
DELFT
HD

zaterdag 23 oktober 2010 5

GISTERAVOND GEZIEN BIJ DE TV SHOW?
VANDAAG EN MORGEN NOG IN DEN HAAG!

NOG T/M 24 OKTOBER
WORLD FORUM THEATER • DEN HAAG

0900-33 11 333 (€ 0,45 P.M.
DAGELIJKS 10-22 UUR) • WWW.SEETICKETS.NL

NATIONALE THEATERKASSA 0900-9203 (€ 0,45 P.M.)

VOORSTELLINGEN ZATERDAG 23 OKT 20.00 UUR, ZONDAG 24 OKT 14.00 UUR
KASSA GEOPEND VANAF 2 UUR VOOR DE VOORSTELLING

W W W . S T A R D U S T C I R C U S . C O M

SPANNEND • SENSATIONEEL•SEXY

ROCKS THE CIRCUS

PERS EN PUBLIEK JUBELEN OVER DEZE MET!!!!!-STERREN BEKROONDEVOORSTELLING:
“GOUDEN GREEP, ZEER GESLAAGD” - DE VOLKSKRANT

“NOG NIET EERDER VERTOOND,
LICHTEND VOORBEELD, SUPERENERGIEK” - NRC

“GEWAAGD EN GESLAAGD, OVATIONEEL APPLAUS” - PAROOL

MET DE BESTE
CIRCUSACTS
TER WERELD!

ELLEN’S WOMENPOWER
BLOK MET LADY GAGA

MADONNA EN BEYONCÉ!

Onder de naam De Witte Lelie
maken Ronald en Carla producten
van groente en fruit uit Westland en
Midden-Delfland. Ronald noemt
het zelf geen streekproducten. Hij
heeft de producten de naamHome-
madeWellness gegeven. „Streekpro-
ducten hebben een vrij stoffig
imago, daarnaast moeten de jam en
marmelade dan aan allerlei eisen
voldoen. Homemade Wellness vind
ik een toepasselijke naam, het moet
de koper een prettig gevoel geven
tijdens het kopen en tijdens het
eten.”

THEETUIN
Het echtpaar verkocht vorig jaar
april zijn eerste zelfgemaakte chut-
ney, een smaakmaker uit de Indiase
keuken. Ze zijn dol op koken en ex-
perimenteren in de keuken. In hun
winkel aan de theetuin De Witte
Lelie in Schipluiden werden vier
potten chutney aangeboden. Bin-
nen enkele minuten waren deze

verkocht. De volgende dag maakten
ze wederom vier potten en ook deze
waren snel weg.
Vanwege het succes breidden ze

het assortiment uit. Al snel werd de
eerste jam gemaakt, waarvan de au-
bergine-munt de meest opvallende
is. „Mensen kennen aubergine van
hartige gerechten, bijvoorbeeld een
stoofschotel. We wilden er een
nieuwe draai aan geven. Kopers zijn
erg enthousiast, het is met niets
vergelijkbaar,” vertelt Ronald.
Het seizoen van de theetuin is

eind september afgelopen, maar de
verkoop gaat door. Ongeveer acht

locaties verkopen het assortiment
van De Witte Lelie. Dit zijn voorna-
melijk koffie- of theewinkels, maar
ook de VVV in Den Haag biedt de
producten aan.
Het bereiden gebeurt thuis in

Maasland in hun eigen keuken. Op
het fornuis staan twee enorme pan-
nen en op het aanrecht staan tien-
tallen potjes met Westlandse
groene tomatenjam die net zijn ge-
vuld. „Nu redden we het nog in ons
huis, maar in de toekomst willen we
een eigen werkplek. We zijn zeven
dagen in de week met De Witte
Lelie bezig, maar vinden het heel
erg leuk. Het is een groot voordeel
dat we altijd samen zijn. Als ik ’s
avonds op een idee kom, kan ik dat
direct met Ronald bespreken. Het is
een ideale samenwerking, met een
optimaal resultaat,” aldus Carla.

KUNSTENAAR
Naast de inhoud maakt het stel ook
de verpakking zelf. Carla en Ronald
zijn beiden kunstenaar en hebben
gekozen voor een kenmerkende ver-
pakking. Zo zijn de jams voorzien
van een geruit lapje stof op de dek-
sel verbonden met een rood, wit
touwtje. Voor de limited edition ci-
trus marmelade met likeur hebben
ze een speciaal doosje ontworpen,

DELFT • Carla en Ronald
Mullié werken hard om
een voorraad aan jams en
chutney op tijd af te krij-
gen. Vanaf 13 november
worden hun streekpro-
ducten aangeboden in
Albert Heijn De Block in
Maasland.

CARLA KOK

Echtpaar heeft succesmet zelfgemaakte producten
Streekjam in schappen AH

Eigenaren Carla en Ronald Mullié van DeWitte Lelie. FOTO FRED NIJS

Buren en klanten
spaarden glazen
potten, zodat wij die
konden hergberuiken.
Ronald Mullié

dat eruit ziet als een postpakket.
,,De jams zitten nu allemaal in de-
zelfde potten, maar dat was in het
begin wel anders. Mensen uit de
buurt en klanten spaarden glazen
potten, zodat wij ze konden herge-
bruiken,’’ vertelt Ronald.

ZELFONTWORPEN KAST
De Witte Lelie wordt in de Albert
Heijn gepresenteerd in een zelfont-
worpen kast. ,,We wilden de bezoe-
kers van de supermarkt informatie
geven over de ingrediënten en de
bereidingswijze, ook als wij er niet
zijn. Daarom zijn tekst en foto’s in
de kast verwerkt,’’ legt Carla uit. Op
13 november zijn de makers zelf in
de Albert Heijn aan de Huis Te Vel-
delaan 2 aanwezig om het merk te
promoten.
Twee weken later volgt de dran-

kenwinkel Gall & Gall in Maasland.
Ronald en Carla maken naast etens-
waar ook likeuren. Ronald: ,,Als je
iets te eten maakt, wil je ook iets te
drinken maken.’’ Ze zijn begonnen

met de Schipluidenaar, een koffieli-
keur. Daarna volgen er nog twee:
een frambozen likeur en één met
honing en citroen. Deze dranken
zijn te koop in de Gall & Gall naast
de Albert Heijn.
Het nieuwste product van De

Witte Lelie is een herfstjam met
walnoten en cranberry’s. Deze jam
is nog in ontwikkeling: „De smaak
is goed, maar de structuur is nog
niet helemaal naar onze zin. Het is
niet alleen belangrijk hoe het
smaakt, maar ook hoe het eruit ziet.
Dat hebben we de afgelopen maan-
den onder meer geleerd.”
Hoewel de naam steeds bekender

wordt, vinden Carla en Ronald het
belangrijk dat het product ambach-
telijk en kleinschalig blijft. Daarom
staat op alle potten hun telefoon-
nummer. Dit onderstreept volgens
Ronald de kleinschaligheid. De
Witte Lelie heeft nog geen website.
Geïnteresseerden kunnen meer in-
formatie opvragen via
de.witte.lelie@hotmail.com.

Na felle kritiek op het voorstel
om een allochtonenstop in te
stellen bij amateurvoetbalclubs
die kampen met problemen als
agressie, betalingsachterstan-
den en gebrek aan vrijwilligers,
trokken de PVV-raadsleden Ri-
chard deMos enMachiel de
Graaf hun plan in. DeMos legt
uit.

Heeft u veel reacties gekregen
op het voorstel over te gaan tot
een allochtonenstop?
,,Ja, heel veel. Maar naast de
kritiek, waren er toch ook veel
mensen die vonden dat we nu
toch eindelijk eens de proble-
men benoemden.’’

Wat was het doel van het voor-
stel?
,,Machiel en ik zijn echt jongens
van deze stad. Heel erg betrok-
ken bij wat er gebeurt. En wij
wilden er voor zorgen dat er een
oplossing komt voor de clubs
die met problemen kampen.
Daarvoor zou het college in
beeld moeten brengen wat er
aan de hand is. Een van de vele
vragen die wij hierover stelden
bevatte het idee om onder
strenge voorwaarden een alloch-
tonenstop in te voeren. Maar
dat kreeg zoveel aandacht, dat
de discussie vervuilde. Ons doel
was nooit om mensen te discri-
mineren. Wij vinden dat ook au-
tochtonen die zich misdragen,
uit een club moeten kunnen
worden verwijderd. Ik heb be-
wust vijf jaar les gegeven op een
basisschool in Spoorwijk. Met
veel liefde en plezier. Discrimi-
natie staat zover van mij af...’’

Wat vindt u van die reacties?
,,Niet altijd terecht. Zo zei de
KNVB bijvoorbeeld dat de clubs
nu al ook al wanbetalers kun-
nen aanpakken door ze te roy-
eren. Dat is wel zo, maar als je
weinig leden hebt, doe je dat
niet zo snel. En ik vind ook som-
mige kritiek wel erg makkelijk.
Dan denk ik: kom dan zelf eens
met voorstellen en steek niet
langer je kop in het zand.’’

Heeft u er spijt van dit voorstel
te hebben ingediend?
,,Nee, dat is niet het goede
woord. Wij betreuren het wel
dat de discussie niet meer ging
over de problemen bij de clubs.
Want die zijn er wel degelijk.
Maar ondertussen werden wij
voor alles en nog wat uitge-
maakt. Terwijl wij het beste
voor hebben met de stad.’’

MAARTEN BRAKEMA
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‘Komdan eens
zelf met goede
voorstellen’

Richard deMos
Raadslid PVV


