
V O O R H E E N M A R I A H O E V E M AG A Z I N EW W W.H A AG L A N D E N P O S T.N L  26e J A A R G A N G  N R. 12 -  15 D E C E M B E R 2014

Fijne dagen  
en een  

fantastisch 2015 



EtenIN DE REGIO

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

Uw unieke locati e voor:
Lunch • Diner • Recepti e • Borrel
Vergadering • Meeti ng • Catering

Bruiloft : Offi  ciële Trouwlocati e

Dagvers, van boer tot bord

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

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

 Restaurant 1e en 2e 
Kerstdag open

Aan de gezellige bewoners 
van Voorburg en omstreken,

Op 24 december is het weer 
lichtjesavond

Komt u ook naar de Herenstraat 
om de kerstsfeer te proeven? 
Reserveer alvast een tafeltje!

U kunt reserveren voor:
17.00 - 19.30 uur of vanaf 20.00 uur.

Hierna sluiten wij de deuren 
tot en met 2 januari 2015.

Voor de ‘heropening’ op 
3 januari 2015 nodigen wij u 

uit een kijkje te nemen 
in ons vernieuwde restaurant.

Kijk ook eens op onze site
www.lofderzotheid.nl/voorburg

en like ons op

Herenstraat 16  Voorburg, Tel: 070 3877799

Telefoon 070 - 3833386 • Tel/fax 070 - 3850985

KERSTMENU 2014
FOR KAI KUEN

Kalkoenrolletjes in een zachte deeg
met Japanse salade saus

***
HOI SIN DAN FA THON

Licht gebonden zeevruchten soep 
metvisfi let, krabsticks en coquilles

***
TSUI TJA NGAU

Krokant gesneden ossenhaas 
met een lichtpikante dressing

***
SPOOM

***
YONG DAI HA

Gevulde grote Chinese garnalen met vlees in 
zwartepepersaus of zwartebonensaus naar keuze

***
KERSTDESSERT

***
KOFFIE met LIKEUR

Per persoon € 37,50

Het Kleine Loo 352, 2592 CK  Den Haag

We zijn de beide kerstdagen open, 
zowel in het restaurant als voor het afhalen.

Reserveren gewenst !!

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
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 kabeljauwfi let 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
Luchtige mousse van karamel met suikerpinda’s en slagroom.

Hollands suikerbrood   € 7,50
Geroosterd suikerbrood met huisgemaakt vanille-ijs 

en warme kersen.

Bavarois van advocaat   € 7.-
Luchtige pudding van advocaat met boerenjongens en slagroom.

A LA CARTE

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

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

Kerstmenu op 24, 25 (vol) en 26 december. 
RESERVEER TIJDIG!

29 december t/m 1 januari gesloten!

Januari: maandag t/m donderdag

ITALIAANSE DAGEN
Antipasti vooraf, verse Pasta met Parmezaanse kaas

17,50 p.p. incl. glas Sangiovese



KOM LANGS! 
Vanaf 3 januari 2015 gaan wij verder in een nieuw jasje. Daarvoor zijn wij vanaf 
25 december t/m 2 januari gesloten. Om u weer van dienst te kunnen zijn in de 

vernieuwde versie, adviseren wij u nu alvast te reserveren. 
Wij bieden u dan een glas Prosecco aan. Bij uw 2e reservering binnen een maand 

krijgt u zelfs 15% korting* op de rekening!

*(deze aanbieding geldt voor max. 6 personen, in de maanden januari of februari 2015 en op vertoon van uw eerste rekening)

V O O R B U R G

Meer weten? Bel of mail: 
Hans Kok: 06 506 974 55
info@haaglandenpost.nl

Dé plus punten 

MAANDELIJKS HUIS-AAN-HUIS +                      
VERSPREIDINGSGEBIED MET KOOPKRACHT

PERFECT FULLCOLOUR GEDRUKT +           
VERBETERD WIT KRANTENPAPIER

SCHERPE ADVERTENTIETARIEVEN
GRATIS OPMAAK + ADVIES

UW ADVERTENTIE VALT ALTIJD OP!      
MET VASTE ADVERTENTIEBLOKKEN

V O O R H E E N M A R I A H O E V E  M AG A Z I N E

Postbus 56, 2200 AB Noordwijk • M 06 506 974 55 • E info@panhuys.nl
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Diamanttheater
opent seizoen 5

Hans Vermeulen 
& The Rest 9
NK Beachtennis 5
The Haque 
Roadrunners 9
Taekwondo 9

Kunst en cultuur komen tot leventijdens de 48 uur van Den Haag
Waan je even staatshoofd, test hoe democratisch je bent en wat voor dictator je zou zijn, neem de Museumnacht-bus naar tal van open instellingen en bezoek gratis fes-tivals om te ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden heeft. Luister naar Di-rect, Tangarine en Do in het cen-trum 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, win-
kelstraten 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 

aanbod van de stad kunnen ont-
dekken. Meest in het oog sprin-
gende evenementen: de Muse-
umnacht en het UITfestival.

Achtendertig culturele instellin-
gen openen tijdens de Museum-
nacht 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 ver-
spreid over de stad nog veel meer 
cultureel entertainment te vin-
den. Te bereiken met een van de 
speciale museumnacht bussen 
die bezoekers de hele avond gra-
tis naar alle deelnemende instel-
lingen rijden.
Die bezoekers kunnen bij ProDe-
mos, het huis voor democratie en 
rechtstaat aan de Hofweg, ook 
even ervaren hoe het is om 
staatshoofd te zijn. Zo kan ieder-
een er een cursus Koninklijke eti-
quette volgen, een lesje in hof-
dansen krijgen en een fotosessie 
als Koninklijke hoogheid mee-
maken. Verder kun je er testen 
hoe democratisch je bent in het 
DemocratieLAB en wat voor dic-
tator je zou zijn met de speciale 
Dictator StickerStemWijzer. Ook 

organiseert ProDemos een span-
nende vossenjacht op histori-
sche politici en royals op het Bin-
nenhof.
De Museumnacht heeft dit jaar 
als thema ‘Royaal’ en duurt van 
20.00 tot 01.00 uur. Het geheel 

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

Lees verder op pagina 3

Hadewych
Dexter

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 kunst-vormen te bekijken zijn in de woningen en ateliers van kunste-naars. De route voert door de wijken Benoordenhout, Bezuiden-hout, 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. 

Verder in dit nummer:

Lees verder op pagina 3

Even staatshoofd 
in de Hofstad

Waan jezelf een staatshoofd

Haaglanden Post
Zonder adverteren 

geen omzet.

Postbus 56, 2200 AB Noordwijk
T  (071) 36 104 62
M  06 506 974 55
E  info@panhuys.nl
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VOORHEEN  M A R I A H O E V E M AG A Z I N E E E N U I T G AV E V A N PA N H U Y S S P E C I A L S

www.haaglandenpost.nl

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.

Colofon

Uitgevers en adverteerders zijn niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten.  
Alle aanbiedingen geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 

Volgende krant verschijnt eind januari 2015. Zie ww.haaglandenpost.nl

www.haaglandenpost.nl

• Nieuws

• Aanbiedingen

• Bedrijven in de regio

filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

In het groene, zeer centraal 
gelegen Haagse Mariahoeve 
ontwikkelt Schouten ‘De 14 
van Isabellaland’. Een pro-
ject bestaande uit 4 apparte-
menten naast elkaar met 
tuin – de zogenoemde Tuin-
appartementen -  , met daar-
boven 10 royale eengezins-
woningen met een ruim 
terras genaamd ‘Terraswo-
ningen’. 

De 4 Tuinappartementen hebben 
een gebruiksoppervlak van ca. 
98m2. Een praktische, gelijkvloerse 
indeling voorzien van een woonka-
mer met open keuken, twee (slaap)
kamers en een berging aan de ach-
terzijde met een tweede entree. 
Alle appartementen hebben een 
tuin gelegen op het zuidoosten. 
Verkoopprijs vanaf 162.850,-  euro 
v.o.n. inclusief afkoop erfpacht. 
De 10 Terraswoningen zijn ca. 
121m2 groot en hebben de entree 
en de berging op de begane grond. 
De woonkamer en keuken zijn 
gelegen op de eerste verdieping en 
grenzen aan een riant terras van 
maar liefst 24m2. Daarnaast telt 
deze speels ingedeelde woning nog 
vier (slaap)kamers, een badkamer 
en een extra ruimte met een opstel-
plaats voor een wasmachine en/of 
droger.

U kunt al eigenaar zijn van een van 
de Terraswoningen vanaf 198.850,-  
euro v.o.n. inclusief afkoop erf-
pacht. 
Bij de woningen in ‘De 14 van Isa-
bellaland’ liggen tal van voorzie-

De 14 van Isabellaland binnenkort in de verkoop

ningen binnen handbereik: Win-
kelcentrum Mariahoeve ligt op 
loopafstand, in 15 minuten fietsen 
bent u in de bruisende binnenstad 
van Den Haag en in 10 minuten 
fietsen in Winkelcentrum Leidsen-

hage in Leidschendam. Openbaar 
vervoer en Het Haagse Bos liggen 
op een steenworp afstand van Isa-
bellaland en als u lekker wilt uit-
waaien, 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 websi-
te www.isabellaland.nl of bel Frisia 
Makelaars: 070 3420101.

Burendag
Op Burendag op 21 september bruist het overal in het land 
van de activiteiten. Veel mensen doen iets goeds voor elkaar 
en voor de buurt. Dit varieert van een buurtschoonmaak of 
een gezellige sportdag tot het opknappen van de buurtspeel-
tuin. Het Oranjefonds organiseert samen met Douwe Egberts 
Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden 
als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun 
buurt. Wilt u op 21 september ook wat organiseren voor uw 
buurt? Kijk dan voor inspirerende voorbeelden even op www.
burendag.nl.

Dierenvreugd
De winkels ( 18 filialen) van de speciaalzaak in dierenvoeding 
en benodigdheden voor hond, kat, knaagdier, vis en vogel zijn 
bijna twee weken gesloten geweest wegens overname door 
een nieuwe eigenaar. Bij het ter perse gaan van deze krant 
konden we het nog niet met zekerheid zeggen, maar als u nu 
WC Mariahoeve bezoekt zal de winkel van Dierenvreugd 
hoogstwaarschijnlijk al weer open zijn.  Moeten nog wel even 
vermelden dat de dieren in de winkels gedurende die periode 
elke dag verzorgd zijn. Vanzelfsprekend natuurlijk voor Die-
renvreugd!

Waarom een 
autokluisje?
Het landelijke programma aanpak autokraak, een 
publiek-private samenwerking, streeft naar: 

Geef dieven geen kans!

- Parkeer uw auto in het licht en in het zicht van omliggende 
bebouwing of op een plaats waar veel mensen komen.
- Niets erin, niets eruit! Laat geen waardevolle spullen achter in 
uw auto. Denk ook aan houders, snoeren en opladers.
- Toch spullen achterlaten? Gebruik dan een VbV - SCM goedge-
keurd autokluisje.
- Controleer met de hand of uw auto goed afgesloten is.

Het aantal auto-inbraken in Nederland is de laatste jaren 
fors gestegen, geeft burgers veel ergernis, overlast, onvei-
ligheidsgevoelens en schade en veroorzaakt de samenle-
ving een jaarlijkse schadelast van ruim 438 miljoen euro. 
Publieke en private organisaties werken samen bij de aan-
pak en bestrijding van auto-inbraak.  

Politie en verzekeraars (VbV) nemen hierin het voortouw, 
maar ook het ministerie van Veiligheid en Justitie, het 
OM,  de Stichting AVc, het CCV en de ANWB zijn hierbij 
nauw betrokken.  In dit brede offensief is er nu een nieuw 
wapenfeit te melden: het eerste goedgekeurde VbV - SCM 
autokluisje is op de markt. 

Waarom een autokluisje?
Natuurlijk is de slagzin tegen autokraak ’niets erin, niets 
eruit’ ijzersterk en blijft dat het uitgangspunt, maar soms 
is de zakelijke rijder of de particuliere automobilist 
genoodzaakt om  waardevolle spullen achter te laten in de 
auto. Deze moeten goed opgeborgen kunnen worden. Het 
goedgekeurde autokluisje zal hierin moeten voorzien. 
Ook het ’nieuwe werken’ op kantoor, thuis of flexibel 
waar dan ook, maakt het noodzakelijk om waardevolle 
voorwerpen en informatiedragers veilig te kunnen opber-
gen in de auto. Het is bekend dat het boevengilde over 
apparatuur beschikt die informatiedragers detecteren in 
de auto. 

Gecertificeerd autokluisje op de markt
Daarom ontwikkelden de publiek-private partners samen 
met de auto- en beveiligingsbranche, het Keurmerk voor 
Voertuigbeveiliging. Het resultaat hiervan is dat er een 
door TNO getest en goedgekeurd VbV - SCM autokluisje en 
bevestiging op de markt is gebracht. Hier kan de automo-
bilist een laptop, A4-map of andere waardevolle spullen in 
opbergen.  

Voor bevestiging is gekozen voor een universeel concept, 
waarbij het kluisje in elke auto te plaatsen is en bij wisse-
ling van voertuigen eenvoudig kan worden overgebouwd.
Voor het gemak is deze uitgevoerd met een gemotoriseerd 
slot: kluisdeur opent automatisch na invoer juiste code. 
Ook is er gezorgd voor een verlicht codedisplay en auto-
matische interieurverlichting.
Het kluisje is voorzien van een bekleding aan de binnen-
zijde ter bescherming van uw kostbaarheden en het voor-
komen van ongewenste bijgeluiden.

De firma Nauta Security Storage BV ontving op 13 juni jl. 
het certificaat voor het eerste in Nederland goedgekeurde 
autokluisje. 

Kijk voor meer informatie  op: www.stichtingvbv.nl en 
www.scm.nl.

Fitness
Cardio Fitness

MedisChe Fitness
revalidatietraining

spinning
pilates training

BBB
Body shape
Body puMp

KiCK Fun
total Body worKout

Burn worKout
hatha yoga
power yoga

ZuMBa Fitness
4 squashBanen
Jeugd Fitness

X-Co training
Fysiotherapie
Finse sauna

ZonneCentruM
gladiator worKout

Capoeira

sChoonheidsspeCialist
Marina walZBerg: 

06 51434778
www.rooM4Beauty.nl

7 dagen 
per week 
geopend! 

maandag t/m 
vrijdag van 

7.00-22.00 uur
zaterdag en 
zondag van 

8.15-16.00 uur

jaarkaart Fitness 55+
200 euro

alle activiteiten
in één maandabonnement 45 euro

Burn Workout
maandag: 9.15-10.15 uur

donderdag 18.00-19.00 uur

Capoeira Kids
woensdag 16.00-17.00 uur
zondag 13.15-14.15 uur

Theresiastr. 145 • 2593 AG  Den Haag Tel.: (070) 382 02 03  www.jackslagman.nl
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JACK SLAGMAN

Onbeperkt trainen!
Alle activiteiten voor één prijs

Abonnement ZONDER opzegtermijn 
en inschrijfgeld

Vrede’s marathon 
De Vrede’s marathon en ultraloop wordt op zon-
dag 22 september 2013 georganiseerd in Den 
Haag. Het is dan al weer 15 jaar geleden dat er in 
Den Haag een stadsmarathon werd georgani-
seerd, om precies te zijn op 30 augustus 1998. 
Deze eenmalige Konmarathon werd gehouden ter 
ere van het 750-jarige bestaan van Den Haag. Er 
stonden in 1998 1687 lopers aan de start van wie 
er 1221 de finish haalden binnen de limiet van 5 
uur. Er liepen toen 51 lopers onder de 3 uur, waar-
van 17 onder de 2.30 en 1 onder de 2.15. Op inter-
net kan ik geen uitslagenlijst vinden van deze 
marathon. 

Wel verschillende verslagen waardoor ik weet dat de 
start op de Dedemsvaartweg was en de finish bij de Uit-
hof en het met 25 graden behoorlijk warm was. De route 
was als volgt: Dedemsvaartweg, Leyweg, Zuiderpark, Hil-
debrandplein, Neherkade, Binckhorst, Maanweg, Voor-
burg, Landscheidingsweg, over Hubertusviaduct, Seg-
broeklaan, Kijkduinsestraat, Monsterseweg, Madestein, 
Lozerlaan, Uithof.
Vanaf 2011 wordt er in Den Haag wel weer een marathon 
georganiseerd, de Zwarte marathon. Maar de Zwarte 
marathon is een marathon van Den Haag over het strand 
naar Noordwijk en terug. Een aantal van de mensen die 
deze marathon organiseren hebben het plan opgevat om 

een echte stadsmarathon te organiseren in Den Haag. 
Elke grote stad heeft zijn marathon en dan kan Den 
Haag niet achterblijven natuurlijk... Wat bijzonder is, is 
dat er naast de marathon ook een ultraloop van 68 km 
lang in de planning staat. Daarnaast worden er een halve 
en eentiende marathon georganiseerd. De routes zijn te 
bekijken op de website http://www.denhaagmarathon.nl 
Veel meer informatie dan de routes staat nog niet op de 
website. De website zal worden bijgewerkt zodra er meer 
informatie beschikbaar is.

De datum voor de Vrede’s marathon en ultraloop is de 
zondag na Prinsjesdag, voor 2013 is dat zondag 22 sep-
tember. De marathon en ultraloop starten en finishen op 
het Spui in de buurt bij het Gemeentehuis van Den Haag. 
De route voert door de binnenstad van Den Haag, langs 
bezienswaardigheden, door parken en over het strand. 
De ultraloop kent een 3-tal extra lussen, met langere pas-
sages over het strand en door de duinen. Ik ben zelf van 
geboorte Hagenees en moet zeggen dat er leuke routes 
zijn uitgezet. De organisatie van de Vrede’s marathon en 
ultraloop bestaat uit Dick van der Klei, Machel Nuyten, 
Wim Kooij en Wim Borsboom. Hopelijk gaat het de orga-
nisatie lukken om met ondersteuning van de gemeen-
ten, de plaatselijke atletiekverenigingen en diverse spon-
soren deze Vrede’s marathon en ultraloop vorm te geven. 
Een stad als Den Haag verdient een marathon en de 
ultraloop is een mooie bonus.

Nederlanders willen niet afhanke-
lijk zijn van mobiele telefoon en 
kosten besparen
Jaarlijks gaan er nog zo´n 1 mil-
joen ´vaste´ telefoons over de toon-
bank in Nederland. Belangrijkste 
redenen zijn een besparing op bel-
kosten en het feit dat men niet 

afhankelijk wil zijn van de mobiele 
telefoon. Dit bleek uit onderzoek 
van Philips onder het Vrouwen 
Elektronica Panel. Prijs, geluids-
kwaliteit en design zijn de belang-
rijkste aspecten bij aanschaf van 
een nieuwe telefoon. Als antwoord 
hierop introduceert Philips de M8. 

De DECT telefoon is terug-van-
nooit-echt-weggeweest.
Hoewel smartphones niet meer 
weg te denken zijn uit ons leven 
blijkt dus dat hetzelfde nog geldt 
voor de vaste telefoon, ook wel 
DECT telefoon genoemd. Bij Philips 
staat het brengen van zinvolle novi-

teiten centraal, daarom investeert 
Philips gezien de hoge verkochte 
aantallen nog steeds in de vaste 
telefoon. Bij aanschaf van een nieu-
we telefoon voerden drie aspecten 
de boventoon. Men kiest een tele-
foon op geluidskwaliteit, de prijs 
en het design. De nieuwe Philips 

M8 voldoet aan deze eisen en is 
bovendien geheel draadloos. Phi-
lips wilde met de M8 een betaalba-
re design telefoon introduceren die 
past bij een stijlvol interieur. 
Kijk voor meer informatie en gese-
lecteerde verkooppunten op www.
philips.nl

Philips - Huistelefoon blijft populair in Nederlandse huishouden

Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000 
email: info@mariti emcentrumrijnzicht.nl

✔  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

Informeer naar de voordelige all-in prijzen.

Uw boot de winter 
door

Rijnzicht Watersport, 

DE watersport specialist in de regio



Ondanks deze drukke tijd 

bent u altijd welkom!

Bel gerust, dan maken wij 

een plaatsje voor u vrij!

Tel: (070) 3838313

Het Kleine Loo 384  •  2592 CK ’s-Gravenhage 
Tel. 070-3838313

Voor een advies op maat  kunt u terecht bij 
Kapsalon Fred Meershoek Haarmode.

‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

Ondanks deze drukke tijd 

Ons team wenst u hele 
gezellige feestdagen!

Openingstijden december: 
ma 22   extra open van 9.00-17.30 uur 
di 23   open van 9.00-17.30 uur 
wo 24   open van 9.00-16.30 uur 
do 25  1e kerstdag en vrij 26 2e kerstdag gesloten 
za 27   open van 9.00-16.30 uur 

BIJ AANKOOP VAN TWEE KÉRASTASE PRODUCTEN
EEN EXCLUSIEVE HALSKETTING

VAN 

CADEAU

Voor een advies op maat kunt u terecht bij Kapsalon Fred Meershoek Haarmode.

Het Kleine Loo 384  •  2592 CK ’s-Gravenhage 
Tel. 070-3838313

‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

Het Kleine Loo 198
Tel.: 3352776
Winkelcentrum Mariahoeve t.o. Albert Heijn

Bezoek onze gezellige en sfeervolle kerstwinkel.

KERST-
BIEDEMEIERS

in alle soorten en maten

Wereldberoemd

in Den Haag

✿ Boeketten

✿ Plantenbakken

✿ Rouwarrangementen

Elke dag verse aanvoer !

Bezorging wijk Mariahoeve gratis

Nu ook bezorging door heel Nederland

en daarbuiten in overleg. Vraag info !

Kerststerren *
 Cyclames *

 Azalea’s
en nog veel meer verse planten 

en bloemen in alle soorten en maten 

voor onze bekende lage prijzen

elke dag vers van de veiling!

KERST-
STUKKEN

Vers gemaakt
In div. kleuren, 

soorten en maten

Echt nergens 
goedkoper!

V O O R  E E N  G E Z E L L I G E  K E R S T S F E E R  I N  H U I S

Als vanouds
’n sfeervolle 

KERSTWINKEL

VARILUXSPECIALIST  -  OOGMETING AAN HUIS

exclusief bij bentley® opticiens

Heeft u last van de 
laagstaande zon?

Bentley Opticiens
heeft de oplossing!

De Bentley Streetwellglazen 
bieden een uitstekende oplossing 

voor dit probleem.

wij wensen u fi jne feestdagen 
& een goed zicht voor 2013!
van maandag 24 december t/m dinsdag 1 januari gesloten



Kerstcircus op Malieveld
 Het programma is spectaculairder dan ooit. 
Alles is uit de kast gehaald om van het 
zestiende verblijf van het Groot Kerstcircus op 
het Malieveld in Den Haag, van 20 december 
tot en met 4 januari, een onvergetelijke 
belevenis te maken voor het hele gezin. Zo is 
royaal geïnvesteerd in een splinternieuw 
tentencomplex dat de bezoekers optimaal 
comfort garandeert en het publiek vanaf alle 
plaatsen perfect zicht op de piste garandeert. 
Daarnaast behoren de artiesten die het Groot 

Kerstcircus Den Haag dit jaar presenteert stuk 
voor stuk tot de wereldtop. Een grote vliegende 
trapeze uit Moskou en een ‘Rad des doods’ uit 
Zwitserland zorgen voor sensatie en voor de 
humor zorgt Val de Fun, een clown die furore 
maakte op het Circusfestival van Monte Carlo.

Groot Kerstcircus Den Haag, Malieveld,  
20 december t/m 4 januari. 

www.kerstcircusdenhaag.nl

Wintermarkt bij De Bink
Wie na een bezoek aan de Royal Christmas Fair op een 
wat andere manier van de kerstsfeer wil proeven kan op 
zaterdag 20 en zondag 21 december terecht bij de Bink 36, 
waar op de tweede verdieping een indoor Wintermarché 
wordt gehouden. Deze markt vol originele en authentieke 
kerstcadeaus wordt bevolkt door kleine ondernemers, die 
in genoemd weekend in de spotlights worden gezet.

De week voor kerst zijn velen op 
zoek naar een origineel cadeau. 
In plaats van de bekende weg in 
te slaan bij de grote winkelke-
tens, kan de bezoeker bij de 
Wintermarché aan de kerst-
drukte ontsnappen en zich laten 
inspireren door de creativiteit 
op deze markt. Kunst, vintage, 

kleding, vinyl, sieraden, tassen, 
handmade, accessoires, interi-
eur design, fotografie, verzor-
gingsproducten en speelgoed 
zijn te vinden op de markt en 
achter elk product schuilt een 
verhaal, dat de verkopers met 
liefde zullen vertellen.
Naast de markt ligt een food 

court, waar een aantal jonge 
cateringbedrijven de hele dag 
door de lekkerste, zelfgemaakte 
gerechten opdienen. Dj’s zorgen 
voor de lekkerste vintage 
muziekjes en tussen 18:00-21:00 
uur op zaterdag speelt een live 
band stevige funk muziek.

Voor de kinderen zijn er work-
shops en activiteiten
Datum: 20 en 21 december. 
Zaterdag 12:00-18:00 markt en 
van 18:00-21:00 live muziek en 
lekker eten. Zondag: 11:00-17:00 
markt. Binckhorstlaan 36, 
2516BE Den Haag.  
Entree en parkeren zijn gratis. 

Lichtjes in de jachthaven, 
kersttaferelen op  
Grote Markt
December is de maand bij uit-
stek om acties en activiteiten te 
organiseren en ook in de regio 
Haaglanden zijn tal van evene-
menten gepland, Zo zijn zestig 
jachten en boten in de Scheve-
ningse haven van 18 december 
t/m eind januari feeëriek ver-
licht en zijn er oud-Hollandse 
kersttaferelen te bewonderen 
op de Grote Markt in Den 
Haag. Daar staan in de aanloop 

naar kerst een grote vuurtent, 
een oliebollenkraam, een glüh-
wein en warme chocostand en 
een schwenckgrill om de grote 
kerstboom. Op diverse dagen 
komen koren optreden.



GREEPLOOS  |   LANDELIJK  |   MODERN  |   DESIGN  |   HANDGEMAAKT

Zoetermeer  |  Coppeliaschouw 8 (Woonhart)  |  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.

Nu 2.395,-*

met gratis vaatwasser.
Nu 4.998,-*

Incl. alle apparatuur

Profiteer mee!
NU € 7.900,-*

 
Incl. composiet en 

alle apparatuur

Fijne feestdagen en veel keukenplezier in 2015!

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



Zwieren en glijden in Scheveningen 
Schaatsen, zwieren en glijden, 
dat kan op de 600 m2 grote 
schaatsbaan op het Kurhaus-
plein in Scheveningen, die elke 
dag open is tussen 10.00 - 22.00 
(m.u.v. feestdagen). De ver-
warmde terrassen van de res-
taurants rondom het plein zijn 

de perfecte plekken om even bij 
te komen en te genieten van 
winterse dranken en gerechten. 

Tot en met 12 januari 2015 kan 
er trouwens ook worden gegle-
den op een 30 meter lange ijs-
glijbaan vlak voor de Pier op de 

boulevard en op en rond deze 
twee ijsbanen worden diverse 
activiteiten en evenementen 
georganiseerd door Cool 
Event.

Zo worden in het weekend van 
20 en 21 december Koning Win-

ter Spelen gehouden op en rond 
de ijsbanen en op zondag 21 
december ontvangt de zingende 
Kerstman de Haagse Koning 
Winter om de winter officieel in 
de luiden. Aansluitend is de 
prijsuitreiking van alle spelen. 

Kerstavond wordt speciaal met 
een muzikale kerstmis bij kaars-
licht van o.a. Shirma Rouse en 
Boys Harmony and Soul.  Het 
Cool Event wordt op 18 januari 
2015 afgesloten.                

www.cooleventscheveningen.nl

Kerst op Hofwijck met veel oude kerstboomversieringen
In Hofwijck valt kerst op aparte wijze te beleven. Tot en 
met zaterdag 3 januari 2015 is in de beroemde buiten-
plaats (gebouwd in 1641) van Constantijn en Christiaan 
Huygens in Voorburg een expositie van oude en an-
tieke kerstboomversieringen te zien. Modellen uit twee 
belangrijke privécollecties zijn bijeengebracht in het 
museum, waar de hagen op het voorplein sfeervol ver-
licht zijn. In de Pronkzaal staat een kerstboom  en is veel 
kerstgroen aangebracht.

Hofwijck organiseert in de aan-
loop naar kerst verschillende 
activiteiten voor jong en oud. Zo 
geeft collectioneur Susan Witte 
op de woensdagmiddagen 17, 24 
en 31 december vanaf 14:00 uur  
familierondleidingen die ook 
gemaakt kunnen worden door 
deelnemers aan de wijnproeve-
rijen die in samenwerking met 
wijnwinkel Smaak van het Zui-
den op woensdag 17 december 
om 20.00 uur georganiseerd 
wordt.  Deelnemers horen hier-
bij hoe zij met kerst de perfecte 
wijn kunnen serveren bij hun 

diner. Reserveren via info@hof-
wijck.nl

Kerstvaart
In samenwerking met De Ooie-
vaart wordt op zaterdag 20 
december ook een Kerstvaart 
gevaren vanaf de historische 
haven in Den Haag (Bierkade) 
naar Hofwijck. Op de verwarm-
de trekschuit krijgen deelne-
mers een glaasje glühwein en in 
het museum worden ze ontvan-
gen met erwtensoep en is er een 
rondleiding. De tocht is ook te 
beginnen en te eindigen in Hof-

wijck. Meer informatie en reser-
veren via www.vlietvaart.nl

Kaarsjesavond
Op kerstavond is het traditioneel 
Kaarsjesavond bij Hofwijck. De 
tuin is vanaf 17:00 uur tot 21:00 

uur open voor bezoekers die bij 
aankoop van een entreekaartje 
voor het museum een glaasje 
glühwein of warme chocolade-
melk krijgen. Op tweede kerst-
dag zijn er de hele middag gratis 
rondleidingen en wordt er glüh-

wein en warme chocolademelk 
geschonken. Niet alleen bij Hof-
wijck, maar de hele Herenstraat 
in Voorburg doet mee aan 
Kaarsjesavond.

www.hofwijck.nl



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

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gezond 2015

v.a. € 165

v.a. € 90,-

Verwisselbare 
oorsieraden

v.a. € 320,-

€ 699,-

€ 740,-

€ 1320,-

Set 
van € 2759,- 
voor € 2495.-

€ 139,-

€ 119,-

v.a. € 59,-

v.a. € 89,95

€ 188,-

€ 215,-

€ 165,-

€ 375,-



Lekker fris het nieuwe jaar induiken? Of warm 
aangekleed de duizenden deelnemers aanmoedigen 
vanaf de kant? De Nieuwjaarsduik is een echte 
Hollandse traditie geworden. In Scheveningen gaan 
jaarlijks zo’n 10.000 Nederlanders de zee in om het 
nieuwe jaar goed te beginnen. En ook in de rest van het 
land wordt inmiddels volop gedoken: in totaal zijn er 
45.000 Nieuwjaarsduikers.

Iedereen die deelneemt aan de Unox Nieuwjaarsduik in 
Scheveningen ontvangt een Unox-muts, een 
herinneringsvaantje en het ‘Terugblik’: een speciale 

editie van de Unox erwtensoep in blik. Meeduiken kost 
slechts € 3,-, waarvan € 1,- naar het goede doel gaat. Dit 
jaar is dat de Stichting Jarige Job.

Traditiegetrouw begint de Unox Nieuwjaarsduik in 
Scheveningen om 12.00 uur. Vanaf 10.30 uur kun je je op 
het strand inschrijven, eerder is dit niet mogelijk. Wees 
er wel op tijd bij, er mogen maximaal 10.000 mensen 
meeduiken en je hebt tijd nodig om je om te kleden.

www.unox.nl/nl/event/nieuwjaarsduik

Nieuwjaarsduik, 
echte Hollandse traditie

Winter en kerstrondvaarten  
met Salonboot en Ooievaart
Tijdens de winterperiode organiseert Salonboot Rond-
vaart Den Haag & Delft traditiegetrouw diverse rond-
vaarten. Zo is het mogelijk aan boord van de overdekte 
en verwarmde salonboot te genieten van een sfeervolle 
Kerstrondvaart of de Lichtjesavond in Delft per schip 
vanuit Den Haag te bezoeken.

De speciale Kerstrondvaarten 
worden gemaakt in de periode 
van 20 t/m 23 december vanaf 
het Zieken in het centrum van 
Den Haag in de richting van de 
oude landhuizen aan het water 
rondom Voorburg. Gasten kun-
nen aan boord genieten van 
glühwein en warme chocolade-
melk, terwijl een gids verhalen 
vertelt uit het rijke historische 
verleden van Den Haag en 
Voorburg. 

www.salonbootdenhaag.nl.

Ook De Ooievaart maakt, tussen 
18 en 23 december Winteravond 
en Kerstvaarten door de Haagse 
grachten. Met na de warming up 
in het Havenkantoor aan de 
Bierkade: korte winterse verha-
len, mooie gedichten en leuke 

anekdotes, onder de bruggen op 
sfeervolle wijze muzikaal 
omlijst. Ernst, humor, en als het 
mee zit wat sneeuw en kou. Een 
tochtje op een (open) fluister-
boot door donker Den Haag. Na 

45 minuten varen: beslagen 
brillen poetsen en op het gemak 
nagenieten met een drankje en 
een kop gloeiend hete snert in 
Lunchroom Hooistraat. Wie 
daarna gratis mee terug wil 
varen naar de Bierkade komt 
daar circa 2 uur na vertrek weer 
aan. Ook voor niet kouwelijke 
passagiers wordt extra warme 
kleding aangeraden.

www.ooievaart.nl 

Royal Christmas Fair: 
eerste kerstmarkt  
van Den Haag
U kent ze wel; die gezellige kerstmark-
ten waarvoor men in het verleden vaak 
afreisde naar Duitsland of België. Ook 
tegenwoordig worden die trips nog 
gemaakt, maar anno 2014 hoeft niemand meer uren in 
de bus of de auto te zitten om op zo’n knusse kerstmarkt 
terecht te komen. In Nederland worden er al talloze ge-
organiseerd en nu is ook de eerste kerstmarkt in de eeu-
wenoude binnenstad van Den Haag in voorbereiding.

Feel d@ndy & tr@ndy is het 
motto van dit evenement dat 
van 17 tot en met 21 december 
gehouden wordt op de route 
langs de Haagse historische 
Hofvijver en tegenover Het Bin-
nenhof. Daar komt een verza-
meling kerststands te staan met 
alle ingrediënten die er bij zijn 
gaan horen: van glühwein, brat-
wurst, chocola en crêpes  tot 
alles wat glimt, ruikt of handge-
maakt is. De ideale plek om de 
kerstsfeer eens goed op te snui-
ven, terwijl je de markt afstruint 
naar leuke kerstcadeaus.
Een kerstmarkt dichtbij huis dus 

voor de inwoner van de regio 
Haaglanden, die op deze Royal 
Christmas Fair van alles kan 
vinden in rond de vijftig kerst-
standjes. Bijzonder is de speciale 
kerstverlichting die het geheel 
tot een echt lichtjesfeest maakt.

Royal Christmas Fair 1st edition 
Lange Vijverberg, 2513 AB Den 
Haag:  17 t/m 21 december 2014. 
00 - 21.00 uure. Parkeermoge-
lijkheden in de garages in de 
gehele omgeving van het cen-
trum van Den Haag. 

www.royalchristmasfair.nl



Ondanks deze drukke tijd 

bent u altijd welkom!

Bel gerust, dan maken wij 

een plaatsje voor u vrij!

Tel: (070) 3838313

Het Kleine Loo 384  •  2592 CK ’s-Gravenhage 
Tel. 070-3838313

Voor een advies op maat  kunt u terecht bij 
Kapsalon Fred Meershoek Haarmode.

‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

Ondanks deze drukke tijd 

Ons team wenst u hele 
gezellige feestdagen!

EXTRA OPEN:
MAANDAG

24 DECEMBER
9.00 - 16.30 UUR

Het Kleine Loo 402

Den Haag

Tel. 3839077

Lekkere gekruide 
rollades
* Runderrollade
* Varkensfi letrollade
* Kalfsrollade
* Lamsrollade
* Procureur rollade

Heerlijk
mals rundvlees

* Ossehaas biefstuk
* Entrecôte
* Rib-eye
* Rosbief
* Malse kogelbiefstuk

Fijn kalfsvlees
* Kalfs rib-eye
* Kalfs oester
* Kalfs fricandeau
* Kalfs schnitzel
* Ossebuco

Lamsvlees
* Lamsbout
* Lamsracks
* Lamszadel
* Lamshaasjes

Huis gemaakte
salades

* Huzarensalade
* Russisch ei
* Zalmsalade
* Vissalade

Wij verzorgen voor u over-
heerlijke gourmet, fondue 
en steengrill schotels

± 300 gram 5,50p.p.

Geef op tijd uw 
bestelling door !

ALLES 
VOOR DE 

FEESTDAGEN

Ook kant-&-klaar 
gebraden + saus!

TIROLER ROLLADE  lekker voor de feestda-
gen kant-en-klaar, zo in de oven, ook gegaard 
te bestellen

KERST-TOPPER!

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

Ga naar Toko Anugerah!
Keuze uit meer dan 25
gerechten en 20 snacks

Catering bij 
u thuis of op de zaak

en van klein tot groot

Lekker Indisch eten 
met Kerst!

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

Lekker Indisch 
u thuis of op de zaak

en van klein tot groot

Let op onze
speciale ’kerst’ 

dagschotel

Wij wensen u 
prettige feestdagen 

en een 
voorspoedig 2013

Winkelcentrum Mariahoeve
Den Haag

www.lunchroombigben.nl

PETIT
RESTAURANT - 
LUNCHROOM

‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

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

Zondag en maandag gesloten

optometrisch centrum Den Haag en Voorschoten
opticiens en optometristen

Voorschoten
Schoolstraat 110
Tel.: (071) 561 21 20

Den Haag
Het Kleine Loo 312
Tel. (070) 383 55 35

Ook professionele oogmeting aan huis.

www.bentleyopticiens.nl

Voor een professionele oogmeting 
door vakbekwame opticiens en

contactlensspecialisten

Slecht ter been?
Oogmeting & 

bril uitzoeken 
bij u thuis 

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

Wij regelen de 
zorgverzekering 

voor uw bril

Bentley Opticiens

Bentley Opticiens Bentley Opticiens

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

www.bedandbreakfastjoy.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 U� ordstraat 80
2202 NJ Noordwijk aan Zee
Netherlands
Tel:   +31(0)71-3623999
Fax:  +31(0)71-3625188
email:  joy.bandb@outlook.com



Duotentoonstelling 
bij Kapperskunst
Zoals Léon van der Zijden zijn 
beroep met zijn passie combi-
neert in zijn kapsalon/galerie 
Kapperskunst, zo combineren 
twee kunstenaars hun werken 
daar in een duotentoonstelling. 
Beeldhouwster Agada Ooster-
baan en fotografe Dorine Klein-
loog exposeren samen tot en 
met 1 maart 2015 in de Mezen-
laan in Den Haag waar de zaak 
van de haarstylist gevestigd is. 
Agada Oosterbaan creëert uit 
harde materialen vormen die 
bijna doorzichtig zijn en soms 
eerder op glas lijken dan op 
steen. Dorine Kleinloog spiegelt 

in haar foto’s de werkelijkheid 
op originele wijze. Naast haar 
zogenaamde ‘Haagse Spiegels’, 
Haagse gebouwen die weer-
spiegelen in plassen, grachten 
en vijvers, spiegelt zij ook vaak 
de foto zelf. Door deze spiege-
lingen te combineren ontstaan 
nieuwe beelden en patronen.

Galerie Kapperskunst Mezen-
laan 48 2566 ZJ Den Haag. Ope-
ningstijden dinsdag t/m zater-
dag van 9.00 tot 17.00 uur. 

www.haagsespiegels.nl 

Sieradenbeurs 
En verscheidenheid aan sieraden, kralen en materialen-
zullen worden tentoongesteld. Er zijn bijvoorbeeld hand-
gemaakte kettingen, armbanden en oorbellen, sieraden 
uit andere culturen en een grote diversiteit aan kralen. 
Daarnaast heeft iedere deelnemer speciaal voor de beurs 
een aantal aanbiedingen. Maar ook als iemand zelf een 
uniek sieraad wil maken, zit diegene op deze beurs goed. 
Je kunt hier namelijk allerlei soorten kralen en materia-
len vinden en zelfs kosteloos een workshop volgen (wel 
dienen materiaalkosten betaald te worden). 

In de sieradenbranche worden 
veel meer sieraden gemaakt dan 
in de winkels verkrijgbaar zijn. 
Veel mensen maken thuis 
namelijk de mooiste sieraden. 
Deze worden vaak wel per web-
site te koop aangeboden, maar 
het grote publiek krijgt ze niet 
onder ogen. Daar komt bij dat 
tegenwoordig steeds meer men-
sen zelf sieraden maken. Deze 
hobby is momenteel ontzettend 
populair en wordt beoefend 
door jong en oud. Iedereen vindt 
het leuk om een mooie ketting 
of een opvallende armband bij 
haar (of zijn) outfit te dragen die 
uniek is. Genoeg redenen, vond 
de organisatie, om op één loca-
tie meerdere aanbieders van sie-
raden en kralen te verenigen. Zo 
zullen er bedrijven zijn die kra-
len verkopen en standhouders 
die sieraden aanbieden van 
diverse materialen als glaskra-
len, zoetwaterparels, Italiaans 

glaswerk, edelstenen, hout, 
metaal en Swarovski kristal. 
 
Bezoekers
Iedereen is welkom op de beurs. 
Een moeder die gezellig met 
haar dochter een dagje uit wil, 
iemand die op zoek is naar een 
mooi sieraad bij een feestoutfit 
of iemand die meer te weten wil 
komen over het maken van ket-
tingen. De organisatie heeft 
namelijk getracht om een zo 
breed mogelijk aanbod neer te 
zetten zodat iedereen kan vin-
den waar die naar op zoek is.

www.sieradenbeurs.nl
  

Paraview Spirituele beurs
In dezelfde locatie vindt tegelij-
kertijd op beide dagen de Para-
view Spirituele beurs plaats. 

www.paraview.nl

Goed hang- en sluitwerk  
essentieel bij voorkomen inbraak
Binnen 30 seconden is het gepiept. Een inbraak door 
middel van cilindertrekken. Inbrekers maken steeds 
vaker gebruik van deze methode. Hans Schelvis van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) legt uit hoe de techniek in zijn werk gaat én hoe 
cilindertrekken kan worden voorkomen. “Wacht niet tot 
het te laat is en laat u vooral goed adviseren.”

“Het overgrote deel van de 
woningen in Nederland is voor-
zien van sloten met cilinders die 
niet bestand zijn tegen cilinder-
trekken”, vertelt Schelvis. 
Woningen die volgens het 
Bouwbesluit gebouwd worden, 
vallen daar helaas ook nog 
onder. “Een inbreker herkent dit 
direct als potentieel doelwit.” Bij 
deze inbraakmethode wordt de 
cilinder van een slot uit de deur 
getrokken door er een schroef in 
te draaien en daar mechanische 
druk op te zetten, hierdoor 
breekt de cilinder af. Vervolgens 
wordt met een universele 
‘bouwsleutel’ de deur geopend. 
“Het gereedschap dat inbrekers 
hiervoor nodig hebben, is helaas 
eenvoudig verkrijgbaar.”

Schelvis is bij het CCV werk-
zaam als adviseur Politiekeur-
merk Veilig Wonen (PKVW). Het 
PKVW is een keurmerk voor 
woningen die voldoen aan een 
aantal belangrijke eisen op het 
gebied van inbraakpreventie en 
sociale veiligheid. In de afgelo-
pen 20 jaar heeft het PKVW zich 
bewezen als een zeer goede 
methode om woninginbraken te 
voorkomen.

Bescherming ramen  
en deuren
De werking van het Politiekeur-
merk is volgens Schelvis vrij 
simpel. “De eisen die het keur-
merk stelt, zorgen ervoor dat 
een inbreker meer tijd nodig 
heeft om een woning binnen te 
komen”. Huizen met het 
PKVW-certificaat, hebben tot 
wel 90 procent minder kans op 
een inbraak. “Inbrekers weten 
maar al te goed bij welke wonin-
gen ze moeilijk binnenkomen. 
Ze herkennen een PKVW-wo-

ning direct aan de goede sloten, 
heldere verlichting en de 
PKVW-raamsticker. Met het 
Politiekeurmerk woont u niet 
alleen veiliger, u krijgt vaak ook 
korting op uw inboedelverzeke-
ring”, somt Schelvis op.

Nieuwe preventieve  
maatregelen
De eisen waaraan een woning 
moet voldoen om het Politie-
keurmerk te behalen, worden 
elke drie jaar getoetst. “De werk-
wijze van criminelen verandert 
en er worden steeds nieuwe, 
betere en gebruikersvriendelij-
kere preventieve maatregelen 
gevonden. Denk daarbij aan 
goed beveiligde lichtkoepels, 
sloten met afstandsbediening 
voor bovenraampjes en veilig-
heidsbeslag en cilinders met 
cilindertrekbeveiliging”. Deze 
maand worden de nieuwe eisen 
gepresenteerd in de nieuwe 
handboeken van het Politie-
keurmerk Veilig Wonen. Er is 
een handboek voor bestaande 
woningen en een handboek 
voor nieuwbouwwoningen. 

De eisen van het keurmerk hou-
den rekening met de meest 
voorkomende inbraakmetho-
den. Nu cilindertrekken een blij-
vende trend is, is cilindertrekbe-
veiliging voor het Politiekeur-
merk Veilig Wonen een eis. In 
de praktijk betekent dat het toe-
passen van een cilinder 
SKG***® of  veiligheidsbeslag 
met cilindertrekbeveiliging SKG 
**® of SKG***®. Cilindertrekbe-
veiliging moet volgens het Poli-
tiekeurmerk toegepast worden 
op alle bereikbare deuren die 
toegang geven tot de woning. 
Dit geldt ook voor deuren van 
bergingen en garages als deze 
een doorgang naar de woning 
hebben.

PKVW-bedrijven
“Wij adviseren bewoners om 
contact op te nemen met een 
erkend PKVW-bedrijf. Een goed 
slot monteren is namelijk niet zo 
makkelijk”, legt Schelvis uit. 
“PKVW-bedrijven kunnen infor-
matie geven over de mogelijk-
heden om alle ’inbraakgevoelige’ 
plekken van de woning te bevei-
ligen. En hoe een woning in 
aanmerking komt voor het certi-
ficaat Beveiligde Woning, dat 
tien jaar geldig is. Wacht dus niet 
tot het te laat is, maar ga direct 
aan de slag met veilig wonen.” 
Een erkend PKVW-bedrijf bij u in 
de buurt vindt u op www.politie-
keurmerk.nl/pkvw-bedrijf.

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!

De beste sloten helpen niet als 
u ze niet gebruikt of als u tege-
lijkertijd een raam open laat 
staan. Draai de sloten van uw 
deuren en ramen dus echt op 
slot. Anders kunnen inbrekers 
eenvoudig binnen komen 
door bijvoorbeeld te hengelen 
(via de brievenbus de deurklink 
bewegen met bijvoorbeeld een 

ijzeren kledinghanger). Laat de 
sleutel niet in het slot zitten. 
Inbrekers kunnen dan onder 
het slot een gat boren en ver-
volgens de sleutel omdraaien. 
Of ze slaan met datzelfde doel 
het glas in. Voor meer achter-
grondinformatie en preventie-
tips kunt u kijken op www.
politiekeurmerk.nl/bewoners.



Kerstpuzzel
- Vul de ontbrekende woorden in

- Schrijf de letters van de ingevulde woorden op 

Bijvoorbeeld van het eerste woord de 1e letter en van  

het tweede woord de 3e letter. Deze letters vormen een woord.

Mail de uitslag naar info@panhuys.nl of stuur het naar

Haaglanden Post, Postbus 56 2200 AB  Noordwijk

1 Het … schaap (1e letter)

2 Ik ben de … niet (3e letter)

3 Een slecht jaar is nog geen …  eeuw (7e letter)

4 IJs en weder … (1e letter)

5 Ook het donkerste uur heeft maar … minuten  (2e letter)

6 Een … Judas  (5e letter) 

7 Zich op glad ijs … (1e  letter) 

8 Men verliest een vijand als men hem tot  … maakt (4e letter)

9 De haas en de slak hebben op … dag oudejaarsavond (8e letter)

10 Het … breken (3e letter)

PRIJZEN: 

Dinerbon  bij Waterloo t.w.v. 75,-

Dinerbon bij Waterloo t.w.v. 50,-

3x boeket bloemen t.w.v. 15,-

Vrijkaarten voor sieradenbeurs

1/16 pagina advertentie in HP 

1/8  pagina  advertentie in HP



ŠKODA abonnement 
vanaf 

€ 5,99** per dag
Inclusief onderhoud, allrisk verzekering,

wegenbelasting en afschrijving.

Inruilpremie

€ 400,-

TOT

€ 1.190,-*
VOORDEEL

€ 5,99** per dag
Inclusief onderhoud, allrisk verzekering,

wegenbelasting en afschrijving.

Inruilpremie

€ 400,-

TOT

€ 1.190,-*
VOORDEEL

A-label

CNG

14% bijtelling

* inclusief € 400,- inruilpremie

www.skoda.nl Genoemde vanafprijs is incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 
Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actieprijs is geldig t/m 30 december 2014 of zolang de voorraad strekt. 

De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van 
meeruitvoeringen, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk 

verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om 
zuiniger te rijden. ** Private Lease voor een vast bedrag per maand. Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Bank i.s.m. ŠKODA Leasing. 

Actieprijs geldt alleen voor de Citigo Sprint o.b.v. Full Operational Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden en geldig t/m 30 november 
2014, zolang de voorraad strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,- per niet verhaalbare schade.

Brandstofverbruik gemiddeld 4,1 L - 4,5 L/100 km (1 op 22,2 - 24,4) CO2-emissie 95 - 105 gr/km 
CNG 2,9 kg/100 km (1 op 34,5) CO2-emissie 79 gr/km

De Citigo Sprint is standaard voorzien van onder meer Airconditioning, Cruise Control, Radio-/CD-speler Funky 
met MP3-functionaliteit en een in hoogte verstelbare passagiersstoel. Alles opgeteld loopt uw voordeel op 
tot maar liefst € 1.190,-, inclusief een inruilpremie van € 400,-. Om uw voordeel compleet te maken rijdt u de 
Citigo Sprint met het ŠKODA abonnement al voor € 5,99 per dag. In de hoogste versnelling dus!

ŠKODA Citigo Sprint vanaf € 9.990,-*

SPRINT NAAR DUINDAM!
DE CITIGO NÚ VANAF 
€ 5,99 ALL IN PER DAG!

SPRINT NAAR DUINDAM!
DE CITIGO NÚ VANAF 
€ 5,99 ALL IN PER DAG!

AUTOBEDRIJF DUINDAM DEN HAAG B.V.
Slachthuislaan 22, 2521 SB  Den Haag, 070 - 31 93 812, info@autobedrijfduindam.nl 
www.autobedrijfduindam.nl De officiële dealer voor Haaglanden en Delftland.



naaiatelier van 1930

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

Gespecialiseerd in:
• 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

stoffeerder kleinzoon

de stoffeerderij van ‘nu’de stoffeerderij van ‘nu’

de stoffeerderij van ‘toen’

naaiatelier

houtrestauratie

uit 1935: stoffeerder

rechtzetten van krom hout

persbankenpersbanken

opa ‘Lodewijk’ zoon ‘Lodewijk’

polyeter voorraadkamer spuitcabine

Bel voor een 
vrijblijvende afspraak:
Tel. 070-392 23 44
Reinkenstraat 111 • Den Haag

Blaas nieuw leven in uw interieur
met

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij
’Lodewijk’

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!

Een aantal voorbeelden van antiek-restauratie.

Een voorbeeld van het opnieuw stofferen van een bank.

Een voorbeeld van het stofferen van een fauteuil.

oud

van

oud naar nieuw

oud naar nieuw

nieuw oud nieuw

Verschillende stijlen die wij voor u kunnen maken:

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



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

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

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

Tel. (010) 4187700  •  www.deragperzischetapijten.nl

PERZISCHE TAPIJTEN
sinds 1967 in Rotterdam

Een goed tapijt 
geeft sfeer!!

Vakkundige reiniging & reparatie. 
Bel voor meer info!

Winter-

opruiming! 

Kortingen 

tot 60%

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 koffi e willen wij u graag 
deskundig adviseren.

Badkamers - Sanitair
Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming

Storingen - Onderhoudscontracten etc...

www.installatiepartners.nl 

Wij wensen u een 
zorgeloos warm 2015

Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

‘t Wordt weer koud hè
Warmtepolis...

zeker van warmte!

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!!



JANUARI
Nieuwjaarsdag donderdag 1
FEBRUARI
Valentĳ ndag zaterdag 14
Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 1 maart
APRIL
Goede Vrĳ dag vrĳ dag 3    
Pasen zondag 5 en maandag 6 
Koningsdag maandag 27
MEI
Meivakantie 2 mei t/m 17 mei
Bevrĳ dingsdag dinsdag 5 
Moederdag zondag 10 
Hemelvaartsdag donderdag 14 
Pinksteren zondag 24 en maandag 25
JUNI
Vaderdag zondag 21
JULI
Zomervakantie 11 juli t/m 23 augustus 
Bouwvak 27 juli t/m 14 augustus
OKTOBER
Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober
DECEMBER
Sint Nicolaas zaterdag 5 
Kerstvakantie 19 december t/m 3 jan 2016
Kerstmis vrĳ dag 25 en zaterdag 26

2015
februari

1 8 15 22   
2 9 16 23   
3 10 17 24   
4 11 18 25   
5 12 19 26   
6 13 20 27   
7 14 21 28 

 6 7 8 9 

juni

 7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
3 10 17 24   
4 11 18 25   
5 12 19 26   
6 13 20 27 

 23 24 25 26 27

januari

zo  4 11 18 25
ma  5 12 19 26
di  6 13 20 27
wo  7 14 21 28
do 1 8 15 22 29
vr 2 9 16 23 30
za 3 10 17 24 31

 1 2 3 4 5

maart

zo 1 8 15 22 29 
ma 2 9 16 23 30 
di 3 10 17 24 31
wo 4 11 18 25 
do 5 12 19 26 
vr 6 13 20 27 
za 7 14 21 28 

 9 10 11 12 13

april

 5 12 19 26  
 6 13 20 27  
 7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
3 10 17 24   
4 11 18 25 

 14 15 16 17 18

mei

zo  3 10 17 24 31
ma  4 11 18 25
di  5 12 19 26
wo  6 13 20 27
do  7 14 21 28
vr 1 8 15 22 29
za 2 9 16 23 30

 18 19 20 21 22 23

juli

zo  5 12 19 26
ma  6 13 20 27
di  7 14 21 28
wo 1 8 15 22 29
do 2 9 16 23 30
vr 3 10 17 24 31
za 4 11 18 25

 27 28 29 30 31

augustus

 2 9 16 23 30 
 3 10 17 24 31 
 4 11 18 25  
 5 12 19 26  
 6 13 20 27  
 7 14 21 28  
1 8 15 22 29

 31 32 33 34 35 36

september

zo  6 13 20 27
ma  7 14 21 28
di 1 8 15 22 29
wo 2 9 16 23 30
do 3 10 17 24 
vr 4 11 18 25 
za 5 12 19 26

 36 37 38 39 40

oktober

 4 11 18 25  
 5 12 19 26  
 6 13 20 27  
 7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
3 10 17 24 31

 40 41 42 43 44 

november

zo 1 8 15 22 29
ma 2 9 16 23 30
di 3 10 17 24 
wo 4 11 18 25 
do 5 12 19 26 
vr 6 13 20 27 
za 7 14 21 28 

 45 46 47 48 49

december

 6 13 20 27  
 7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
3 10 17 24 31  
4 11 18 25   
5 12 19 26 

 49 50 51 52 53

Wij komen al 25 jaar ook bij u thuis!
www.bentleyopticiens.nl Tel 3838313

'Knap geknipt tot in de puntjes'

Uw hoorspecialist.
www.enginears.nl

Passie
voor gehoor
Ervaar zelf
het nieuwe en
kleinste hoortoestel
ter wereld

Widex PASSION

Uw nieuwe audicien vindt u 
voortaan op Het Kleine Loo
Kom 5 februari  a.s. tussen 9 en 5 uur langs 
op de Hoortestdag van EnginEars Audiciens 
met speciale openingsacties
op verschillende artikelen.
Zo wordt o.a. de Widex Passion geheel 
volgens uw persoonlijke eisen en voorkeuren 
ingesteld. Mocht u na de proefperiode 
van 4 weken  besluiten om het toestel aan 
te schaffen, dan ontvangt u de benodigde 
batterijen één jaar gratis!

EnginEars Audiciens Den Haag
Het Kleine Loo 310, 2592 CK Den Haag

Tel  (070) 335 20 35, Fax  (070) 347 63 25

E-mail  info@enginears.nl

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 09:00-17:30 uur,

maandag gesloten.

a u d i c i e n s

7 dagen open voor diner
www.restaurantwaterloo.nl • T 3833821

Restaurant 
Waterloo

V O O R H E E N  M A R I A H O E V E M AG A Z I N EW W W.H A AG L A N D E N P O S T.N L

zonder adverteren geen omzet

Het Kleine Loo, Den Haag

Het Kleine Loo, Den Haag

Tel.: 3352776

Tel.: 3817564

Tel.: 3854011

www.wimvanderham.nl

Voor alle reparaties aan uw kostbaarheden: 
070 3471212

Tel. (070) 3816751

Het Kleine Loo, Den Haag
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