meer
te kunnen
genieten van vogels.
Of bezoek onze
webshop:
www.vogelbes
cherming.nl/w
ebshop

Genieten

IN1077

Servicecentrum

Met al uw vogelvr
agen
kunt u terecht bij
ons
Servicecentrum
030-6937700 of
mail
info@vogelbesc
herming.nl

Adres

over vogels voeren
en nestkasten ophangen

LOWRES

LOWRES

Volg ons op Faceboo

k en Twitter voor

nieuws en nieuwtj

es.

vaninvogels
uw tuin

M/V

CHECKLIST

vogelvriendelijke tuinen

Postcode/Woonplaats
Telefoon
Vul de bon volledig in en stuur hem op naar Vogelbescherming Nederland,
antwoordnummer 54040, 5004 VB Tilburg (postzegel niet nodig)
1396

ONTVANG EEN LUXE PARAPLU

CHRONOGRAAF DATUM 100M WR

CADEAU

VAN 199,- VOOR

129,-

BIJ AANKOOP VAN TWEE KÉRASTASE PRODUCTEN *

SKS419P1
SKS417P1
SKS421P2

‘Knap geknipts’
tot in de puntje

SKS427P1
Van 219,- voor

139,-

SKS423P1
Van 225,- voor

145,-

Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage
tel. 070-3838313
Zondag en maandag gesloten
* Zolang de voorraad strekt
Showcard_Seiko_Chronograaf.indd 1

11-08-14 10:52

Bed and Breakfast Joy
Uw adres voor overnachten in Noordwijk aan Zee

Het Kleine Loo 302, 2592 CK Den Haag, T. (070) 3471212

Ons B&B ligt heel centraal ten opzichte van
de steden Amsterdam,Leiden, Den Haag,
Haarlem en Delft. Alle steden zijn op een wat
minder mooie dag de moeite waard om te
bezoeken. Graag geven wij u de benodigde
informatie. Ook kunt u, van ons uit in het
voorjaar, eenvoudig naar Keukenhof.
Voor de zonaanbidders is Noordwijk aan Zee
een eldorado, met een gezellige boulevard,
een breed strand, gezellige strandrestaurants
en strand clubs, waar het altijd goed toeven
is onder het genot van een drankje of een
hapje of zelfs een uitgebreid diner.
Bed and Breakfast Joy
Fam C. van Herpe
Quarles van Uffordstraat 80
2202 NJ Noordwijk aan Zee
Netherlands
Tel:
+31(0)71-3623999
Fax:
+31(0)71-3625188
email: joy.bandb@outlook.com

www.bedandbreakfastjoy.nl

• Nieuws
• Aanbiedingen
• Bedrijven in de regio

www.haaglandenpost.nl
Colofon
Een uitgave van
Panhuys Productions
Postbus 56 , 2200 AB Noordwijk,
Tel. 071-06-50697455 / 3610462
E-mail: info@haaglandenpost.nl

Verspreidingsgebied:
Mariahoeve, Marlot,
Essesteyn, Duinzigt, Bezuidenhout Benoordenhout, Leidschenveen,
Leidschendam en Wassenaar.

Uitgevers en adverteerders zijn niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten.
Alle aanbiedingen geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
Volgende krant verschijnt vanaf maandag 27 oktober 2014.

Beroemde filmkostuums in Haags Gemeentemuseum
In de televisiebewerking van
Jane Austens bekende roman
Pride and Prejudice springt Mr
Darcy, gespeeld door Colin Firth,

gefrustreerd de vijver in, gekweld
door zijn onbeantwoorde liefde
voor de prachtige Elizabeth. De
wereldberoemde scène waarin

hij in een drijfnat wit hemd het
water uitloopt, maakte van Mr
Darcy een sekssymbool dat
menig vrouwenhart sneller deed
kloppen. Dit hemd, maar ook
enkele kledingstukken uit andere
legendarische films en series
zoals Titanic en Downton Abbey,
worden dit najaar getoond in het
Gemeentemuseum Den Haag. Ze
worden toegevoegd aan de tentoonstelling Romantische mode
- Mr Darcy meets Eline Vere waarin originele mode uit de
19de eeuw centraal staat en
tevens creaties worden getoond
van hedendaagse ontwerpers die
zich regelmatig door de romantische periode laten inspireren.

Verbeelding
De 19de eeuw spreekt enorm tot
de verbeelding. In veel films,
series en boeken wordt terug
gekeken naar deze tijd en kostuumdrama’s als Downton
Abbey, Jane Eyre en Pride and
Prejudice zijn razend populair.
Het Gemeentemuseum pakt dit
najaar groots uit en laat in een
prachtige setting - ontworpen
door Maarten Spruyt - aansprekende romanpersonages tot
leven komen. Van Mr Darcy en
de familie Kegge uit de Camera
Obscura tot la Dame aux Camélias en Eline Vere.

Thema’s

Ontwerp van Vivienne Westwood met de
romantische tijd als inspiratiebron 

Foto: Koen Hauser

De tentoonstelling belicht verschillende thema’s die actueel
waren in de 19de eeuw. Denk aan
hygiëne & gezondheid, kleuren &
materialen, etiquette & status en
modewereld & couturiers. Ook
kleine, persoonlijke verhalen

komen aan bod, zodat de leefwereld van mensen uit de 19de
eeuw even heel dichtbij komt.
Speciaal voor de catalogus is een
aantal ontwerpen van nu met de
romantische tijd als inspiratiebron door Fotograaf des Vaderlands Koen Hauser en art director
Maarten Spruyt op een bijzondere manier vastgelegd. Creaties
van onder anderen Vivienne
Westwood, Jean Paul Gaultier,
JANTAMINIAU en Yohji Yamamoto, allemaal te zien in de tentoonstelling, zijn gefotografeerd
in een 19de-eeuwse setting. De
combinatie van die omgeving
met de hedendaagse mode heeft
geresulteerd in spannende beelden.

dat de moeder van Rose op heeft
als ze in de reddingsboot van de
Titanic stapt, de wijnrode jurk die
Nicole Kidman draagt in Portrait
of a Lady, een avondkostuum
van Mr Darcy, baljaponnen van
het ‘Netherfield Ball’ uit Pride and
Prejudice en het welbekende
hemd van ‘de vijverscène’. Ook
zijn enkele jurken uit Downton
Abbey uitgeleend aan het
Gemeentemuseum Den Haag:
allemaal voor het eerst in Nederland te zien.
De rijk geïllustreerde catalogus is
vormgegeven door Roosje Klap
(Uitgeverij Waanders de Kunst,
256 pagina’s, € 22,50) en bevat
teksten van onder andere conservator Madelief Hohé en historica Ileen Montijn.

Kleding uit films en series
Bezoekers kunnen tijdens deze
tentoonstelling een tiental originele kledingstukken uit bekende
films en series bewonderen. Zo is
bijvoorbeeld het hoedje te zien

Gemeentemuseum Den Haag
11 oktober 2014 t/m 22 maart
2015

Kort nieuws
Chipknip
Wie nog geld op de chipknip
van zijn betaalpas heeft staan,
doet er goed aan dat saldo de
komende maanden terug te
storten op de bankrekening,
want na 1 januari 2015 kan de
chipknip niet meer gebruikt
worden. Op basis van de
marktontwikkelingen is besloten om het elektronische
betaalmiddel in Nederland 17

jaar na de invoering af te
schaffen. Reden is dat kleine
bedragen steeds vaker worden
gepind. Gemeenten zullen de
chipknip vanaf september
verwijderen als betaaloptie op
de parkeerautomaten. Per 1
januari 2015 kan alleen nog
met de pinpas, de creditcard of
via de mobiele telefoon
betaald worden voor parkeren.

Haags Hopje moet weer
echt Haags worden
Makelaar Jan van der Laan, van de Bezuidenhoutseweg
108, wil het Haagsche Hopje terugbrengen naar Den
Haag. Op dit moment worden ze gemaakt in Cremona
in Italië en dat kan niet, vindt Van der Laan, wiens
zwager vroeger directeur was van het Hopjesmuseum in de Oude Molstraat. Daar rondlopend had
de makelaar altijd al het idee dat er best iets meer
gedaan kon worden met het hopje, vertelde hij
onlangs op Den Haag FM. ,,Het is een leuk artikel
om weg te geven, de smaak is heerlijk en het is puur
Haags.”
Zijn plan is nu om het Haagsche
Hopje weer echt Haags te
maken door de productie terug
te halen naar de Hofstad. Wanneer dat gebeurt, is nog niet
zeker, want de productiekosten
zijn erg hoog, maar vooruitlopend op de terugkeer van het
hopje is al wel een nieuw logo
ontworpen. Daarin zijn opgenomen de Haagse ooievaar, het
Vredespaleis en baron Hendrik
Hop, de man die het snoepje
heeft uitgevonden aan het einde
van de achttiende eeuw.
De baron was verzot op koffie en
de oud-gezant van de Staten van
Holland bezocht elke dag een

van de vele koffiehuizen in Den
Haag voor een lekker bakkie. Op
een winterse avond nam hij een
kopje mokka, deed er vanwege
de jicht en de griep extra suiker
in en zette het op de kachel. Hij
viel in slaap zonder het kopje
helemaal leeg gedronken te
hebben en de volgende ochtend
was het restje veranderd in een
kleverige massa dat naar karamel smaakte. De baron vond het
heerlijk, snelde naar suikerbakker Nieuwerkerk vlakbij zijn huis
en vroeg of die er zoete koffiebrokken van kon maken. Dat
lukte en het hopje was geboren.
Al heel snel raakten de bewoners

Kunstlezingen op
Punt-Zuid
Wie het leuk vindt om te kijken naar architectuur en
beeldende kunst, wel eens een tentoonstelling bezoekt of zelf actief is op deze terreinen, kan kunstlezingen volgen op Punt-Zuid.
van
Den Haag verslingerd aan de
koffiebrokken, die vanaf 1792
werden verkocht als ‘bonbons
van Baron Hop’ en geëxporteerd
werden naar de vorstenhuizen
van Europa en de tsaren in
Sint-Petersburg. Voor de hopjes
die naar Nederlands-Indië gingen, werden vanaf 1875 speciale
blikken gemaakt. Na enige
omzwervingen in de vorige
eeuw wordt het Haagse Hopje
tegenwoordig in Cremona gefabriceerd, maar als het aan makelaar Van der Laan ligt krijgt ook
Den Haag weer een deel van het
productieproces.

Voorkennis is geen vereiste,
want het plezier van het verkennen van kunst staat voorop. Maar met wat meer achtergrondkennis over de ontstaansperiode van een kunstwerk, de inspiratiebron van de
kunstenaar en het toegepaste
materiaal zijn de werken beter
te begrijpen en valt er wellicht
nog meer van te genieten.
De serie van zes lezingen
begint op maandag 13 oktober
op Punt Zuid (Van Heutzstraat
12), en kent elke maandagavond een ander onderwerp

uit de beeldende kunst, architectuur en design.
Docent is drs. Kylian Boes, die
lessen geeft tussen 19.30 tot
21.30 uur.
Prijs: € 60, - voor 6 lezingen of
€ 12,50 per lezing.
Aanmelden: lilianboes@gmail.
com of telefonisch
0640478095.

Adverteren
doe je in

Schoenreparatie
Kledingreparatie
Sleutels
Naamborden
Riemen & Tassen
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,,Daar komt bij dat er
na zes.
zeven jaar crisis geen
plaats
meer is voor te veel zaken
op dit
niveau. Het geld ontbreekt
bij de
mensen om in een sterrenrestaurant te gaan eten
en wat
een hele zware tol eist
zijn de
zorgen die je daardoor
hebt. En
als de zorgen meer energie
kosten dan het werk moet
je gaan
oppassen. Daarom moest
ik de
kans om in Bangkok
een zaak te
beginnen gewoon pakken.’’

Haags Hopje moet
weer Haags worden

Alles voor schoenen

5

ACTIE !

Beroemde
filmcostuums

2e sleutel
halve prijs

5

Grote Poppenhuis
weer in volle glorie
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Complete metamorfos
e bibliotheek Haagse
Hout
Bibliotheek

Haagse Hout in de
Theresiastraat heeft
een
complete metamorfose
ondergaan. Lichte
kleuren en
warme houttinten
voeren na de heropen
ing (op 26 september) de bovento
on in het interieur,
waarover duidelijk is nagedacht en
meegedacht. Ook door
kinderen. Het
heeft geleid tot een
verrassende indeling
van het geheel.
Ook heeft de bibliothee
k nu een
Historisch Informati
e Punt (HIP),
waar je op een moderne
manier,
via een touchtable, afbeelding
en
van vroeger kunt bekijken.

Postbus 56, 2200 AB Noordwijk
M 06 506 974 55
E info@panhuys.nl

(zelfde soort)

Savelberg (geboren op
11 juli
1953 in het Zuid Limburgs
e
dorpje Mechelen als
jongste in
een gezin van 5 kinderen)
ziet
grote mogelijkheden
in de
hoofdstad van Thailand.
,,Ik ga
daar in elk geval op hetzelfde
Henk Savelberg: “Tijd
niveau koken’’, zegt
voor een nieuwe uitdaging
de man die
.”
eigenlijk marinier wilde
worden,
Hij zag wereldleiders
maar daarvan af moest
zien
als Berlusconi, Clinton,
vanwege een paar bevroren
Gorbatsjov en bisschop
gaan in de vijfentw
Tutu komen en
intig jaar dat hij de
tenen. ,,Azië is booming
zaak runde en nu is
(61) zelf de tijd gekome
en er is
ook voor Henk Savelber
n om te vertrekken
geld.
g
Rijke
Thai vliegen rustig
uit restaurant Vreugd
Per 1 oktober draagt
en Rust in Voorbur
hij het etablissement
naar Hongkong om
g.
te
gaan
over
aan zijn oud-medewerker
die eerst gaat verbouw
dineren in een sterrenza
Carsten Klint,
en en het pand vervolge
ak en
ns op 27 oktober heropen
personeel en een nieuw
t met het ‘oude’ de Franse keuken is erg geliefd
concept. Savelberg
beveelt het alvast van
enten en gaat zelf niet
en wordt hoog gewaarde
harte aan bij zijn clierd.
op zijn lauweren rusten
Japan heeft de meeste
maar begint in Bangkok
nieuw restaurant en
driester(Thailand) een
wil volgend jaar in
ren restaurants, zelfs
Breda ook nog een
meer dan
bistro beginnen.
,,Ik ga dus niet weg uit
Frankrijk, en volgend
jaar brengt
Nederhet allemaal nog aan,
land en ik voel me al
Michelin ook een gids
maar hoe
vier keer een ster kreeg
helemaal
voor
lang dat nog het geval
toebeniet oud. Integendeel
Thailand uit. Kan ik
is weet ik
deeld. ,,Ook voor de
daar misik zit nog
echt
zaak
niet.
in
Je
moet
vol passie en geestdrift
reëel zijn:
schien nog een tweede
Voorburg is het trouwens
als het
of derde
werken op dit niveau
goed
om koken gaat. Maar
ster pakken. Dat wil
is topsport
dat er na 25 jaar een
ik absoluut,
na 25 jaar
en vergt geen 100% maar
frisse wind
Vreugd en Rust is het
want als je op dit niveau
200%
gaat waaien en dat er
tijd voor
kookt
inzet’’, zegt de enige
andere
een nieuwe uitdaging
wil je altijd meer.’’
chef van
jongere mensen, met
. Nu kan ik
Nederland die in zijn
andere,
carrière
nieuwe ideeën in komen.’’

Jongeren denken mee
over
nieuwe inrichting

Iedereen kan bij de vernieuw
de
bibliotheek naar binnen
lopen
om gebruik te maken
van de

faciliteiten of om mee
te doen
aan activiteiten. Alleen
als je
boeken, dvd’s of games
wilt
lenen is een lidmaatsc
hap vereist, maar ook niet- leden
kunnen er tijdschriften of
kranten
komen lezen, eventueel
met een
kopje thee of koffie uit
de koffieautomaat. Er staan comfortab
ele
stoelen en tafels om
aan te werken, er zijn speciale hoeken
voor

Kinderen bezig op de
tribune.
peuters en kleuters en
voor jongeren en er is een expositier
uimte waar geregeld tentoonst
ellingen en presentaties te
zien zijn
van (amateur)kunstenaa
rs. Daarnaast is er ook nog een
mediabar
waar bezoekers kennis
kunnen
maken met nieuwe media
zoals

3

Mail
info@haaglandenpost.nl
of bel

WC Mariahoeve, Het Kleine Loo, Den Haag

Indonesische Toko en afhaalcentrum
Het Kleine Loo 216/372, 2592 CK Den
Haag, 070-3833896

ACTIE

Bami- of Nasimenu
vlees + groente

de smartphone, e-reader
en
tablets als de IPad. Redenen
genoeg dus om er, aan
de hand
van medewerkster Fenny
Staverman, een kijkje te nemen.

Lees verder op pagina

Toko Anugerah

06 506 97 455

€ 6,-

Catering bij u thuis of op de zaak
en van klein tot groot

- vacature Wij hebben een vacature voor een

Hairstylist m/v

Heeft u last van de
laagstaande zon?
Bentley Opticiens
heeft de oplossing!

Full-time / Part-time

Kan je zelfstandig werken en
heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Loop even binnen en vraag naar Miranda,
of bel (070) 3838313 of na 19.00 uur: 06 519 519 96
of mail naar fredmeer@live.nl

De Bentley Streetwellglazen
bieden een uitstekende oplossing
voor dit probleem.
exclusief bij bentley®

opticiens

‘Knap geknipts’
tot in de puntje

Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage, tel. 070-3838313

OOGMETING AAN HUIS

Zondag en maandag gesloten

Dag van de leraar: Waardering voor juf en meester
De ‘Dag van de Leraar’ op maandag 6 oktober is een
internationale dag waarop het belang en de ontwikkeling van onderwijs centraal staat.
Bovenal is het een uitgelezen moment om schooljuffen
en -meesters in het basisonderwijs te waarderen voor al
het werk dat zij doen. Ondanks vollere klassen en maat-

schappelijke issues als pesten staat de leerkracht dagelijks vol enthousiasme voor de klas en geeft daarbij elk
kind de nodige aandacht.
Stichting ‘Een 10 voor de juf en meester’ zet zich in om
de waardering voor de juf en meester ook daadwerkelijk te tonen. Bijvoorbeeld door de onderwijzers eens
letterlijk in de bloemen te zetten. Laat elke leerling één

Kort nieuws
JCI begeleidt gratis
werkzoekende jongeren
Jongeren tussen de 18 en 27
jaar, die een MBO+, HBO of WO
diploma op zak hebben en al
wat langer werk zoeken, krijgen
een unieke kans zich te laten
begeleiden op weg naar een
baan. Jonge ondernemers en
professionals van JCI ‘‘s-Gravenhage en JCI Haaglanden
zetten hun kennis, ervaring en
hun uitgebreide netwerk gratis
in om deze werkzoekenden te
helpen en hun kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten. Dat
gebeurt via het ‘1000kansen’
project dat op 13 oktober
begint.
Via workshops en trainingen
binnen het project stoomt JCI
’s-Gravenhage 15 deelnemers
in een kosteloos traject van zes
weken klaar voor een sterkere
positie op de arbeidsmarkt. De
jongeren krijgen onder meer
netwerk- en sollicitatietrainin-

gen, leren zich beter (online)
profileren en worden begeleid
in het schrijven van een CV en
een sollicitatiebrief. Op die
manier krijgen de deelnemers
inzicht in drie vragen: wie ben
ik, wat wil ik en hoe pak ik dat
aan? Daarbij krijgen de jongeren met coachingsessies hulp
van JCI-netwerkleden. Een
persoonlijk profiel van ontwikkelingsbureau Insights Benelux
geeft ze ook beter inzicht in de
eigen vaardigheden en sterke
en zwakke punten.
Jongeren die geïnteresseerd
zijn in deelname aan project
van JCI, dat 55 jaar geleden in
Nederland werd opgericht,
kunnen zich aanmelden via
http://1000kansendenhaag.org.
Meer informatie over JCI
Nederland is te vinden op:
www.jci.nl.

bloem (in verschillende kleuren) geven. het eindresultaat is een groot, vrolijk en bont boeket. En weet je de
favoriete kleur van de juf of meester? Er is altijd wel een
bijpassende bloem of plant.
Kijk voor informatie en
inspiratie op www.een10voordejuf.nl

’Ontneem dieven de gelegenheid’
Annemarie Jorritsma kan het als bestuurlijk trekker
Woninginbraak niet genoeg benadrukken. Het voorkomen van een woninginbraak heb je als bewoners voor
een groot deel zelf in de hand. ”Een inbraak valt natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten. Maar hoe moeilijker je het de inbreker maakt, des te meer hij zal twijfelen om een poging te wagen.”
Woninginbraken raken ons
allemaal, iedere inwoner van
Nederland kan zich er iets bij
voorstellen. Jorritsma is, naast
burgemeester, de landelijk
bestuurlijk trekker Woninginbraak. In deze functie probeert
zij het voorkomen van deze
vorm van criminaliteit zoveel
mogelijk onder de aandacht te
brengen.

maakt de dief’ is in deze tijd
nog steeds van toepassing, vertelt de oud-minister. “Het gros
van de woninginbraken wordt
gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Dat zijn inbrekers die
uit zijn op gemak, zo min
mogelijk risico’s en snel succes.
Zichtbaarheid van de buit blijkt
de belangrijkste reden om in te
breken.”

Impact

“Een inbreker heeft weinig tijd
nodig om zijn slag te slaan”,
vervolgt ze.” Sluit daarom altijd
alle deuren en ramen. Ook al ga
je maar heel even naar boven,
boodschappen doen of naar de
buren. Je kunt nog zulke goede
sloten hebben maar als je de
deur niet goed op slot doet, heb
je er weinig aan.”

Zelf is Jorritsma nog nooit
geconfronteerd met een daadwerkelijke inbraak. “Bij een van
mijn wethouders is wel ingebroken en dan blijkt de impact
enorm. Iemand is in jouw
domein geweest, dat tast je veiligheidsgevoel aan.”
Het gezegde ‘de gelegenheid

Inwoners leveren ook een bijdrage aan de preventie van
woninginbraken, door hun
huis te beveiligen volgens het
Politiekeurmerk Veilig Wonen
(PKVW). Huizen en wijken met
het PKVW-certificaat, hebben
beduidend lagere inbraakcijfers, weet Jorritsma. “Van de
woningen in mijn eigen
gemeente Almere waar ingebroken is of een poging daartoe
is gedaan, is ruim driekwart
gebouwd voor 1998, het jaar
waarin het PKVW is ingevoerd.”

Omgeving
Behalve goed hang- en sluitwerk en eventueel een alarmsysteem, vormt de omgeving
een belangrijke factor bij het
voorkomen van een woninginbraak. “Een inbreker wil
immers niet dat buren of voorbijgangers hem aan het werk
zien. Hoge struiken of bomen
rond de woning vergroten
daarom de kans op inbraak.”

de stoffeerderij van ‘nu’

stoffeerder

kleinzoon

Blaas nieuw leven in uw interieur
met
Ambachtelijke Meubelstoffeerderij

’Lodewijk’

naaiatelier

Sinds 1930, al drie generaties lang vakwerk.
Opa, zoon, kleinzoon: Méér dan 75 jaar ervaring.

Gespecialiseerd in:
polyeter voorraadkamer

houtrestauratie

spuitcabine

naaiatelier van 1930

uit 1935: stoffeerder

de stoffeerderij van ‘toen’
persbanken
rechtzetten van krom hout

• Herstoffering van
banken en fauteuils
• Vernieuwing van
binnenwerken
• Fauteuils op
lengtemaat maken
• Fineren en politoeren
• Antiek-restauraties
• Biezen, Rieten en
Rotan stoelen
• Vloerbedekking en
gordijnen
• Leerrestauraties
• Interieuradviseur/stylist
• Optimale service,
garantie en kwaliteit

Bel voor een
vrijblijvende afspraak:
Tel. 070-392 23 44
opa ‘Lodewijk’

Reinkenstraat 111 • Den Haag

zoon ‘Lodewijk’

Verschillende stijlen die wij voor u kunnen maken:

oud

nieuw

oud

nieuw

Een aantal voorbeelden van antiek-restauratie.

van

oud

oud

naar

nieuw

Een voorbeeld van het opnieuw stofferen van een bank.

naar

nieuw

Een voorbeeld van het stofferen van een fauteuil.

Meubelstoffeerderij Lodewijk
werkt al drie generaties lang
op traditionele wijze:

1. vertegenwoordiger komt naar u toe met de mobiele
winkel
2. u kunt kiezen uit méér dan 600 soorten stoffen
3. vakkundige vrijblijvende prijsopgave
4. eerlijk advies als het niet de moeite waard is
5. alles binnen 2 à 3 weken klaar,
behalve antiek-restauratie
6. Profiteer van de kwaliteit door jarenlange ervaring
7. Wij halen en brengen gratis!
Reinkenstraat 111 • Den Haag
Wassenaar: 070-511 88 25
Leidschendam: 070-398 99 44

www.stofferinglodewijk.nl
Geopend:
maandag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur en
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Het Grote Poppenhuis weer in volle glorie
Het Grote Poppenhuis van Lita de Ranitz is weer in volle glorie te bewonderen in het
Haags Historisch Museum. Het poppenhuis werd in 1910 speciaal voor de
Haagse jonkvrouw ontworpen en vormt het topstuk van de collectie poppenhuizen in het museum. Alle meubeltjes, schilderijtjes, glas, keramiek
en textiel zijn de afgelopen twee jaar gerestaureerd door diverse restauratoren, evenals alle objecten van papier, leer en metaal.
Het grote poppenhuis van Lita de Ranitz geeft een goed beeld van het ‘rijke Haagsche leven’ rond 1910. Het huis werd in 1910 opgeleverd en langzamerhand gevuld.
Er werd nauwgezet een inventarislijst van bijgehouden. Jonkvrouw Willemine
Elisabeth Edzardine (Lita) de Ranitz (1876 – 1960) speelde als kind met een door haar
vader getimmerd poppenhuis en gaf later opdracht tot de bouw van de ‘moderne villa.’
Zij trouwde met de kunstenaar W.B. Tholen en kunstenaars in hun kringen, zoals Jan
Toorop, J.B. Jongkind en Anton Mauve, schilderden echte schilderijtjes voor het poppenhuis. Tijdens haar vele reizen in het buitenland verzamelde ze miniaturen en kleine kunstvoorwerpen voor haar huis. Lita’s zus Anna (1872-1958) borduurde een
prachtig badkamergordijn op blauwe zijde met rozen en pauwen. Ook enkele geborduurde “Perzische tapijten” zijn van haar hand. Het eigentijdse poppenhuis werd een
kunstkabinet, Lita herstelde hiermee een oude Nederlandse traditie.

Van transplantatie
naar triathlon
Wouter Duinisveld was een gezonde, sportieve jongeman totdat een virusinfectie zijn hart compleet verwoestte. Totaal onverwacht hing zijn toekomst aan een
zijden draadje. Na een jaar balanceren op het randje
van de dood kreeg hij een donorhart en daarmee een
tweede kans in het leven. Dankzij een enorme dosis
moed, doorzettingsvermogen en optimistisme, zit hij
nu fysiek en mentaal weer stevig in het zadel.
Duinisveld vertelt erover in zijn
boek ‘Hartslag van een Ander’,
dat hij zelf met een lezing op 16
oktober presenteert bij boekhandel Paagman in Den Haag.
Het is een soort wake-up-call
voor iedereen die nog twijfelt
over orgaandonorschap.

Droom
In juli 2014 maakte hij zijn
grootste droom waar: deelnemen aan de Ironman van
Frankfurt (3,8 km zwemmen,
180 km fietsen en 42,2 km
lopen). Glimlachend, trots, moe
maar voldaan behaalde hij de

Haven Expeditie met De Ooievaart
In het kader van het I’M BINCK FESTIVAL en ART THE
HAGUE organiseert de Ooievaart de hele maand oktober
speciale haven expeditie boottochten. Wie mee wil met
deze ontdekkingstochten van drie kwartier op het water
langs tal van festival-activiteiten, kan op- en afstappen
bij Kobus, de Fokker Terminal en de Caballero Fabriek.
Kaarten kosten 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro
voor kinderen. Te koop aan boord.
De Haagse Havens veranderen
al decennia van karakter. De
panden van de oorspronkelijke
haven-gerelateerde bedrijven
krijgen nieuwe functies, zoals
voor opleidingen van de Haagse
Hogeschool en voor het winkelen bij de Megastores in de Laakhaven en MOOOV (dans, sport,
muziek en beweging), de Fokker

Terminal (evenmenten) en de
Caballero fabriek (bedrijfsverzamelgebouw) in de Binckhorst.
Deze veranderingen zijn een
constante factor en zullen ook
de komende periode doorzetten.
Van Rotterdamse baan tot kluswoning, na deze tour weet de
deelnemer er alles van.

finish. Dat is al een wereldprestatie voor gezonde professionele topatleten, laat staan voor
een amateursporter met een
donorhart. Wouter is zijn donor
nog elke dag dankbaar dat hij
of zij hem een nieuw hart heeft
gegund. “Ik heb mijn leven
weer kunnen oppakken en
inrichten op een manier die
mij heel gelukkig maakt. Vlak
na de transplantatie had ik niet
durven dromen dat ik weer zou
kunnen sporten op hoog
niveau.”
Duinisveld wil een inspiratiebron zijn voor mensen die er

nog aan twijfelen om orgaandonor te worden. “Mijn ziekteperiode was niet alleen heel
zwaar, het heeft me ook mooie
dingen gebracht. Ik geniet nu
elke dag optimaal van het
leven.”
De lezing bij boekhandel Paagman vindt plaats op donderdag
16 oktober van 19.00 uur tot
20.00 uur. Daarna is er de
mogelijkheid om een boek te
laten signeren.
De entree is gratis. Inloop vanaf
18.30 uur. Adres: Frederik Hendriklaan 217, Den Haag. Graag
aanmelden via www.paagman.
nl/hethartvaneenander of 0703383838. Het boek is behalve in
de boekhandel ook verkrijgbaar
via www.uitgeverijlucht.nl en
www.wouterduinisveld.nl.

4 oktober
Vaarten vanaf Art The Hague, Binckhorst in vervoering tijdens
het I’m Binck festival
11 oktober
Vaarten tussen de Zeekadetten, paper boat, brandbestrijdingtijdens het I’m Binck festival
18 oktober
Vaarten tussen de Paper boat, film, markt, conferentie en culinair
eten tijdens het I’m Binck festival
25 oktober
Vaarten tussen de Paper boat, Devoxx4kids, culinair eten en de
open dag van de zeecadetten tijdens het I’m Binck Festival
Info. en reserveren bij het boekingskantoor aan de Wagenstraat
193, tel. 070 445 18 69 (optie 1) en op 4 oktober op de beurs Art
The Hague.

Realiseer
uw plannen
INSTALLATIE
PARTNERS
samen met ons!
Badkamers - Sanitair
Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming
Storingen - Onderhoudscontracten

Een goed tapijt
geeft sfeer!!
PARKETVLOEREN,
PLAVUISVLOEREN,
MARMERVLOEREN
Wij zoeken het tegenwoordig wéér in de natuurlijke
materialen. Een goed Perzisch tapijt op zo’n vloer zorgt
voor de juiste sfeer: een rijke sfeer.
Brengt u eens een bezoek aan onze zaak.
U vindt er een keur aan fraaie handgeknoopte Perzische en
moderne tapijten met redelijke prijzen.
U ziet dat een bezoek aan Derag een reisje waard is.
Onder het genot van een kopje koffie willen wij u graag
deskundig adviseren.

etc...

www.installatiepartners.nl
Warmtepolis...
zeker van warmte!

Vakkundige reiniging & reparatie.
Bel voor meer info!

Techniek in sanitair

INSTALLATIE
PARTNERS

PERZISCHE TAPIJTEN
sinds 1967 in Rotterdam

Freericksplaats 9 • Rotterdam-Hillegersberg
(winkelcentrum bij de Bergse Dorpsstraat)

Tel. (010) 4187700 •

Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

www.deragperzischetapijten.nl

Geopend di t/m za van 09.30 - 17.00 uur.

RUIME PARKEERGELEGENHEID NAAST DE ZAAK.
Tramlijn 4 stopt bijna voor de deur.

VOORHEEN MARIAHOEVE MAGA ZINE

EEN UITGAVE VAN PANHUYS SPECIALS

Heeft u iets leuks te vertellen?
Laat het ons weten!
Wij blijven graag op de hoogte
van wat er bij u leeft!
info@haaglandenpost.nl

filosofischepraktijk
filosofischepraktijk

VOL-LEDIG
VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl
www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

070-381 67 51
24 uur service
THERESIASTRAAT 46
DEN HAAG
FAX: (070) 383 57 31

www.berserikglas.nl
• Voor alle soorten glas •
• Vrijblijvende offertes op aanvraag •
• Ook eigen ontwerpen etc. etc. •
o.a. specialist in het plaatsen van
alle soorten dubbelglas; ook HR-glas!!

De mooiste borderplanten
Met rijkbloeiende vaste planten, heesters, bolgewassen
en eenjarigen maakt u een kleurige border die de blikvanger zal zijn in uw tuin. Borderplanten zorgen voor
een levendige, steeds veranderende en unieke beplanting waar u van het vroege voorjaar tot ver in de herfst
van kunt genieten.
Elke tuinliefhebber heeft graag
planten met elegante, kleurige
bloemen in de tuin. De prachtige bloemen geuren vaak heerlijk en lokken prachtige vlinders. Deze rijk bloeiende planten komen het mooist uit als ze
met andere soorten gecombineerd worden in een border.
Het kan om een lange, smalle
strook gaan, maar ook om een
veel kleiner vak, een uitsparing
in de bestrating of gewoon een
hoekje van de tuin. De opbouw
loopt meestal op van laag naar
hoog, zodat alle planten goed te
zien zijn. U kunt echter ook kiezen voor een beplanting die
overal ongeveer dezelfde hoogte heeft. Of laat in de border
enkele hoge solitairen oprijzen
uit een lage beplanting.

een strak geknipte haag en aan
de voorzijde grenzend aan een
siergazon. Als er voldoende
ruimte is kunt u een dubbele
border ontwerpen, met een pad
in het midden. De meeste borders zijn rechthoekig, de
beplanting kan echter ook
begrensd worden door een golvende lijn. Een rond of onregelmatig gevormd vak behoort ook
tot de mogelijkheden (eilandborder). Naast de vorm bepalen
ook de maten van de border het
effect. Een border moet toch
wel minstens twee meter diep
zijn om een aantal planten achter elkaar te kunnen zetten. Een
maximum breedte is er eigenlijk
niet, maar klassieke borders zijn
meestal tussen drie en vijf meter
diep.

Vorm en maat van een
border

Eenjarigen, bollen en
struiken in de border

Een klassieke border is een vrij
smalle, rechthoekige strook
beplanting. Aan de achterzijde
afgesloten door een muur of

Veel borders worden uitsluitend
beplant met vaste planten. Ook
de andere groepen tuinplanten
kunnen echter met veel succes

toegepast worden. Eenjarige
planten zorgen voor heel veel
kleur, de meeste soorten bloeien vanaf juni tot aan de eerste
nachtvorsten. Voor tweejarige
planten geldt hetzelfde, de
meeste soorten bloeien eerder
dan eenjarigen. Bolgewassen
kunnen ook heel goed met de
vaste planten worden gecombineerd. De vroege bloeiers zoals
tulpen zorgen voor extra kleur
in het voorjaar, als de vaste
planten nog maar net boven de
grond komen. Zomerbloeiende
bollen, zoals de sieruien, verdienen zeker ook een plekje in de
beplanting. Daarnaast zijn struiken prima toe te passen. Rijke
bloeiers zoals de bruidsbloem
(Deutzia) en natuurlijk rozen
zullen veel kleureffect geven.

Mooie combinaties maken
Bij het inplanten kunt u extra
rekening houden met mooie
combinaties. Door de bloemkleuren en –vormen af te wisselen wordt de beplanting nog
sprekender. Geel naast violet
valt meer op dan geel naast geel,
platte schermbloemen contrasteren beter met aarvormige
bloemen dan met andere
schermbloemen. Zet bijvoorbeeld lichtgeel duizendblad met
platte bloemschermen naast
kattenkruid en ridderspoor met
violette aarvormige bloemen.
Door een aantal soorten, combinaties en kleuren regelmatig
te herhalen ontstaat er een
geheel.

Een border inplanten
September-oktober is een
prima tijd om de border
(opnieuw) in te planten. Wilt u
de beplanting van de border
verbeteren, haal dan het liefst
alle pollen eruit. Deel ze in stukken en gebruik ze opnieuw. Als
het om een compleet nieuwe

beplanting gaat, verwijder dan
eerst eventueel onkruid. Als alle
planten uit de grond zijn, kan de
bodem verbeterd worden met
bijvoorbeeld compost en
gemengde organische mest.
Maak altijd eerst een ontwerp
en verdeel de planten volgens
het ontwerp over de beschikbare ruimte. In het geval van een
grote border is het handig een
vierkantenraster over het ontwerp te tekenen en de verdeling
in meters in de tuin over te
nemen, bijvoorbeeld met bamboestokjes of lijntjes wit zand.

Laat de planten in de potjes zitten en verplaats ze net zo lang
tot alles mooi verdeeld is. Als er
bollen in de border komen te
staan, is het handig ze ook te
verdelen. Plant nu alles in,
waarbij de aarde rond de pollen
goed wordt aangedrukt. Maak
de wortels van potplanten voor
het planten voorzichtig een
beetje los. Dek de pas ingeplante
border af met een laag afgevallen blad. U kunt een border ook
in de periode maart-april
inplanten.
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