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Kinderen storen zich niet aan Zwarte Piet
Kleine kanttekening bij de discussie over Zwarte Piet.
Als het uiterlijk en imago van iemand zou moeten worden herzien, dan zou het dat van Sint Nicolaas zelf zijn.
Hoewel hij er elk jaar vandaan komt varen, stamt de
brave bisschop van Myra oorspronkelijk helemaal niet
uit Spanje maar uit het in Turkije gelegen Lycië en daarnaast zijn de vervoermiddelen van de man absoluut niet
meer van deze tijd. De stoomboot stoot CO2 uit en het
moet menigeen een doorn in het oog zijn dat Sint zijn
schimmel ’snachts zonder enige vorm van verlichting
over hoge en vaak gladde daken laat stappen.
Maar daar hoor je anno 2014
niemand over, de discussie gaat
alleen over Zwarte Piet en diens
veronderstelde slavernijverleden. Tegenstanders zeggen dat
hij een racistische karikatuur is

Burgemeester
verzamelt

9

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

die symbool staat voor de uitbuiting van Afrikaanse mensen
in het koloniale verleden van
Nederland. Voorstanders beweren dat hij afstamt van de vrije
Moren die in Spanje woonden.

Hoe dan ook, ver voordat
Nederland in 1621 via de
West-Indische Compagnie met
de slavenhandel begon, bestond
het sinterklaasfeest al als midwinterfeest. Een zwartgemaakt
persoon maakte daar op een of
andere wijze deel van uit en was
degene die, achter de rug van de
heilige, gekke gezichten liep te
trekken en een lange neus
maakte in de richting van de
kerk en het gezag. Zijn donkere
schmink zou volgens deze theorie z’n oorsprong dus vinden in
de Germaanse mythen en de
midwintertegenstellingen tussen donker en licht, goed en
kwaad en de boven- en onderwereld.

Op Curaçao is wel enige
discussie over de kleur van
Zwarte Piet en er lopen ook
regenboogpieten mee tijdens
de intocht, maar op Bonaire
zijn ze verbaasd over alle
ophef die in Nederland is
ontstaan. Zoals degene die er
Sint speelt zijn gezicht wit
maakt, zo schminkt zijn
assistent zich ‘gewoon’ zwart.
Motivatie van inwoners van
Bonaire (gevonden op
internet): ,,Wij zien totaal
geen problemen.
Het is toch gewoon een leuk
kinderfeest?”

Lees verder op pagina 3

Reparatie is kunst
bij Repareer Café
Landelijk is er het Repair Café; Mariahoeve heeft een
Repareer Café. De overeenkomst is dat het bij beide organisaties gaat om het repareren van kapotte spulletjes;
het verschil schuilt niet alleen in de naam maar ook in
de aanpak. Kunstenaarscollectief De Grondslag dat de
zaken in de Haagse wijk behartigt gaat nog een stapje
verder bij het bewerken van de kapotte goederen.
Datgene wat echt niet meer gerepareerd kan, wordt
omgetoverd tot een kunstwerk.
Het principe is en blijft hetzelfde. Bij het Repareer Café Mariahoeve, wegens enorm succes
tegenwoordig elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00
en 14.00 uur geopend, wordt
van alles gerepareerd. Heb je
een apparaat dat kapot is of een

kledingstuk dat een nieuw
naadje nodig heeft? Neem het
mee naar het café en het wordt
er gratis gemaakt door een team
van vrijwilligers.

Lees verder op pagina 3
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Bent u ook zo dol op wild?

- NOVEMBER -

WILD ARRANGEMENT

3-gangen menu met wild als hoofdgerecht

voor € 27,50 (incl. kopje koffie)

Rouleau van kreeft, gamba’s, zoetzuur van komkommer,
avocado-crème, vinaigrette
***
Filet van hert, knolselderij-crème, herfstgroenten,
saus van rode wijn en dragon
***
Cheese-cake, ananas, chocolade mousse, vanille,
hangop, roomijs

Reserveren via info@restaurantdeknip.nl of bellen op 071 - 561 25 73 o.v.v.
van november wild arrangement. Betalen per pin of cash.
Deze actie kan niet afgerekend worden met voucher of dinercards.
Met een maximum van 8 personen per reservering.

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

Adverteren
op deze pagina?
Mail
info@haaglandenpost.nl

Eten
of bel

06 506 97 455

Sluit het einde van het jaar af met
vrienden, collega’s of klanten
Menu vanaf 3-gangen € 37,50 p.p.

Restaurant 1e en 2e
Kerstdag open

Kerstmenu voor thuis?
Dit Michelin bekroonde Bib Gourmand menu
kunt u eenvoudig thuis af bereiden.

Kijk op onze website voor de mogelijkheden:
www.restaurantdeknip.nl

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
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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

Hoofdgerechten
Geroosterde eendenborst

€ 17,50

Geroosterde, gerookte eend met teriyaki.

Hertenmedaillons

€ 19,50

Gebakken hertenmedaillons met een saus van rode port
en schorseneren.

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.

Gefrituurde hartige kroketjes op bedje van jonge bladsla en
kreeftenmayonaise.

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

Kerstmenu op 24, 25 en 26 december.
RESERVEER TIJDIG!
29 december t/m 1 januari gesloten!

Openingstijden: 7 dagen per week geopend.
Keuken open van 17.30 - 22.00 uur.
Reserveren gewenst

Moderne Piet heeft eigen rol in ’cadeaubedrijf’
Vervolg van voorpagina
Als helper van Sinterklaas werd
Zwarte Piet overigens pas officieel in 1850 geïntroduceerd in
het prentenboek Sint Nikolaas
en zijn knecht van onderwijzer
Jan Schenkman, die ervoor
zorgde dat ook de stoomboot en
de intocht bleven hangen in de
Sinterklaasfolklore. Tot de jaren
tachtig van de vorige eeuw
droeg Piet, die namens Sint
cadeaus bezorgde via de
schoorsteen, bij openbare
optredens een roe en een zak
met snoepgoed met zich mee,
als symbolen voor de straf en de
beloning die kinderen met hun
gedrag konden ‘verdienen’.
Brave kinderen kregen snoep en
cadeautjes, stoute kinderen
zouden gestraft worden met de
roe of in de zak worden meegenomen naar Spanje.
Onder druk van veranderende
opvoedkundige inzichten verdwenen het dreigende karakter
en de roe nadien bij Piet, die
gaandeweg veranderde in een
respectabele assistent van de
vaak verstrooide Sinterklaas en
zich in de loop der jaren ontpopte tot een echte kindervriend. Anno 2014 wordt zijn
uiterlijk als gevolg van de discussie hier en daar aangepast
en heeft iedereen die hem
(naturel, gekleurd of met of zon-

der roetvegen) speelt zijn eigen
taak in de logistieke operatie
rond het feest. Zijn oude rol en
voorkomen worden alleen nog
bezongen in de liedjes die rond
5 december klinken. Maar het
‘Wie zoet is krijgt lekkers, wie

stout is de roe’ boezemt zelfs
zeurpieten al lang geen angst
meer in.
Het idee dat de rol van de
belangrijkste medewerker van
de Sint door racisme gekleurd

zou zijn, lijkt bij de viering van
het feest in de regio Haaglanden
tot nu toe bij niemand aan te
slaan. Sint Nicolaas werd en
wordt er door iedereen, ongeacht afkomst of huidskleur, vol
enthousiasme gevierd en Piet

wordt daarbij niet gezien als
knecht maar als vrolijke, gelijkwaardige metgezel van de
Goedheiligman. Afgeschminkt
wordt hij er in elk geval nog
niet.

De Grondslag
Vervolg van voorpagina
De koffie staat klaar voor bezoekers, die rustig kunnen meekijken zodat ze de reparatie een
volgende keer wellicht zelf kunnen uitvoeren.
Het verschil is dat de meeste
Recair Cafés mobiel zijn en op
de afgesproken dagen met alles
wat ze nodig hebben naar een
(wisselende) locatie in de regio
komen. In Mariahoeve zit het
Repareer Café op een vaste stek,
het pand van KunstPost, het
voormalige ROC Mondriaan,
aan het Haverkamp 250 in
Mariahoeve. Dat betekent dat de
vrijwilligers die er bezig zijn
meer spullen in huis kunnen
hebben voor reparaties en ook
dat kapotte goederen die niet
meteen gemaakt kunnen worden rustig kunnen blijven staan
tot de volgende bijeenkomst.
Het mes werkt ook hier naar
verschillende kanten: je
bespaart geld, er wordt minder
weggegooid, dus wordt de
afvalberg minder groot en dat is
weer goed voor het milieu. Maar
je kunt er ook kennis opdoen,
zodat je de reparatie een volgende keer misschien zelf kunt
uitvoeren. Daarnaast is het goed
voor de sociale contacten: ze
noemen het in Mariahoeve niet
voor niets: Sociaal Onderhouds
Lokaal De Grondslag.

Repair Café brengt repareren terug
Kledingstukken of huishoudmachines die kapot zijn of
niet meer werken, kun je natuurlijk weggooien, maar je
kunt de kapotte spullen ook wegbrengen. Naar het Repair Café bijvoorbeeld, waar tijdens een bijeenkomst op
een steeds wisselende locatie alle mogelijke reparaties
worden uitgevoerd. Door deskundigen en bezoekers.
Nederlanders gooien ontzettend veel weg en daarbij gaat
het niet alleen om kapotte
afdankertjes, maar ook om
dingen waar bijna niets mis
mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Alleen zit
repareren bij veel mensen niet
meer in het systeem. Ze weten
niet meer hoe dat moet en de
kennis over hoe dat dan wel
moet, verdwijnt snel. Komt
omdat de professionals (zoals
elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers) die
deze praktische kennis nog wel
bezitten, door de maatschappij
niet altijd even hoog gewaardeerd worden en ongewild
zelfs vaak aan de zijlijn staan.
Hun ervaring wordt in elk
geval niet of nauwelijks benut.

Het Repair Café brengt daar
sinds 2009 verandering in en
nodigt deze deskundigen uit bij
gratis toegankelijke bijeenkomsten op wisselende locaties, waar gereedschap en
materiaal aanwezig zijn om
reparaties uit te voeren. Dat
doen ze dan samen met de
bezoekers, die van huis hun
kapotte spullen hebben meegenomen. Mooi doceermoment
voor de een, mooi leermoment
voor de ander. En wie zelf niets
heeft om te repareren kan helpen bij het maken van de spullen van een ander of doet
inspiratie op aan de leestafel,
waar boeken over repareren en
klussen ter inzage liggen.
Zo biedt het door Martine
Postma bedachte Repair Café

alleen maar voordelen: ‘Uitgeschakelde’ mensen worden
weer ingeschakeld, waardevolle praktische kennis wordt
overgedragen, spullen krijgen
een tweede of derde leven en
de hoeveelheid grondstoffen
en energie die nodig zijn om
nieuwe producten te maken,
wordt beperkt. Evenals de
CO2-uitstoot die vrijkomt bij
het fabriceren van nieuwe
producten - en het recyclen
van oude.
En daar gaat het initiatiefneemster Martine Postma om.
Zij zet zich al jarenlang op
allerlei manieren in voor duurzaamheid op lokaal niveau en
boekt op dat gebied groot succes met haar Stichting Repair
Café, die sinds 2011 professionele ondersteuning biedt aan
lokale groepen die zelf zo’n
café willen beginnen. In binnen- en in buitenland, want
ook mondiaal bestaat er veel
belangstelling voor haar in
Nederland zo succesvol uitgewerkte idee. Komt omdat het

Repair Café niet alleen een
gedragsverandering, maar ook
een mentaliteitsverandering in
de hand werkt nu het hele
bevolkingsgroepen leert op
een andere manier naar hun
spulletjes te kijken en er
opnieuw de waarde van in te
zien.
Concurrentie voor professionele reparateurs is het Repair
Café niet, zeggen ze bij de
stichting, want de organisatoren willen de mogelijkheid van
repareren juist onder de aandacht brengen en verwijzen
bezoekers geregeld door naar
de (weinige) professionals die
er (nog) zijn. Ze willen de
bezoekers alleen leren dat er
alternatieven zijn voor weggooien en dat repareren vaak
een heel goede optie is. ,,Ze
brengen repareren op een
moderne manier terug in het
dagelijks leven’’, aldus bedenkster Martine Postma.

d binnenkort in de verkoop

Realiseer uw plannen
S
samen met ons!
Badkamers - Sanitair
Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming
Storingen - Onderhoudscontracten
etc...

www.installatiepartners.nl

‘t Wordt weer koud hè
Warmtepolis...
zeker van warmte!

binnen handbereik: Winum Mariahoeve ligt op
nd, in 15 minuten fietsen
n de bruisende binnenstad
Haag en in 10 minuten
n Winkelcentrum Leidsen-

hage in Leidschendam. Openbaar
vervoer en Het Haagse Bos liggen
op een steenworp afstand van Isabellaland en als u lekker wilt uitwaaien, bent u in een kwartiertje
op het strand. Zo zijn ’de 14 van

Isabellaland’: centraal gelegen en
perfect voor jong en oud.
Zie voor meer informatie de website www.isabellaland.nl of bel Frisia
Makelaars: 070 3420101.

pulair in Nederlandse
huishouden
INSTALLATIE
PARTNERS

T telefoon is terug-van- teiten centraal, daarom investeert M8 voldoet aan deze eisen en is
Philips gezien de hoge verkochte bovendien geheel draadloos. Phiht-weggeweest.
smartphones niet meer aantallen nog steeds in de vaste lips wilde met de M8 een betaalbaLau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564
denken zijn uit ons leven telefoon. Bij aanschaf van een nieu- re design telefoon introduceren die
s dat hetzelfde nog geldt we telefoon voerden drie aspecten past bij een stijlvol interieur.
vaste telefoon, ook wel de boventoon. Men kiest een tele- Kijk voor meer informatie en geseefoon genoemd. Bij Philips foon op geluidskwaliteit, de prijs lecteerde verkooppunten op www.
brengen van zinvolle novi- en het design. De nieuwe Philips philips.nl

Sérum Solide, de eerste oliebalsem
van Kérastase,
Sérum Solide, de eerste oliebalsem
verzorging.
voor sublieme
van Kérastase,
voor sublieme verzorging.

Nu verkrijgbaar in luxe

Sérum
Solide box
Nu verkrijgbaar
in luxe
met Elixir Ultime travelsizes.
Sérum Solide box

met Elixir Ultime travelsizes.

Ideaal voor de feestdagen.

€63,95
Van €63,95
nu voor €38,95
nu voor €38,95

Ideaal
Van voor de feestdagen.

Techniek in sanitair

‘Knap geknipts’
tot in de puntje

Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage, tel. 070-3838313
Zondag en maandag gesloten
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Uw boot de winter
door
✔ Bij ons kunt u uw sloep,
vlet en sportboot zowel
binnen als buiten stallen
✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig
✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk
✔ Haal- en brengservice mogelijk
✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot
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Informeer naar de voordelige all-in prijzen.
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Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000
email: info@maritiemcentrumrijnzicht.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!!

Sint Nicolaas is van alle tijden
Hij is al 1672 jaar dood, maar tegelijkertijd nog altijd springlevend en
modern. Sint Nicolaas, koning van de weldoeners. Liet zich in het verre
en recente verleden door protestanten (tijdens de reformatie), noch
door de Kerstman van de troon stoten en bleef fier te paard. Galoppeert
ook in het nieuwe millennium elk jaar in december door de harten en
gedachten van jonge kinderen en stuurt zijn schimmel niet alleen over
hoge daken maar via een aantal websites op (S)internet ook de digitale
snelweg op. Bekwaam ruiter, allesweter, manager van een cadeaubedrijf
dat zijn weerga in Nederland niet kent. Met uiterst loyale bezorgers en
personeelsleden, die zonder inspraakorgaan of ondernemingsraad opklommen van knecht tot assistent en adviseur, al worden ze door sommigen hier te lande versleten voor racistische karikaturen. Sint houdt
zich wijselijk buiten die discussie, als man van alle tijden.
Geboren rond het jaar 270 (exacte datum
niet bekend) in Patara, later bisschop van
Myra - steden die sinds 1080 in Turkije
liggen. Eigenlijk is Sint Nicolaas dus
Turk. Overleden op 6 december 342 in
Myra, maar begraven in het Italiaanse
Bari, omdat kooplieden zijn beenderen
hadden meegenomen voordat de
Mohammedanen Myra veroverden. Heilig verklaard door de Roomse kerk vanwege de vele wonderen die hij zou hebben verricht. Onder meer voor zeelieden
die de heiligheid van hun schutspatroon
via Spanje, waar hij een naamgenoot had,
over heel Europa uitdroegen. Tot in IJsland toe werden daarna Nicolaaskerken
gebouwd. Man van vele landen dus, Sint
Nicolaas.

Sterfdag
Niet zijn verjaardag die samen hoort te
vallen met de geboortedag, maar zijn
sterfdag wordt jaarlijks gevierd. Niet zo
vreemd als het lijkt overigens. Dag en
jaartal waarop hij ter wereld kwam staan
niet vermeld in de geschiedenisboeken,
die van zijn sterfdag wel. En in het katholieke geloof wordt de sterfdag van een
heilige gezien als de dag van de intrede
in de hemel. Een gebeurtenis waarbij ook
de vooravond wordt betrokken. Vandaar
dat hij altijd op 5 december voor de deur
staat, Sint Nicolaas.

Geliefd
Een van de geliefdste heiligen in de mid-

deleeuwen en nog altijd als zodanig
vereerd in Rusland en de Balkanlanden.
Een soort volksheld ook. Mede daarom
schutspatroon van Amsterdam en
Bari, van zeelieden, gevangenen en
dieven, maar ook van zo’n beetje de
halve middenstand. En van vrijgezelle meiden en kinderen
natuurlijk. Bezorgde - eerste
legende - als een nette huwelijksbemiddelaar drie dochters
van een arme koopman de
bruidsschat die voorkwam
dat de meiden de prostitutie
in moesten (antwoord van
pa op de dochtersvraag
waar hij al dat geld plotseDe Sint is vitaler dan ooit.
ling vandaan haalde: ,,Van
een vreemdeling gekregen die
in de stad verdwaald was
zeker”). En gaf - tweede legende - drie
door een herbergier in stukken gehakte
en gepekelde jongens na zeven dode
jaren het leven terug.
Groot kindervriend dus, die Sint Nicolaas
en dat moest gevierd worden. Niet
meteen, maar wel nadat de vermenging
met de oude Germaanse verering van
Wodan (god van de vruchtbaarheid) had
plaatsgevonden. Om de lieve vrede te
bewaren zou de RK kerk die feesten tijdens de kerstening van Noordwest Europa met een christelijk sausje hebben
overgoten. Overeenkomsten die daarop
wijzen: het lange haar, de baard, het veel
kunnend paard, de knecht (zoon) met het

zwarte gezicht, de staf (speer) en de
pepernoten en de roe, van oudsher symbolen van vruchtbaarheid. Nog een paar
frappante elementen die de link leggen:
Goedheiligman was oorspronkelijk Goed
Heylikman en Heylik betekent huwelijk
en de Germanen vierden toevallig op 6
december het vruchtbaarheidsfeest ter
ere van Wodan.

Beleving
Van het feest voor Sint Nicolaas werd
voor het eerst melding gemaakt aan het
einde van de veertiende eeuw. Vast staat
ook dat de viering rond 1600 diep was
geworteld in de beleving van het volk.
Terwijl de Verenigde Provinciën van het
latere Nederland tachtig jaar in oorlog
waren met het zwaar katholieke Spanje,
ging de Sinterklaasviering gewoon door.
Ook toen de protestanten hard toesloegen, steeds feller tekeer gingen tegen dat
pauselijk bijgeloof en in sommige plaatsen zelfs het schoenzetten verboden.
Sint Nicolaas onaantastbaar dus. Was ie
trouwens al tijdens zijn leven. Als pasgeborene duwde hij volgens de overlevering de vroedvrouw weg om te bidden en
te danken voor zijn geboorte en wat later
schoof hij de moederborst van zich af om
te vasten. Ook tijdens zijn ambtsperiode
zaten zijn handen niet al te vast. Als bisschop mepte hij er een keer lustig op los.
Tijdens het concilie van Nicea (325) sloeg
hij ene Arius knock-out omdat hij het
niet eens was met diens ideeën. Gevolg
Nicolaas afgezet en in de bajes geworpen, maar later toch weer in ere hersteld.

Paardje is naar bedje toe.

Repeterend patroon, ook lang na zijn
dood. Bij de protestantse aanval, maar
ook bij de twintigste eeuwse couppoging
van de Kerstman (Santa Claus) die de
kolonisten in Amerika nota bene hadden
afgeleid van Sint Nicolaas zelf. Klaas
kreeg in het gevecht om de populariteit
later hulp van een aantal Belgische en
Nederlandse genootschappen die stevig
voor hem opkwamen en zich stevig
afzetten tegen de dikke Claus die in zijn
arrenslee belachelijk dure cadeaus komt

Waarom is
de Kerstman
niet zwart?
Ook in Amerika is de discussie over de
huidskleur van een van de hoofdrolspelers tijdens een decemberfeest losgebarsten. Waarom is de Kerstman
niet zwart, of beter nog, niet zwart en
wit, zodat hij zowel zwarte en blanke
kinderen aanspreekt? vroeg een
afro-amerikaanse journaliste zich
vorig jaar publiekelijk af. Het was de
knuppel in het hoenderhok van de
Amerikaanse afstammeling van ‘onze’
Goedheiligman, want ras en huidskleur liggen heel gevoelig in de VS.
Ook daar zijn voor en tegenstanders
nog lang niet uitgepraat in de gekleurde kwestie rond een fictief figuur.

brengen en zo de aandacht afleidt van de
ware betekenis van Kerst. Dan maar liever Sint Nicolaas en zijn legenden die het
christelijk mededogen en de christelijke
opoffering en vrijgevigheid belichamen,
vinden ze in de lage landen.
Sint Nicolaas, een blijvertje dus. Met
welke Piet dan ook. Tot in de lengte van
dagen vermoedelijk.

www.bentleyopticiens.nl

Bentley Opticiens

Voor een professionele oogmeting
door vakbekwame opticiens en
contactlensspecialisten

Bentley Opticiens

Trendy designs in
zilver met zirkonia
vanaf € 39,00.

Wij regelen de
zorgverzekering
voor uw bril

JEWELS TO LOVE
W W W. R O S A D I L U C A . N L

Bril uitzoeken
en oogmeting
bij u thuis

VT_RDL_323

Bentley Opticiens
€ 29,50

Bel (070) 383 55 35
en maak een afspraak!

€ 49,-

€ 55,-

€ 39,-

€ 39,-

GRATIS oogtest-maand
bij Bentley Opticiens
€ 59,-

€ 69,-

Trendy designs in
zilver met zirkonia
vanaf € 39,00.
€ 49,-

JEWELS TO LOVE
W W W. R O S A D I L U C A . N L

Voorschoten
Schoolstraat 110
Tel.: (071) 561 21 20
Den Haag
Het Kleine Loo 312
Tel. (070) 383 55 35

Ook professionele oogmeting aan huis.

VT_RDL_323

optometrisch centrum Den Haag en Voorschoten
opticiens en optometristen

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

dromen over auto’s
Nieuwe generatie Hyundai i20 is uit op succes
Hij is langer, breder én lager. Zijn looks zijn volwassen
als van een klasse hoger. De specificaties rijker.
De binnenruimte riant. De nieuwe generatie Hyundai i20
is dan ook specifiek ontworpen om te voldoen aan
de hoge verwachtingen van Europese automobilisten.
De derde generatie van Hyundai’s succesvolle B-segmentauto
- waarvan sinds 2002 al bijna
een miljoen exemplaren zijn
verkocht - zet nieuwe maatstaven op het gebied van interieurruimte, techniek en verfijning.
Vanaf begin december staat de
nieuwe compacte Hyundai in
de showroom vanaf € 13.995,-.
De nieuwe Hyundai i20 is uit op
succes en illustreert de enorme
progressie die Hyundai in het
afgelopen decennium heeft
geboekt. In het felbevochten
B-segment komt Hyundai met
een baanbrekende nieuweling
die in meerdere opzichten uniek

is en hoogwaardige techniek
combineert met aansprekende
vormgeving.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe Hyundai i20 in het Europese
designcentrum in Rüsselsheim,
Duitsland, hebben de ingenieurs
gefocust op drie belangrijke
kenmerken. Verfijnde vormgeving, toonaangevende interieurruimte en hightech voorzieningen voeren de boventoon,
terwijl het rijgedrag en de aandrijftechniek volledig aansluiten
bij de hedendaagse Europese
maatstaven.
www.hyundai.nl

Audi prologue showauto kondigt nieuw designtijdperk aan
Op de autotentoonstelling van Los Angeles liet Audi
onlangs de prologue showauto zien. De grote tweedeurs
coupé markeert het begin van een nieuw designtijdperk. Alle Audi-kernelementen zijn in het design
verwerkt: sportiviteit, een lichtgewicht ontwerp en
quattro permanente vierwielaandrijving.
De vierzits prologue is met een
lengte van 5,10 m en een hoogte van 1,39 m iets korter en
lager dan de Audi A8. De showauto heeft een breedte van 1,95
m en een wielbasis van 2,94 m.
De kenmerkende singleframe
grille is breder dan die van de
huidige productiemodellen en

bovendien is hij lager
geplaatst. Ook de koplampen
zijn breed en vlak. Ze maken
gebruik van nieuwe Matrix
lasertechnologie die een complete straat in hoge resolutie
kan verlichten. Het profiel van
de grotendeels uit aluminium
opgetrokken prologue is fraai

en uitgebalanceerd. Dat komt
vooral door de vloeiende lijn
die de nadruk legt op zowel de
voor- als de achterwielen. De
hoekige randen van de spatborden zijn daarbij een duidelijke verwijzing naar de oerquattro uit de jaren ’80. Deurhendels ontbreken; de deuren
zijn te openen via sensoren in
de buitenspiegels. De achterzijde van de prologue combineert het praktische van een
sedan met de dynamiek van
een coupé: de overgang van de
C-stijl naar de achterzijde oogt
spectaculair en staat de toe-

passing van een separate achterklep toe. Mooi detail: de tankopening in de C-stijl kan
worden verlaagd door middel
van een druk op de knop. De
LED-achterlichten beslaan de
hele breedte van de auto. Bij
het remmen ontstaat voor achterliggers een 3D-effect door

het speciale glas: het remlicht
lijkt op hen af te komen. De
uitlaatpijpen zijn aan weerszijden gevat in een frame waarvan de vorm correspondeert
met die van de achterlichten.
www.audi.nl

Wella Professionals Elements,
geïnspireerd door de natuur


    
 
   

   
  
  

 
   

 

  
 
 






Ervaar de kracht van de natuur en kies voor premium haarverzorgingsproducten die
passen in jouw bewuste levensstijl. Wella Professionals introduceert Elements: de eerste
verzorgingsproducten van Wella Professionals die vrij zijn van sulfaten, parabenen en
kunstmatige kleurstoffen en die tot tien keer meer keratinebescherming* geven voor
herstelde vitaliteit van je haar.
NuTREE Complex
Geïnspireerd door de natuur biedt Wella Professionals Elements tot tien keer meer
keratinebescherming* voor een herstelde haarvitaliteit. Keratine is het hoofdbestanddeel
van het haar, de proteïne waaruit het haar is opgebouwd.
Als de keratine verslechtert, wordt het haar zwak en verliest het glans. Wella Professionals
Elements beschermt de integrale keratinestructuur, zodat je haar er glanzend en gezond
blijft uitzien, zonder gebruik te maken van sommige chemicaliën die voorkomen in
haarverzorgingsproducten.
Het NuTREE complex is verrijkt met natuurlijke extracten uit bomen: een krachtige
antioxidant die beschadiging door vrije radicalen vermindert. Het natuurlijke extract, dat
op duurzame wijze wordt gewonnen in Europa, heeft ook anti-irriterende
eigenschappen die de hoofdhuid in evenwicht brengen en kalmeren. Ook is het extract
aangevuld met panthenol, bekend als provitamine B5, die diep in het haar dringt om de
binnenste celstructuur van de keratine te herstellen en vocht aan het haar te binden. Het
resultaat is haar dat er glad en gezond uitziet van de aanzet tot in de punten.
Geuren uit de natuur
Om de luxe ervaring te bieden die je mag verwachten van Wella Professionals is een
nieuw parfum ontwikkeld, geïnspireerd op de groene regenwouden van de Amazone.
Deze betoverende geur komt voort uit de hoogste en meest veerkrachtige boom uit de
Amazone, de kapokboom, en de bromeliabloemen die op de boom groeien. Met frisse
topnoten van basilicum, waterlelie, stervrucht en mandarijn, middennoten van
Afrikaanse geranium, gardenia azalea en zwartebesblad en exotische basisnoten van
cederhout, musk en amber. Wella Professionals Elements is een heerlijke luxe en
ontspannende ervaring.
Met Wella Professionals Elements kun jij een bewuste keuze maken voor de ingrediënten
in je haarverzorgingsproducten, zonder in te leveren op prestaties of resultaten.

Nieuw haarkleurtijdperk:
The Age of Innosense



Wella Professionals, brengt met trots een nieuwe innovatie op de markt:
KOLESTON PERFECT INNOSENSE, de eerste professionele haarkleuring ooit met
ME+, een revolutionaire nieuwe kleurmolecule die zorgt voor een verminderde
kans op het ontwikkelen van een haarkleurallergie en tegelijkertijd perfecte
kleurprestaties levert.

   
     
    
   


Hoe het werkt?
T-cellen zijn specifieke cellen die alles wat ons lichaam binnenkomt checken op mogelijk
gevaar, zoals bacteriën en virussen. Wanneer T-celreceptoren een mogelijk gevaarlijke
stof detecteren, activeren ze het immuunsysteem van het lichaam en treedt er een
immuunreactie op. Maar soms hebben T-cellen het mis en worden onschadelijke stoffen
aangezien voor gevaarlijk met als gevolg een immuunreactie. Dit is wat er gebeurt als er
een allergie ontstaat bij mensen die voorheen niet allergisch waren, zoals bij noten- of
andere voedselallergie of cosmetica-allergieën.
Haarkleurallergieën ontstaan in zeldzame gevallen, meestal veroorzaakt door twee
algemeen gebruikt kleurmoleculen: para-Phenyldiamine (pPD) en para-Toulenediamine
(pTD). Echter, pTD en pPD zijn haarkleurmoleculen die veelvuldig in haarkleuringen
worden gebruikt om hun geweldige dekking en duurzaamheid van de kleur. Ze zitten in
ongeveer 90% van alle kleurnuancen en zijn de voornaamste kleurmoleculen in
natuurlijke, bruine en donkere nuancen.
Wella Professionals wetenschappers hebben jarenlang onderzoek gedaan naar hoe ze
een molecule konden ontwikkelen met een kleiner risico op het ontstaan van een
allergie* en met volledig behoud van kleurprestaties.
De oplossing is de nieuwe kleurmolecuul ME+, die nog steeds het molecuuldeeltje bevat
dat verantwoordelijk is voor kleurlevendigheid, duurzaamheid en dekking, maar dan een
aangepaste vorm heeft zodat deze niet zo makkelijk op de T-cellen past. En dus is er een
verminderd risico op het ontwikkelen van een allergie.

     
  

     
   

       
         

    
 

     

Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage,
tel. 070-3838313
Zondag en maandag gesloten

‘Knap geknipts’
tot in de puntje

Botdichtheidmetingen
Vegro organiseert in
samenwerking met
overgangspraktijk Meer
en Bos botdichtheidmetingen voor vrouwen
van 45 jaar en ouder.
Vrouwen hebben in en na
de overgang een verhoogd
risico op botontkalking
doordat hun oestrogeenspiegel daalt. Hierdoor ontstaat een lagere botdichtheid (broosheid) en dat verhoogt het risico op botbreuken. Eén op de drie vrouwen
krijgt na de overgang te
maken met botontkalking of
osteoporose.

Botontkalking:
de gevolgen

De Burgemeester Verzamelt

De Collectie Leidschendam-Voorburg
De gemeente Leidschendam-Voorburg beschikt over
een opmerkelijk rijke kunstcollectie. De collectie is door
jarenlang verzamelen tot stand gekomen. Niet alleen
kunstminnende burgemeesters kochten in het verleden
kunst aan voor de gemeente, ook het kwalitatief hoogstaande aanbod van bekende plaatselijke kunstenaars
en de befaamde BKR-regeling zorgden voor een al maar
groeiende kunstcollectie. In de tentoonstelling De Burgemeester Verzamelt presenteert Museum Swaensteyn
tot en met zondag 1 maart 2015 de topstukken uit de gemeentelijke kunstcollectie en toont die naast bijzondere
stukken uit de eigen Swaensteyncollectie.

lijk van ons allemaal is, tijdelijk
terug aan de inwoners van
Leidschendam-Voorburg. Maar
ook een veel breder publiek kan
nu van deze indrukwekkende
kunstcollectie bestaande uit
schilderijen, prenten, beeldende
kunst en objecten, genieten.
Van Haagse school tot hedendaagse kunst, van werken van
Aart van den IJssel die deel uitmaakte van De Nieuwe Ploeg tot
stadsgezichten van Paulus Constantijn La Fargue.

Kunst van iedereen

De gemeentelijke kunstcollectie
is divers: kleurrijk, spannend,
herkenbaar, klassiek maar ook
eigenzinnig en intrigerend.
Museum Swaensteyn laat in de
tentoonstelling de burgemeester van Leidschendam-Voor-

Weinig mensen weten wat zich
precies in de gemeentelijke
kunstcollectie bevindt. De kunst
hangt normaal gesproken bij
ambtenaren boven het bureau,
staat in de hal van het gemeen-

tehuis of bevindt zich in de
kamer van de griffier. En dat is
misschien wel jammer, want er
zit veel moois bij.
Museum Swaensteyn geeft de
gemeentelijke kunst, die eigen-

burg en oud-burgemeesters aan
het woord over hun favoriete
kunstwerk.

Over Museum Swaensteyn
Museum Swaensteyn is hét huis
voor de geschiedenis, kunst en
cultuur van Voorburg en
Leidschendam. Het museum is
gevestigd in het Notarishuis,
een van de oudste gebouwen in
het historische centrum van
Voorburg. Het museum presenteert ten minste vier tijdelijke
tentoonstellingen per jaar. Daarnaast is er in Museum Swaensteyn aandacht voor de Romeinen en Forum Hadriani en het
bijzondere leven van Oranje
Prinses Marianne.
Zie voor meer informatie
www.swaensteyn.nl

Kort nieuws
Diamanttheater

Gratis rollatorcheck

KINDERVOORSTELLING
zondag 7 dec 14.30 uur
Lejo - Hands Up! (4+)
Lejo is dat vingerpoppetje met
die oogjes, bekend geworden
door optredens in theaters, op
internationale festivals en
natuurlijk Sesamstraat!

Bij Woonzorgcentrum Landscheiding kunt u uw rollator
gratis laten controleren. Er worden tegelijk ook kleine reparaties gedaan. Deze rollatorcheck
is niet alleen voor de bewoners
van de Landscheiding maar

TONEEL
zaterdag 13 dec 20.15 uur
Tg Vreemde Vis En het Regent
‘Het eerste wat ik zag toen ik
hier aankwam was mijn adem.
Het vormde kleine wolkjes in
de lucht. Dat is vreemd, want
adem hoort onzichtbaar te
zijn.’ Hoe zou ons land eruit
zien als je niet anders mocht
zijn? Als je Nederlander zou
kunnen worden als je maar

hard genoeg oefent? De tragikomische voorstelling En het
regent laat Nederland zien
door de ogen van immigranten. Onder het merkwaardige
regime van een ambtenaar
achter een loket, proberen zij
het felbegeerde papiertje te
bemachtigen.
En het regent is komisch maar
stelt tegelijkertijd pijnlijke,
actuele vragen.

www.diamanttheater.nl

ook eigenaren van een rollator uit de wijk zijn van harte
welkom. Maandag 8 december
2014 van 10.00 tot 12.00 uur:
Cardia Landscheiding, Isabellaland 150, Den Haag
www.cardia.nl

Looptrainingen
City Pier Cityloop
Atletiekvereniging Clingendael Run&Walk start een reeks
trainingen voor de 5, 10 en 21
km van de CPC-Loop 2015. De
cursus kost €25 en start op
zaterdag 29 november om 9.00
uur vanaf de kleedkamers van
de HRC aan de Theo Mann

Bouwmeesterlaan 800. De trainingen zijn op woensdag van
18.15 tot 19.30 uur en op zaterdag van 9.15 tot 10.30 uur.
Aanmelden via info@
clingendaelrunandwalk.nl.
www.clingendaelrunandwalk.nl

Botontkalking wordt wel
een sluipende ziekte
genoemd. Soms komen
rugklachten voor als gevolg
van osteoporose, maar
meestal verloopt het proces
ongemerkt en wordt het pas
opgemerkt als er een breuk
ontstaat. In Nederland hebben 800.000 mensen osteoporose. Botbreuken die
zijn ontstaan door osteoporose –en de daaruit
voortvloeiende invaliditeit–
kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de
gezondheid.

Wat houdt dit
onderzoek in?
Vrouwen van 45 jaar en
ouder krijgen de gelegenheid om een preventief botdichtheidonderzoek te laten
verrichten. Dit onderzoek
duurt ongeveer 20 minuten.
Eerst worden aan de hand
van een vragenlijst de persoonlijke risicofactoren
voor botontkalking in kaart
gebracht. Dan volgt een
meting met de Achilles
Ultrasone hielbotmeter.
Deze meting is veilig en
pijnloos. Tenslotte wordt
aan de hand van deze
bevindingen een persoonlijk advies gegeven over de
maatregelen die getroffen
kunnen worden om de botdichtheid goed te houden of
te verbeteren. Indien nodig
wordt geadviseerd om de
huisarts te consulteren.

Wanneer en waar?
Op dinsdag 9 en vrijdag 12
december worden de botdichtheidmetingen gedaan
tussen 09.00 en 17.30 uur.
Locatie: Thuiszorgwinkel
Den Haag, Betje Wolffstraat
140, 2533 HT Den Haag
De kosten voor het consult
bedragen € 39,50 en worden
door vrijwel alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende pakketten. Voor
nadere informatie over het
onderzoek of voor het
maken van een afspraak
kunt u bellen naar 070 368
19 20 of 06 281 33 272.

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
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Een goed tapijt
geeft sfeer!!

Zonder adverteren
geen omzet.

PARKETVLOEREN,
PLAVUISVLOEREN,
MARMERVLOEREN
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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.

VOORHEEN MARIAHOEVE MAGA ZINE

Dé pluspunten

Brengt u eens een bezoek aan onze zaak.
U vindt er een keur aan fraaie handgeknoopte Perzische en
moderne tapijten met redelijke prijzen.

MAANDELIJKS HUIS-AAN-HUIS +
VERSPREIDINGSGEBIED MET KOOPKRACHT

U ziet dat een bezoek aan Derag een reisje waard is.
Onder het genot van een kopje koffie willen wij u graag
deskundig adviseren.

Hadewych
Dexter

SCHERPE ADVERTENTIETARIEVEN
GRATIS OPMAAK + ADVIES

PERFECT FULLCOLOUR GEDRUKT +
VERBETERD WIT KRANTENPAPIER

Kunst en cultuur komen tot leve
tijdens de 48 uur van Den Haa n
g

Waan je even staatshoofd, test
hoe democratisch je bent
en wat voor dictator je zou zijn,
neem de Museumnachtbus naar tal van open instellingen
en bezoek gratis festivals om te ontdekken wat Den
Haag allemaal te bieden
heeft. Luister naar Di-rect, Tangarine
en Do in het centrum van de stad waar op vrijdag
5, zaterdag 6 en zondag
7 september fantasie, kunst en
cultuur tot leven komen.
In genoemd weekend staat de
Hofstad bol van de festiviteiten.
Musea blijven tot diep in de
nacht open, theaters zijn gratis
te
bezoeken, ambassades nodigen
artiesten uit eigen land uit, winkelstraten worden omgetoverd
tot catwalks, studenten knallen
hun studiejaar in, de grachten
vormen het toneel voor dans- en
gekke optredens en de haven van
Scheveningen is een culinair
walhalla. Overal gebeurt wel wat
tijdens de 48 uur van Den Haag,
waarin bezoekers het culturele

Even staatshoofd
in de Hofstad
aanbod van de stad kunnen ontdekken. Meest in het oog springende evenementen: de Museumnacht en het UITfestival.
Achtendertig culturele instellingen openen tijdens de Museumnacht Den Haag op zaterdag 6
september hun deuren voor een
avondje cultureel entertainment.
Het evenement begint in de
Koninklijke Schouwburg met een

komisch optreden van de Dutch
Don’t Dance Division en de
Matroesjka’s, daarna is er verspreid over de stad nog veel meer
cultureel entertainment te vinden. Te bereiken met een van de
speciale museumnacht bussen
die bezoekers de hele avond gratis naar alle deelnemende instellingen rijden.
Die bezoekers kunnen bij ProDemos, het huis voor democratie
en
rechtstaat aan de Hofweg, ook
even ervaren hoe het is om
staatshoofd te zijn. Zo kan iedereen er een cursus Koninklijke etiquette volgen, een lesje in hofdansen krijgen en een fotosessie
als Koninklijke hoogheid meemaken. Verder kun je er testen
hoe democratisch je bent in het
DemocratieLAB en wat voor dictator je zou zijn met de speciale
Dictator StickerStemWijzer. Ook

Hans Vermeulen
& The Rest
NK Beachtennis

Diamanttheater
opent seizoen
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The Haque
Roadrunners
Taekwondo

Postbus 56, 2200 AB Noordwijk • M 06

9
5
9
9

506 974 55 • E info@panhuys.nl

en
Korting
tot 60%

Waan jezelf een staatshoofd
organiseert ProDemos een spannende vossenjacht op historische politici en royals op het Binnenhof.
De Museumnacht heeft dit jaar
als thema ‘Royaal’ en duurt van
20.00 tot 01.00 uur. Het geheel

Verder in dit nummer:

UW ADVERTENTIE VALT ALTIJD OP!
MET VASTE ADVERTENTIEBLOKKEN

Winter- g!
in
opruim

wordt besloten met een afterparty. Het kost wat (12,50 in de voorverkoop, 15 euro op de dag zelf),
maar daar krijg je ook wat voor.

Lees verder op pagina 3

Open Atelierroute Haagse Hout

Verlengd wegens het succes van
de vorige twee edities: de Open
Atelierroute door stadsdeel Haagse
Hout. Op zondag 28 september
organiseert KunstPost deze derde
uitgave, waarbij allerlei kunstvormen te bekijken zijn in de
woningen en ateliers van kunstenaars. De route voert door de wijken
Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot.
Er zijn dit jaar 80 deelnemende
kunstenaars, die hun deuren op
28 september tussen 12.00 en
17.00 uur openen. De toegang
is
overal gratis en deelnemers aan
de route krijgen een routeboekje.

Lees verder op pagina 3

Vakkundige reiniging & reparatie.
Bel voor meer info!

www.haaglandenpost.nl
Gratis advertentie-opmaak
(in overleg)

Meer weten? Bel of mail:

Postbus 56, 2200 AB Noordwijk
T (071) 36 104 62
M 06 506 974 55
E info@panhuys.nl

PERZISCHE TAPIJTEN

Hans Kok: 06 506 974 55
info@haaglandenpost.nl

sinds 1967 in Rotterdam
Freericksplaats 9 • Rotterdam-Hillegersberg
(winkelcentrum bij de Bergse Dorpsstraat)

Tel. (010) 4187700 •

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

Bed and Breakfast Joy

• Nieuws
• Aanbiedingen
• Bedrijven in de regio

Uw adres voor overnachten in Noordwijk aan Zee

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 15 december 2014.

filosofischepraktijk
filosofischepraktijk

VOL-LEDIG
VOL-LEDIG

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

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

GRATIS
QUOOKER
bij aankoop van
THE RIVERDALE KITCHEN

keuken t.w.v. € 6900,-*

GREEPLOOS | LANDELIJK | MODERN | DESIGN | HANDGEMAAKT

Nu 7.990,-*

Nu 4.998,-*
Incl. alle apparatuur

Zoetermeer | Wattstraat 12-14 Zoetermeer | Tel 079 - 33 00 900
Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl
** Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen
op volledige keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

