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‘Elk optreden geeft me direct
weer nieuwe energie’
Hij treedt al 54 jaar op maar het
podium blijft onverminderd trekken. ,,Als ik een paar weken niets
te doen heb, ga ik me aan allerlei
dingen ergeren’’, zegt Riem de
Wolff. ,,Dat houdt aan tot ik weer
op kan treden, dan valt het van
me af. Optreden werkt als een
accu voor me, het laadt me op en
ik krijg er nieuwe energie van.’’

Riem de Wolff gaat
door tot het gaatje
Het komt in dat verband goed uit
dat hij ook op zijn zeventigste
nog een veel gevraagd artiest is.
De Wolff staat nog altijd twee
keer per weekend op feesten en
partijen en op de pasars die
tegenwoordig overal in den lande
worden georganiseerd en hij
geniet er ,,elke seconde’’ van.
,,Het is leuk om te merken dat ik
het nog kan’’, zegt de man, die de
muzikale gang van zaken op 26
oktober ook eens van de andere
kant mee kan maken. Op die
zaterdag wordt in Doorn speciaal
voor hem een Goud van Oud
Dansavond georganiseerd, waarop een aantal gearriveerde en
aankomende artiesten een ode
zal brengen aan Mister Blue Diamond, zoals hij wordt genoemd
sinds zijn broer Ruud in 2000
overleed. Samen gingen ze langer
dan veertig jaar door het muziekleven als The Blue Diamonds, die
razend populair waren in de
tweede helft van de twintigste
eeuw en hit na hit scoorden.
Grootste klapper was het nummer Ramona, waarvan wereldwijd miljoenen platen werden
verkocht door de pioniers van de
vaderlandse popmuziek, die
geboren waren in Indonesië en in
1949 met hun ouders mee waren
gekomen naar Nederland. Hier
werden ze eerst bekend via covers
van de in die tijd beroemde Amerikaanse Everly Brothers, maar
met hulp van Ramona en hun
andere megahit Little Ship konden ze al heel snel hun eigen
koers gaan varen.
Het leverde tal van successen en
tournees op, onder meer door
Indonesië, Scandinavië, MiddenAmerika en Australië.
Na de komst van de ’Merseybeat’
werd het weliswaar allemaal wat
minder hectisch rond de broers,
maar die brachten nadien nog

Riem de Wolff trad geregeld op in WC Mariahoeve. Eerst met zijn broer Ruud (foto rechtsonder), later met zijn zoon Steffen.
wel geregeld singles uit en hun
populariteit bleef vooral in Duitsland, het Verre Oosten en het
vaderlandse Goud van Oud Circuit onverminderd groot. Tot de
al langer ernstig zieke Ruud de
Wolff (59) op 18 december 2000
in Driebergen overleed.
De klap kwam hard aan bij zijn
broer Riem, maar diens wederopstanding als artiest was fascinerend om te zien. Hij werd overal
gevraagd, trok volle zalen, werd

koninklijk onderscheiden voor
zijn verdiensten voor de vaderlandse muziek en nam als ‘ridder’ een aantal nieuwe cd’s op,
o.a. met zijn zoon Steffen; (Out of
the Blue van The New Diamonds).
Na 2005 werd het op cd-gebied
wat stiller rond De Wolff, die ook
het kookboek dat hij destijds uit
wilde brengen nog niet op de
markt bracht . ,,Klopt’’ , zegt hij
zelf. ,,Dat project heb ik in de ijskast moeten zetten, omdat er een
probleem was met de foto’s. Daar-

Apart eerbetoon voor
Mister Blue Diamond (70)
Anneke Grönloh, Jeannette Berlauwt, Ria Valk en Ronnie Tober zullen de Goud van Oud Dansavond opluisteren die op zaterdag 26
oktober in de kantine van recreatiecentrum Het Grote Bos in Doorn
wordt georganiseerd ter ere van de 70ste verjaardag van Riem de
Wolff. Privé heeft hij zijn verjaardag allang gevierd (hij is van 15
april 1943), ,,maar ik geniet er elke dag van dat ik weer een jaartje
ouder ben geworden en ik vind het leuk dat ze iets bedacht hebben
om me te verrassen op mijn oude dag.’’ Naast de ouderen, krijgen
ook jongere artiesten een kans zich op die bijeenkomst te presenteren. ,,En dat is een goede combina-tie,’’aldus De Wolff, die er zelf
maar een paar nummers ten gehore zal brengen. ,,Thuis ga ik op
mijn verjaardag tenslotte ook niet de hele avond staan zingen.’’

door heb ik heb concept moeten
veranderen en dat heeft zoveel
tijd gekost dat zich in de tussentijd weer een paar nieuwe projecten hebben aangediend, die ik nu
alle drie tegelijk wil gaan afwerken.’’
Dat is wat moeilijker geworden
voor opa Ruud, die inmiddels vijf
kleinkinderen heeft aan wie hij
ook aandacht moet besteden, en
die daarnaast steeds is blijven
optreden, ,,Maar het gaat lukken’’, denkt hij zelf. ,,Doordeweeks heb ik er wel wat tijd voor
omdat mijn (tweede) vrouw in
Singapore
woont
vanwege
gezondheidsredenen en ik wel
geregeld naar haar toe ga, maar
ook vaak alleen ben in Hellevoetssluis. Kan ik mooi aan die projecten werken,’’
En in de weekends optreden,
natuurlijk. Nog altijd zijn grote
passie.,,Het is net als met wijn en
kaas,’’zegt De Wolff. ,,Hoe ouder
hoe beter het gaat smaken. Ik
weet niet wanneer Hij hierboven
me wil hebben, maar als het aan
mij ligt ga ik door tot het gaatje
want optreden is zowel een therapie als een medicijn voor me.’’
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Restaurant De Knip

is sfeervol gelegen
aan de Vliet tussen
Leidschendam
en Voorschoten

Uitgebreide menukaart

3-gangen weekmenu 29,50
Seizoensspecialiteiten
Wijnkaart met een ruime keus
aan prijsvriendelijke wijnen.

Uw unieke locatie voor:

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

Menu De Knip,
Bib Gourmand Menu

Reserveren gewenst.
7 dagen per week geopend.
RESTAURANT CUISINE100
GROENEWEGJE 100-101A
2515 AL DEN HAAG
TEL: 070-3881180
INFO@CUISINE100.NL
WWW.CUISINE100.NL

Het Lof-team
pelijk tot snel!

Ho

EtenIN DE REGIO

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

Adverteren op deze pagina?

www.lofderzotheid.nl
VOORBURG

HERENSTRAAT 16

TEL: 070 387 77 99

Restaurant

z

Waterloo
Nieuw!

Mail info@panhuys.nl
of bel 06 50697455

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

A LA CARTE KAART

Voorgerechten:

Portobello Serranoham 8.50
Portobello uit de oven en gevuld met geitenkaas
en serranoham, afgemaakt
met een honing-mosterdsaus.

Hoofdgerechten

Nieuw!
Nagerechten

Kabeljauwﬁlet 16.75
Gebakken kabeljauwﬁlet met noilly-prat beurreblanc en antiboise van tomaat, bieslook en basilicum.

Onze ijs topper 8,3 verschillende huisgemaakte roomijssoorten
met slagroom.

Licht gebonden Tomatensoep 8,Tomatensoep van pomodori tomaat, zongedroogde
tomaatjes, truffelroom en gerookte maiskipﬁlet.

Gebakken Eendenborst 17,50
Krokant gebakken eendenborst in eigen jus op een
bedje van aardappel/knolselderij- puree met een saus
van sinaasappel en afgeblust met Grand Marnier.

Grand dessert 10,50
Combinatie van ons desserts.

Plateau Fruits de Mer 10,50
Hollandse garnalen, rivierkreeftstaartjes, gerookte
Schotse zalm en gefrituurde calamaris.

Tournedos 21,50
Biefstuk van de haas opgebonden met rookspek en
een madeirasaus met cassava chips.

Carpaccio van de chef 9,50
Dun gesneden rundvlees met diverse jonge bladsla,
komkommer, ananas, gebrande pitten,
Parmezaanse kaas en balsamico-dressing.

Red Snapper 15,50
Gebakken red snapperﬁlet met zeekraal
en groene kruidenolie .

Escargots 7,50
Half dozijn escargots in knoﬂookboter.

Kalfsmedaillons 18,50
Medaillons van het kalfsstaartstuk
met een paddestoelensaus en Drambuie.

Kaasplankje met vijgenbrood 9,50
5 verschillend kaassoorten met vijgenbrood
en een glaasje port.
Bavarois van kaneel 7,50
Bavarois van kaneelstokjes en kaneellikeur van
Van Kleef met nougat en slagroom.
Tiramisu 6,50
Traditionele tiramisu gemaakt op basis van kofﬁe,
lange vingers en mascarpone.

Keuzemenu 25,- wekelijks wisselend

Openingstijden:(vanaf maandag 2 september) 7 dagen per week geopend
Diner vanaf 17.30 • Lunch maandag t/m vrijdag vanaf 12.00 - Zaterdag vanaf 11.00 uur.

overdekt winkelen
Daar is altijd wat te doen!

Pasar gaat
niet door
Het zal voor velen een teleurstelling betekenen,
maar de Pasar Malam in WC Mariahoeve die
gepland stond voor 3, 4 en 5 oktober gaat niet
door. Vanwege de verbouwingen in het winkelcentrum is het op dit moment niet mogelijk een
evenement te organiseren dat zo afhankelijk is
van sfeer en daarom hebben de winkeliers gezamenlijk besloten er voor één keer van af te zien.
Volgend jaar komt de Pasar zeker terug in het
dan gerenoveerde winkelcentrum aan Het Kleine Loo.

Peter van der Veen nieuwe eigenaar van Juwelier Vuyk
Officieel heeft Peter van der Veen (54) hun juwelierszaak
per 1 september overgenomen, maar Herman en Annelies
Vuyk sprongen de afgelopen maand nog even bij in de
zaak om de nieuwe eigenaar wegwijs te maken en hem
voor te stellen aan de vaste klanten. Tegelijkertijd konden
ze dan ook zelf afscheid nemen van die klanten, met wie
ze in de afgelopen jaren een bijzondere band hebben
opgebouwd en lief en leed hebben gedeeld.
Annelies en Herman Vuyk zijn er dan ook niet mee opgehouden omdat ze er geen zin meer in hebben of het niet
leuk meer vonden, maar alleen omdat de jaren gaan tellen.
Daarbij komt dat het vinden van een goede opvolger heden
ten dage niet zo simpel is. Niet alleen geld speelt daarbij

een rol, maar ook het gevoel dat je een zaak waar je jaren
voor hebt geknokt alleen kunt overdoen aan iemand die er
dezelfde passie voor heeft. Zo iemand kwam op hun pad in
de persoon van Peter van der Veen die het echtpaar al jaren
kende.
Van der Veen heeft ruim 30 jaar ervaring in de branche en is
weliswaar een stuk jonger dan het stel, maar niet te jong
om het vertrouwen te winnen in de grote klantenkring die
het echtpaar Vuyk heeft opgebouwd. Van der Veen heeft in
Schoonhoven de opleiding tot goudsmid gevolgd en is een
specialist in het vermaken van oude sieraden, die hij een
nieuw leven bezorgt voor een jongere generatie. Het spreekt
vanzelf dat ook alles op het gebied van horloges en klokken

door hem verzorgd wordt en daarvoor heeft Van der Veen
zich verzekerd van een expert op dat gebied: Herman Vuyk
gaat die reparaties verzorgen.
Zo blijft Juwelier Vuyk Juwelier Vuyk, in naam, in service en
in assortiment. Dat bestaat uit een grote collectie goud en
zilver, maar ook uit sieraden en horloges van gerenommeerde merken als Seiko, Pulsar, Edox, Mondaine en Jacob
Jensen.
Het enige dat bij Vuyk echt veranderd is, is de naam van de
eigenaar en velen zullen straks met Peter van der Veen een
nieuw gezicht in een vernieuwd winkelcentrum aantreffen.
Maar het kan ook best zijn dat klanten in de nabije toekomst nog even geholpen worden door zijn voorgangers.

Echtpaar Ling neemt Wen Wah over
Christine Ling (gastvrouw) en haar man Teck Som (die de
keuken runt) zijn sinds een paar maanden de nieuwe eigenaars van Chinees restaurant Wen Wah in WC Mariahoeve.
Zij hebben het etablissement in het winkelcentrum overgenomen van de heer Man, die gestopt is met het restaurant,
dat ruim dertig jaar geleden werd opgezet door zijn ouders.
Na hun pensionering zette hij de zaak voort maar Man was
dit jaar toe aan een nieuwe uitdaging en heeft prima opvolgers gevonden in het echtpaar Ling, dat tientallen jaren
ervaring heeft in de ‘Chinese horeca’ en in diverse restaurants hebben gewerkt. Kwaliteit, service en gastvrijheid zijn
daarmee gewaarborgd in Wen Wah, waar hun zoon Kelvin
in de bediening werkt.
Wen Wah is altijd een bekende zaak geweest in Mariahoeve
en ver daarbuiten. Menigeen reed graag een blokje om om
er te gaan genieten van de Chinese keuken, die zo uitgebreid en gevarieerd is dat er eigenlijk niet gesproken kan
worden over één keuken. Er zijn tal van kleine en grote
‘keukens’ in het grote China maar een aantal belangrijke
springen eruit. Zoals die van (Beijng) Peking, Szechuan en
Kanton, waarvan op het menu van Wen Wah veel specialiteiten te vinden zijn.

De kaart van Wen Wah bestaat uit een à la carte gedeelte,
maar er worden ook menu’s en rijsttafels geserveerd (ook
uit de Indische keuken). Bijzonder zijn eveneens de Tipan
gerechten. Geserveerd op een verhitte ijzeren plaat en overgoten met een saus, zodat het aroma goed tot zijn recht
komt en de maaltijd goed warm blijft. Verder heeft Wen
Wah geregeld wisselende seizoensgebonden specialiteiten.
Met speciale wensen of een dieet wordt rekening gehouden
en desgevraagd kan er een goed advies bij de menukeuze
worden gegeven, of het daarbij nu gaat om vis of vlees, of
om een maaltijd uit het brede scala aan vegetarische
gerechten. Nog twee belangrijke details: bij Wen Wah worden geen smaakversterkers gebruikt zoals Vetsin en wie
zijn maaltijd er af gaat halen kan ter plekke zelf zijn of haar
menu samenstellen.
Wen Wah heeft ruim 70 zitplaatsen in een sfeervolle ambiance en is elke dag vanaf 12.00 uur geopend, behalve op
maandag. Dan gaat de deur om 13.00 uur open. Wen Wah
verzorgt lunches, diners en recepties en heeft een afhaalservice en een cateringservice. Voor meer info: 070 383 33 86 of
www.wenwah.nl

Bakkers zien brood in elkaars zaken
Unieke deal in de bakkerswereld: binnenkort wordt de
zaak van Van Maanen in Winkelcentum Mariahoeve
omgeturnd tot een vestiging van Klink&Englebert, die
Klinks gaat heten, en tegelijkertijd gebeurt in Winkelhof
in Leiderdorp het omgekeerde. Daar wordt het huidige
filiaal van Klink&Englebert verbouwd tot een winkel met
lunchroom van Meesterbakker Van Maanen.

Klink&Englebert en
Van Maanen ruilen van winkel
,,Inderdaad, een uniek gebeuren,’’ zegt Bas Bays, eigenaar
van Klink&Englebert, een bakkerij die al sinds 1795 bestaat.
Maar hij kan de ruil goed verklaren. Hofleverancier Klink is
gevestigd in Voorburg, ,,waar we ook al vier winkels hebben’’
en wil in deze regio graag doorgroeien. De vestiging in de
Theresiastraat (in 2010) en per 30 september in Mariahoeve
passen precies in die strategie.
Net zoals de verhuizing in Leiderdorp past in doelstellingen
van Van Maanen, zoals Johan van Maanen, eigenaar van die
bakkerij, uitlegt: ,,Wij zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om onze horeca activiteiten uit te breiden, want we
zien de meerwaarde van de combinatie van een ambachte-

Bas en Suzanne Bays namen negen jaar geleden (banket)bakkerij
Englebert in Leiderdorp over en vier jaar daarna Klink in Voorburg, waar vanaf mei 2008 het brood voor alle zeven vestigingen
van het bedrijf wordt gebakken. Beroemdste specialiteit van
Klink was en is het Foreburgh’s Klinkertje, een grote ‘gebacken
bol van sûker, rosîne, corinthen ende canelle, smakelyck gestop
met den spîse van amanderen ende honick,’’een lekkernij die in
vroeger tijden gegeten werd bij de feestelijke afsluiting van
dorpsfeesten en harddraverijen. En een Foreburgher Klinkermaaltijd in herberg De Swaen was ooit tot in de verre omtrek een
begrip. Net zoals de gebaksspecialiteiten: het Engeltje (een
schuimtaartje), het Duveltje, het Vlietje en het Oude Rijntje die
worden gebakken volgens een jarenlange lokale traditie.
lijke bakkerswinkel en een lunchroom. In onze huidige
zaak in Winkelhof hebben we die mogelijkheid onvoldoende maar daar gaat nu dus verandering in komen.” In Winkelcentrum Mariahoeve kan de klant vanaf 30 september
terecht voor onder meer het knapperige Heerenbrood van
Klinks (Bas Bays: ,,Vijf verschillende soorten meergranenbrood. Van licht tot donker, boordevol granen en gemaakt
naar traditioneel recept.”) en in het weekend voor het
Desembrood: en een taartje of gebak. Vervaardigd op
ambachtelijke wijze maar wel met moderne apparatuur,

door een bakker die lid is van Heerlijk & Heerlijk, het gilde
van de betere banketbakker. ,,Daarnaast hebben we ook als
hofleverancier natuurlijk een goede naam hoog te houden,’’ zegt Bays. ,,Als je daadwerkelijk levert aan het hof
wordt er scherp op je gelet.’’
De medewerkers van beide bakkerijen blijven zo veel mogelijk in de winkel waarin ze nu werkzaam zijn. In oktober
staat er dus wel een andere naam boven de deur van de bakkerszaak in Mariahoeve, maar achter de toonbank ziet de
klant nog steeds dezelfde gezichten.

‘Knap geknipts’
tot in de puntje

Ook voor vakkundige reparatie in
eigen atelier van al uw klokken !
Indien gewenst,
gehaald en
bezorgd aan huis.

N°1 IN PROFESSIONELE HAARVERZORGING**
N I E U W:

NUTRITIVE
>

RECHERCHE AVANCÉE L’ORÉAL
EXPERTISE PROFESSIONNELLE

INNOVAtIE LANGdURIGE VOEdING

De iris wortel geeft de bloem de weldadige
kracht om tot bloei te komen, zelfs onder
extreme omstandigheden. Het geheim is
een reserve van essentiële voedingstoffen
en beschermende anti-oxidanten. Kérastase
maakt het tot dé oplossing voor droog haar.
Exclusief bij de Kérastase advieskapper.

ONTVANG EEN NUTRITIVE
TRAVELKIT

CADEAU

www.kerastase.nl

BIJ AANKOOP VAN
EEN BAD EN MASKER NUTRITIVE*.

* Vraag uw Kérastase advies-kapper naar de actievoorwaarden.
** Bron Kline Europe 2012.

Het Kleine Loo 302
2592 CK Den Haag
T. (070) 347 12 12

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

Reparatie en vermaken van sieraden

Geef uw oude sieraden
een nieuw leven!
goud • zilver • briljanten • horloges

Het Kleine Loo 402
Den Haag • Tel. 3839077

1 liter erwtensoep +
1/2 rookworst

4,95

1 pond stamppot zuurkool +
1/2 rookworst

4,95

“TwinShots” in de Fotostudio
van Galerie Sophie Maree
Twee Haagse fotografen Dorine
Kleinloog en Jacintha van Beveren
maakten afgelopen zomer TwinShots. TwinShots is een zelf verzonnen naam die verwijst naar twee
fotografen, twee steden en een set
van twee vergelijkbare foto’s. Jacintha fotografeerde in New York,
Dorine in Den Haag. Elke avond
werd de ‘dagoogst’ gedeeld via
mail en dropbox, zodat de ander er
de volgende dag een TwinShot van
kon maken. Tegelijk werden nieuwe foto’s gemaakt voor nieuwe
TwinShots. De fotografen zagen zo
de stad ook een beetje door de ogen
van de ander.
De foto’s geven een beeld van het
leven, wonen en werken in de stad.

New York en Den Haag verschillen
uiterlijk van elkaar, maar zijn ook
vaak hetzelfde: beide steden hadden een hittegolf, mensen in beide
steden genieten in parken en bij
festivals, eten op straat, kleden
zich op hun eigen manier, versieren zich, stallen hun fiets, maken
foto’s van elkaar en verzinnen
oplossingen voor hondenpoep.
Op de achtergrond trekt de stad
voorbij met gevels, straten en winkels. Al vanaf 9 juli 2013 staat er
dagelijks een TwinShot op www.
DenHaagDirect.nl.
Op 5 en 6 oktober tijdens de Kunstroute Groot Scheveningen ( www.
Artandjazz.nl) zijn de TwinShots in

print te zien bij Galerie Sophie
Maree. Ze hangen in de Fotostudio.
In de Galerie zelf is de expositie
“Les Femmes de Belgique” te zien.
De Belgische fotografie wordt
steeds belangrijker in de hedendaagse kunstfotografie. Surrealistische, nostalgische, eigenzinnige en
dromerige beelden van Lisa Carletta, Isabelle Menin, Geraldine Georges, Sofya Demskaya en Marc
Lagrange (wiens boek Diamonds &
Pearls te koop zal zijn) wisselen
elkaar af (www.sophie-maree.com)
Dorine Kleinloog (www.haagsespiegels.nl) Jacintha van Beveren (www.
castora.nl)

In gesprek met de ‘jeugd van tegenwoordig’

François zorgt voor
verbazing
De verrassing is groot als hij begint
te zingen: François (van 1989) heeft
een gouden stem. De geboren Hagenaar die tot groot plezier van de
aanwezigen als kind al hele dagen
door ‘Busje komt zo’ liep te kraaien in de door zijn ouders beheerde
kantine van het oude zwembad
Morgenstond, heeft op wat latere
leeftijd een warme, loepzuivere
stem ontwikkeld. Met zijn speciale
timbre en zijn gevoel voor timing
kweekt hij tijdens optredens overal respect. Ook in Griekenland,
Turkije, Australië, Tunesië en Venezuela, waar hij ondanks zijn
jeugdige leeftijd al eens op de bühne stond.
Op zaterdagmiddag 19 oktober
kunnen ook de klanten in Winkelcentrum Mariahoeve (tussen 12.30
en 16.00 uur) kennis maken met
François die op zijn twaalfde zijn
eerste gitaarles kreeg en al snel
daarna het toneel stond in de
Marimbahal in Rijswijk, waar hij
mee mocht spelen met een band
en voor het eerst voor publiek
mocht zingen. Sindsdien is dat het
liefste wat hij doet, maar tussendoor doorliep hij na de lagere
school wel de Horecaschool en de

Mondriaan Koksschool. Daarmee
treedt de geboren Hagenaar in de
voetsporen van Marco Borsato die,
voordat hij bekend werd, ook
geruime tijd met een koksmuts
rondliep.
François heeft trouwens ook wel
iets weg van Nick (van Nick &
Simon) die de gewoonte heeft om
in het buitenland een karaokebar
binnen te gaan om daar vervolgens iedereen in katzwijm te zingen. Nick heeft daar het grootste
plezier in, want niemand verwacht
natuurlijk zo'n zanger aan te treffen in een karaokebar. Ook François kan het soms niet laten om in
zo'n tent de microfoon even te
pakken. Waarna iedereen iedere
keer weer stomverbaasd is.
François heeft uitgesproken muzikale voorkeuren. Hij is fan van Lionel Richie en van Gerard Joling, en
vertolkt nummers van Paul de
Leeuw die het origineel dicht benaderen. En wie hem wel eens het
fraaie maar lastige ‘Angels' van
Robbie Williams heeft horen zingen, weet dat hij geen dertien-ineen-dozijn zanger is, maar een
artiest van wie de muziekwereld
nog veel zal horen.

E-mail: info@panhuys.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 28 oktober 2013.

Jongeren die in het park rondhangen, met brommers door de wijk
scheuren of bewoners intimideren. De ene persoon heeft er meer
last van dan de ander. Feit blijft
dat jongerenoverlast altijd hoog
scoort in de ergernissen top 10
van burgers. Volgens Nicole Langeveld, projectleider Jeugd bij het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, kunnen
bewoners echter zelf veel doen om
de overlast te verminderen of te
voorkomen.
Dat mensen last van jongeren hebben, is niks nieuws. Of het nou om
hippies, provo’s of de patatgeneratie ging, klachten over jongeren
zijn er altijd geweest. Ze zullen
waarschijnlijk ook altijd blijven
bestaan.
Zelfs de oude Grieken mopperden
al over de jeugd, waar ongetwijfeld
niets van terecht zou komen. Maar
het is te makkelijk om te stellen
dat het fenomeen ‘hangjongeren’
ook van alle tijden is, vindt Langeveld. “Voor omwonenden is dit een
serieus probleem, waar ook serieus
naar gehandeld moet worden. Het
liefst met een gezamenlijke aanpak door professionals en bewoners.”

‘Allereerst moet volgens Langeveld
duidelijk zijn wat het probleem
precies inhoudt. “Overlast is een
breed begrip. Iedere bewoner
ervaart dit weer anders. Waar de
een zich aan ergert, is voor de
ander een ‘way of life’. Denk aan
het volume van de radio of de
regelmaat waarmee mensen barbecueën in de zomer. De mate waarin
je overlast ervaart, is heel persoonlijk.”
Buurtpreventieteams
Een heel directe manier waarop
bewoners zelf in actie kunnen
komen tegen jongerenoverlast, is
door middel van een buurtpreventieteam. Op verschillende plekken
in Nederland zijn deze teams al
actief. Een buurtpreventieteam
bestaat uit bewoners die regelmatig een ronde lopen door hun wijk.
Zij zijn een aanspreekpunt voor
andere buurtbewoners en vormen
zo de ogen en oren van de wijk.
“Het team is herkenbaar en zichtbaar”, licht Langeveld toe, “en het
verhoogt de sociale controle in de
buurt.”
Door snel in te grijpen, met ondersteuning van bijvoorbeeld een
wijkagent zorgt het buurtpreventieteam dat overlastsituaties niet
uit de hand lopen. Zo worden de

Diamant Theater
Diamanthorst 183, Den Haag
www.diamanttheater.nl
zaterdag 05 oktober 20.15 uur
PAUL HAENEN
Een vrolijke, meeslepende en
actuele voorstelling van een
uniek cabaretier.
donderdag 17 oktober
20.00 uur
FILM: Quartet, een liefdevolle
en muzikale komedie
Deze film is het regiedebuut
van Dustin Hoffman.
dinsdag 22 oktober
10.00 + 15.15 uur
Lekkere trek! (Mampf!) door
Tanzfuchs PRODUKTION/
Barbara Fuchs (DE)
Het meest smaakmakende
kindertheaterfestival in de
herfstvakantie

Eet-dans-concert. Live klanken, bewegingen en smaken
zijn creatief verwerkt. Na
afloop van de voorstelling kunnen klein én minder klein zelf
op culinair-sensitieve ontdekking.
19 t/m 28 oktober
Festival De Betovering!
280 nationale en internationale voorstellingen, films en
workshop voor alle kinderen
van 2 t/m 13 jaar.
www.debetovering.nl voor het
complete programma
donderdag 24 oktober
11.00 + 14.00 uur
Koekla met Vrouw Holle
Vrouw Holle is een wondermooie voorstelling waar twee
werelden elkaar ontmoeten

teams in verschillende gemeenten
ingezet om speeltuintjes te controleren op rondhangende jongeren.
Dit voorkomt dat de jongeren voor
overlast zorgen of vandalisme plegen.” Langeveld: “Als team kun je
klachten doorgeven aan de wijkagent. Maar in tweetallen is het
ook makkelijker om de jongeren
zelf aan te spreken, eventueel
samen met de jongerenwerker of
de wijkagent.”
Zij adviseert vooraf in ieder geval
met een professional te overleggen
hoe een groep jongeren het beste
benaderd kan worden. “Denk aan
de manier waarop je de jongeren
het beste kunt aanspreken, wat
daarvoor een goed tijdstip is, welke
onderwerpen je kunt bespreken en
wat je juist achterwege moet laten
et cetera.
Overlast melden
Bewoners kunnen de overlast
natuurlijk ook zelf rechtstreeks bij
de wijkagent, de woningbouwcorporatie of de gemeente melden. De
wijkagent kent de jongeren en hun
ouders meestal wel. Hij kan met
hen in gesprek treden om tot een
oplossing te komen. Sommige
gemeenten hebben een speciaal
overlastmeldpunt waar bewoners
met klachten terechtkunnen.

Mariahoeve

UItagenda

COLOFON
Een uitgave van Panhuys Productions
Postbus 56 , 2200 AB Noordwijk,
Tel. 071-06-50697455 / 3610462

Bewoners aan zet
bij aanpak jongerenoverlast

Paard van Troje
Prinsegracht 12, Den Haag
www.paard.nl
11 okt 2013 2000 uur
EddyC & The Crazy Rockers
met special guests Rinus Gerritsen en George Kooymans
(bassist en gitarist Golden Earring)

Circus Herman Renz
Malieveld, Den Haag
www.hermanrenz.nl
15 t/m 27 oktober
nieuwe show VIVA NIÑO!

Vrijdag 11
& zaterdag 12 oktober

Open
Markt
Zaterdag 19
12.30 – 16.00 uur

François
zanger

Vrijdag 25
& zaterdag 26 oktober

Hobby &
Creamarkt

e
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Burn Workout
maandag: 9.15-10.15 uur
donderdag 18.00-19.00 uur

Cardio

MedisChe

Fitness
Fitness
Fitness

PLATTEGROND

Daar is altijd wat te doen!

www.winkelcentrummariahoeve.nl
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Meesterbakker
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LEUK
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Klinks
Burn worKout
Slagerij Dennis Kuijler
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€ 1.25
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ABN AMRO
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per week
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Fysiotherapie
Blokker
ABN AMRO
EnginEars Widex PASSION
Fred Meershoek
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INGANG
geopend!
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saunaPetit-Rest. Big BenMariahoeve
INGANG
Haarmode
Dierenvreugd
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Nieuw in Mariahoeve

Capoeira Kids
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Daar is altijd wat te doen!

Notenshop

Meergranen brood met bijzonder veel gezonde granen
en zaden. Waaronder zonnebloempitten, lijnzaad en
sesamzaad. Gezond brood met een knapperige korst

45 euro

1 heel gesneden brood

Appelkanjers

Chocolaterie

Kom 5 februari a.s. tussen 9 en 5 uur langs
op de Hoortestdag van EnginEars Audiciens
met speciale openingsacties
Nieuw in Mariahoeve
op verschillende artikelen.
Zo wordt o.a.
de Widex Passion
w w w.leukenlek
kers.nlgeheel
volgens uw persoonlijke eisen en voorkeuren
w w w.leukenlek kers.nl
ingesteld. Mocht u na de proefperiode
van 4 weken besluiten om het toestel aan
voorheen Bakkerij van Maanen zat,
In de winkel
te schaffen, dan ontvangt
u waar
de benodigde
hebben wij onze deuren geopend. Daarom verwelkomen
wij van Klinks Bakkerij u met onze heerlijke producten.
batterijen één jaar gratis!

Ervaar zelf
het nieuwe en
kleinste hoortoestel
ter wereld

De lekkerste appelsnack van de regio Haaglanden! Knapperige
korstdeeg gevuld met verse appel en rozijnen. Daar bovenop
een laag krokante amandeltjes.

per stuk

Notenshop

HeerenSupergranen of HeerenDonker

Gevulde Speculaas Staaf

Meergranen brood met bijzonder veel gezonde granen
en zaden. Waaronder zonnebloempitten, lijnzaad en
sesamzaad. Gezond brood met een knapperige korst

EnginEars Audiciens Den Haag

Chocolaterie

€ 2.00

1 heel gesneden brood

Het Kleine Loo 310, 2592 CK Den Appelkanjers
Haag

Kruidig speculaas gevuld met zuivere amandelspijs.
Even opwarmen in de oven en genieten maar!

Uw nieuwe audicien vindt u
voortaan op Het Kleine Loo

ViskarBeet
Beet
Viskar

Uw nieuwe audicien vindt u
voortaan op Het Kleine Loo

w w w.leu kenl ek kers.nl

De lekkerste appelsnack van de regio Haaglanden! Knapperige
korstdeeg gevuld met verse appel en rozijnen. Daar bovenop
een laag krokante amandeltjes.

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

Notenshop
Notenshop

E-mail info@enginears.nl

per stuk

per stuk

Chocolaterie
Chocolaterie

maandag gesloten.

€ 1.25

Gevulde Speculaas Staaf

Kruidig speculaas gevuld met zuivere
amandelspijs.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 09:00-17:30
uur,
Even opwarmen in de oven en genieten maar!

€ 3.95
per stuk

Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 12-10-2013 en altijd gratis proeven in de winkel!

We zijn een ambachtelijke bakkerij die bestaat sinds 1795. We hebben winkels in Voorburg en

Kom 5 februari a.s. tussen 9 en 5 uur langs
op de Hoortestdag van EnginEars Audiciens

Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 12-10-2013 en altijd gratis proeven in de winkel!

Den Haag. De bakkerij staat in de Herenstraat in Voorburg. Iedere nacht werken er 15 bakkers
om al uw broden en taartjes te maken. Daarna staan er 45 dames klaar om u te ontvangen in

Uw nieuwe
audicien vindt u
a u d i c i e n s
Uwvoortaan
nieuwe audicien
vindt Loo
u
op Het Kleine
voortaan
op Het Kleine Loo
Kom 5 februari a.s. tussen 9 en 5 uur langs
onze winkels. Onze broden worden niet alleen via de winkels verkocht maar ook aan restaurants,
tehuizen en verenigingen. Bijzonder trots zijn we dat onze prinses Beatrix al vele jaren klant bij ons
is. Klinks Bakkerij heeft dus een ruime historie en is tegelijkertijd vernieuwend. Dat kunt u zien in
de winkels waar service en kwaliteit boven aan staan.

We zijn eenmet
ambachtelijke
bakkerij die bestaat sinds 1795. We hebben winkels in Voorburg en
speciale openingsacties

HET KLEINE LOO 298 • DEN HAAG • 070-3832365

Den Haag. De
bakkerij staat inartikelen.
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te maken.
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alleenen
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batterijen één jaar gratis!

EnginEars LOO
Audiciens
Den
Haag HAAG • 070-3832365
HET KLEINE
298
• DEN
Het Kleine Loo 310, 2592 CK Den Haag

Tel (070) 335 20 35, Fax (070) 347 63 25
E-mail info@enginears.nl

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

Van der Sprong

tabak - tijdschriften - boeken

EnginEars Audiciens Den Haag

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

Het Kleine Loo 310, 2592 CK Den Haag

EnginEars Audiciens Den Haag

Tel (070) 335 20 35, Fax (070) 347 63 25
Het Kleine Loo 310, 2592 CK Den Haag
E-mail info@enginears.nl
Tel (070) 335 20 35, Fax (070) 347 63 25

a

u

d

i

c

i

e

n

SCHOEN REPARATIE

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 09:00-17:30 uur,
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E-mail info@enginears.nl

maandag gesloten.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 09:00-17:30 uur,
maandag gesloten.
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tabak - tijdschriften - boeken

zondag van
8.15-16.00 uur

Daar is altijd wat te doen!
Daar is altijd wat te doen!
www.winkelcentrummariahoeve.nl

www.winkelcentrummariahoeve.nl

w w w.leukenlek kers.nl

HeerenSupergranen of HeerenDonker

Ervaar zelf
het nieuwe en
kleinste hoortoestel
ter wereld

Viskar Beet

Daar is altijd wat te doen!
www.winkelcentrummariahoeve.nl

www.winkelcentrummariahoeve.nl

In de winkel waar voorheen Bakkerij van Maanen zat,
hebben wij onze deuren geopend. Daarom verwelkomen
wij van Klinks Bakkerij u met onze heerlijke producten.

200 euro

Daar is altijd wat te doen!

www.winkelcentrummariahoeve.nl

Fred Meershoek
Haarmode

Schoen Reparatie
Schoen Reparatie
Mariahoeve
Mariahoeve

tabak, boeken en tijdschriften
tabak, boeken en tijdschriften

Restaurant

Waterloo
Van der Sprong
Van der Sprong

tabak - tijdschriften - boeken
tabak - tijdschriften - boeken

Shop Caroline
Fred Meershoek
Fred Meershoek
Haarmode
ChoonheidsspeCialist
Dierenvreugd
Albert
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INGANG
Waterloo
Mariahoeve
Haarmode
Drogist/ Apotheek
Dierenvreugd
Onbeperkt trainen!
Restaurant
Mariahoeve
Weimar walZBergRest.
Restaurant
Marina
: Waterloo
INGANG
Waterloo
Sunflowers
drukkerij, card-cadeaushop
INGANG
Alle activiteiten voor één prijs
Waterloo
Toko Anugera
Rest.Wen
Waterloo
Weimar
Rest.
Wah
Rest.
Waterloo
06& Gall
51434778
Gall
Weimar
drukkerij, card-cadeaushop
Hans Anders
Toko
Anugera
drukkerij, card-cadeaushop
Valkenburgseweg
70 - Katwijk
a/d
Rijn - (071)4027000
Abonnement ZONDER opzegtermijn
Toko
Anugera
Gall & Gall
INGANG
www.rooM4Beauty.nl
Shop
Caroline
Hans
Anders
Gall
&
Gall
en inschrijfgeld
email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl
Hans Anders
Shop
Caroline
INGANGShop
ZUID
Caroline
Albert Heijn
Drogist/ Apotheek
Theresiastr. 145 • 2593 AG Den Haag Tel.: (070) 382 02 03 www.jackslagman.nl
Albert Heijn
Sunflowers
Drogist/ Apotheek
Albert Heijn
Drogist/ Apotheek
Rest. Wen Wah
Sunflowers
Sunflowers
Rest. Wen Wah
INGANG
Rest. Wen Wah
SCHOEN REPARATIE

JACK SLAGMAN
Mariahoeve

s

Dierenvreugd

Vrede’s marathon

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

Restaurant
SCHOEN REPARATIE
SCHOEN REPARATIE

INGANG
INGANG

INGANG ZUID

INGANG ZUID
INGANG ZUID

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

Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen van 70 naar 75 jaar
Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich

Wel verschillende verslagen waardoor ik weet dat de
start
op de
Dedemsvaartweg
was en
de finish
bij 75
de eUitvanaf
1 januari
2014 pas
vanaf
hun
hof en het met 25 graden behoorlijk warm was. De route
te laten
Minister
Schultz
was
als volgt:keuren.
Dedemsvaartweg,
Leyweg,
Zuiderpark, Hildebrandplein, Neherkade, Binckhorst, Maanweg, Voorvan Haegen
(Infrastructuur
en Milieu)Segburg,
Landscheidingsweg,
over Hubertusviaduct,
broeklaan, Kijkduinsestraat, Monsterseweg, Madestein,
verhoogt
de
keuringsleeft
ijd
van 70 naar
Lozerlaan, Uithof.
Vanaf
2011 Deze
wordt erverhoging
in Den Haag wel
weer een marathon
75
jaar.
betekent
minder
georganiseerd, de Zwarte marathon. Maar de Zwarte
marathon
is
een
marathon
van
Den
Haag
over
het
strand
geregel en lagere kosten voor ouderen.
naar Noordwijk en terug. Een aantal van de mensen die
deze marathon organiseren hebben het plan opgevat om

Automobilisten en motorrijders met
respectievelijk een rijbewijs B en A
moeten zich op dit moment vanaf de
leeftijd van 70 jaar elke 5 jaar laten keuren
als zij hun rijbewijs verlengen. Maar vanaf
1 januari aanstaande gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. Ook zijn
rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60
en 70 jaar langer geldig per 1 januari 2014.
Een nieuw rijbewijs is dan tien jaar geldig
voor bestuurders tot 65 jaar. Na hun 70e
verjaardag is de geldigheidsduur 5 jaar.
Op dit moment ligt die grens bij 65 jaar.

De datum voor de Vrede’s marathon en ultraloop is de
zondag na Prinsjesdag, voor 2013 is dat zondag 22 september. De marathon en ultraloop starten en finishen op
het Spui in de buurt bij het Gemeentehuis van Den Haag.
De route voert door de binnenstad van Den Haag, langs
bezienswaardigheden,
parken automobilisten
en over het strand.
Op dit momentdoor
worden
De ultraloop kent een 3-tal extra lussen, met langere pasenover
motorrijders
vanaf
70 jaarIkelke
5 jaar
sages
het strand en door
de duinen.
ben zelf
van
geboorte Hagenees en moet zeggen dat er leuke routes
bijorganisatie
verlenging
hetmarathon
rijbewijs.
zijngekeurd
uitgezet. De
van devan
Vrede’s
en
ultraloop bestaat uit Dick van der Klei, Machel Nuyten,
Door
de
verhoging
van
de
keuringsleeft
Wim Kooij en Wim Borsboom. Hopelijk gaat het de orga- ijd
nisatie
lukkenoudere
om met bestuurders
ondersteuning van
de gemeenhoeven
minder
te
ten, de plaatselijke atletiekverenigingen en diverse sponsoren
deze
Vrede’s
marathon
en
ultraloop
vorm
te
geven.
regelen en besparen ze op de kosten voor
Een stad als Den Haag verdient een marathon en de
ultraloop
is een mooiede
bonus.
bijvoorbeeld
Eigen verklaring, een

Lagere kosten voor ouderen

bezoek aan de keuringsarts en eventuele
extra kosten voor onderzoeken door
medisch specialisten.

Keuring rijgeschiktheid
Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Eigen verklaring invullen.
Deze is verkrijgbaar via MijnCBR.nl,
maar ook bij veel rijscholen of gemeentes.
Keuringsartsen letten tijdens de keuring
onder andere op het gezichtsvermogen,
het functioneren van de armen en benen
en meten de bloeddruk. Het merendeel
van de bestuurders kan na de keuring

Vanaf 1 januari 2014 betekent dit voor bestuurders:
Jonger dan 60 jaar

Rijbewijs 10 jaar geldig. Keuring: niet nodig.

Tussen 60 en 65 jaar

Rijbewijs 10 jaar geldig. Keuring: niet nodig.

Tussen 65 en 70 jaar

Rijbewijs tot 75e verjaardag geldig. Keuring: niet nodig.

Tussen 70 en 75 jaar

Rijbewijs 5 jaar geldig.
Keuring: bij verloop rijbewijs op of na 75e verjaardag.

75 jaar of ouder

Rijbewijs 5 jaar geldig. Keuring: verplicht.

weer gewoon achter het stuur,
bijvoorbeeld na een kleine aanpassing
zoals een bril of sterkere glazen.

Aandoeningen of medicijngebruik
Voor de groep wiens rijbewijs korter dan
10 jaar geldig is vanwege een medische
aandoening of medicijngebruik blijft de
keuring voor het rijbewijs verplicht bij
verlenging. Voor brom-en snorfietsers
verandert er niets.

Meer weten?
Meer informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl
of via telefoonnummer 1400.
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Realiseer uw plannen
S
samen met ons!
www.installatiepartners.nl
Badkamers - Sanitair
Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming
Storingen - Onderhoudscontracten etc...

‘t Wordt weer koud hè
Warmtepolis...
zeker van warmte!

INSTALLATIE
PARTNERS

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.
ort,
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Techniek in sanitair

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

Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

Daarom sluiten wij van 11 oktober (om 18.00 uur)
tot en met 23 oktober onze deuren voor een
grootscheepse verbouwing.
Op donderdag 24 oktober bent u vanaf 8.00 uur
weer welkom in uw vernieuwde supermarkt!

Tijdens de verbouwing kunt u terecht bij
de Hoogvliet winkels in de buurt:
Herenstraat 50, Voorburg
Mgr. van Steelaan 456 Voorburg
Winkelcentrum Essesteijn , Voorburg
Damstraat 8, Leidschendam

Op donderdag 24 ok
tober bent u vanaf 8.
00 uur
weer welkom in uw
vernieuwde superm
arkt!

Heeft u iets leuks
te vertellen??
Wij blijven graag op de hoogte
wat er bij u leeft!

mariahoeve@panhuys.nl

Nieuw in Mariahoeve

In de winkel waar voorheen Bakkerij van Maanen zat,
hebben wij onze deuren geopend. Daarom verwelkomen
wij van Klinks Bakkerij u met onze heerlijke producten.
HeerenSupergranen of HeerenDonker
Meergranen brood met bijzonder veel gezonde granen
en zaden. Waaronder zonnebloempitten, lijnzaad en
sesamzaad. Gezond brood met een knapperige korst

€ 2.00

1 heel gesneden brood

Appelkanjers
De lekkerste appelsnack van de regio Haaglanden! Knapperige
korstdeeg gevuld met verse appel en rozijnen. Daar bovenop
een laag krokante amandeltjes.

€ 1.25
per stuk

Gevulde Speculaas Staaf
Kruidig speculaas gevuld met zuivere amandelspijs.
Even opwarmen in de oven en genieten maar!

€ 3.95
per stuk

Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 12-10-2013 en altijd gratis proeven in de winkel!

We zijn een ambachtelijke bakkerij die bestaat sinds 1795. We hebben winkels in Voorburg en
Den Haag. De bakkerij staat in de Herenstraat in Voorburg. Iedere nacht werken er 15 bakkers
om al uw broden en taartjes te maken. Daarna staan er 45 dames klaar om u te ontvangen in
onze winkels. Onze broden worden niet alleen via de winkels verkocht maar ook aan restaurants,
tehuizen en verenigingen. Bijzonder trots zijn we dat onze prinses Beatrix al vele jaren klant bij ons
is. Klinks Bakkerij heeft dus een ruime historie en is tegelijkertijd vernieuwend. Dat kunt u zien in
de winkels waar service en kwaliteit boven aan staan.

HET KLEINE LOO 298 • DEN HAAG • 070-3832365

