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EEN UITGAVE VAN PANHUYS SPECIALS

Vertrouwde krant in nieuw jasje
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VOORHEEN MARIAHOEVE MAGA ZINE

i

Mariahoeve Magazine heet
voortaan Haaglanden Post
Mariahoeve Magazine bestaat in mei 25 jaar en viert
dit zilveren jubileum met tal van acties en een paar
ingrijpende veranderingen. Zo wordt de naam van de
krant met onmiddellijke ingang veranderd in Haaglanden Post en introduceert de uitgever eveneens per
direct de nieuwe website www.haaglandenpost.nl

Totaal vernieuwde
winkel
Juwelier Vuyk

3

Het is allemaal hard nodig in
deze tijd waarin de oude communicatiemiddelen zoals kranten sterke concurrentie ondervinden van de digitale media. De
nieuwe naam biedt de mogelijkheid om meer advertenties buiten de wijk Mariahoeve te werven en op de site zijn alle artikelen, acties en foto’s uit het blad te
lezen en te bekijken, waarna ze
ook nog eens ‘teruggezocht’
kunnen worden.

Jarige krant
heeft
grote plannen

Agenda
DiamantTheater

6
Wat je niet weet,
kun je niet
oplossen

6

Open lucht op zijn
sportiefst

6

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

Mariahoeve Magazine werd in
mei 1990 voor het eerst uitgebracht als promotionele uitgave
van het winkelcentrum in de
Haagse wijk Mariahoeve. Makado, zoals het centrum aan Het
Kleine Loo toen nog heette, was
verouderd en hard aan vernieuwing en verandering toe. Er
werd een nieuw promotiebureau
aangetrokken en dat wijzigde de
naam van het winkelcentrum,

presenteerde een compleet
nieuw activiteitenprogramma
en lanceerde een eigen maandelijkse krant.
Alle renovaties en moderniseringen die volgden werden
wereldkundig gemaakt in die
krant, destijds het eerste huisaan-huis blad dat op tabloidformaat (toen de helft van een
krantenpagina) verscheen in de
regio Den Haag. Vanwege het
unieke formaat en de unieke
opzet werd Mariahoeve Magazine als naam gekozen. Nadien
werd de oplage uitgebreid en de
naam Haaglanden Post aan de
titel toegevoegd om aan te
geven dat het verspreidingsgebied groter is dan alleen de wijk
Mariahoeve. Nog wat later werd
MM een zelfstandige uitgave van
Panhuys Specials.

Eerste krant in 1990

Omgedraaid

dekt. Een magazine is in de loop
der jaren een glossy tijdschrift
geworden en hoewel het op luxe
krantenpapier verschijnt en een
perfecte drukkwaliteit heeft, kan
een huis-aan-huis blad natuurlijk niet meer als een magazine
betiteld worden. Het is en het
blijft een krant en logisch gevolg
van die redenering is dat die nu
anders gaat heten: Haaglanden
Post dus.

De naam Haaglanden Post stond
dus al enige tijd klein in de kop
van Mariahoeve Magazine, maar
de zaak wordt nu omgedraaid
omdat het woord magazine een
vlag is die de lading niet meer

Omdat veel lezers er al bijna 25
jaar aan gewend zijn blijft de
naam Mariahoeve Magazine wel
bestaan maar wordt die in het
vervolg veel kleiner afgedrukt.

De hele krant is na de papieren
uitgave terug te lezen op www.
haaglandenpost.nl, de nieuwe
website die alle mogelijkheden
biedt die er op dat gebied zijn.
Alle foto’s uit de krant worden er
op gezet, zodat die door iedereen
te downloaden en eventueel als
afdruk te bestellen zijn en er
staan een nieuwspagina en een
evenementenkalender op de
site. Daarop zijn verder niet
alleen koopjespagina’s te vinden, maar (straks) ook de lezersacties die gehouden worden ter
gelegenheid van het zilveren
jubileum van het blad.

Facelift stadsdeel ligt op schema
Een van de uitdagingen die stadsdeeldirecteur
Lilianne Blankwaard bij haar aantreden aanging,
was dat ze de Haagse Hout niet alleen leefbaar wilde
houden maar ook het groenste stadsdeel van Den
Haag wilde laten blijven. Drie jaar na dato ligt ze,
mede dankzij de steun van de bewoners, aardig op
schema bij dat streven.

eind 2013 opgeknapt en veiliger
geworden. Park De Horst is
gesnoeid, de Theresiastraat is
gedeeltelijk herbestraat en nu is
de Tarwekamp aan de beurt om
te profiteren van het extra budget dat afgelopen najaar is vrijgekomen.

De pleintjes aan de Haverkamp
en Denenburg zien er weer fris

Het extra geld was hard nodig
om de verwaarlozing en de ver-

Trotse stadsdeeldirecteur
aan de Haverkamp

en vrolijk uit. Het gebied bij het
Station Laan van N.O. Indië is

loedering van de oude winkelstrippen aan bijvoorbeeld
Haverkamp en Denenburg te lijf
te gaan. De winkels voor de
dagelijkse boodschappen waren
er verdwenen en er was leegstand, maar anno 2014 hebben
veel zaken een nieuwe bestemming gekregen en nu is ook de
openbare ruimte er om heen
opgeknapt. In nauwe samenwerking met de bewoners,
benadrukt Blankwaard, die al bij
haar aantreden blij verrast was
door de medewerking van de
bewoners, die allerlei initiatieven namen en ook betrokken
waren bij de uitvoering van de
plannen. Zoals aan de Haverkamp met de plantenvakken bij
de bomen, waarin de narcissen
al in bloei staan.
Blankwaard is blij met alle hulp.
De directeur heeft weliswaar een
Lees verder op pagina 3
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Restaurant De Knip

Adverteren
op deze pagina?

is sfeervol gelegen
aan de Vliet tussen
Leidschendam
en Voorschoten

Uw unieke locatie voor:

Mail
info@haaglandenpost.nl

Lunch • Diner • Receptie • Borrel
Vergadering • Meeting • Catering
Bruiloft: Oﬃciële Trouwlocatie

of bel

Menu De Knip,
Bib Gourmand Menu

Eten

06 506 97 455

RESTAURANT CUISINE100
GROENEWEGJE 100101A
2515 AL DEN HAAG

3-gangen met keuzes

34,50

Dagvers, van boer tot bord
WWW.RESTAURANTDEKNIP.NL
Onze openingstijden zijn:
Lunch: dinsdag tot vrijdag van 12.00 en 14.00 uur
Diner: dinsdag tot zaterdag van 17.30 en 21.30 uur
Alle overige tijden op aanvraag geopend.
Eigen parkeerplaats.
Kniplaan 22, 2251 AK Voorschoten
Telefoon: 071-561 25 73

IN DE REGIO

TEL: 0703881180
INFOCUISINE100.NL
WWW.CUISINE100.NL

Restaurant

Waterloo

Het Kleine Loo 376
Den Haag - ✆ 070 - 3833821
www.restaurantwaterloo.nl
Reserveren gewenst

Luxe High Tea

Elke maandag

Onbeperkt Sliptongen eten
voor 17,50 p.p.

incl. glas Prosecco

19,50 p.p.

BISTRO

Uiensoep met brood en kaas 6.50
Escargots in kruidenboter 7.50
Salade met brie en een honing-mosterddressing 7.50

***
Gebakken Sliptongen met verse frieten en salade 15.50
Spare-ribs met verse frieten en salade 14.75
XL Saté met verse frieten en salade 13.50
***
Dame Blanche 7.00
Warme appelstrudel met ijs en slagroom 7.00
Crème brûlée 7.00

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

A LA CARTE
Voorgerechten

8.50

Portobello Serranoham

Portobello uit de oven en gevuld met
geitenkaas en afgemaakt met serranoham
en een honing-mosterdsaus.

Italiaanse tomatensoep

8,-

Tomatensoep rijk gevuld met groente
en Grana Pardano.

Plateau fruits de mer

10,50

Hollandse garnalen en grote garnalen
met een cocktailsaus.

Huisgemaakte paté

8,-

Romige paté met saus van rode bosbessen
en volkorenbrood.

Carpaccio

9,50

Dun gesneden runderhaas, diverse jonge
bladsla, gemengde pitten, Parmezaanse
kaas en pesto-dressing.

Hoofdgerechten
Tilapiaﬁlet

17.50

Tilapiaﬁlet op bedje van spinaziepasta en
een zachte kreeftensaus met
rivierkreeftenstaartjes.

Gebakken Eendenborst

17,50

Krokant gebakken in eigen vet op een
bedje van paddenstoelen met saus van
sinaasappel en tijm.

Tournedos Rossini

21,50

Gebakken tournedos opgebonden met
Livorno spek met een dakje van
huisgemaakte paté en een rode wijnsaus.

Zeetong Picasso

27,50

In de roomboter gebakken zeetong met
gebakken vers fruit.

Lamsrack

19,50

Gebakken lamszadelkoteletjes met saus
van rode port, grove mosterd en honing.

Nagerechten

7,50

Onze ijstopper

3 verschillende huisgemaakte
roomijssoorten met slagroom.

Pannacotta

7,50

Luchtig roomdessert met aardbeien en
chocolade.

Chocolademousse

7,50

Mousse van chocolade met een
vanillesaus.

Grand dessert

9,75

Combinatie van ons dessert door de chef
samengesteld.

Kaasplankje met vijgenbrood

Verschillende kaassoorten
met vijgenbrood.

9,50

Facelift stadsdeel ligt op schema
Vervolg van voorpagina

Lilianne Blankwaard
eigen team ter beschikking dat
voor de leefbaarheid en het wel-

zijn in de wijken zorg moet dragen, maar wil dat graag samen
met de bewoners doen. ,,Weten
wat er bij hen leeft en wat hun
wensen zijn, alles in overleg uitvoeren, dan beschouwen ze het
opknappen als iets van zichzelf.
Dan zijn de bewoners er blij mee
en willen ze zelf ook best een
handje helpen om het netjes en
schoon te houden,’’ zo is haar
ervaring.
De werkzaamheden in het
stadsdeel zijn overigens nog niet
afgerond, want nu is de Tarwe-

kamp aan de beurt. In het voorjaar wordt begonnen met het
opknappen van het fietspad aan
Het Kleine Loo langs het winkelcentrum. Een pad dat de laatste
tijd vol obstakels ligt, doordat de
wortels van de bomen boven de
stenen zijn uitgegroeid. Die
bomen worden straks flink
gesnoeid en de wortels krijgen
een behandeling waardoor ze
meer verticaal de grond in
groeien. ,,Een kostbare operatie
maar die is wel noodzakelijk.
Met alleen het fietspad opknap-

Vuyk weer open na
slopende klus
Dat was even schrikken voor Peter van der Veen. Na de
overname van Juwelier Vuyk in WC Mariahoeve in september 2013 wilde hij onlangs een aantal veranderingen
in zijn zaak doorvoeren om daarna weer zo snel mogelijk
open te gaan. Maar in plaats daarvan lag op een gegeven
moment het hele plafond in zijn winkel eruit en moest
zijn zaak helemaal leeggehaald worden. Pas daarna kon
hij aan de slag en een paar dagen later zijn deuren weer
openen.
Kwam allemaal omdat Van der
Veen graag wilde dat de pui van
de juwelierswinkel aangesloten
zou worden op de nieuwe vloer
van Winkelcentrum Mariahoeve
aan Het Kleine Loo. Wanneer dat
zou gebeuren, zou hij tegelijkertijd zijn winkel een facelift

geven, omdat hij zijn zaak dan
toch leeg moest halen (omdat
een verbouwing altijd stof oplevert en dat is uiteraard niet zo
goed voor het assortiment van
een juwelierszaak).
Maar omdat de voorpui tijdens
de renovatie van het winkelcen-

Peter van der Veen: blij dat het
er op zit
trum een stukje naar voren
werd gehaald en een inham
naast de bakker bij de zaak werd
getrokken, werd Vuyk een
behoorlijk stuk groter. Conse-

pen en de tegels recht leggen,
ben je er niet. Dan drukken de
wortels van de bomen de tegels
in een mum van tijd weer
omhoog. ’’ aldus Blankwaard, die
verder vertelt dat Bezuidenhout-Oost een nieuwe riolering
krijgt. Ook de Van Hoytemastraat in het Benoordenhout,
vorig jaar uitgeroepen tot de
schoonste winkelstraat van
Nederland, gaat op de schop en
krijgt een nieuw trottoir.
Blankwaard kijkt met genoegen
achterom naar de kerstvakan-

tie-activiteiten in het opgeknapte Park de Horst. De ijsbaan die
er was neergelegd, bleek een
grote attractie. ,, Het is niet
alleen fantastisch voor de jeugd
om te schaatsen terwijl we geen
winter hebben, maar het houdt
jongeren ook van de straat.
Daarnaast ontmoeten ook de
ouders elkaar daar, wat goed is
voor de sociale contacten en dat
werkt weer allemaal mee aan de
leefbaarheid in de wijk.’’

quentie daarvan was weer dat
het plafond in de winkel moest
worden aangepast aan de nieuwe afmetingen en dat wilde Van
der Veen zelf doen, maar daar
ging het mis. Omdat er geen
tegels meer verkrijgbaar waren
in de gewenste maat, moest het
plafond helemaal vernieuwd
worden.

is en ruim dertig jaar ervaring
heeft in de branche) wil daar
niets aan wijzigen, maar waar
dat het assortiment betreft gaat
hij uiteraard met zijn tijd mee.
Niet alleen op het terrein van
sieraden, maar ook waar het de
uitgebreide voorraad klokken en
horloges betreft.

Letterlijk en figuurlijk een slopende klus, maar het resultaat
mag er zijn. De juwelierswinkel
is niet alleen groter en hoger
geworden, maar maakt dankzij
de aangebrachte lichtere tinten,
de nieuwe vitrines en een andere indeling ook een ruimere en
frissere indruk.
Een complete facelift dus maar
Juwelier Vuyk blijft Juwelier
Vuyk in naam en service. De
nieuwe eigenaar (die goudsmid

IVN wandeling in Koninklijk Landgoed De Horsten
Op zondag 9 maart om 10.30
uur verzamelen bij de hoofdingang aan de Papelaan in
Wassenaar. IVN wandelingen
duren 1 ½ tot 2 uur. Aanmelden is niet nodig. Behalve de
entreeprijs voor het landgoed
( 1 euro) is deelname gratis.
Voor inlichtingen:
www.ivndenhaag.nl

Wij zijn weer open!
Kom snel onze totaal vernieuwde winkel bekijken

Uw goud en zilver is bij inruil meer waard.
Geef een cadeaubon van Juwelier Vuyk!
Reparatie en vermaken van sieraden,
geef uw oude sieraden een nieuw leven!

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

Vakkundige klokkenreparatie in eigen atelier.
Eventueel gehaald en bezorgd.

Wij verzorgen ook voor u
overheerlijke gourmet, fondue
Tel. 3839077
Haaglanden Post
en steengrill schotels ± 300 gram
Den Haag

ALLES
VOOR DE
FEESTDAGEN

think global, shop local
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5,75

p.p.

Uw boot de winter
door
‘Knap geknipts’
tot in de puntje

✔ 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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Geurfles

CADEAU bij aankoop van
een Kérastase gamma.

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

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

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Diederik van der Burg: ‘In sommige situaties
heb je superslimme brillenglazen nodig’
Help verkeerde bril
Een goede multifocale bril om van
veraf tot dichtbij te kunnen zien is
heel belangrijk. Zo´n bril is fi jn, maar
niet in alle omstandigheden ideaal.
Bij het werken achter de computer,
bij lezen in bed en bij tal van andere
activiteiten is een comfortabele
houding moeilijk te vinden. En de
gevolgen van een verkeerde houding
uiten zich vaak in hoofdpijn, nek- en
rugklachten.

Stap in de leescomfortzone

Zonder steeds van houding te moeten veranderen.

4 METER

Leescomfortzone
Met Zeiss-‘offi celens-glazen’ - ideaal
te combineren met een multifocale
bril - zie je alles wat zich afspeelt
in de leescomfortzone (van dichtbij
t/m 4 meter afstand) haarscherp. De
glazen zijn zo geslepen dat de hele
zone voortdurend perfect in beeld is.

4 METER

Vakwerk van de opticien
Het aanmeten van ‘offi celens-glazen’
is vakwerk. De zelfstandige opticien
heeft alles in huis om een exact beeld
te krijgen van de specifi eke kenmerken en behoeften van uw ogen. En
er is altijd tijd voor een vrijblijvend
advies over de leescomfortzone.

4 METER

Bel Hans Kok 0650697455 of
mail naar info@panhuys.nl

1

Feestelijk kerstnummer 16 december 2013
2
Diederik van der Burg
Bentley Opticiens

Lekker bezig, scherp zicht
Gelukkig zijn die ongemakken
eenvoudig te verhelpen. Want er
bestaan superslimme brillenglazen,
waarmee je lekker bezig kunt zijn
met werken, koken, muziek maken,
lezen in bed en alles scherp ziet.

3

WAARDEBON
€ 488,- bij
WAARDEBON
aanschaf van 1 paar multifocale glazen van ZEISS*

bespeel een
instrument

Gratis ZEISS-officelens-glazen twv maximaal

Gratis ZEISS-officelens-glazen twv maximaal € 488,bij aanschaf
1 paar
multifocale
van
ZEISS*
Knip uitvan
en neem
mee voor
een individueel,glazen
vrijblijvend
advies.

*Koop 1 bril met multifocale glazen en u krijgt een paar ZEISS officelens-glazen twv maximaal € 488,- gratis! Vraag naar de voorwaarden.

optometrisch centrum Den Haag en Voorschoten
opticiens en optometristen
Voorschoten
Den Haag
Schoolstraat 110
Het Kleine Loo 312
Tel.: (071)*Koop
561121
Tel. (070)
383 een
55 paar
35 ZEISS ofﬁcelens-glazen twv maximaal € 488,- gratis! Vraag naar de voorwaarden.
bril20
met multifocale glazen
en u krijgt

zit achter
je computer

speel
een spel

1

bekijk uw
instrument

lees vanaf papier

bekijk jouw
spelkaarten

2

lees bladmuziek

zie alles op je
beeldscherm

zie wat er speelt
op tafel

3

zie de dirigent

lees de ﬂipover

maak contact met
je medespelers

zonder je bril af te zetten of een andere houding aan te nemen
Meer zien. Meer beleven.
ZEISS precisie brillenglazen.

www.zeiss.nl/beter-zien

‘Slecht ter been? Oogmeting + montuur uitzoeken bij u thuis’

Zoetermeer | Wattstratt 12 -14 | Tel 079 - 33 00 900
Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl

Agenda Diamant Theater
Mariahoeve Den Haag
ZATERDAG 08 MRT 20:15
Anuar - Vastberaden
De pers is laaiend over Anuar de zalen worden groter en voller en
hij toert in Nederland en België. En volgens zijn regisseur Jörgen
Raymann zet Anuar met Vastberaden De volgende stap!
ZONDAG 09 MRT 16:00
Payam-Unity ism Stichting Iranian on the Move
Payam-Unity, o.l.v. de Iraanse-Nederlandse drummer en percussionist Babak Maddah, vangt een combinatie en interpretatie van diverse muzikale stijlen. Het resultaat is een mix van jazz en klassiek.
ZATERDAG 15 MRT 20:15
Soundos el Ahmadi - er is geen plan B
De geheimen van Soundos. Die zij nooit vertelde omdat zij niet
graag klaagt en een slachtofferrol haar niet past. Deze voorstelling wordt de eerste en enige waarin zij haar geheimen gaat
delen.
ZONDAG 16 MRT 14:30
Marijn Brouwers - Beste Meneer Halsema,
De voorstelling “Beste meneer Halsema” van Marijn Brouwers is
een theatraal eerbetoon aan het leven en werk van de in 1984
overleden cabaretier, liedvertolker, musicalacteur.

De open lucht op zijn
sportiefst: Audi S3
Cabriolet
Het cabrio-seizoen van 2014 begint dit jaar op de autotentoonstelling van Genève, want Audi presenteert daar
de spectaculaire S3 Cabriolet. Deze elegante Cabriolet
met elektrisch bediende softtop heeft een 2.0 TFSI-motor
met een vermogen van 211 kW/300 pk en een koppel van
380 Nm. De prestaties zijn indrukwekkend, toch bedraagt
het gemiddelde verbruik slechts 7,1 l/100 km. Grip, stabiliteit en dynamiek zijn van topklasse dankzij standaard
quattro vierwielaandrijving. De S3 Cabriolet komt deze
nazomer op de markt.
De eerste attractie van de S3
Cabriolet is zijn elektrisch
bediende softtop. In de elegante
stoffen kap, die in drie kleuren
leverbaar is, zijn ten behoeve
van een zo laag mogelijk
gewicht materialen als aluminium en magnesium verwerkt.
Het openen en sluiten van de
kap duurt slechts 18 seconden,

desgewenst zelfs als de auto
rijdt (tot 50 km/h). De softtop is
bovendien een belangrijke

De S3 Cabriolet is herkenbaar
aan typische S-stijlelementen
als de markante luchtinlaten in
de voorbumper, de grille in
honingraatdesign, afwerkingsaccenten in platinagrijs en
diverse aluminium details (buitenspiegels, dorpelbescherming). In de achterbumper is
een diffuser geïntegreerd; ook
de vier uitlaatpijpen zijn een
typisch Audi S-detail.
De Audi S3 beleeft zijn wereldpremière op de autotentoonstelling van Genève (6-16
maart). Hij wordt in september
op de markt verwacht; prijzen
zijn nog niet bekend.

• Uitermate krachtig: 221 kW/300 pk, 380 Nm
• Audi enige aanbieder permanente vierwielaandrijving in dit segment
• Elegante softtop: fraai en comfortabel

Overlast? Trek aan de bel!
‘Wat je niet weet, kun je niet
oplossen’
Overlast scoort al sinds jaar en
dag hoog in de ergernissen top 10
van burgers. Maar wat veel mensen niet weten, is dat ze zelf de
sleutel in handen hebben om dit
probleem op te lossen. “Meld de
overlast bij de organisaties die er
wat aan kunnen doen. Zo zorg je
dat de problemen die u echt

comfortfactor: zowel de thermische als akoestische isolatie
is perfect.

raken, worden opgelost,” stelt
Leonie Aarsen van het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV).
Aarsen werkt bij het CCV als projectleider Overlast. Overlast is
volgens haar een breed begrip.
“Bij overlast kun je denken aan
zaken als drugsoverlast, jeugdoverlast en overlast door buren,
maar ook vernielingen, graffiti en
rommel op straat
vallen onder deze
noemer.”
Persoonlijk
De mate waarin je
overlast ervaart, is
heel persoonlijk. De
ene persoon heeft er
meer last van dan de
ander. “Wat voor de
één een bedreigende
groep hangjongeren
is, ziet de ander als
wat vrienden die
staan bij te praten.

Terwijl de ene burger zich ergert
aan zwerfvuil, merkt een andere
burger het niet eens op.”
Grip op de situatie
Wanneer is een situatie nou echt
bedreigend? Uit onderzoek blijkt
dat dat afhangt van de vraag of je
de eventuele problemen zelf kunt
oplossen. Wie het gevoel heeft
grip te hebben op de situatie, voelt
zich over het algemeen minder
onveilig. Daar liggen volgens Aarsen de kansen voor bewoners. Zij
is ervan overtuigd dat bewoners
zelf veel kunnen doen om de
overlast te verminderen of te
voorkomen. “Kijk of je of samen
met buren actie kunt ondernemen. Er zijn bijvoorbeeld bewoners die zelf een speeltuin beheren en overlastgevende jongeren
aanspreken en betrekken. Of
buurtgenoten die samen een
whatsapp groep hebben opgericht om hun wijk goed in de
gaten te houden. Maar je kunt ook
denken aan initiatieven waarbij
op een bepaalde dag gezamenlijk
zwerfvuil wordt opgeruimd.”

ZATERDAG 22 MRT 14:30
Kinderfilm: HOE TEM JE EEN DRAAK (6+)
De jonge viking Hiccup woont op het eiland Berk, waar draken
bevechten een manier van leven is. De intelligentie en de eigenwijze humor van de tiener vallen niet in goede aarde bij de stamleden.
ZONDAG 30 MRT 14:30
Debby Petter - Gaandeweg
In de door Thomas Verbogt geschreven solovoorstelling Gaandeweg speelt Debby Petter een vrouw die zich realiseert dat ze in de
tweede helft van haar leven steeds vaker afscheid moet nemen.
ZONDAG 06 APR 15:00
Yvonne Keuls met Pax Gritter - Familiegedoe
Yvonne Keuls is niet alleen een veelgeprezen schrijfster. Als rasvertelster neemt zij haar publiek mee op een reis door haar leven
en haar werk. En passant stelt ze ook haar familie, vrienden voor.
Voor volledige informatie en reserveren zie
www.diamanttheater.nl

Overzicht
Een andere belangrijke stap is het
melden van de overlast. De
meeste gemeenten hebben een
meldpunt waar bewoners die
overlast ervaren terechtkunnen.
Zij kunnen de overlast natuurlijk
ook rechtstreeks bij de wijkagent,
de woningbouwcorporatie of de
gemeente melden. De meeste
gemeenten geven op hun website een overzicht van organisaties waar bewoners overlast kunnen melden.
Aarsen: “Dat kun je alleen doen,
maar ook samen met je buren, je
straat of wijk. Een andere mogelijkheid is om de problemen aan
te geven tijdens bewonersavonden die de meeste gemeenten
regelmatig organiseren. Dan
wordt ook direct duidelijk of de
andere aanwezigen dezelfde
problemen ervaren.” Het maakt
volgens de CCV-projectleider
niet zoveel uit waar bewoners
aan de bel trekken, zolang zij hun
klachten maar doorgeven.
“Buurtbewoners zijn de ogen en
oren van een wijk. Om overlast
op te kunnen lossen, moeten
professionals natuurlijk wel
weten wat er speelt.”
Beste bedoelingen
Ze noemt als voorbeeld een
gemeente die met de beste
bedoelingen de ‘jeugdoverlast’
ging aanpakken. “Achteraf bleek

Colofon
Een uitgave van Panhuys Productions
Postbus 56 , 2200 AB Noordwijk,
Tel. 071-06-50697455 / 3610462
E-mail: info@haaglandenpost.nl
Verspreidingsgebied:
Mariahoeve, Marlot,
Essesteyn, Duinzigt, Bezuidenhout
Benoordenhout, Leidschenveen,
Leidschendam en Wassenaar.
Uitgevers en adverteerders zijn niet
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.
Alle aanbiedingen geheel vrijblijvend
en zolang de voorraad strekt.
Advertenties kunnen zonder
opgaaf van reden geweigerd worden.
Klachten bezorging: 071-3610462
Extra kranten liggen bij
Van der Sprong in de centrale hal.
Volgende krant verschijnt vanaf
maandag 7 april 2014.

dat de bewoners een veel groter
probleem hadden met de verloedering van het openbaar groen in
hun buurt door vernieling en
afval. De gemeente was dus heel
actief, terwijl bewoners het
gevoel hadden dat er niets tegen
de overlast werd gedaan. Dat is
een gemiste kans.”

HP
filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

070-381 67 51

Realiseer uw plannen
S
samen met ons!

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

Badkamers - Sanitair

24 uur service
www.berserikglas.nl

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.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!!

Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming
Storingen - Onderhoudscontracten
etc...
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Heeft u iets leuks te vertellen?
Laat het ons weten!
Wij blijven graag op de hoogte
van wat er bij u leeft!
info@haaglandenpost.nl

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

www.installatiepartners.nl
Warmtepolis...
zeker van warmte!

INSTALLATIE
PARTNERS
Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

Tennispark Marlot
Op ons mooie Tennispark met 13 buitenbanen en binnenbanen kunt U zich ontspannen na een drukke werkdag of week.
Gelegen in de mooie buitenwijk Marlot op
de rand van het Marlotbos. Omgeven door
eeuwen oude muren, waar de tijd heeft stil
gestaan. Hier is een mooi stukje Den Haag
met rijke historie bewaard gebleven.

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

Een familietoernooi of bedrijfsfeestje?
Hiervoor is een speciaal dagdeeltarief van € 50,- per baan
(b.v. ’n ochtend, middag of avond) en dan aansluitend barbeque of koud buffet.
Er is een beperkte voorraad huurrackets aanwezig.
Zo’n feestje is al mogelijk vanaf € 20,- per persoon.( dus tennissen en eten)
Het minimum aantal personen voor een barbeque is 15.
Wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact op: www.marlot-cafe.nl/contact

Voor inlichtingenen / of reserveringen van de tennisbanen kunt U bellen naar:
DHr. v. Meegeren 070 - 3850352 / 5117131
Voor reserveringen voor de horeca-afdeling kunt U bellen naar:
Café Tennispark Marlot 070 - 3472909 (vraagt u dan naar Huub of Corry Wellner)
Postadres:
Tennispark Marlot, Leidsestraatweg 75, 2594 BB Den Haag
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Vertrouwde krant in nieuw jasje

Mariahoeve Magazine heet
voortaan Haaglanden Post
Mariahoeve Magazine bestaa
t in mei 25 jaar en viert
dit zilveren jubileum met tal
van acties en een paar
ingrijpende veranderingen. Zo
wordt de naam van de
krant met onmiddellijke ingan
g veranderd in Haaglanden Post en introduceert de
uitgever eveneens per
direct de nieuwe website www.h
aaglandenpost.nl

Totaal vernieuwde
winkel
Juwelier Vuyk

3

Het is allemaal hard nodig in
deze tijd waarin de oude communicatiemiddelen zoals kranten sterke concurrentie ondervinden van de digitale media. De
nieuwe naam biedt de mogelij
kheid om meer advertenties buiten de wijk Mariahoeve te werven en op de site zijn alle artikelen, acties en foto’s uit het blad
te
lezen en te bekijken, waarna ze
ook nog eens ‘teruggezocht’
kunnen worden.

Jarige krant
heeft
grote plannen
Agenda
DiamantTheater

6
Wat je niet weet,
kun je niet
oplossen

6

PERFECT FULLCOLOUR GEDRUKT +
VERBETERD WIT KRANTENPAPIER
Open lucht op zijn
sportiefst

6

Mariahoeve Magazine werd in
mei 1990 voor het eerst uitgebracht als promotionele uitgave
van het winkelcentrum in de
Haagse wijk Mariahoeve. Makado, zoals het centrum aan Het
Kleine Loo toen nog heette, was
verouderd en hard aan vernieu
wing en verandering toe. Er
werd een nieuw promotieburea
u
aangetrokken en dat wijzigde de
naam van het winkelcentrum,

Alle renovaties en moderniseringen die volgden werden
wereldkundig gemaakt in die
krant, destijds het eerste huisaan-huis blad dat op tabloidformaat (toen de helft van een
krantenpagina) verscheen in de
regio Den Haag. Vanwege het
unieke formaat en de unieke
opzet werd Mariahoeve Magazine als naam gekozen. Nadien
werd de oplage uitgebreid en de
naam Haaglanden Post aan de
titel toegevoegd om aan te
geven dat het verspreidingsgebied groter is dan alleen de wijk
Mariahoeve. Nog wat later werd
MM een zelfstandige uitgave van
Panhuys Specials.

Omgedraaid
De naam Haaglanden Post stond
dus al enige tijd klein in de kop
van Mariahoeve Magazine, maar
de zaak wordt nu omgedraaid
omdat het woord magazine een
vlag is die de lading niet meer

Eerste krant in 1990
dekt. Een magazine is in de loop
der jaren een glossy tijdschrift
geworden en hoewel het op luxe
krantenpapier verschijnt en een
perfecte drukkwaliteit heeft, kan
een huis-aan-huis blad natuurlijk niet meer als een magazine
betiteld worden. Het is en het
blijft een krant en logisch gevolg
van die redenering is dat die nu
anders gaat heten: Haaglanden
Post dus.
Omdat veel lezers er al bijna 25
jaar aan gewend zijn blijft de
naam Mariahoeve Magazine wel
bestaan maar wordt die in het
vervolg veel kleiner afgedrukt.

De hele krant is na de papieren
uitgave terug te lezen op www.
haaglandenpost.nl, de nieuwe
website die alle mogelijkheden
biedt die er op dat gebied zijn.
Alle foto’s uit de krant worden
er
op gezet, zodat die door iederee
n
te downloaden en eventueel als
afdruk te bestellen zijn en er
staan een nieuwspagina en een
evenementenkalender op de
site. Daarop zijn verder niet
alleen koopjespagina’s te vinden, maar (straks) ook de lezersacties die gehouden worden ter
gelegenheid van het zilveren
jubileum van het blad.

Facelift stadsdeel ligt op schem
a

Een van de uitdagingen die stadsd
eeldirecteur
Lilianne Blankwaard bij haar
aantreden aanging,
was dat ze de Haagse Hout niet
alleen leefbaar wilde
houden maar ook het groenste
stadsdeel van Den
Haag wilde laten blijven. Drie
jaar na dato ligt ze,
mede dankzij de steun van de
bewoners, aardig op
schema bij dat streven.
De pleintjes aan de Haverkamp
en Denenburg zien er weer fris

UW ADVERTENTIE VALT ALTIJD OP!
MET VASTE ADVERTENTIEBLOKKEN
Postbus 56, 2200 AB Noordwijk
M 06 506 974 55
E info@panhuys.nl

presenteerde een compleet
nieuw activiteitenprogramma
en lanceerde een eigen maande
lijkse krant.

Trotse stadsdeeldirecteur
aan de Haverkamp

en vrolijk uit. Het gebied bij het
Station Laan van N.O. Indië is

eind 2013 opgeknapt en veiliger
geworden. Park De Horst is
gesnoeid, de Theresiastraat is
gedeeltelijk herbestraat en nu is
de Tarwekamp aan de beurt om
te profiteren van het extra budget dat afgelopen najaar is vrijgekomen.
Het extra geld was hard nodig
om de verwaarlozing en de ver-

loedering van de oude winkelstrippen aan bijvoorbeeld
Haverkamp en Denenburg te lijf
te gaan. De winkels voor de
dagelijkse boodschappen waren
er verdwenen en er was leegstand, maar anno 2014 hebben
veel zaken een nieuwe bestemming gekregen en nu is ook de
openbare ruimte er om heen
opgeknapt. In nauwe samenwerking met de bewoners,
benadrukt Blankwaard, die al bij
haar aantreden blij verrast was
door de medewerking van de
bewoners, die allerlei initiatieven namen en ook betrokken
waren bij de uitvoering van de
plannen. Zoals aan de Haverkamp met de plantenvakken bij
de bomen, waarin de narcissen
al in bloei staan.
Blankwaard is blij met alle hulp.
De directeur heeft weliswaar een
Lees verder op pagina 3

Gratis advertentie-opmaak
(in overleg)
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