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Als ondernemer, kunstverzamelaar en vooral als zeeschilder zette hij Den Haag (en Scheveningen) internationaal
op de kaart en om dat te vieren wordt hij op passende
wijze herdacht. Met verschillende tentoonstellingen,
symposia en evenementen belichten tal van Haagse
musea en instellingen dit jaar de vele gezichten van de
Haagse icoon Hendrik Willem Mesdag, die niet alleen het
beroemde Panorama schilderde maar ook een nieuwe
basis fundeerde voor het culturele klimaat in de Hofstad.
Mesdag (1831-1915) en Den Haag zijn al bijna anderhalve
een eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Iedere bezoeker die 360º in het
rond kijkt, ondergaat de magische illusie van het zinsbegoochelende panorama van Scheveningen uit 1881 in Museum
Panorama Mesdag aan de
Zeestraat in Den Haag. Het uitzicht is er nooit
hetzelfde en de
lichtval wisselt
er van minuut
tot minuut. Het
vergezicht op
de zee, de duinen en het oude
vissersdorp
Scheveningen, geschilderd door
Mesdag, is een uniek cultuurhistorisch monument.
Het pand waarin het panorama

is aangebracht, werd speciaal
voor de schildering gebouwd. In
het centrum van het gebouw is
in een rotonde een kunstmatig
duin opgeworpen. Vanaf een
uitkijkpunt boven dit duin heeft
de bezoeker uitzicht alsof hij op
het in 1881 afgegraven Seinpostduin staat,
want het rondom gehangen
doek vertoont
op indrukwekkende wijze
geschilderde
strand- en zeevoorstellingen.
Het doek heeft een oppervlakte
van circa 1680 m2 en werd door
Mesdag na uitgebreide voorbe-

Haagse musea
herdenken
100ste sterfdag
kunstenaar

Interactief

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

Panorama Mesdag Interactief is een unieke digitale versie van
Panorama Mesdag waarin teksten, afbeeldingen, links en films
meer informatie geven over het panorama, zijn makers en het
Scheveningen van 1881 tot nu. Op de website van Panorama
Mesdag zijn alle details van dit unieke schilderij van dichtbij te
bekijken.

reidingen in vier maanden
geschilderd. Hij kreeg daarbij
hulp van enkele collega’s, onder
wie zijn vrouw Sientje en de
kunstschilders Théophile de
Bock, George Hendrik Breitner
en Bernard Blommers. De
rotonde heeft een doorsnede
van 36 meter. Door de verdekt
aangebrachte vensters in het

tentdak krijgt de gehele ruimte
een lichtheid die de illusie van
een natuurlijke situatie oproept.
De overgang van kunstduin
naar schildering is fenomenaal
tot stand gebracht en bezorgt de
bezoeker de suggestie daadwerkelijk buiten te zijn.
Lees verder op pagina 3

Gevangenpoortlezing:
Vervalsing in de kunst
Geert Jan Jansen (foto) verzorgt op zondag 8 november
de tweede Gevangenpoortlezing in het Haags Historisch
Museum. Jansen is de ‘meestervervalser’ die in zijn eentje
de hele internationale kunstwereld te kijk heeft gezet. ‘Niet
één keer, maar tientallen jaren
lang’, zoals hij ongetwijfeld zal
vertellen in deze Gevangenpoortlezing, die om 12.00 uur
begint in het Haags Historisch
Museum (Korte Vijverberg 7,
Den Haag). Het verhaal duurt
een uurtje, toegangskaarten
kosten €10, inclusief koffie,
museumbezoek en een vrijkaart voor Museum de Gevangenpoort.
De Gevangenpoortlezingen,
waarin actuele maatschappelijke en juridische onderwer-

pen worden belicht, zijn een
initiatief van Wladimiroff
Advocaten in samenwerking
met het Haags Historisch
Museum. De lezingen worden
mogelijk gemaakt met steun
van het Sebastiaan Genootschap en de Vrienden van het
Haags Historisch Museum en
het volledige programma is te
vinden op www.haagshistorischmuseum.nl/activiteiten.
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Herenstraat 16 Voorburg, Tel: 070 3877799

Stel uw eigen menu samen
uit onze gevarieerde

à la carte kaart

Lunch • Diner • Receptie • Borrel • Vergadering
Meeting • Feesten • Catering • Wijnproeverijen
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Menu 2-gangen incl. koffie

Dè perfecte gelegenheid!

Mail
info@haaglandenpost.nl

Officiële Trouwlocatie

06 506 97 455

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

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
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en like ons op

Het najaar is een opstap naar de lente!
We zijn het in Nederland een beetje vergeten, maar het najaar is heus het groeien. En als het er dan toch komt moet

1. Een groeizame, goed bewerkbare
grond met evenwichtige
waterhuishouding
2. Stoere gezonde planten die zo

ideale seizoen om de tuin een beetje te veranderen of zelf compleet nieuw aan de grond liefst makkelijk te bewerken zijn.

min mogelijk geknipt of verplant

te leggen. Als u nu aan de slag gaat, heeft u straks een nog beter lente- en Voor veel klussen is er een tijdbesparende
zomergevoel.

Tuingemak top 10

hoeven te worden
3. Bodem bedekkende beplanting

aanpak en voor tijdrovende elementen zijn
er vaak alternatieven.

zodat onkruid geen kans heeft

www.appeltern.nl

4. Een robotmaaier voor het gazon of

Een tuin is altijd al bedoeld om er zoveel

Vooruitzien is regeren

mogelijk plezier aan te beleven. Daarvoor

Het ene tuinonderdeel vraagt meer tijd

moet het natuurlijk wel eerst een tuin zijn

dan het andere. Het gazon moet elke week

met voldoende beplanting, voldoende hoog

gemaaid worden terwijl een vijver eens in de

Tip:

5. Vaste bloembollen die elk jaar

en laag, een veilig vrij gevoel en niet meer

3 à 4 jaar wat opgeschoond hoeft te worden.

Uw bestrating blijft schoon
met een kielsteekje.

6. Een natuurlijke (zwem)vijver

zonder werk maar u heeft wel heel veel in

Onkruid blijft altijd lastig, dus moet u er

Trek een geultje met de spa of

eigen hand.

voor zorgen dat het geen kans krijgt om te

schoffel en het pad of terras wordt

werk dan u zelf zou willen. Er is geen tuin

kunstgras
vanzelf opkomen
waar het water vanzelf helder
blijft
7. Een haag die altijd groen is, niet

na een regenbui niet overspoeld met

Meer vakantiegevoel in uw tuin

te snel groeit en weinig gesnoeid

grond.

hoeft te worden

www.tuingeluk.nl

8. Een watergeefsysteem maar
ook planten die goed tegen de

Een tuin kan altijd gezelliger. Soms ook met hele kleine ingrepen. Het voordeel

weerswisselingen kunnen

van een beter tuingevoel is ook dat u het werk vergeet.

9. Terrassen zonder voegen en

• Zet uw tuinstoel of extra bankje eens op een andere plaats

10. Duurzame meubels en

stabiele grindpaden
accessoires zonder onderhoud

• Hoogteverschillen en haagblokken geven uw tuin extra diepte en spanning
• Versier uw boom of pergola met een paar vrolijke lampionnen
• Met een vogeldrinkbakje komen de gevleugelde vrienden regelmatig op visite
• Een paar grote potten met bloeiende dahlia’s of chrysanten doen wonderen

Beleef uw droomtuin in Appeltern

Een stap terug

behouden kan blijven en daarmee aan de

ter zake deskundige veelgemaakte fouten

• Een schaduwdoek geeft u beschutting en een vrijer gevoel

Als u op zoek bent naar een beter tuingevoel

Soms is er in een tuin zo veel mis gegaan,

slag gaan in een nieuw ontwerp.

voorkomen.

• Een boeketje bloemen of decoratie verhoogt de terrassfeer

kunt u terecht in De Tuinen van Appeltern.

misschien wel door de vorige bewoners,

• Een paar opvallende beelden of ornamenten geven uw tuin karakter

Daar zijn meer dan 200 voorbeeldtuinen

dat het beter is een stapje terug te gaan en

Creatieve ontwerpers kunnen u helpen als u

voorbeeldontwerpen te zien op

• Met een tuinhaard is het ook ’s avonds nog lang behaaglijk

aangelegd door de beste hoveniers van

opnieuw te beginnen. Gewoon kijken wat

er zelf niet meer uitkomt. Bovendien kan zo’n

www.appeltern.nl/nl/sfeertuinen

• Met een paar grote najaar bloeiers leeft uw border helemaal op

Nederland. Zij kunnen u helpen met ideeën

• Bewaar de rust en laat de tuin ook zelf het werk doen. Het blad kan vaak ook blijven

en evt. aanleg.

Tip:

Tijdens het jaarlijkse Winterfestival laten

Houd de wortels tegen.

de ontwerpers van Appeltern zien hoe uw

Voor bomen en struiken die straks

tuin in de winter meer sfeer en warmte kunt

verder uw tuin ontwrichten zijn er

meegeven. Kijk voor meer info op:

speciale antiwortel matten.

www.appeltern.nl

www.rootbarrier.nl

liggen

Er zijn tientallen creatieve

Tip:

Snoeien voor het blad gaat
vallen.

Een gezonde tuin oogt beter.

Vormbomen die toch gesnoeid

De gezondheid van uw planten wordt

moeten worden kunt u al

gestimuleerd met wat extra voeding.

aanpakken voordat het blad gaat

www.dcm-info.nl

vallen.
www.appeltern.nl

De vele (ver)gezichten van Mesdag
Bouwwerk en het nog altijd
unieke panorama, kwamen in
de jaren 1880-1881 gereed, als
voorbeeld van de typisch
negentiende eeuwse lering en
vermaaktheorie. De schildering
is niet alleen belangrijk vanwege

de omvang, de gevoerde schildertoets en het thema, maar ook
als voortbrengsel van samenwerkende kunstenaars van de
Haagse School. Uit kunsthistorisch oogpunt zet Panorama
Mesdag op grootse en lumineu-

ze wijze de traditie van de schildertechniek trompe l’oeil
(gezichtsbedrog) onovertroffen
voort.
panorama-mesdag.nl

Faciliteiten
Panorama Mesdag beschikt sinds dit jaar over meer ruimte
voor de presentatie van tijdelijke tentoonstellingen. De vaste
collectie heeft een nieuwe opzet gekregen die meer informatie
geeft over het werk en leven van Hendrik Willem Mesdag en
zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten. Naast een gezellig
museumcafé en een uitnodigende museumwinkel beschikt het
museum ook over nieuwe multifunctionele zalen voor het
organiseren van lezingen, evenementen, en voor de verhuur.

Chansons Grises, creaties van
Peter George d’Angelino Tap

Wereld van Mesdag in
stereofotografie

Culturele instellingen herdenken dit jaar niet alleen de honderdste
sterfdag van Hendrik Willem Mesdag, maar ook de 125ste sterfdag van
Vincent van Gogh. Panorama Mesdag toont tot zondag 20 maart 2016
ruim twintig spectaculaire modecreaties van ontwerper Peter George
d’Angelino, die speciaal voor de tentoonstelling Chansons Grises 21
haute couture japonnen en een panoramisch wandkleed ontwierp, geïnspireerd op de schilderijen van beide genoemde kunstenaars.

Hoe de wereld van Mesdag er aan het einde van de negentiende
eeuw uitzag, is te zien aan een unieke collectie stereofoto’s die (tot
6 maart 2016) eveneens getoond wordt in Panorama Mesdag. In samenwerking met het Haags Gemeentearchief kan de bezoeker aan
de hand van de beelden een wandeling maken door het Scheveningen en Den Haag van die tijd.

De stofkeuze en de motieven op de stof zijn direct ontleend aan kunstwerken van de
twee. De vergrijsde tinten van de Haagse School die zeeschilder Mesdag gebruikte,
contrasteren met de heldere Franse kleuren van Van Gogh. Ook de textuur van de verf
was bij beiden heel verschillend. De patronen van de japonnen zijn gebaseerd op tekeningen van Carel de Neree tot Babberich, een tijdgenoot van beide schilders. De Neree
tot Babberich geeft een
gestileerde , vaak abstracte
interpretatie van de mode
uit de Belle Epoque. De
naam Chansons Grises
komt van een liederencyclus gecomponeerd door
Raynaldo Hahn, de teksten
zijn van de dichter Paul
Verlaine, eveneens tijdgenoten uit de laat negentiende, begin twintigste
eeuw. Gelijktijdig met de
tentoonstelling in Panorama Mesdag presenteert
het Louis Couperus Museum speciaal ontworpen
zetels van d’Angelino Tap,
die in stof en tekst een verband leggen tussen Mesdag, Van Gogh en Couperus. De Mesdag Collectie,
onderdeel van het Van
Gogh museum, toont een
uniek gedecoreerd servies
met bijpassende tafelaankleding van de hand van
d’Angelino Tap.
Foto: Renee Laufer

3D is de kijktechniek van de toekomst. Maar ook eind 19de eeuw was de stereofotografie al een rage. Stereofoto’s zijn foto’s waarbij twee beelden vanuit een ander
standpunt zijn genomen. Wanneer je de foto’s vervolgens door een stereokijker
bekijkt beleef je net als in het panorama van Mesdag een ruimtelijke illusie.
De stereofotografie is het medium bij uitstek om een beeld te geven van twee
contrasterende werelden waarin Mesdag vertoefde: het chique internationale
stadsleven van Den Haag in groot contrast met de armoede van de Scheveningse
vissersplaats. Flaneer met Mesdag over de statige 19de eeuwse pleinen, lanen en
straten van Den Haag. Wandel van de Koninginnegracht, waar zijn vriend Jozef
Israëls zijn atelier had, naar zijn Pulchri op het deftige Lange Voorhout. Maar
ontdek ook hoe Mesdag Scheveningen heeft gezien en geschilderd. Het dagelijkse leven van de vissers, het strand en de bomschuiten vormden dertig jaar lang
zijn geliefde inspiratiebron. Uniek zijn de foto’s die gemaakt zijn na de verwoestende storm van 1894 toen de meeste bomschuiten verloren gingen. Het dagelijkse straatbeeld leende zich goed voor stereofoto’s en krijgt door deze techniek
een extra dimensie.
De historische foto’s zijn met een stereokijker te bekijken maar de museumbezoeker kan via een speciale app ook kiezen voor een virtual reality 3D-bril. Ook is
er oud beeldmateriaal op film te zien afkomstig uit het Haagse Tooverlantaarnmuseum.

Toko Anugerah

BIBLIONEF

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

NOVEMBER

Nasi Rames
2 vleesgerechten
2 groentegerechten
ei (Telor Blado), witte rijst
+ gratis kroepoek

€

7,50

Catering bij u thuis of op de zaak
en van klein tot groot
Huub Wellner
zanger entertainer
Voor al uw feestjes
groot of klein

GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER

BOEKEN OPENEN
HUN WERELD
HELP MEE!
www.biblionef.nl

GRATIS

een maand lang
contactlenzen
uitproberen bij

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

www.huubwellner.nl
070 3472909 - 06 43 50 68 78

Voor een professionele oogmeting
door vakbekwame opticiens en
contactlensspecialisten
Bentley Opticiens

070-381 67 51
24 uur service
THERESIASTRAAT 46
DEN HAAG
FAX: (070) 383 57 31

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

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!!

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

‘Samen bezig zijn met het ontwikkelen van je talenten’
Zelf vakkundig gecoacht worden, terwijl je een kwetsbare stadsgenoot helpt die deze hulp hard nodig heeft.
Dat klinkt als een win winsituatie en dat is het ook,
beaamt een van de personen die zich naast hun baan
inzetten bij Talentcoach. Deze sociale organisatie die
in 2011 in Amsterdam in het leven werd geroepen is nu
ook actief in Rotterdam en Den Haag, waar op 28 en 29
november een trainingsweekend wordt gehouden.
Professionals uit het bedrijfsleven of in dienst van de overheid worden tijdens zulke
weekeinden opgeleid tot
talentcoaches die mensen met
problemen helpen hun toekomstplannen te verwezenlijken. Daartoe werken coach en
client of ‘coachee’ gedurende
een jaar samen aan een stappenplan om een concreet doel
te bereiken. Talentcoaches
worden niet betaald, maar het
voordeel is duidelijk want de
twee leren
voortdurend
van elkaar
en ontwikkelen hun
talenten.

bijdragen.’’
,,Het mooie is dat je niet alleen
iemand gaat helpen, maar dat
je zelf ook veel leert. Van de
training die je krijgt voordat je
als talentcoach begint; van de
handvatten die je meekrijgt
over wat jouw rol is als talentcoach en wat de scheidslijn is
met hulpverlening en van de
positieve insteek die er altijd is.
Dat spreekt mij aan. Je gaat
echt mensen helpen en dan is
het fijn dat je een goede basis
meekrijgt.’’

vervolgens ontzettend veel van
elkaar leerden. De een ervoer
hoe het is om financieel niet
zelf voor je gezin te kunnen
zorgen, de ander leerde anders
naar zichzelf te kijken en weer
kansen en mogelijkheden te
zien en te benutten. Die persoonlijke ervaring vormde de
basis voor het project, dat
kwetsbare personen de kans
wil geven hun leven weer op de
rit te krijgen en ,,mee te doen in
de maatschappij, vanuit hun
eigen kracht
en talent.’’
Onder
bepaalde
voorwaarden kunnen zij zich aanmelden
bij de organisatie, die vervolgens voor de koppeling aan
een coach zorgt.

Beter

Talentcoaches helpen
kwetsbare stadgenoten

En dat is precies wat wordt
beoogd met de het Talentcoach
project, dat in het leven werd
geroepen door een studente
die als vrijwilligster aan de slag
ging en via een klant van de
Voedselbank in een totaal
andere wereld terecht kwam.
Het klikte tussen de twee, die

Kennis overdragen
,,De reden dat ik als talentcoach
aan de slag wilde gaan, was
omdat ik wilde ontdekken of
het coachingsvak ook wat voor
mij zou zijn’’, zegt Carolina, een

van de personen die zich bij het
project aansloot. ,,Daarnaast
word ik enthousiast als ik mensen zie groeien. Ik heb voor
mezelf ook het een en ander

Sinterklaasfeest bij
KledingBank Mariahoeve
De KledingBank in Mariahoeve
organiseert op zaterdag 21
november een Sinterklaasfeest
voor kinderen uit de wijk en kinderen van klanten. Ouders van
kinderen uit de wijk betalen een
klein bedrag, waarmee de presentjes worden gefinancierd
voor de eigen kinderen en voor
de kinderen van de klanten.
De KledingBank, gevestigd aan
de Tarwekamp 3, helpt mensen
met een minimum inkomen en
mensen die in financiële moeilijkheden verkeren gratis aan
gebruikte kleding. De bank is
opgezet door vrijwilligers die
ook al het werk doen. Genoeg
zijn er natuurlijk nooit, vandaar
dat de organisatoren op zoek
zijn naar personen die hun
steentje willen bijdragen. Door

hun medewerking te verlenen
of via sponsoring, want ook
donaties zijn uiteraard altijd
welkom.

E kledingbank@klankbordmariahoeve.nl
T 0624702891
klankbord-mariahoeve.nl

uitgezocht in mijn leven en het
is fijn als ik die kennis over kan
dragen. Iedereen verdient het
om zijn talenten te (her)ontdekken, daar wilde ik graag aan

Die goede basis komt ook van
pas in de reguliere baan van de
talentcoach. ,,Medewerkers die
talentcoach worden, leren beter
luisteren, leren goed analyseren en leren knelpunten signaleren en er een positieve draai
aan geven,’’ somt Carolina op
als positieve punten van
Talentcoach, dat ze typeert als
,,een mooie en gedegen sociale
organisatie. Mijn ervaringen
zijn in elk geval positief: ik
kreeg een goed intakegesprek,
een goede training en een
goede match. En ik vind het
heel bijzonder dat ik op deze
manier iemand kan helpen zijn
talenten te ontdekken.’’
www.talentcoach.nl

Kort nieuws
Haagse verhalen delen
op TOPSTUKKENDAG
Het Haags Historisch Museum is benieuwd naar de
persoonlijke verhalen van Hagenaars, gekoppeld
aan een voorwerp. Tijdens de TOPSTUKKEN-dag op
woensdag 4 november is iedereen welkom om zijn of
haar verhaal te vertellen om zo mede te bepalen welke
voorwerpen en verhalen de komende honderd jaar
bewaard moeten blijven.
Tijdens deze inloopdag in het kader van het project ‘MijnDen
Haag’ zijn medewerkers van het museum in het bijzonder op
zoek naar verhalen rond de onderwerpen ‘Haagse helden’ en
‘uitgaan in Den Haag’, maar ook andere vertellingen worden
uiteraard belangstellend beluisterd. Een selectie ervan zal in
2015 en 2016 worden toegevoegd aan tentoonstellingen in het
museum.
Samen met een museumdocent leggen deelnemers hun verhaal vast. Een professionele fotograaf zet de deelnemers met
hun object(en) op de foto. De voorwerpen worden weer mee
naar huis genomen.
Aanmelden kan via educatie@haagshistorischmuseum.nl of
070 – 312 30 65.
Meer informatie op www.mijndenhaag.org

VEEL VOORDEEL OP DE
ŠKODA RAPID SPACEBACK
Winterse
BUSINESSLINE PRO.
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Kou en vocht grote
bedreigers!
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Winterbanden

* Zorg dat uw auto in
optimale conditie is

Voorkom
en 114 g
Brandstofverbruik gemiddeld*4,9
L/100 km (1problemen
op 20,4) CO2-emissie

Noodzaak of overbodige luxe? In ons eigen land hebben
winterbanden het voordeel van meer grip op de weg bij regen
en sneeuw. In de landen om ons heen zijn winterbanden vaak
verplicht. Wist u dat, vanaf zeven graden of kouder een winterband al effectief is. In Nederland is dit gemiddeld vijf maanden
per jaar.

doe een wintercheck

* Maak snel een afspraak
met uw garage

De Rapid Spaceback Businessline Pro vanaf € 17.490,-.
Sneeuwkettingen
In de landen om ons heen
zijn er strenge regels en
wetten voor het rijden
onder slechte omstandigheden, die regelmatig ook
worden aangescherpt. Kijk
voor de actuele informatie
hierover op anwb.nl

Of kies voor het ŠKODA abonnement vanaf € 249,-* per maand.
Inclusief:
All- Risk verzekering
Reparatie, onderhoud en banden
Rente

��
�

Wintersport

��

Afschrijving
Houderschapsbelasting

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

Gaat u op wintersport dan is een bezoek aan uw garage gewoon een must. In de wintersportgebieden, al op een paar uur rijden, zoals de Ardennen en het Sauerland kunnen de weersomstandigheden drastisch veranderen. Geen probleem als u en uw auto goed zijn voorbereid.

www.skoda.nl
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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.

De
14 vanHEINZENDORFF
Isabellaland
HEIDE

®
®
binnenkort

In het groene, zeer centraal
gelegen Haagse Mariahoeve
ontwikkelt Schouten ‘De 14
van Isabellaland’. Een project bestaande uit 4 appartementen naast elkaar met
tuin – de zogenoemde Tuinappartementen - , met daarboven 10 royale eengezinswoningen met een ruim
terras genaamd ‘Terraswoningen’.

STERLING SILBER

in de verkoop

Ontdek
de eindeloze
combinatiemogelijkheden

De 4 Tuinappartementen hebben
een gebruiksoppervlak van ca.
98m2. Een praktische, gelijkvloerse
indeling voorzien van een woonkamer met open keuken, twee (slaap)
kamers en een berging aan de achterzijde 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 opstelplaats voor een wasmachine en/of
HH_Ohrringe_2015.indd 1
droger.

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

ningen binnen handbereik: Winkelcentrum Mariahoeve ligt op
loopafstand, in 15 minuten fietsen
HH_Ohrringe_2015.indd 32
bent u in de bruisende binnenstad
van Den Haag en in 10 minuten
03.09.15
10:19
fietsen in Winkelcentrum
Leidsen-

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

Nederlanders willen niet afhankelijk zijn van mobiele telefoon en
kosten besparen
Jaarlijks gaan er nog zo´n 1 miljoen ´vaste´ telefoons over de toonbank in Nederland. Belangrijkste
redenen zijn een besparing op belkosten 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, geluidskwaliteit en design zijn de belangrijkste aspecten bij aanschaf van
een nieuwe telefoon. Als antwoord
hierop introduceert Philips de M8.

De DECT telefoon is terug-vannooit-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 nieuwe telefoon voerden drie aspecten
de boventoon. Men kiest een telefoon op geluidskwaliteit, de prijs
en het design. De nieuwe Philips

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

www.juweliervuyk.nl
Isabellaland’: centraal gelegen en
perfect voor jong en oud.

Zie voor meer informatie de website www.isabellaland.nl of bel Frisia
Makelaars: 070 3420101.

Bed and Breakfast Joy
Uw adres
voor overnachten in Noordwijk
aan Zee
Philips
- Huistelefoon
blijft
populair in Nederlandse huishouden
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Burn Workout

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
maandag:
9.15-10.15
uur
bezoeken.
Graag geven
wij u de benodigde
informatie.
Ook
kunt
u,
van
ons
uit
in het
donderdag 18.00-19.00 uur
voorjaar, eenvoudig naar Keukenhof.

CARDIO

MEDISCHE

FITNESS
FITNESS
FITNESS

REVALIDATIETRAINING
Voor de zonaanbidders is Noordwijk aan Zee
SPINNING
een eldorado, met een gezellige boulevard,
een breed strand, gezellige strandrestaurants
PILATES TRAINING
en strand clubs, waar het altijd goed toeven
BBB
is onder het genot van een drankje of een
16.00-17.00
uur
hapje ofwoensdag
zelfs een uitgebreid
diner.
BODY SHAPE
zondag 13.15-14.15 uur
BODY PUMP
Bed and Breakfast Joy
Fam C. van Herpe
KICK FUN
Quarles van Uffordstraat 80
2202 NJ Noordwijk aan Zee
TOTAL BODY WORKOUT
Netherlands
alle
activiteiten
Tel:
+31(0)71-3623999
BURN WORKOUT
Fax:
+31(0)71-3625188
in
één joy.bandb@outlook.com
maandabonnement
email:
HATHA YOGA
POWER YOGA
jaarkaartwww.bedandbreakfastjoy.nl
Fitness 55+
ZUMBA FITNESS
4 SQUASHBANEN
JEUGD FITNESS
X-CO TRAINING
7 dagen
per week
FYSIOTHERAPIE
geopend!
FINSE SAUNA
ZONNECENTRUM
maandag t/m
vrijdag van
GLADIATOR WORKOUT
7.00-22.00 uur
zaterdag en
CAPOEIRA

Capoeira Kids

45 euro

200 euro

ende

er in

edge-

aren
nveienleuro.
aan-

ouw,
het
erbij
euw
SCM

niets
oms
ilist
n de
Het
zien.

SPORTCENTRUM

een

zondag van
8.15-16.00 uur

JACK SLAGMAN

Onbeperkt trainen!
Alle activiteiten voor één prijs
Abonnement ZONDER opzegtermijn
en inschrijfgeld

M8 voldoet aan deze eisen en is
bovendien geheel draadloos. Philips wilde met de M8 een betaalbare design telefoon introduceren die
past bij een stijlvol interieur.
Kijk voor meer informatie en geselecteerde verkooppunten op www.
philips.nl

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

Informeer naar de voordelige all-in prijzen.
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SCHOONHEIDSSPECIALIST

MARINA WALZBERG:
06 51434778
WWW.ROOM4BEAUTY.NL

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

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

0

www.diamanttheater.nl
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!

Nieuw adres Repareer Café

PROGRAMMA NOVEMBER
zaterdag 7 - 14.30 uur

Repareer Café Mariahoeve opent op zaterdag 28 november weer haar deuren.
Dit keer op hun nieuwe adres: Florence Mariahoeve aan de Hofzichtlaan 115 in
Den Haag (Mariahoeve).

Grey Vibes - Duinloaden

Het team zit als vanouds tussen 10.00 en 14.00 uur met koffie voor u klaar om elektrische apparaten met
een (klein) mankement, kleding die een nieuw naadje nodig heeft of uw fiets te repareren. Dus neem
alle klusjes die in huis liggen mee en leg ze voor aan het team. Wie weet kunt u uw eigen spullen weer
jaren lang met veel plezier (blijven) gebruiken.

woensdag 11 - 10.45 uur

www.wijkmariahoeve.nl/repareer-cafe-mariahoeve

woensdag 11 - 18.00 uur

Inloopavonden bij WZH
Hoe zien de slaapkamers, ontmoetingsplekken en huiskamers van verschillende woonzorgcentra eruit? De
komende maanden geven medewerkers van WoonZorgcentra Haaglanden rondleidingen in WZH Het Anker,
-Prinsenhof, -Leilinde en -Rustoord.
Met twaalf woonzorgcentra,
thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten-en Ontmoetingscentra

is WoonZorgcentra Haaglanden
(WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haag-

Kort nieuws
Theatergroep
Voorburg: ‘Vissen’
‘Vissen’ schuwt het gevoel niet en bevat zowel tragische als komische elementen die elkaar eerder versterken dan tegenwerken.

Theatervoorstelling geïnspireerd op de zogenaamde
negen Haagse Herinneringen

Woensdagochtend: Koffieconcert
Begin de woensdag met een ontspannen concert van studenten van het Koninklijk Conservatorium.

Lampionnenoptocht Mariahoeve
landen. WZH is gespecialiseerd
in het bieden van (revalidatie)
zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met
dementie en mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH).
In de sfeervolle woonzorgcentra
van WZH ontvangen cliënten
dagelijks persoonlijke zorg in
een veilige en bezielende omgeving. De eigen leefstijl, de
betrokkenheid van familie, mantelzorgers, vrienden en vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Samen zorgen we dat
men zich thuis voelt bij WZH.

Data en tijden
Dinsdag 10 november en dinsdag 24 november tussen 17.30
en 20.00 uur.
Meer info: www.wzh.nl of bel de
klantenservice via 070 - 756 1600

11 november is de dag,
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,
11 november is de dag,
dat mijn lichtje schijnen mag.
zondag 15 - 14.30 uur

Frauenfelder & Verreck
Johan Frauenfelder (de Règâhs) en Marcel Verreck (Verreck & Pleijsier) maken een humoristische muzikaal-literaire reis door de wereld.
Zaterdag 21 - 20.15 uur

Bridge Ensemble: Iraanse Muziek
Traditionele Iraanse melodieën, met een nieuwe dementie.
Zondag 22 - 14.30 uur

Luistersessie: Onbeperkt Houdbaar
Brechtje Roos neemt je met muziek mee naar je jeugd.
woensdag 25 - 10.45 uur

Woensdagochtend: Koffieconcert
Begin de woensdag met een ontspannen concert van studenten van het Koninklijk Conservatorium.
zondag 29 - 14.00 uur

Sinterklaasfilm

Kom alvast in de stemming voor 5 december met pepernoten en limonade!

6, 7, 12, 13, 15. 27,29 november 2015, 20.15 uur (14.15 uur)
Amco-theater, Burgemeester Feithplein 97, Voorburg
Info + reserveren:
www.theatergroepvoorburg.nl of 070 - 336 01 36

Cursussen Brugman Atelier
Tekenen en Schilderen

Colofon
Een uitgave van
Panhuys Productions
Postbus 56 , 2200 AB Noordwijk,
Tel. 06-50697455 / 071-3610462
E-mail: info@haaglandenpost.nl
Verspreidingsgebied:
Mariahoeve, Marlot, Essesteyn, Duinzigt,
Bezuidenhout Benoordenhout, Leidschenveen,
Leidschendam en Wassenaar.
Uitgevers en adverteerders zijn niet aansprakelijk voor
zet- en drukfouten. Alle aanbiedingen geheel vrijblijvend
en zolang de voorraad strekt.
Volgende krant verschijnt: 30 november 2015
zie www.haaglandenpost.nl

Met ingang van november start Jolanda van der Elst
een derde wekelijkse les ’Tekenen en Schilderen’.
De les is gepland voor de woensdagochtend van 9.30 - 12.00 uur
Lesgeld: € 55,00 per maand.
www.jolandavanderelst.nl

Fotograferen
In de cursus zal de nadruk liggen op zowel camera gebruik en
techniek. Voor de cursus is een camera nodig met instelmogelijkheden.
Vrijdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur. Prijs € 50,00 per maand
De cursus loopt van november tot juli.
Tussentijds instromen is mogelijk.
www.lemmensphoto.com

Info en opgeven voor de cursussen:
info@brugman-voorburg.nl bel 070 300 00 80
Brugman atelier, teken- en
kunstschildersbenodigdheden
Zwartepad 7 / Herenstraat 125 Voorburg

“blijf bij de tijd”

HORLOGEBATTERIJEN
vanaf

5,-

Knoopcel-batterijen

Ook voor uw camera, weegschaal, autosleutel etc.

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

www.juweliervuyk.nl

Natuur & techniek
Spektakel
Zondag 29 november 2015

Action in
Mariahoeve
Action staat niet alleen bekend als de winkel met
een groot en divers assortiment, maar misschien
nog meer om de ongekend lage prijzen.
Van de meer dan 5.000 artikelen die aangeboden
worden, behoort ongeveer een derde tot het vaste
assortiment. De rest van het assortiment is variabel
en wisselt snel. De nieuwe vestiging opent volgens
planning op zaterdag 7 november met natuurlijk
extra scherpe acties.

Gratis toegang voor jong en oud!
Van 12.00 tot 16.00 uur
Haagse Hogeschool
J. Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
www.denhaag.nl/natuurverkenners

@milieueducatie

De Action is gelegen op het parkeerdak van WC
Mariahoeve aan Het Kleine Loo en is ook te bereiken met de lift in het winkelcentrum. De lift staat op
bijna dezelfde plek waar vroeger de lift naast de
ABN-AMRO stond.

www.action.nl

Grand
Opening H&M
De spectaculaire opening van de nieuwe flagship store van H&M is op donderdag
5 november om 9.00 uur. De winkel is gevestigd in Den Haag in het monumentale ‘Bonneterie’ pand aan de Gravenstraat. De eerste 100
klanten ontvangen een exclusieve goodiebag
en de eerste 250 klanten een kraskaart met
kans op een shoptegoed variërend van
5 tot maximaal 250 euro.
Pssst … De Balmain X H&M collectie is ook hier
verkrijgbaar!
hm.com

Vintage
mode op
VerzamelaarsJaarbeurs
Voor wie gek is op vintage en mode. De VerzamelaarsJaarbeurs heeft een ruim aanbod aan
jaren ’50 jurkjes, hoeden, handschoenen, vintage tassen, sieraden en retro Adidas-jasjes.
En, in samenwerking met fashion blogger
Retro Sonja organiseert de VerzamelaarsJaarbeurs een mode challenge. Drie vintage lovers
mogen - met een bijdrage van 75 euro op zak op zaterdag 21 november zelf een vintage
outfit samenstellen. Eenmaal klaar worden de
outfits op paspoppen getoond op een centrale
plek. Bezoekers kunnen ter plekke stemmen
maar ook online kan iedereen meebepalen wie
de beste outfit heeft samengesteld. De VerzamelaarsJaarbeurs vindt plaats op zaterdag 21
en zondag 22 november 2015.
Aanmelden voor de challenge kan tot uiterlijk
7 november via Retro Sonja. Dit kan met een
korte motivatie (paar zinnen) en een foto
waarin de liefde voor vintage naar voren komt,
via challenge@retrosonja.com. De winnaar
van de challenge mag de outfit houden en
wint een cheque ter waarde van € 200,-

Over de VerzamelaarsJaarbeurs
Europa’s grootste vintage evenement: dat is de
VerzamelaarsJaarbeurs die op zaterdag 21 en
zondag 22 november plaats vindt in de Jaarbeurs in Utrecht. Zoals altijd wordt de beurs
gehouden in combinatie met de Mega Platen
& CD Beurs. Op ruim 2000 stands verdeeld
over vijf hallen is alles te vinden wat er maar te
verzamelen valt. Van porseleinen poppen tot
design artikelen en van serviesgoed tot zakhorloges. Voor wie graag snuffelt in antiek en
curiosazaken, verzamelt of gewoon een gezellig dagje rond wil snuffelen en unieke items
zoekt is de halfjaarlijkse VerzamelaarsJaarbeurs een waar paradijs. Bovendien zijn er het
hele weekend speciale tentoonstellingen, presentaties, demonstraties en signeersessies.

Over de beurs
. Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein 6, Utrecht
. Zaterdag 21 november (9.00 - 17.00 uur) en
zondag 22 november (10.00 - 17.00 uur)
. Entreeprijs aan de kassa: € 13,- (kinderen t/m
11 jaar gratis)
. Meer informatie en voorverkoop met korting
via www.verzamelaarsjaarbeurs.nl of via
www.recordplanet.nl

Adverteren
doe je in de
Haaglanden Post

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

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

www.installatiepartners.nl

‘t Wordt weer koud hè

OPRUIMING
kortingen tot

70%

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.

Warmtepolis...
zeker van warmte!
INSTALLATIE
PARTNERS

Techniek in sanitair

Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

Vakkundige reiniging & reparatie.
Bel voor meer info!

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.

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

Tel. (010) 4187700 •

www.deragperzischetapijten.nl

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

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

Wat bespreek je met de filosoof?
“Alles wat je bezig houdt of in de weg zit”

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

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

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.

