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Koningsnach� De� Haa�
Koningsnacht Den Haag. Dat wordt weer weer één groot feest in Den Haag, 

met natuurlijk weer de meeste feesten, de grootste artiesten. Voor jong en oud is er wel 
ergens wat te beleven in Den Haag tijdens Koningsnacht.

Alles over Koningsnacht in Den Haag
Natuurlijk vind jij alles wat je moet weten voor 
Koningsnacht in Den Haag terug op deze site. Zo 
vind je een overzicht van de grote en kleine feesten 
en afterpartys tijdens Koningsnacht. Koningsnach 
Den Haag kan simpelweg niet mislukken!
Kortom, alles wat je moet weten voor een geslaag-
de Koningsnacht in Den Haag vindt je op 
www.koningsdag27april.info !

Op zondag 26 april 2015 wordt het gratis toegan-
kelijke Life I Live Festival gehouden tijdens de 
Koningsnach in Den Haag. In 2013 bezochten 
ongeveer 175.000 mensen het Life I Live festi-
val. Muziek, cultuur en samenwerking zijn de 
pijlers waarop dit festival gebaseerd wordt. De bin-

nenstad van Den Haag zal tijdens het festival een 
smeltkroes van muziek zijn, zowel bij de diverse 
buitenpodia als binnen.

Tijdens dit gratis festival hoor je zowel lokaal talent 
als bekende nationale en internationale artiesten 
op maar liefst negen verschillende buitenpodiums 
die ieder een eigen muziekstijl hebben.
Programma Life I Live Festival 2015

Jacco Gardner, Intergalactic Lovers, Admiral Free-
bee, The Deaf, Sven Hammong, Navarone, The 
Dodos, The Miseries, Drivin’ n’ Cryin’, Hackensaw 
Boys, ZZZ, Lefties Soul Connection, The Indien, 
Maydien, Wallace Vanborn, Smutfish en vele 
anderen!

Voor een compleet overzicht van feesten, festivals, 
& activiteiten in Den Haag ga je naar onze evene-
mentenpagina.
Verder vind je op deze site ook alle informatie 
over de koningsnacht evenementen, de vrij-
markt, het vervoer van en naar Den Haag tijdens 
Koningsnacht of overnachten in een hotel in 
Den Haag en nog veel meer informatie wat je 
Koningsnacht tot een succes zal maken. 

Kortom, alles wat je moet weten voor een geslaag-
de Koningsnacht in Den Haag vindt je op 
www.koningsdag27april.info!



Koningsdag Den Haag
De verjaardag van koning Willem-Alexander wordt gevierd op maandag 27 april 2015.  
In Den Haag is er op deze dag van alles te doen zoals:

- traditionele vrijmarkten
- rondritten met historische trams of in gouden koetsjes
- rondvaarten door de Haagse binnenwateren
- speciale wandelingen met gids
- ’Kauningsbittâh’ proeven bij Van Kleef
- de geraniummarkt op het Lange Voorhout.

Op vertoon van de kortingsflyer krijgt u korting op verschillende activiteiten.  
U vindt deze flyer en het hele programma op www.haagsekoningsdag.nl.

Koninginnebal in Kurhaus 
Georganiseerd door Grand Hotel Amrâth Kurhaus verzorgt op 26 april Ellen ten Dam-
me tijdens Koningsnacht een uniek optreden in de Kurzaal tijdens het ‘Koninginnebal’ 
met het concert Berlin begeleid door haar 16 tellende orkestleden van het Magpie Or-
chestra. Daarnaast zullen baritons Ernst Daniel Smid en Sef Thissen acte de présence 
geven op de deze bijzondere muzikale avond.

Om middernacht zingt ten 
Damme: ”Möchte ich die Köni-
gin vom Kurhaus sein”. Er wordt 
een toast uitgebracht op het 
Koningspaar wat het ‘Koningin-
nebal’ zal inluiden en er zal 
gedanst worden tot in de late 
uurtjes onder begeleiding van 
DJ Alankara.

De Kurzaal heeft vele grootse 
nationale en internationale 
artiesten mogen verwelkomen. 
General Manager Marcel Bos-
man vindt het van belang de tra-
dities van deze prachtige zaal in 
ere te herstellen. Zeker nu het 
restaurant Waves at the Kurhaus 
is geopend en de Kurzaal per-
manent als evenementenruimte 
beschikbaar wordt. ‘Het Kurhaus 
heeft een podium geboden aan 
de grote der aarde op het gebied 
van muziek. Namen als Maria 
Callas, Edith Piaf, Marlene Die-
trich en Duke Ellington zijn te 
zien geweest in de Kurzaal, maar 
ook Nederlands topartiesten als 
Ramses Shaffy, Wim Kan en 
Paul van Vliet. Naast dat we nu 
elke vrijdag live muziek bieden 
in de bar van Waves, zullen de 
gasten van het Kurhaus vaker 
bijzondere optredens kunnen 
bijwonen in de mooiste omge-
ving die er is. Het ‘Koninginne-
bal’ moet een jaarlijks terugke-

rend evenement worden waar 
grote artiesten als Ellen ten 
Damme optredens zullen ver-
zorgen tijdens de Haagse 
Koningsnacht.’

Ellen ten Damme
Ellen heeft een bijzondere band 
met Duitsland, en Duitsland met 
Ellen. Ze acteerde er in speel-
films en tv-series, maakte 
soundtracks, deed vele concer-
ten en zelfs stadiontours. Vaak 
trad Ellen op als ’special guest’ 
bij grote Duitse artiesten als 
Nina Hagen, Nena, Peter Maffai 
en Udo Lindenberg. Niemand 
anders in Nederland dan Ellen 
ten Damme kan de Duitse taal 
zó fraai en authentiek laten klin-
ken. Klassiekers uit de jaren 
twintig van Marlene Dietrich, 
Bertolt Brecht en Kurt Weill, 
songs van de extravagante Nina 
Hagen, liedjes van de ‘jaren zes-
tig diva’ Hildegard Knef: Ellen 
ten Damme laat ze allemaal op 
majestueuze wijze herleven tij-
dens haar concert Berlin.
Kaarten vanaf € 45,- zijn te ver-
krijgen via de website van 
Amrath Hotel Kurhaus 
www.amrathkurhaus.com/nl/
speciale-aanbiedingen
 
Aanvang concert: 21.15 uur

Extra podia Bevrijdingsfestival Schilderswijk en Transvaal
5 mei is de dag van de Bevrij-
ding en vieren wij het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Het is ook de dag van de Vrij-
heid. Wij realiseren ons op die 
dag dat vrijheid niet vanzelf-
sprekend is, dat het de verant-
woordelijkheid is van iedereen 
om vrijheid in stand te houden 
en te delen. Nu meer dan ooit! 

Het is ook een dag waarop 
mensen zich solidair tonen met 
mensen die niet in vrijheid 
leven. Omdat we dit jaar 70 jaar 
Bevrijding vieren, pakt het 
Bevrijdingsfestival Den Haag 
groot uit met twee extra podia 
in de wijken Transvaal en de 
Schilderswijk. De hele dag door 
vertrekken vanaf het Malieveld 
gratis pendelbussen naar het 
Wijkpark Transvaal en Theater 
De Vaillant. Ook zijn er gratis 
bussen met sprekers, schrijvers, 
rappers, debatten en 
stand-up-comedians.

In het Wijkpark Transvaal bij de 
Paul Krugerlaan wordt opgetre-
den door de Hindoestaanse 
groepen Diamonds 2000 en La 
Fiesta, de Turkse feestband 
Bosporus, de Marokkaanse 
groep Kasba en de Congolese 
zanger Basile Maneka Lukadi. 
Zangeres Hind geeft ook een 
concert. Het programma is tot 
stand gebracht in overleg met 
bewoners en bedrijven in de 
omgeving van het Wijkpark. 
Verder kan je in het Wijkpark 
terecht bij de festivalmarkt vol 
leuke snuisterijen en lekker eten 
en drinken. Er zijn ook kinder-
activiteiten en een plek waar 
rappers en dansgroepen uit de 
buurt zich presenteren. Voor de 
beveiliging wordt onder meer 
samengewerkt met het Buurt-
preventieteam Boerenplein.
 
Theater de Vaillant
In Theater De Vaillant aan de 
Hobbemastraat wordt met 

muziek en lezingen stilgestaan 
bij 70 Jaar Bevrijding. Dr. Aspha 
Bijnaar geeft een lezing over de 
betrokkenheid van Suriname en 
de voormalige Nederlandse 
Antillen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Verder zijn er 
concerten van Tipico Den Haag, 
Basily Boys ft. Noa Eyl en het 
Klezmertrio Mazzel ft. Rolinha 
Kross. In Theater De Vaillant is 
verder een expositie te zien over 
de Poolse bevrijders van Europa 
in de Tweede Wereldoorlog.
 
Bussen met inhoud
Behalve de bussen van en naar 
de Schilderswijk en Transvaal 
rijden vanaf het Malieveld ook 
bussen waarin mensen in een 
intieme setting kunnen luiste-
ren naar schrijvers en cabare-
tiers als Arie Koomen, Renske de 
Greef en Omar Dahmani. Rij 
mee in de Tong Tong Ride naar 
de Bomenbuurt voor een lezing 
over het Indisch Verzet in de 

Tweede Wereldoorlog. Journa-
list voor de Vrede Jan Eikel-
boom vertelt over zijn ervarin-
gen in oorlogsgebieden. Arabist 
en voormalig diplomaat Petra 
Stienen geeft een Vrijheidscolle-
ge. De Haagse Hogeschool ver-
zorgt diverse lezingen over vrij-
heid. Oud-minister Joris Voor-
hoeve neemt je mee naar het 
Vredespaleis. Er is een debat met 
Haagse jongeren en een DeBatt-
le met rappers. Allemaal in bus-
sen dus!
 
Concerten op Malieveld
Al eerder werd bekend dat er tij-
dens het Bevrijdingsfestival Den 
Haag op het Malieveld dit jaar 
optredens zijn van Typ-
hoon, Kensington, Jett Rebel, 
3JS, Charly Lownoise & Mental 
Theo, Orkest Koninklijke Lucht-
macht & Emmaly Brown, O’G-
3NE, Van 5 naar 15 (met o.a. 
Brainpower), Bells of Youth, 
Broederliefde, Mama Franko, Oh 

Oh Intro DJ’s, Piñata & Friends, 
Radio Riddler (UK), Luminize, 
Jon Tarifa, Darlyn en Tourette 
on Tour. Het programma is nu 
volledig bekendgemaakt.

Haagse Vrijheidsweken
Het Bevrijdingsfestival Den 
Haag wordt ook dit jaar vooraf-
gegaan door de Haagse Vrij-
heidsweken met ruim vijftig 
activiteiten in Den Haag. Hier-
over volgt binnenkort meer 
informatie.
 
Het Bevrijdingsfestival Den 
Haag is een productie van de 
R.G. Ruijs Stichting in samen-
werking met Festivents en AT 
Events. Het festival wordt mede 
mogelijk gemaakt door de 
gemeente Den Haag, het vfonds, 
de Rijksoverheid, het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei, Hilton The 
Hague, De Haagse Hogeschool, 
Jupiler en Cremers.



Onbeperkt genieten van nostalgische hapjes en drank-
jes en tegelijkertijd luisteren van livemuziek, dat kan op 
30 april bij de Happy Ouder Special in restaurant Bij-
horst in Wassenaar. Tussen vier en half zes wordt daar 
die donderdag van alles geserveerd en zingt Alma Nieto 
liedjes van toen en nu.

Zingen doet Alma Nieto al van 
kinds af aan en het was dan ook 
een kwestie van tijd voordat zij 
als zangeres werd opgenomen 
in de band van haar vader, ove-
rigens ook degene die haar op 
haar negentiende opgaf voor de 
Henny Huisman Soundmix-
show waarin zij tweede werd. 
Dit was voor Frank Wentink 
aanleiding haar te vragen voor 
zijn Dinnershow, waarin zij lan-
ger dan zeven jaar zong. Inmid-
dels is Alma Nieto een veelge-
vraagde artieste op bedrijfseve-
nementen in binnen- en bui-
tenland.
Haar stem is te horen op allerlei 
producties en radiostations, 
zoals op Mauro Picotto’s hit 
Proximus en op Los 40 Princip-
ales, de grootste radiozender 
van Spanje, Verder zong ze twee 
liedjes op een album van het 

Rosenberg Trio en hoor je haar 
ook in Disney producties als 
Tinkerbell & Barbie.

Alma Nieto heeft tachtig meter 
hoog in de lucht gehangen om 
te zingen bij introducties van 
automerken, trad op bij de Cric-
ket Games in India, die live 
gevolgd werden door 250 mil-
joen kijkers en stond geregeld 
op meer van dat soort grote eve-
nementen. Met haar band heeft 
ze een avondvullend repertoire 
dat bestaat uit  mooie ballads en 
swingend moderne muziek. 
Zoals te verwachten is van een 
Spaanse zangeres is Latin een 
van haar specialiteiten.

Restaurant Bijhorst, 
30 apr 2015, 16:00-17.30 uur 
Happy Ouder Special voor 12,50 
per persoon all in.

‘Happy Ouder Special’ met Alma Nieto in Bijhorst

Ton van der Kleij (66) overleden

Ton van der Kleij, oud-drummer van de band Earth & 
Fire, is onlangs op 66-jarige leeftijd in Voorburg over-
leden. TV West blikte met een aantal van zijn vrienden 
terug op zijn leven, waarbij oud-presentator  Hans Rouw 
hem eerde als ’een geweldige drummer’. Bassist Henk 
Smitskamp typeerde hem als ’een markant fi guur in 
Voorburg’.

Van der Kleij (van 1949) en 
Smitskamp waren dik bevriend 
en speelden voor het laatst 
samen in Flight 505. ,,Sinds wij 
via die band zo intens aan elkaar 
gebonden waren, belden wij 
dagelijks en dan is het vreselijk 
als dat ineens niet meer kan,’’ 
aldus de geëmotioneerde Smits-
kamp, die door Van der Kleij zijn 
soulmate werd genoemd. ,,Ik 
kan met niemand zo goed spe-
len als met Henk. Muziek is voor 
ons beiden altijd alles geweest 

en dat heeft ons ook beiden, 
huwelijken en relaties gekost. (…) 
We zijn een echte muziektwee-
ling,” zei de drummer in 2010 in 
een interview met Mariahoeve 
Magazine.

Van der Kleij was vooral bekend 
van de periode dat hij drumde in 
de band Earth & Fire, dat met 
zangeres Jerney Kaagman grote 
hits als Memories en Maybe 
tomorrow, maybe tonight 
scoorde. In 2012 zond Omroep 

West een documentaire over 
Ton van der Kleij uit die na zijn 
overlijden werd herhaald. Daar-
in was hij niet alleen openhartig 
over de successen met de Earth 
& Fire, maar ook over zijn over-
wonnen alcoholverslaving en 
zijn liefde voor de natuur.

Ton van der Kleij werd op 3 
januari 1949 in Voorburg gebo-
ren, was  gitarist in The Black 
Birds en daarna drummer in The 
Black Demons, Chou-Chou, 
Levy Joe en Summer. Van 1970 
tot 1977 speelde hij in Earth & 
Fire waarna hij uit de muziek 
stapte. Hij kwam terug in de 
jaren negentig. Eerst in de Par-
ker Band, daarna in de reünie 
tour van Levy Joe en vervolgens 
in Flight 505.

Zie ook www.omroepwest.nl“Muziek bestaat bij de gratie van de stilte”, Ton van der Kleij

KONINGINNEDAG 2010

V.l.n.r. Jaap Mossel, Paul Leemans en Ton van der Kleij

V.l.n.r. Henk Smitskamp, Paul Leemans en Ton van der Kleij



Orkest Koninklijke Luchtmacht slotact 
Bevrijdingsfestival op Malieveld
Brainpower, Sandra Reemer en Jörgen Raymann ook bevestigd
 

5 mei is de dag van de Bevrij-
ding en vieren wij het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Het is 
ook de dag van de Vrijheid. Wij 
realiseren ons op die dag dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is, 
dat het de verantwoordelijkheid 
is van iedereen om vrijheid in 
stand te houden en te delen. Nu 
meer dan ooit! Het is ook een 
dag waarop mensen zich soli-
dair tonen met mensen die niet 
in vrijheid leven.
Vandaag kunnen wij opnieuw 
enkele namen bekend maken 
van artiesten waarmee we dins-
dag 5 mei op het Malieveld, tij-
dens de achtste editie van het 
Bevrijdingsfestival Den Haag, 
de vrijheid gaan vieren:
 
Orkest Koninklijke Lucht-
macht & Emmaly Brown
Het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht sluit het Bevrij-
dingsfestival Den Haag op het 
Malieveld af met een ‘knallend 
optreden’, speciaal afgestemd 

op het festival en in de stijl van 
Symfonica in Rosso en Night of 
the Proms. 
“We zijn heel trots op deze slo-
tact”, zegt programmeur Gerard 
van den IJssel van het Bevrij-
dingsfestival. “Het orkest heeft 
een ijzersterke reputatie, het 
past heel goed bij de thematiek 
van het festival en het is nog 
niet eerder gedaan. Dit unieke 
concert wil je gewoon niet mis-
sen!” 

Zangeres Emmaly Brown (de 
Haagse finaliste van The Voice 
of Holland 2014) verzorgt een 
gastoptreden bij het concert van 
het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht. Het orkest van 
ruim veertig muzikanten staat 
onder leiding van Jasper Staps, 
dirigent, arrangeur en saxofo-
nist. Staps is al jaren actief als 
solist en sideman van o.a. Guus 
Meeuwis, Fluitsma & Van Tijn 
en de Tiny Little Bigband.
 

Van 5 naar 15
Toen Nederland op 5 mei 1945 
werd bevrijd, woedde in een 
ander deel van het Koninkrijk 
nog altijd de oorlog: Japan 
bezette Nederlands-Indië. Pas 
op 15 augustus 1945 werd daar 
de bevrijding gevierd. Neder-
land staat daar tot nu toe nog 
nauwelijks bij stil. Tijdens het 
Bevrijdingsfestival Den Haag 
treedt een speciale band op die 
de verbinding maakt tussen 5 
mei en 15 augustus. De groep 
bestaat uit Indische, Molukse en 
Nederlandse popmusici. Van 5 
naar 15 toont in muziek en 
beeld het verhaal van de oorlog 
en de bevrijding van Neder-
lands-Indië. Met onder meer 
zangeres Sandra Reemer, rap-
per Brainpower, verteller Jör-
gen Raymann, gitarist Memru 
Renjaan (Anouk) en bas-
sist Charly Angenois (Orkest 
Cor Bakker).

Al eerder werd bekend dat er op 

het Bevrijdingsfestival Den 
Haag dit jaar ook optredens zijn 
van Typhoon, Kensington, Jett 
Rebel, O’G3NE, 3JS, Charly 
Lownoise & Mental Theo, Bells 
of Youth, Broederliefde, Mama 
Franko, Oh Oh Intro DJ’s, Piñata 
& Friends, Radio Riddler (UK), 
Luminize, Jon Tarifa,  Dar-
lyn en Tourette on Tour. Het 
uiteindelijke muziekprogram-
ma zal bestaan uit vier podia en 
ruim 25 optredens.  

Het Bevrijdingsfestival Den 
Haag is een productie van de 
R.G. Ruijs Stichting in samen-
werking met Festivents en AT 
Events. Het festival wordt mede 
mogelijk gemaakt door de 
gemeente Den Haag, het 
vfonds, de Rijksoverheid, het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei, 
Hilton The Hague, De Haagse 
Hogeschool, Jupiler en Cre-
mers.

Ruim vijftig activiteiten op Haagse Vrijheidsweken
Op 5 mei staan we tijdens het Bevrijdingsfestival Den 
Haag op het Malieveld stil bij de bevrijding van Neder-
land in 1945. Onze vrijheid is kostbaar en niet vanzelf-
sprekend en moet continu onderhouden en besproken 
worden. Om dit te realiseren slaan verschillende Haagse 
instellingen opnieuw de handen ineen en organiseren 
in de aanloop naar het Bevrijdingsfestival voor de derde 
keer de Haagse Vrijheidsweken.

De Haagse Vrijheidsweken is 
een serie activiteiten over 
onderwerpen rond vrijheid, 
vrede, democratie, rechtsstaat en 
internationale rechtsorde. Van 
maandag 13 april tot en met 
dinsdag 5 mei staan ruim 50 
activiteiten op het programma. 
Van debatten, wandelingen en 
tentoonstellingen tot films, 
lezingen en concerten. Voor het 
volledige programma verwijzen 
wij naar de website www.haag-
sevrijheidsweken.nl. 
Hieronder een Top 10 van de 
meest bijzondere onderdelen.
 
1. Vrijheidscolleges 
Op maandag 13 april worden de 
Haagse vrijheidsweken geopend 
door burgemeester Jozias van 
Aartsen. Aansluitend is er een 
Vrijheidscollege door journalist 
Ad van Liempt over Vrijheid van 
Meningsuiting. Van Liempt 
schreef diverse boeken, o.a. over 
de Indonesische kwestie en over 
de betaalde jodenjacht in Neder-
land tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Op 20 april, 28 april en 5 
mei zijn er nog drie Vrijheidscol-
leges door Sheila Sitalsing, Ton 
Koene en Petra Stienen.
 
2. Bezoek Doodencel 601
Tijdens de Haagse Vrijheidswe-
ken is de Doodencel 601 te 

bezoeken in het voormalige 
Oranjehotel. Ter dood veroor-
deelden wachtten hier tijdens de 
Tweede Wereldoorlog om te 
worden gefusilleerd op de 
Waalsdorpervlakte. Op Woens-
dag 15 april, 22 april, 29 april en 
dinsdag 5 mei. Aanmelden via 
info@oranjehotel.org onder ver-
melding van naam en nummer 
legitimatiebewijs.
 
3. Openstelling bunkers 
Badhuisweg 
Het Atlantikwall Museum Sche-
veningen is een origineel inge-
richte Duitse commandobunker. 
De bunker is grotendeels origi-
neel ingericht en geeft de bezoe-
ker een unieke blik in het verle-
den. Ook zijn er originele histo-
rische voorwerpen van Duitse, 
Britse, Canadese en Amerikaan-
se strijdkrachten. Te bezoeken 
op zondag 3 mei van 11.00 tot 
16.00 uur.
 
4. Open Joodse Huizen
In Joodse Huizen woonden 
voor, tijdens en vlak na de oorlog 
joodse mannen, vrouwen en 
kinderen, al dan niet in familie-
verband. Tijdens Open Joodse 
Huizen op zondag 3 mei staan 
hun levens centraal. Directe 
getuigen, hun nazaten en ken-
ners vertellen vanaf 11.00 uur 

over het vooroorlogse joodse 
leven in de huizen, straten en 
buurten en de verschrikkelijke 
gebeurtenissen tijdens de oor-
log.
 
5. Bevroren tranen van 
Maarten Peters
Maarten Peters (componist voor 
o.a. Liesbeth List, Margriet 
Eshuijs en Rob de Nijs ) schrijft 
en zingt elk jaar een nieuw lied 
op kamp Westerbork. ´Nood-
zaakliedjes‘ als kleine monu-
mentjes. Hij heeft zijn liederen 
verzameld onder de titel ‘Bevro-
ren tranen’. De liederen zijn spe-
ciaal geschreven om hier bij stil 
te staan, terug te kijken maar ook 
zeker vooruit. Op zondag 26 april 
om 15.00 uur in Theater Dakota.
 
6. HagueTalks: Grenzen 
van vergeving
Jules Schelvis (94) en jongeren 
uit Rwanda, Bosnië, Syrië en 
Afghanistan gaan met elkaar in 
gesprek over de zin van verge-
ving in de context van hun eigen 
ervaringen. Jules Schelvis is 
overlevende van vernietigings-
kamp Sobibór. Zijn vrouw en 
bijna haar hele familie werden er 
vergast en verbrand. Op maan-
dag 4 mei om 18.30 uur in het 
Humanity House.
 
7. Jubileumconcert Dutch 
Swing College Band
In Nederland was jazzmuziek tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 
door de nazi’s verboden. Een 
aantal jongeren speelde door en 
wilde na de oorlog een Swing 
College oprichten. Op de dag 
van de bevrijding, 5 mei 1945, 
had het Orchestra of the Dutch 

Swing College haar eerste optre-
den. Al snel veranderde de naam 
in Dutch Swing College Band. 
Sinds 1960 is het een beroepsor-
kest, won ontelbare prijzen en 
speelt tot op heden wereldwijd 
met succes. Het jubileum wordt 
gevierd op dinsdag 5 mei vanaf 
20.15 uur in de Dr. Anton Phi-
lipszaal.
 
8. Finale Stedelijk Debat
Het Haags 5 Mei Comité organi-
seert in aanloop naar het Bevrij-
dingsfestival Den Haag een 
debatwedstrijd voor 
VMBO-scholieren. Zo’n 600 jon-
geren gaan tijdens de scholen-
tour in debat over de thema’s 
vrede, vrijheid, democratie en 
mensenrechten. De beste deba-
ters vertegenwoordigen hun 
school in de finale op donderdag 
16 april om 14.00 uur in het The-
ater aan het Spui.
 
9. Uitreiking Haagse 
Vrijheid Prijs
De nieuwe Haagse Vrijheid Prijs 
is een eerbetoon aan de precies 
zeventig jaar geleden gestorven 
Haagse oorlogsheld George 
Maduro. De JOVD, de jongeren-
afdeling van de VVD in Den 
Haag, heeft het initiatief geno-
men voor de onderscheiding. 
Voorafgaand aan de uitreiking 
op woensdag 22 april om 19.30 
uur in het Parkhotel wordt een 
Haagse Vrijheidslezing gehou-
den.
 
10. D-day Normandy 1944
Deze IMAX-film brengt D-Day 
en de Battle of Normandy op bij-
zondere wijze in beeld met 
gebruik van animatie en live 

action. Als rode draad door de 
film lopen de sleutelfactoren die 
leidden tot de overwinning. De 
film wordt meerdere keren per 
dag vertoond en op 4 en 5 mei 
zijn er extra voorstellingen, de 
film is dan te zien om 11.00, 
13.00, 17.00, 19.00 en 21.00 uur.
 
En er is nog veel meer, zoals 
exposities in de Centrale Biblio-
theek, Museon, Haags Historisch 
Museum, Theater De Vaillant en 
het Atrium van het Stadhuis; 
unieke theatervoorstellingen in 
de Koninklijke Schouwburg (Een 
Sneeuw), Theater aan het Spui 
(The Great War Machine) en 
Theater Dakota (Volksopera Hete 
Peper); een lunchlezing door 
Maria Silvia-Gatta van de Euro-
pese Commissie; films in het 
Filmhuis Den Haag; rondleidin-
gen in Ockenburg en over het 
Binnenhof; het Dreams Free 
Festival op het terrein van Surf-
dorp F.A.S.T.; rondvaarten; een 
VredesWandeling; een opvoe-
ring van War Requiem in de 
Grote Kerk; Theater na de Dam 
(De Laatste Getuigen en Leger); 
een Bevrijdingsconcert in De 
Nieuwe Regentes; speciale apps 
en nog veel meer…
 
Het Bevrijdingsfestival Den 
Haag en de Haagse Vrijheidswe-
ken zijn een productie van de 
R.G. Ruijs Stichting in samen-
werking met Festivents en AT 
Events. De activiteiten worden 
mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Den Haag, het vfonds, 
de Rijksoverheid, het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei, Hilton The 
Hague, De Haagse Hogeschool, 
Jupiler en Cremers.

Emmily Brown



 Een unieke samenwerking tussen diverse restaurants! 
Voor u de kans om de regio (Voorschoten, Leidschendam, 
Wassenaar en Leiden) te leren kennen per fiets, tijdens een 
middag in de buitenlucht, u bent sportief bezig en u kunt culinair 
genieten!
 
Dit jaar hebben wij 2 routes voor u uitgestippeld:
 
1) Leidse route:
• Restaurant De Knip in Voorschoten
• Brasserie Het Regthuys in Wassenaar
• Mangerie De Jonge Koekop in Leiden
• Restaurant Het Prentenkabinet in Leiden

2) Veurse route
• Restaurant De Knip in Voorschoten
• Restaurant Puurr aan de Vliet in Leidschendam
• Restaurant De Landbouw in Wassenaar
• Brasserie Het Regthuys in Wassenaar

Het arrangement:
Beide fietstochten zijn ongeveer 30 km lang en komen langs bossen 
en landerijen, langs water en door dorpsgezichten.
U maakt 4 tussenstops, bij de deelnemende restaurants krijgt u een 
gerecht én een drankje geserveerd. Kaarten dient u vooraf te kopen á 
€ 50 per persoon.
Bij elk restaurant kunt u een route naar het volgende restaurant 
ontvangen. De restaurants ontvangen u tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u ons emailen:
info@fietsculinair.nl

Leidse fietsroute
•  Voorbeeld Route vanaf Voorschoten, Restaurant De Knip

Kniplaan / Horstlaan richting Wassenaar door de Horsten. Langs ons 
koninklijk paar, fietstunnel onder de A44 door. Een deel van de 
landgoederenroute door Wassenaar, richting het centrum. Tussenstop 
bij Brasserie het Regthuys voor een gerechtje en drankje.

•  Via het oude dorpsgezicht langs het Valkenburgse meer. Bij de 
oversteek van de A44 richting Leiden, over de Rijndijk. Over de 
Morsweg, richting de Blauwe Poort.
Tussenstop bij Mangerie de Jonge Koekop voor een gerechtje en 
drankje.

•  Dan vervolgt een korte route over de fietsbrug over de gracht, langs de 
Pieterskerk naar de Kloksteeg.
Tussenstop bij Het Prentenkabinet voor een gerechtje en een 
drankje.

•  U vervolgt de route door de steegjes van Leiden richting de 
Lammerschans. Onder de Lammerschansbrug langs de Vliet rijdt u via 
het recreatiegebied de Vlietlanden.
Over de Overhaalbrug komt u weer uit bij Restaurant De Knip, daar 
kunt u neerstrijken voor het laatste gerechtje en drankje.

Veurse fietsroute 
•  Voorbeeld Route vanaf Voorschoten, Restaurant De Knip
•  Wanneer u via de Overhaalbrug de overkant van de Vliet heeft bereikt, 

maakt u een fietstocht van 4,5 km langs het water van de Vliet aan uw 
rechterhand en de Starrevaart (Vogelsplas) aan uw linkerhand. 

•  U maakt een tussenstop bij Restaurant Puurr aan de Vliet in 
Leidschendam. Waar u vanaf het terras uitzicht heeft over de Vliet, 
de haven van Leidschendam en de molen. 

•  Na een gerecht en een drankje vervolgt u de route door de oversteek te 
maken over de sluisbrug van Leidschendam, via het dorpsgezicht van 
Leidschendam, winkelcentrum leidsehage en u fietst over het spoor 
richting Restaurant De Landbouw. U maakt hier wederom een 
tussenstop voor een gerechtje en een drankje. Ook hier kunt u op het 
terras genieten van de natuur. 

•  De route vervolgt zich langs de landerijen van Wassenaar, naar het 
dorp Wassenaar. Bij het plein van de dorpskerktoren rust u uit bij 
Brasserie Het Regthuys, met een gerechtje en drankje.

•  Via andere landerijen van Wassenaar en de Koninklijke Horsten, fietst 
u terug naar Voorschoten. 

 
Route Fietsculinair. U kunt starten bij het restaurant naar uw keuze! 
Beide routes zijn circa 30km

www.fietsculinair.nl

Restaurant De Knip
Kniplaan 22, 2251 AK Voorschoten
www.restaurantdeknip.nl

Restaurant Puurr
Leidsekade 39, 2266 BJ Leidschendam 
www.puurraandevliet.nl

Restaurant De Landbouw
Zijdeweg 58, 2245 BZ Wassenaar
www.delandbouwwassenaar.nl  

Mangerie De Jonge Koekop
Lange Mare 60, 2312 GS LEIDEN
www.koekop.nl

Brasserie Het Regthuys
Plein 18, 2242 KC Wassenaar
www.brasseriehetregthuys.nl

Fietsculinair
Leiden, Voorschoten, Leidschendam, Wassenaar

Zondagen in 2015
17 mei / 31 mei / 5 juli / 23 augustus / 20 september

Restaurant Het Prentenkabinet
Kloksteeg 25, 2311 SK LEIDEN
www.prentenkabinet.nl



Koning onthult gerestaureerde Glazen Koets  
in Louwman Museum
Zijne Majesteit de Koning heeft maandag 16 maart in 
het Louwman Museum in Den Haag de gerestaureerde 
Glazen Koets onthult. Met de onthulling opent de Ko-
ning een tentoonstelling over de restauratie van het 
rijtuig, die, na twee jaar historisch vooronderzoek, vijf 
jaar heeft geduurd. De Glazen Koets wordt tentoonge-
steld in het kader van de viering van 200 jaar Konink-
rijk. Op 16 maart, de dag dat de tentoonstelling offici-
eel wordt geopend, is het 200 jaar geleden dat Willem I 
het koningschap aanvaardde. 

De ‘Glazen Koets’ is het oudste 
rijtuig van het Koninklijk Stal-
departement. De koets dankt 
zijn ‘doopnaam’ om zijn groot 
aantal vensters, ‘glazen’, en 
beschermend glas op de deur-
panelen. Het rijtuig is onlos-
makelijk verbonden met 
Koning Willem I, Nederlands 
eerste koning uit het Huis van 
Oranje-Nassau. Het was Wil-

lem I die in 1821 opdracht tot 
de bouw gaf, waarvoor hij zich 
wendde tot P. Simons, een des-
tijds vermaard rijtuigenbouwer 
in Brussel.

Simons leverde de Glazen 
Koets in 1826 in de drie natio-
nale kleuren: rood, wit en 
blauw. De enige andere kleur 
die op het rijtuig verder voor-

komt is ‘goud’. In het Latijn lig-
gen de benamingen voor goud 
en oranje dicht bij elkaar. De 
koets stelt daardoor dus een 
rijdend oranje- rood-wit-
blauw kleurensymbool voor.

De trots van de Koninklijke 
Stallen wordt alleen bij speciale 
gelegenheden gebruikt. Zo was 
de koets onder meer te zien bij 
het huwelijk van Koningin Wil-
helmina met Prins Hendrik 
(1901), het huwelijk van Prinses 
Juliana en Prins Bernhard 
(1936) en het huwelijk van 
Prinses Beatrix en Prins Claus 
(1966). Vanaf 1849 tot 1907 
werd de Glazen Koets gebruikt 
ter gelegenheid van de ope-
ning van de Staten-Generaal.

Van 17 maart tot en met 21 juni 

2015 is de Glazen Koets van het 
Koninklijk Staldepartement te 
zien in het Louwman Museum 
in Den Haag.

www.louwmanmuseum.nl

3 mei  14.30 uur
Waar zijn we? (6+) 
• Familie
Twee mannen zitten net als de kinderen 
te wachten op de voorstelling Waar zijn 
we? van Toneelgroep Vest. Als die uit-
blijft beginnen ze zelf maar te vertellen 

dat ze een dagje op pad zijn. Naar het 
strand. Maar hoe ze daar komen? Dat is 
moeilijker dan gedacht. De mannen van 
Toneelgroep Vest nemen uw kinderen 
mee op een avontuurlijke reis!

4 mei  20.00 uur
5 mei  14.00 uur
Theater na de Dam 
• Familie
Voor het eerst maakt NTjong voor Thea-
ter Na de Dam een voorstelling geba-
seerd op waargebeurde oorlogsverha-
len. In het voorjaar interviewden Haagse 
jongeren stadsgenoten die jong waren 
tijdens de oorlog. Op basis van deze 
gesprekken maakten zij onder leiding 
van vijf jonge theatermakers een loca-
tievoorstelling in het Diamanttheater. 
Met deze voorstelling start NTjong een 

nieuwe traditie waarbij ieder jaar in een 
ander stadsdeel Haagse oorlogsverhalen 

de basis vormen voor een theatervoor-
stelling met jongeren.

www.diamanttheater.nl

OPROEP: Op zoek naar Schitterende Diamanten
Win een optreden op Parkpop met de Diamant Theater Talentenjacht!

Wil jij schitteren met zang, schilderen, dans, acteren of nog veel meer? Liggen je 
ambities in de spotlights? Grijp dan nu je kans! Het Diamant Theater biedt op 
zaterdag 6 juni een podium en microfoon aan talentvolle (amateur)artiesten uit 
stadsdeel Haagse Hout. Alle kunstdisciplines zijn welkom.
Een driekoppige, professionele jury beoordeelt de acts en beslist wie er met de 
hoofdprijs vandoor gaat: een optreden op Parkpop op 28 juni in het Zuiderpark. 
Daarnaast kun je ook een optreden in het Diamant Theater zelf winnen.

Laat jij je dromen uitkomen en schitter jij op 6 juni in het Diamant Theater? 
Schrijf je vóór 10 mei in door een e-mail te sturen naar info@diamanttheater.nl. 
Vermeld daarbij je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een omschrij-
ving van je act van maximaal 3 minuten.



Het Kleine Loo 302
2592 CK Den Haag
T. (070) 3471212 www.juweliervuyk.nl

 MOEDERDAG
TIP!



Het Kleine Loo 302
2592 CK Den Haag
T. (070) 3471212 www.juweliervuyk.nl

 MOEDERDAG
TIP!



SL  MME
INSTAPDEALS
SL  MME
INSTAPDEALS

TOT

€ 3.150,-

voordeel

Brandstofverbruik gemiddeld 4,9 L/100 km (1 op 20,4) CO2-emissie 114 gr/km

De Rapid Spaceback Businessline Pro vanaf € 17.490,-.  

Speciaal voor 

u ingekocht: 

20x

NU BIJ DUINDAM EXTRA 
VEEL VOORDEEL OP DE
ŠKODA RAPID SPACEBACK
BUSINESSLINE PRO.

NU BIJ DUINDAM EXTRA 
VEEL VOORDEEL OP DE
ŠKODA RAPID SPACEBACK
BUSINESSLINE PRO.

Of kies voor het ŠKODA abonnement vanaf € 249,-* per maand.

Wilt u meer weten over het ŠKODA Abonnement en hoe u zorgeloos kunt rijden? 
Loop dan onze showroom binnen voor een snelle calculatie.

ŠKODA abonnement* vanaf € 249,- p.m.

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

of zolang de voorraad strekt. De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende 
Europese testmethode. * Private Lease voor een vast bedrag per maand. Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Bank 

i.s.m. ŠKODA Leasing B.V. Actieprijs geldt alleen voor de ŠKODA Rapid SpacebackBusinessline Pro o.b.v. Full Operational 
Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden met een aanbetaling/inruil van € 4.000,- en geldig t/m 31 maart 2014, 

zolang de voorraad strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,-.

Inclusief:

� 
All- Risk verzekering

� 
Reparatie, onderhoud en banden

� 
Rente

� 
Afschrijving

� 
Houderschapsbelasting

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.

Genoemde vanafprijs is incl. BTW en inruilvoordeel, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, 
druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde a� eelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actie is zolang de voor-

raad strekt. De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese 
testmethode. * Private Lease voor een vast bedrag per maand. Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Bank 

i.s.m. ŠKODA Leasing B.V. Actieprijs geldt alleen voor de ŠKODA Rapid SpacebackBusinessline Pro o.b.v. Full Operational 
Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden met een aanbetaling/inruil van € 4.000,- en geldig zolang de voorraad 

strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,-.



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.

Genoemde vanafprijs is incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden. Getoonde a� eelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actie is zolang de voorraad strekt. De genoemde 

verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. A� ankelijk 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 zolang de voorraad strekt. Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,- per 

niet verhaalbare schade.



www.mi-moneda.comwww.mi-moneda.com

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

Het Kleine Loo 302, 
2592 CK Den Haag, 

T. (070) 3471212

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

www.bentleyopticiens.nl

Voor een professionele oogmeting door 
vakbekwame opticiens en

contactlensspecialisten

Bentley Opticiens

Slecht ter been?
Oogmeting & bril 

uitzoeken bij u thuis 

Bentley Opticiens

Wij regelen de 
zorgverzekering 

voor uw bril

Bentley Opticiens

Het moment
dat u écht van de zon kan genieten.
ZEISS zonneglazen

bij aankoop van een zonnebril

2 glazen voor de prijs van 1
Op sterkte, unifocaal en multifocaal.

Carl Zeiss zonneglazen

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

Stel uw eigen menu samen 
uit onze gevarieerde 

à la carte kaart

Menu 2-gangen incl. koffi e 

24,50 p.p.
of

Menu 3-gangen  

27,50 p.p. 
Grote keuze aan 

vriendelijk geprijsde wijnen 
(ook per glas)

Kijk ook eens op onze site
www.lofderzotheid.nl

en like ons op

Herenstraat 16  Voorburg, Tel: 070 3877799

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

Dè perfecte gelegenheid!
Lunch • Diner • Recepti e • Borrel • Vergadering
Meeti ng • Feesten • Catering • Wijnproeverijen

Officiële Trouwlocatie

Bib Gourmand Menu 36,50
(3-gangen met keuzes)

Dagvers, van boer tot bord

Per boot bereikbaar • Eigen aanlegsteiger

FietsCulinair.nl • Vanaf zondag 17 mei

Nog even! En u kunt weer genieten 
op ons terras aan het water.

Toko Anugerah
Indonesische Toko en afhaalcentrum

Catering bij u thuis 
of op de zaak

en van klein tot groot

Het Kleine Loo 216/372,
2592 CK  Den Haag, 

070-3833896



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



Rouwwerk 

Het is het laatste wat iemand 
voor een dierbare kan doen. 
Met een uitstekend en begripvol advies 
kunnen wij u veel werk uit handen nemen.

Sunfl owers Bloemen
Het Kleine Loo 198  • T 3352776

Ook ons rouwwerk is eerlijk geprijsd!

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!

PARKETVLOEREN, 
PLAVUISVLOEREN, 
MARMERVLOEREN 
Wij zoeken het tegenwoordig wéér in de natuurlijke materia-
len. 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.

filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

Badkamers - Sanitair
Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming

Storingen - Onderhoudscontracten etc...

www.installatiepartners.nl 

Realiseer uw plannen 
samen met ons!

Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

Warmtepolis...
zeker van warmte!



Nu 4.998,-*

Incl. alle apparatuur

** 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.

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

Nu 7.990,-*

GRATIS 
QUOOKER

bij aankoop van 
keuken t.w.v. € 6900,-*THE RIVERDALE KITCHEN

GREEPLOOS  |   LANDELIJK  |   MODERN  |   DESIGN  |   HANDGEMAAKT
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