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Dierbaar
bezit
Bij Circus Herman Renz
staan de dieren binnen en
buiten de piste in de spotlights. Paarden, honden
en alpaca’s zijn het meest
dierbare bezit van de
onderneming waar een
gespecialiseerd team van
verzorgers ervoor zorgt
dat de dieren niets tekort
komen. Zo staat diervriendelijke dressuur hoog op
de prioriteitenlijst en zijn
de acts die in de piste te
zien zijn, gebaseerd op
natuurlijk gedrag.

Biënnale in
Wassenaar

9

De dierenverblijven aan
de achterzijde van het circus zijn dagelijks vrij te
bezichtigen en daar is te
zien dat de paarden op
een dikke laag stro in de
boxen staan en daarnaast
over een ruime paddock
beschikken. Ook staan er
alpaca’s in de stallen en
genieten de honden van
Engelsman Patrick Clarrison buiten de voorstellingen om van een relaxt
hondenleven.

Pier bruist weer
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Sven Jahn-Munoz - Engeland

Winter in Uithof
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Circus Herman Renz vecht voor bestaan
Circus Herman Renz balanceert financieel op de rand
van de afgrond, maar blijft onvermoeibaar proberen het
publiek in Nederland te vermaken. Van 13 tot en met 25
oktober slaat het entertainmentbedrijf zijn tenten op op
het Malieveld, waar onder de naam World of Wonders
(WOW) een volledig nieuwe show wordt gepresenteerd.
Zonder wilde dieren, want dat mag sinds kort niet meer,
maar de paarden- en hondennummers, de acrobatiek en
de clownerie moeten dat compenseren.
De nieuwe, kleurrijke show van
Circus Herman Renz (20 artiesten, 15 dieren) staat dit jaar in het
teken van verwondering.
Steyvers, clown en algemeen
directeur van het circus, zocht
met zijn team een jaar lang om
de juiste mensen voor deze productie te contracteren. Hij vond
ze in Nederland, Australië, Brazi-

Met nieuwe show
op Malieveld

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

lië, Frankrijk, Ierland, Italië en de
Oekraïne, maar de hoofdact van
dit jaar is toch weggelegd voor
een Fransman. Met verrassende
illusies en raadselachtige stunts
zorgt illusionist Vincent Vignaud
voor spanning en verbazing.

Het zal inmiddels algemeen
bekend zijn dat Circus Herman
Renz een schuld heeft bij de
vaderlandse belastingdienst, als
gevolg van tegenvallende
bezoekersaantallen en hoge
personeelslasten. Maar de leiding doet er alles aan om een
faillissement te voorkomen en
krijgt daarbij ook hulp. Eind
september nog werd met een
benefietconcert van Nederlandse artiesten in Eindhoven 15.000
euro bijeen gebracht en
Steyvers grijpt elke gelegenheid
aan om in de media het circus
te promoten en sponsors en
bezoekers te interesseren. ,,We
presenteren elk jaar een geheel
nieuwe show. Dat is onze kracht
en tegelijkertijd vormt het een
enorme uitdaging om de voor-

gaande producties op artistiek
gebied te overtreffen. Zo vervelen we nooit.’
,,Klassiek circus kan ook wel
degelijk eigentijds zijn’’, betoogt
de directeur die topacrobaten
heeft gecontracteerd en de welbekende clowns Milko & Joanes
in de piste brengt. Behalve de
artiesten lopen daar ook fraaie
Friese hengsten, alpaca’s en
vrolijke honden in het rond tij-

dens de 2,5 uur durende show.
Een live orkest en een lichtshow
complementeren het spektakel,
waarmee het circus zich zo lang
mogelijk staande probeert te
houden.
Meer informatie,
aanvangstijden en prijzen op
www.hermanrenz.nl
Lees verder op pagina 3

Resto VanHarte recept
tegen vereenzaming
Het gaat er niet om wat je eet,
maar met wie je eet. Onder dat
motto werden het afgelopen
decennium op 34 locaties door
Resto VanHarte meer dan een
miljoen maaltijden geserveerd.
Daarbij werden talloze handen
geschud en vele nieuwe
vriendschappen gesloten. Om
dat alles te vieren, maakt de
vestiging in het Diamantcollege in de wijk Mariahoeve op
zaterdag 10 oktober een mooi
feestje van het tienjarig

bestaan, dat overigens in alle
Resto’s wordt gevierd.
Lees verder op pagina 9
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Stel uw eigen menu samen
uit onze gevarieerde

à la carte kaart
Menu 2-gangen incl. koffie
26,50 p.p.
of

Menu 3-gangen
28,50 p.p.
Grote keuze aan
vriendelijk geprijsde wijnen
(ook per glas)

Kijk ook eens op onze site

www.lofderzotheid.nl
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De kleurrijke
herfsttuin
Herfst, dat is voor jou zo lang mogelijk genieten van buiten zijn. Felle, vrolijke herfstkleuren en heel veel bloemen
geven je energie. Hoezo ‘vallende blaadjes’ blues? Het is
tijd voor een happy herfst! De tuintrend ‘Happy Life’ is
de inspiratiebron voor een kleurrijke herfsttuin. Planten,
kleuren en materialen kun je naar hartenlust met elkaar
combineren.
Knalkleuren
Je trekt je niets aan van de kalender, je wordt juist vrolijk van die
prachtige herfstkleuren. Muren, schuttingen en meubelen verf je in
felle kleuren. Hetzelfde doe je met fruitkistjes. In die kistjes zet je felgekleurde potten met bloeiende planten. Je plukt bloemen uit de tuin
en stopt ze in wissellijstjes. Dat is jouw creatieve interpretatie van
een verticaal tuintje.

Rijke bloeiers
Rijke bloeiers met bloemen in felle kleuren zijn er ook in de herfst.
Neem bijvoorbeeld de najaarsviool. Die is er in duizelingwekkend
veel kleuren. En dan kun je ook nog eens kiezen tussen soorten met
mini- en maxibloemen. Een andere herfsttopper is de bolchrysant.
Met één plant heb je minstens honderd bloemen te pakken. Groenblijvende planten mogen eigenlijk ook niet ontbreken in de tuin. Kies
dit najaar eens voor een laurierboompje op stam of Leucothoe met
groen of rood blad.
Ga naar www.mooiwatplantendoen.nl voor een schat aan inspiratie,
informatie, DIY-ideeën en tips voor de optimale verzorging van je
planten.
Meer informatie ook via Facebook (Mooiwatplantendoen) en Twitter
(@watplantendoen)

Mooiwatplantendoen.nl
Mooiwatplantendoen.nl is een initiatief van Bloemenbureau Holland
en laat je ervaren dat je je lekkerder voelt in een groene omgeving.

Officiële Trouwlocatie

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

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

Traditie van meer dan 100 jaar
Meer dan 100 jaar circustraditie komt samen in
Circus Herman Renz, dat
in Europa bij de grotere
ondernemingen op dit
gebied behoort.
Het bedrijf werd in 1911 gesticht
door Arnoldus van der Vegt, die
in circuskringen beter bekend
stond als ‘Pappa Renz’. Na zijn
overlijden werd de leiding overgenomen door zoon Herman,
die het stokje op zijn beurt overdroeg aan zijn zonen Paul en
Nol.

Hoogtepunt
Onder hun leiding bereikte het
circus een hoogtepunt toen in
1978 Bassie & Adriaan zich aansloten bij het reizende gezelschap en het circus gingen
gebruiken als decor voor hun
televisieserie(s).
Het succes werd overschaduwd
door het overlijden van de jonge
circusdirecteur Nol van der Vegt
in 1989, maar de opvolgers
stonden klaar in de personen
van zijn zoon Herman en diens
levenspartner Diana Luycx.

Bekroond
Na het vertrek van Bassie en
Adriaan in 1990 en een kort
dienstverband bij het Franse
circus Achille Zavatta II, gingen
zij verder met het ‘Nederlands
Nationaal Circus Herman Renz’
en de successen die zij boekten
werden in 1995 bekroond met
de prestigieuze Oscar Carré
Trofee. In maart 1996 sloeg het
noodlot echter keihard toe toen
het jonge echtpaar in de slaap
overleed aan de gevolgen van
koolmonoxidevergiftiging.

Vincent Vignaud -Frankrijk

en het circus lieten uitgroeien
tot wat het nu is. Een grote reizende stad met meer dan 70
medewerkers, een (in 2014 aangeschaft) comfortabel tentpaleis, een eigen orkest en een
eigen balletgroep, waarmee
jaarlijks van april tot begin januari in meer dan veertig steden
en dorpen in Nederland rond de
400 shows worden gegeven.

Gered
Het circus werd gered door de
medewerkers, die geld staken in
het bedrijf, sponsors vonden
een eigen bedrijfsplan schreven

Milko - Nederland

Michel Jarz - Italië

Geoffrey Berhault - Frankrijk
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ITNESS

9.15-10.15 uur
18.00-19.00 uur

ARDIO ITNESS
Indonesische M
TokoEDISCHE
en afhaalcentrum
FITNESS

16.00-17.00 uur
3.15-14.15 uur

OKTOBER BODY SHAPE

REVALIDATIETRAINING
Het
Kleine Loo 216/372,
SPINNING
2592 CK Den Haag,
070-3833896
PILATES TRAINING

eira Kids

BBB

BODY PUMP
KICK FUN

Bami/Nasi
TOTAL BODY WORKOUT
ctiviteiten
+ 3 stokjesBsaté
URN WORKOUT
ement 45 euro
HATHA YOGA

€ 6,-

POWER YOGA
ZUMBA FITNESS
4 SQUASHBANEN
JEUGD FITNESS
X-CO TRAINING
Catering bij u thuis of op de zaak
FYSIOTHERAPIE
en van klein tot groot
FINSE SAUNA
ZONNECENTRUM
GLADIATOR WORKOUT
CAPOEIRA

t Fitness 55+

0 euro
SPORTCENTRUM

JACK SLAGMAN

erkt trainen!

Uw boot de winter
door
✔ Bij ons kunt u uw sloep,
vlet en sportboot zowel
binnen als buiten stallen
✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig
✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk
✔ Haal- en brengservice mogelijk
✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot
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ZONDER opzegtermijn
nschrijfgeld

WWW ROOM BEAUTY NL

24 uur service

AG Den Haag Tel.: (070) 382 02 03

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

www.jackslagman.nl

THERESIASTRAAT 46
DEN HAAG
FAX: (070) 383 57 31

www.berserikglas.nl

marathon
• Voor alle soorten glas •

ultraloop wordt op zon- een echte stadsmarathon te organiseren in Den Haag.
• Vrijblijvende
offertes
op aanvraag
•
heeft zijn marathon
en dan kan Den
georganiseerd
in Den Elke grote stad
Haag
niet
achterblijven
natuurlijk...
Wat
bijzonder
is,
15 jaar geleden dat er in
• Ook eigen ontwerpen etc. etc. • is
rathon werd georgani- dat er naast de marathon ook een ultraloop van 68 km
n op 30 augustus 1998. lang in de planning staat. Daarnaast worden er een halve
en eentiende marathon georganiseerd. De routes zijn te
hon werd gehouden
ter specialist
o.a.
in het
plaatsen van
bekijken op de website
http://www.denhaagmarathon.nl
staan van Den Haag. Er Veel meer informatie dan de routes staat nog niet op de
soorten
dubbelglas; ook HR-glas!!
ers aan de startalle
van wie
website. De website zal worden bijgewerkt zodra er meer
binnen de limiet van 5 informatie beschikbaar is.
ers onder de 3 uur, waaronder de 2.15. Op inter- De datum voor de Vrede’s marathon en ultraloop is de
nlijst vinden van deze zondag na Prinsjesdag, voor 2013 is dat zondag 22 sep-

Colofon

tember. De marathon en ultraloop starten en finishen op
het Spui in de buurt bij het Gemeentehuis van Den Haag.
waardoor ik weet dat de De route voert door de binnenstad van Den Haag, langs
was en de finish bij de Uit- bezienswaardigheden, door parken en over het strand.
Eenkent
uitgave
van
een 3-tal
extra lussen, met langere pasoorlijk warm was. De route De ultraloop
het strand
en door de duinen. Ik ben zelf van
g, Leyweg, Zuiderpark, Hil- sages over
Panhuys
Productions
nckhorst, Maanweg, Voor- geboorte Hagenees en moet zeggen dat er leuke routes
Postbus
56 De
, 2200
AB Noordwijk,
uitgezet.
organisatie
van de Vrede’s marathon en
ver Hubertusviaduct, Seg- zijn
bestaat
uit
Dick
van der Klei, Machel Nuyten,
Monsterseweg, Madestein, ultraloop
Tel. 06-50697455 / 071-3610462
Wim Kooij en Wim Borsboom. Hopelijk gaat het de orgaE-mail:lukken
info@haaglandenpost.nl
om met ondersteuning van de gemeenaag wel weer een marathon nisatie
arathon. Maar de Zwarte ten, de plaatselijke atletiekverenigingen en diverse sponn Den Haag over het strand soren deze Vrede’s marathon en ultraloop vorm te geven.
stad als Den Haag verdient een marathon en de
n aantal van de mensen die Een Verspreidingsgebied:
ultraloop isMarlot,
een mooie
bonus. Duinzigt,
ebben het plan opgevat omMariahoeve,
Essesteyn,

Bezuidenhout Benoordenhout, Leidschenveen,
Leidschendam en Wassenaar.
Uitgevers en adverteerders zijn niet aansprakelijk voor
zet- en drukfouten. Alle aanbiedingen geheel vrijblijvend
en zolang de voorraad strekt.
Volgende krant verschijnt: 2 november 2015
zie www.haaglandenpost.nl

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

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

www.bedandbreakfastjoy.nl

De vooroorlogse pier

Foto: EAS Fotografie

De Pier in Scheveningen bruist weer van activiteiten
De Pier is weer open en wordt al
dé nieuwe foodboulevard van
Scheveningen genoemd. Diverse horecaondernemers hebben
er de afgelopen maanden hun
deuren geopend en de volgende
stap wordt meteen gezet. Vanaf
nu zal op De Pier elke maand een
festival of ander evenement
worden gehouden, zijn er continu exposities te zien en zullen

elk weekend bandjes en (straat)
artiesten worden uitgenodigd
om te komen optreden op het
Pier Podium. Vaste elementen in
de wisselende programmering
zijn De Pier Markets – zoals de
Salt Market en Home Made Market en elke woensdagmiddag De
KnutselPier voor kinderen.
De Pier bruist weer van activitei-

ten nu ze net als het Kurhaus is
gered. Scheveningen en Den
Haag zijn er blij mee want beide
plaatsen kunnen eigenlijk niet
zonder de twee iconen, die jaarlijks veel toeristen en dagjesmensen via de Hofstad naar de
badplaats trokken en trekken.
Met de festivals, de evenementen en de activiteiten die vanaf
nu het hele jaar door worden

georganiseerd biedt in elk geval
De Pier voor elk wat wils.
Mensen die graag markten
bezoeken kunnen terecht op Salt
Markets, Home Made Markets,
Vintage Markets en Christmas
Markets en in samenwerking
met Sweet and Happy Eventz
wordt De Pier elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur omgetoverd tot de KnutselPier. Kinderen

in de leeftijd van 5 tot 13 jaar
kunnen dan onder begeleiding
een knutselworkshop krijgen en
na afloop hun creatie mee naar
huis nemen.
De Pier is het hele jaar open en
dagelijks toegankelijk vanaf
10.00 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie zie
www.pierscheveningen.com

Theater MUS start musicallessen voor kinderen
In Punt Zuid aan de Van
Heutszstraat 12 in Bezuidenhout kunnen kinderen
sinds kort musicallessen
volgen. Na schooltijd zijn
er 2 musicalgroepen waar
kinderen van 7 -12 jaar de
kans krijgen mee te spelen
in een musicalvoorstelling. Theater MUS geeft
deze lessen.

Waarom zijn deze lessen zo’n
groot succes in Zaandam? Barbera vertelt: ‘Kinderen die dol
zijn op acteren, dansen en zingen willen dit natuurlijk ook

Barbera vervolgt: ‘Onze lessen
zijn voor alle kinderen interessant. Het maakt niet uit of je wel
of geen ervaring hebt. We kijken
bij het schrijven van de stukken
goed naar de samenstelling van
een groep en passen daar het
script op aan. Eigenlijk is

het enige vereiste dat het kind
moet kunnen lezen, aangezien
de lessen gebaseerd zijn op het
instuderen van een script.’
Eszter vult aan: ‘Hoewel er hard
gewerkt wordt, voelt elke les
altijd een beetje als een feestje,
zeker als de kostuums er bij
komen en de decors. Zo´n theatersfeer heeft iets magisch. En

dat gevoel willen wij aan zoveel
mogelijk kinderen meegeven´.
Barbera merkte dat er in Bezuidenhout nog niet veel te doen
was op het gebied van musicals
voor kinderen. Ze vertelt:
‘Natuurlijk zijn er in het stadsdeel toneellessen voor kinderen,
maar dit is anders. Met Theater
MUS bieden we een compleet

pakket. We zijn dan ook heel blij
dat we in PuntZuid onze lessen
kunnen geven. Onze lessen zijn
niet duur en dicht bij huis… dus
heel laagdrempelig.’
Meer informatie is te vinden
op www.theatermus.nl Heb je
interesse? Meld je dan aan via de
site voor een gratis proefles.

Foto: Theater MUS

Barbera de Bruijn richtte in 2014
Theater MUS op. Zij verzorgt al
10 jaar samen met haar collega-docent Eszter Triz deze
musicallessen voor kinderen in
Zaandam. Nu Barbera naar Den
Haag is verhuisd, geeft ze deze
lessen die zeer succesvol zijn in
Zaandam ook in Den Haag.

graag laten zien. En het liefst
meteen. Daarom hebben wij
onze lessen zo ontwikkeld dat
kinderen spelenderwijs leren:
met een behapbaar script, een
vaste rol, dansjes en liedjes kunnen kinderen na 16 lessen een
volwaardige voorstelling geven
voor publiek.
Deze musicals schrijf ik zelf.
Onze voorstellingen zijn veelal
gebaseerd op bekende sprookjes
die in een hip jasje gegoten worden. Onze vaste componist Daan
Koch voorziet onze stukken van
unieke musicalliedjes en Eszter
maakt hier dan haar choreografie op. Het zijn dus heel bijzondere stukken die je nergens
anders ziet op deze manier. ’

Winter in Uithof
Afgelopen zondag was de grote kick-off van het
winterseizoen in Sporttainment Center De Uithof
in Den Haag. De afgelopen maanden is er veel
geïnvesteerd in nieuwe activiteiten en faciliteiten.
Sinds vorige maand is De Uithof een gloednieuwe
pistebully rijker om de condities op de sneeuwbaan
optimaal te onderhouden. Ook nieuw is het
Schaatscafé aan de 400m schaatsbaan en de activiteit Airsoft, een spannende interactieve variatie op
het bekende paintball. Maar natuurlijk beschikt De
Uithof ook over een kartbaan, klimmuur en boulderruimte, lasergamen, sumo-worstelen en aparte
kidszone. Kortom, genoeg voor een actief dagje uit!
De start van een sportief nieuw winterseizoen
wordt gevierd met onder meer gratis proeflessen op
de sneeuw- en schaatsbaan, demonstraties van het
freestyle- en skiteam, een wereldrecord ‘langste lijn
schaatsen’ én een wintersport-vakantieplein. Een
deel van de dagopbrengst komt ten goede aan de
Haagse Kessler Stichting, die onder meer de ‘Soepbus’ voor dak- en thuislozen mogelijk maakt.
www.deuithof.nl
Jaap Edenweg 10
2544 NL Den Haag

Warme omslagdoek voor
patiënten mammapoli
MCH-Bronovo
MCH-Bronovo geeft vanaf deze maand embrace-doeken
aan patiënten van de mammapoli van locatie MCH Antoniushove. Deze polikliniek is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met een afwijking in de borst. De
medewerkers van de mammapoli nemen de eerste embrace-doeken in ontvangst uit handen van de bedenkster
van de doek; Ingrid van der Voort. De aanschaf van de
embrace-doeken is mogelijk dankzij een schenking van
de stichting Roparun.
De embrace-doek is een
omslagdoek van zeer zacht
materiaal voor vrouwen met
borstkanker. Zij moeten tijdens
onderzoeken en gesprekken
vaak hun bovenlichaam ontkleden. Dat geeft een kwetsbaar,
ongelijkwaardig en naakt
gevoel; juist op die momenten
die zo belangrijk zijn. De patiënt
kan de doek in één beweging
omslaan. Door naden op de
schouder zakt de doek niet af.
De omslagdoek omarmt - vandaar embrace - de patiënt voor,
tijdens en na ieder onderzoek of
behandeling.

Eigen ervaring
Ingrid van der Voort bedacht de
embrace-doek toen zij zelf
behandeld werd vanwege borstkanker. Als kwaliteitsmedewerker en consulent complementaire zorg in het Flevoziekenhuis
was zij niet onbekend met allerlei onderzoeken en behandelin-

gen. Tijdens haar behandelingen deed zij ervaringen op
waarmee ze nu nog betere zorg
kan verlenen. De stichting
Roparun schonk de mammapoli
in MCH Antoniushove een
bedrag van € 5.000 voor de aanschaf van de embrace-doeken.

Activiteiten
borstkankermaand
In het kader van oktober borstkankermaand, die dit jaar in het
teken van jonge vrouwen staat,
organiseert MCH-Bronovo
diverse activiteiten op locatie
MCH Antoniushove. Zo wordt in
oktober de nieuwbouw bij locatie MCH Antoniushove in de
roze schijnwerpers gezet. Gedurende de gehele maand zijn verschillende organisaties die zich
inzetten voor (borst)kankerpatienten met een informatiestand
in de centrale hal. Ook de stichting Bribos, die zich sterk maakt
voor lotgenotencontact, staat

hier met een informatiestand op
dinsdag 6 en de vrijdagen 16, 23
en 30 oktober.

Inloopochtend
Natuurlijk gaat de maandelijkse
inloopochtend voor borstkankerpatiënten ook gewoon door.
Tijdens deze bijeenkomst kunnen patiënten en direct betrokkenen ervaringen uitwisselen
en vragen stellen aan een verpleegkundig consulent mammacare. Een deskundige van de
Borstkanker Vereniging Nederland begeleidt deze morgen. De
bijeenkomst vindt plaats op 14
oktober van 9.30 – 11.30 uur op
locatie MCH Antoniushove en is
ook toegankelijk voor patiënten
die niet of elders behandeld
worden.

Kort nieuws
Natuurwandeling
Meijendel
Dauwtrapwandeling Kijfhoek en Bierlap
Sta op tijd op en ga mee. We lopen vanuit de ochtendschemering naar het licht. De vogels zijn net wakker
en laten zich horen. Het najaar is in de lucht en we
merken het overal aan.
Ervaar het begin van de dag: de kleuren en de contouren van
het duin komen weer terug, de luchtvochtigheid en de temperatuur veranderen en de nachtelijke duingeluiden worden vervangen door vogelzang. Welke vogel is dat? Niet te veel praten
tijdens de wandeling, maar beleven.
Misschien kruist een ree, een duinkonijn of een vos nog ons
pad, hun sporen vinden we in het zand terug. Kennen we die
paddenstoel?
Een redelijke conditie is gewenst; het is een wandeling die op
en neer gaat over soms rulle zandpaden. Ondanks (of dankzij)
het vroege tijdstip is de wandeling ook uitermate geschikt voor
jongeren en kinderen die niet opzien tegen een flinke wandeling. En na de wandeling is de dag nog steeds jong en hebben
we alle tijd om na te genieten.

Mammapoli
Mensen kunnen binnen een dag
terecht bij de mammapoli voor
diagnose. Wordt de diagnose
borstkanker gesteld, dan zorgt
een team van specialisten
ervoor dat de beste behandeling
wordt ingezet. Er is daarbij voor
de patiënt altijd één contactpersoon. De mammapoli werkt
samen met verschillende partijen voor extra voorlichting en
extra middelen die zorgen voor
verlichting van de gevolgen van
de behandeling.

Wanneer: zaterdag 10 oktober vanaf 07.30 uur tot
ongeveer 09.30 uur
Verzamelen: parkeerplaats bij de toegang (eerste rotonde)
van Meijendel (Wassenaar)
Meenemen: passende kleding, drinken en stevige schoenen
een goede conditie als u er een heeft een verrekijker
Opgeven: bij Nanko van Kampen, tel 06 38341502 /
email: nankovkampen@gmail.com.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15.
Kosten: indien niet in bezit passe-partout € 1,50
(kosten toegangskaartje)
Organisatie: IVN-Leiden, Werkgroep Actieve NatuurTochten

PULSAR SOLAR

€ 199,-

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

www.juweliervuyk.nl
Vakkundige klokkenreparatie in eigen atelier.
Eventueel gehaald en bezorgd.

Resto VanHarte, stichting één land één samenleving en Asito
organiseren op 8 oktober 2015
in het kader van het Nationaal Integratiediner
een

GRATIS

een maand lang
contactlenzen
uitproberen bij

Integratiediner in de Schilderswijk voor
de inwoners van Den Haag
Beste bewoner(s) van Den Haag,

Heeft u last van de
laagstaande zon?
Wij hebben de oplossing:
de Bentley Streetwell glazen!

Graag nodigen we u uit voor het Integratiediner in de Schilderswijk op
Donderdag 8 oktober
Sportcentrum De Houtzagerij Hobbemastraat 93
Inloop 18.00 uur – Diner van 19.00 tot 21.00 uur
Het Nationaal Integratiediner is een initiatief waarbij op vele locaties verspreid door Nederland 16.000
mensen bij elkaar komen om samen te dineren en kennis te maken met elkaars cultuur en
achtergrond. Overal in het land vinden de diners gelijktijdig plaats: op donderdag 8 oktober 2015.
Het Integratiediner in de Schilderswijk wordt, net als vorig jaar, georganiseerd door Resto VanHarte in
samenwerking met stichting één land één samenleving.
Het Integratiediner in de Schilderswijk vond vorig jaar in De Mussen plaats. Het was toen een enorm
succes. Dat willen wij er dit jaar ook weer van maken! Net als vorig jaar gaan tijdens dit Integratiediner
opnieuw vele landelijke politici, inwoners van de Schilderswijk en de rest van de stad, medewerkers
van Asito en sympathisanten van de stichting één land één samenleving met elkaar aan tafel en met
elkaar in gesprek.
Deelname is gratis, maar u moet zich wel van te voren aanmelden, want er is een beperkt aantal
plaatsen

Bentley Opticiens

Voor een professionele oogmeting
door vakbekwame opticiens en
contactlensspecialisten
Bentley Opticiens

Bentley Opticiens

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

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

optometrisch centrum Den Haag en Voorschoten
opticiens en optometristen

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

www.bentleyopticiens.nl

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar events@eenlandeensamenleving.nl .
U krijgt een bevestiging via mail. Ook als u meer informatie wilt hebben, kunt u ons mailen.
Voor achtergrondinformatie Nationaal Integratiediner: zie www.nationaalintegratiediner.nl
Met vriendelijke groet en tot ziens op 8 oktober,
Resto VanHarte Den Haag
Stichting één land één samenleving
Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag, Fonds 1818 en Schoonmaakbedrijf Asito

Huub Wellner

ALLE DRUKWERK
flyers • folders • posters
brochures • roll-up banners

zanger entertainer

VORMGEVING
grafisch ontwerp
logo’s • huisstijl

Voor al uw feestjes
groot of klein

WEBSITES

www.diamanttheater.nl

PROMOTIE
actie’s
winkelcentra
evenementen
entertainment

Het Diamant Theater is HET wijktheater
van stadsdeel Haagse Hout, gevestigd in de
Haagse wijk Mariahoeve. Een toegankelijk
theater met een brede programmering
voor alle bewoners van de wijk en omgeving. Van jong tot oud!

Vragen?
Stel ze gerust!
06 506 974 55
info@panhuys.nl

www.huubwellner.nl

Ster� i� reclam�

070 3472909 - 06 43 50 68 78

Postbus 56, 2200 AB Noordwijk

LANDEN P
O
AG

25
jaar

e

Zonder adverteren
geen omzet.

ia

i

n

M

ar

ST

HA

Haaglanden Post
hoe

ve Mag

az

WWW.HA AGL ANDENP OST.NL

Dé pluspunten

26e JAARGANG NR. 8  7 SEPTEMBE
R 2015

VOORHEEN MARIAHOE VE MAGA ZINE

Koning opent museum voor
’Soldaten van Oranje’
Gouden koets uit
roulatie

9

Koning Willem-Alexander heeft
op vrijdagmiddag 4 september aan de Bosweg in Noordwijk
het Museum Engelandvaarders geopend. In dit
museum wordt het verhaal
verteld over de Nederlanders
die tijdens de Tweede
Wereldoorlog uit bezet gebied
ontsnapten met het doel
de strijd tegen nazi-Duitsland
en Japan vanuit Engeland
voort te zetten. Het nieuwe landelijke
museum is een
eerbetoon aan de vele Engelandv
aarders en aan al degenen die hen hielpen en zo
hun leven riskeerden voor
de vrijheid. Erik Hazelhoff Roelfzema
, de ‘Soldaat van
Oranje’, was een van hen, maar
er waren er veel meer.

Het laatste
kwartaal
gaat het mes
in onze tarieven!!

MAANDELIJKS HUIS-AAN-HUIS +
VERSPREIDINGSGEBIED MET KOOPKRACHT

Tazelaar deed het
gevaarlijke werk

3

SCHERPE ADVERTENTIETARIEVEN
GRATIS OPMAAK + ADVIES

Leidse studenten
bijten spits af

5

PERFECT FULLCOLOUR GEDRUKT +
VERBETERD WIT KRANTENPAPIER

Tijdens de bezetting in de jaren
1940-1945 slaagden ruim 1.700
personen er met veel moeite in
Engeland te bereiken. Honderden anderen deden een poging,
maar verloren tijdens de tocht
het leven. Naast degenen die de
riskante overtochten over de
Noordzee maakten, krijgen de
Engelandvaarders die over land op weg gingen veel aandacht in het nieuwe
museum. Deze mensen kozen
routes die vaak maanden tot
jaren in beslag namen en in veel
gevallen moesten duizenden
kilometers vol ontberingen worden afgelegd.

over de ’Soldaat’ dragen nog
iedere dag bij aan het verhaal
over deze verzetsstrijders. De
initiatiefnemers willen met het
museum een breder en uitgebreider beeld geven van de
Engelandvaart tijdens WO2.

“U bent de schakel tussen
hen die thuisbleven en mij”

De ’Soldaat van Oranje’ was en
is
nog steeds een ‘icoon’ van het
vaderlandse verzet in de Tweede
Wereldoorlog. De successen van
het boek, de film en de musical

Deze doelstelling wordt (ook
financieel) gesteund door onder
andere het Nationaal Comité 4
en 5 mei, het Nationaal Fonds
voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg, het Prins Bernhard
Cultuurfonds, Fonds 1818, het
Genootschap Engelandvaarders
en veel nabestaanden van Engelandvaarders.

Net als in het boek, de film en de
musical is in het museum te
zien hoe de Tweede Wereldoor-

Prinsjesfestival en
Prinsjesdag

Prinsjesdag is de traditionele
dat verschillende facetten van
start van het parlementaire
de democratie belicht via
jaar voor de Eerste en Tweede
allerlei activiteiten waarbij
Kamer in Den Haag. Op de
politiek, media, cultuur en
derde dinsdag in september
burgerij elkaar treffen. Het fesspreekt koning Willem-Alextival begint op 9 september
ander in de Ridderzaal de
met een avond over ‘Politiek
troonrede uit waarin de regein woord en beeld’ in Nieuwsring haar belangrijkste planpoort.
nen voor het komende jaar
Een prinsjesdichter opent de
bekendmaakt. Voorafgaand
dag erna het festival. In de
aan het voorlezen van de
dagen erna staan tal van
troonrede trekken koning Wilprinsjesevenementen
lem-Alexander en koningin
gepland: van markten tot
Máxima in de Gouden Koets,
fotoexposities, concerten en
gevolgd door andere belangfilm- en cabaretvoorstellingen
rijke leden van het Koninklijk
en een dagelijks prinsendiner
Huis, van Paleis Noordeinde
dat in verschillende restauvia het Lange Voorhout naar
rants in de omgeving van de
het Binnenhof. Alle info:
Denneweg geproefd kan worwww.prinsjesdagdenhaag.nl
den.

Hoedenparade
op Prinsjesdag

UW ADVERTENTIE VALT ALTIJD OP!
MET VASTE ADVERTENTIEBLOKKEN

Twee Engelandvaarders in het
Museum Engelandvaarders:
Eddy Jonker (l) en Charles Bartelings

log door individuen werd
beleefd en hoe personen tot hun
besluit kwamen om de gevaarlijke tocht naar Engeland te
maken. Door de vestiging van
het museum in een door de
Duitse bezetter gebouwde bunker, voorheen het onderkomen
van het (verhuisde) Atlantikwall
museum, en het gebruik van
moderne audiovisuele technieken wordt de sfeer van de oorlog
bijna voelbaar.

Het museum brengt de bijdrage
van Engelandvaarders aan
luchtmacht, marine, Prinses
Irene Brigade, koopvaardij, KNIL
en hun rol in het ’Englandspie
l’
in beeld. Ook krijgt de bezoeker
een indruk van de bijzondere
band tussen de Engelandvaarders en de toenmalige koningin
Wilhelmina (“U bent de schakel
tussen hen die thuisbleven en
mij.”). Voorts wordt getoond hoe
ook de helpers van Engelandvaarders zich in zeer riskante
situaties begaven. Wie werd
gepakt, kreeg een zware straf
wegens het ’bevoordelen van de
vijand’. In het museum worden
de spannende keuzes en dilemma’s waarvoor Engelandvaarders en hun helpers stonden
inzichtelijk en ‘invoelbaar’
gemaakt.

Knopen
als cadeau
Eddy Jonker, voorzitter van
de stichting die het Museum
Engelandvaarders in Noordwijk heeft opgezet, maakte in
de Tweede Wereldoorlog zelf
per boot de oversteek naar
Engeland, waar hij werd
opgeleid tot piloot op een
Spitfire. De knopen van het
uniform van de Royal Air
Force dat hij destijds kreeg,
gaf hij cadeau aan de opvarenden van de Yvette II, een
replica van een Engelandvaardersboot, waarmee enkele nazaten van deze verzetsstrijders begin 2014 een herdenkingstocht naar Engeland
maakten.

presenteren. Waarden als ‘initiatief nemen’, ‘in actie komen’,
‘moed tonen’ en ‘doorzetten’,
moeten volgens de initiatiefnemers ‘in elke tijd en onder alle
omstandigheden aan jongeren
worden overgebracht’.
Het museum is van dinsdag t/m
zondag (10.00 - 17.00 uur) geopend.
Museum Engelandvaarders,
Bosweg 15, 2202 NX Noordwijk,
M: info@museumengelandvaarders.nl,
W: museumengelandvaarders.nl

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

Prinsjesfestival

Het feest dat Prinsjesdag
omlijst is het Prinsjesfestival,

Het volledige programma is te
vinden op:
www.prinsjesfestival.nl

Nevenbedoeling van dit alles is
de Engelandvaarder als rolmodel aan de hedendaagse jeugd
te

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

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

VOORHEEN MARIAHOEVE MAGA ZINE

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

EEN UITGAVE VAN PANHUYS SPECIALS

PROGRAMMA
• Festival
Zondag 10 oktober
12.00 uur
Talentvol Mariahoeve
Kom je talent laten zien, of kom kijken naar
talenten!
14 + 28 oktober
10.45 uur
Woensdagochtend: Koffieconcert
Begin de woensdag met een ontspannen
concert van studenten van het Koninklijk
Conservatorium.

donderdag 15 oktober
17:00 uur
CultuurCafé:
Maand van de Vitaliteit
Dit seizoen organiseert het DiamantTheater een serie CultuurCafé’s, met
als doel om elkaar te ontmoeten en te
praten over cultuur in Haagse Hout.
Elk theatercafé heeft een eigen thema
en zal aangekleed worden met een
spreker en een theatrale verrassing.
Dit alles zal gebeuren in een informele setting in ons theatercafé.
CultuurCafé’s zijn open voor iedereen, zowel aanbieders als stadsdeelbewoners.

• Kindervoorstelling
23 oktober
09:30 + 11.00 uur
De Betovering: Veel te veel Pinguïns?
(1+)
Language no problem
• Theater
31 oktober
13.00 uur
Rashmin Netherlands presenteert:
Diwali Theatre Festival
Join us in celebrating this Diwali with
entertaining & sensational plays
(in Marathi).
• Kindervoorstelling
1 november
14.00 uur
TG Vest – Waar zijn we? (6+)
Twee mannen zitten net als de kinderen te
wachten op de voorstelling Waar zijn we?
van Toneelgroep Vest.

‘A Selection of Pavilions’ onderschrijft
artistieke karakter van Wassenaar
De gemeente Wassenaar organiseert in samenwerking
met gastcurator Yvette van Caldenborgh de expositie
A Selection of Pavilions in Raadhuis De Paauw. Het uitgangspunt hiervoor is de Biënnale van Venetië, de oudste hedendaagse kunsttentoonstelling in Europa. Kunstbeurs Art the Hague biedt in oktober een programma dat
aansluit op de expositie in Wassenaar.
Kunst en cultuur zijn belangrijke kenmerken van Wassenaar,
dat van oudsher enorme aantrekkingskracht op kunstenaars
uitoefent. Met A Selection of
Pavilions wil Raadhuis De
Paauw het internationale en
artistieke karakter van het dorp
onderschrijven. Hier is werk te
zien van onder andere Shilpa
Gupta uit India, Helen Sear uit
Wales, Adrian Ghenie uit Roemenië, Sarkis uit Turkije en van
de Nederlander herman de
vries, die zijn naam uit bescheidenheid met kleine letters
schrijft. Opgeleid als bioloog en
natuuronderzoeker verzamelt,

ordent en isoleert de vries (van
1931) objecten uit de natuur om
de aandacht te richten op
zowel de uniciteit als de diversiteit van de ons omringende
wereld,
‘Vormgeefster’ Yvette van Caldenborgh heeft voor de tentoonstelling in Wassenaar een
selectie gemaakt uit de inzendingen voor de Biënnale van
Venetië, die sinds 1895 elke
twee jaar wordt gehouden. Dit
jaar presenteren 53 landen er
werk van hun beste kunstenaar
van dit moment in een nationaal paviljoen. Deze paviljoens

Deelnemende kunstenaars
Christoph Büchel (IJsland),
Graham Fagen (Schotland),
Tsibi Geva (Israël),
Adrian Ghenie (Roemenië),
Shilpa Gupta (India),
Joan Jonas (VS),
Sarah Lucas
(Verenigd Koninkrijk),

Irina Nakhova (Rusland),
Sarkis (Turkije),
Helen Sear (Wales),
Rinus van de Velde
(Vlaanderen)
herman de vries (Nederland)

Raadhuis De Paauw

bevinden zich deels in de Giardini, een park op het oostelijke
puntje van Venetië en deels in
oude huizen en paleizen in de
stad. Mede tegen de achtergrond van de onrust in de
wereld is het interessant om
een aantal van deze kunstenaars samen te brengen en te
zien hoe zij de wereld bekijken.

Raadhuis De Paauw in Wassenaar sluit qua architectuur en
uitstraling prachtig aan bij
Venetië.
Het voormalig zomerpaleis van
Prins Frederik der Nederlanden
vormt met zijn oude grandeur
een passende achtergrond voor
de tentoonstelling.

A Selection of Pavilions
loopt tot en met
22 november 2015.
Openingstijden:
donderdag t/m zondag
12:00-16:00 uur.
Adres: Raadhuis De Paauw,
Raadhuislaan 22, 2242 CP
Wassenaar.
Toegang gratis

Resto’s bieden velen ’warme’ plek
zich eenzaam en die eenzaamheid is moeilijk te bestrijden.
Vooral in de grote steden, waar
weinig sociale controle is en
veel mensen zonder sociaal netwerk leven. Daarbij gaat het niet
alleen om oudere mensen die
hun partner kwijt zijn, maar ook
om dertigers en veertigers die
bijvoorbeeld door echtscheiding
of verlies van werk eenzaam zijn
geworden. Steeds meer kinde-

ren groeien op in armoede en
raken daardoor in een isolement. Om dat te voorkomen zijn
de Resto’s ( mede als leer- en
werkplekken voor jongeren en
herintreders) ook de komende
jaren broodnodig. De activiteiten die er worden georganiseerd
blijken in veel gevallen het
recept tegen vereenzaming te
zijn.

Tutti Frutti Show
Mariahoeve
Ben Lachhab met zijn team van vrijwilligers

Vervolg van de voorpagina

In Mariahoeve gebeurt het, in samenwerking met
Talentvol Mariahoeve, met een gezamenlijk diner voor
250 tot 300 personen in park de Horst. Als feestelijke
afsluiting van een dag vol workshops, die op genoemde
datum wordt georganiseerd in het Diamanttheater en
het daarnaast gelegen park.
Warme plek
Meer dan 25.000 wijkbewoners
vonden de afgelopen jaren als

vrijwilliger een warme plek in de
over het land verspreide Resto’s
waar ze gewaardeerd worden

voor hun inzet en betrokkenheid. Zij verwelkomen wekelijks
de bijna 6.000 gasten in de
buurtrestaurants, waarin een of
twee avonden per week driegangen diners worden geserveerd en muziek- en spelavonden worden georganiseerd om
mensen met elkaar in contact te
brengen.

Eenzaam
Eén op de drie mensen voelt

Talentvol Mariahoeve, de jaarlijkse dag waarop
talenten aan mede wijkbewoners kunnen laten zien
wat ze kunnen, wordt dit keer gehouden op
10 oktober en zal worden opgeluisterd door een
Tutti Frutti Show.
Onder de noemer ‘Wijkbewoners showen hun trots’ zal die
dag tussen 17.00 en 17.30 uur een aantal personen hun zelfgemaakte kleding, kleding uit andere culturen, hoeden, kapsels, make-up, maskers, sieraden, etc. op het podium showen.
Wie daaraan mee wil doen kan zich aanmelden bij
Wijkberaad Mariahoeve, tel. 070-3838224 of via
info@wijkberaadmariahoeve.nl

de stoffeerderij van ‘nu’

stoffeerder

kleinzoon

Blaas nieuw leven in uw interieur
met
Ambachtelijke Meubelstoffeerderij

’Lodewijk’

naaiatelier

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

Gespecialiseerd in:
polyeter voorraadkamer

houtrestauratie

spuitcabine

naaiatelier van 1930

uit 1935: stoffeerder

de stoffeerderij van ‘toen’
persbanken
rechtzetten van krom hout

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

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

Reinkenstraat 111 • Den Haag

zoon ‘Lodewijk’

Verschillende stijlen die wij voor u kunnen maken:

oud

nieuw

oud

nieuw

Een aantal voorbeelden van antiek-restauratie.

van

oud

oud

naar

nieuw

Een voorbeeld van het opnieuw stofferen van een bank.

naar

nieuw

Een voorbeeld van het stofferen van een fauteuil.

Meubelstoffeerderij Lodewijk
werkt al drie generaties lang
op traditionele wijze:

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

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

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

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

www.installatiepartners.nl
Na de zomer komt de herfst!
Warmtepolis...
zeker van warmte!
INSTALLATIE
PARTNERS
Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

Vakkundige reiniging & reparatie.
Bel voor meer info!

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

Tel. (010) 4187700 •

www.deragperzischetapijten.nl

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.

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

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

Wat bespreek je met de filosoof?
“Alles wat je bezig houdt of in de weg zit”
Steeds meer mensen maken gebruik
van het grote probleemoplossend vermogen dat de filosofie
ons biedt met haar manier van denken, kennis en ervaring.
Ad de Stoppelaar
Filosoof MA (univ. Leiden)
Gecertificeerd filosofisch consulent

Voor uitgebreide informatie: filosofischepraktijk-vol-ledig.nl

Sunflowers Bloemen
Het Kleine Loo 198 • T 3352776
Ook ons rouwwerk is eerlijk geprijsd!

GRATIS
QUOOKER
bij aankoop van
THE RIVERDALE KITCHEN

keuken t.w.v. € 6900,-*

GREEPLOOS | LANDELIJK | MODERN | DESIGN | HANDGEMAAKT

Nu 7.990,-*

Nu 4.998,-*
Incl. alle apparatuur

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

