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Daar is altijd wat te doen!

De klanten van WC Mariahoeve zul-
len de supermarkt van Hoogvliet 
nauwelijks meer herkennen na de 
ingrijpende verbouwing die de zaak 
heeft ondergaan. 

De winkel is compleet vernieuwd, de 
indeling is gewijzigd en de schappen 
zijn verplaatst, met als resultaat dat 
alles nog beter aansluit op de wensen 
van het winkelend publiek. Dat kan 
na de verbouwing niet alleen gebruik 
maken van nieuwe handscanners (om 
zelf de boodschappen af te ‘tasten’) 
maar vindt nu ook een slijterij op het 
veel grotere vloeroppervlak van 1.400 
vierkante meter.
Andere veranderingen zijn dat de 
ingang is verplaatst naar Het Kleine 
Loo en dat de oude passage bij de 
zaak is getrokken, evenals de voor-
malige fi etswinkel van Hozee. Daar 
zijn de servicebalie, de slijterij en het 
kassapark neergezet, waardoor opti-
maal gebruik wordt gemaakt van het 
vloeroppervlak en veel meer ruimte is 
gecreëerd. 
Het past allemaal in de fi losofi e van 
Hoogvliet, dat in 1968 begon met een 
Cash & Carry in Kwintsheul en tegen-

woordig 63 supers heeft dankzij het 
feit dat door de jaren heen altijd snel 
is ingespeeld op de veranderde wensen 
van de consument. In de 45 jaar van 
het bestaan is er uiteraard veel veran-
derd in het bedrijf, maar dat probeert 
nog wel altijd de slogan ‘Bewezen de 
goedkoopste’ waar te maken. Kwaliteit 
en klantvriendelijkheid staan boven-
dien hoog in het vaandel in de winkels 
van Hoogvliet, die ingericht zijn met 
moderne, levendige kleuren en gezel-
lige poppentheaters voor de kinderen. 
Het ruikt er de hele dag naar het verse 
brood, dat in de oven wordt afgebak-
ken en de werkruimte voor de slager 
is zo ingericht dat klanten kunnen zien 
waar hij mee bezig is.

Het ruime assortiment en de  persoon-
lijke aandacht lokken veel klanten naar 
de ‘super’, die met de selectie van 
verantwoorde producten ook wil bij-
dragen aan een duurzame samenleving. 
Hoogvliet scheidt het bedrijfsafval op 
een groene manier en het assortiment 
kent steeds meer diervriendelijke pro-
ducten, zoals vissoorten die niet te 
lijden hebben van overbevissing en 
vernietigende vangsttechnieken.

Vloer ligt, plafond zit er in, maar passage 
is nog niet helemaal klaar

De bedoeling was dat de re-
novatie van het gedeelte 
van Hoogvliet tot aan de 
bank in WC Mariahoeve 
eind oktober klaar zou zijn, 
maar dat is niet helemaal 
gelukt. 

De vloer met de bijna witte tegels 
met aan de zijkanten (bij de winkels) 
zwarte accenten, ligt er en ook het pla-
fond is aangebracht. Maar de bouwers 
zijn nog even druk bezig met de laat-
ste loodjes en die wegen meestal het 
zwaarst. Zo moeten de winkelvloeren 
nog netjes worden doorgetrokken naar 
de passage, moeten de reclames aange-
bracht worden en moeten de zitbanken 
en boompjes nog worden neergezet.

Wel is al te zien dat er veel licht 
in dit stuk van het winkelcentrum is 
gekomen dankzij de hogere plafonds, 
die een heel ruimtelijk effect creëren. 
Sommige passerende klanten vonden 
het weliswaar ‘allemaal wat gezel-
liger’ in de vroegere situatie, maar 
die mening werd vermoedelijk sterk 
beïnvloed door het gegeven dat er in de 
hoge, lichte ruimte nog niets staat. Als 
alles klaar en ingericht is, zal iedereen 
het erover eens zijn dat er  sprake is 
van een verbetering.

Voor meer informatie over de voort-
gang van de renovatie zie 
www.winkelcentrummariahoeve.nl

Handscanners en slijterij in vernieuwde Hoogvliet

mazzeldag
   Donderdag 31oktober

Spetterende 
kortingen

tot wel 70%
Voor echte mazzel ga je naar WC MARIAHOEVE!

Veel licht in de passage met de nieuwe 
vloer en het nieuwe plafond. De dames 
van bakkerij Klinks zijn blij met hun 
nieuwe onderkomen, waar ze in terecht 
zijn gekomen dankzij een ruil met Mees-
terbakker Van Maanen.  

De nieuwe ingang van het Winkelcentrum en supermarkt Hoogvliet is sinds kort 
niet meer onder het logo maar om de hoek op Het Kleine Loo.



RESTAURANT CUISINE100
GROENEWEGJE 100-101A

2515 AL DEN HAAG
TEL: 070-3881180

INFO@CUISINE100.NL
WWW.CUISINE100.NL

Adverteren op deze pagina? 
Mail info@panhuys.nl  

of bel 06 50697455

EtenEtenEtenEtenIN DE REGIO

Hopelijk tot snel! Het Lof-team

  

 Restaurant
Waterloo

Het Kleine Loo 376
Den Haag - 070 - 3833821

www.restaurantwaterloo.nl
Reserveren gewenst

Voorgerechten:
Portobello Serranoham  8.50

Portobello uit de oven en gevuld met geitenkaas en 
afgemaakt met serranoham en een

honing-mosterdsaus.
Licht gebonden Kreeftensoep  8,- 

Romige kreeftensoep met gerookte zalmsnippers en 
cognac room.

Plateau Fruits de Mer  10,50
Hollandse garnalen, rivierkreeftstaartjes, Schotse ge-
rookte zalm en gefrituurde calamaris en cocktailsaus.

Ree paté  8,-
Romige paté van ree met saus van rode bosbessen en 

volkorenbrood .
Carpaccio op Thaise wijze bereid  9,50

Dun gesneden runderhaas, diverse jonge bladsla met 
garnalen en een Thaise dressing.

Hoofdgerechten:
Super Garnalen  17.50 

Gebakken super garnalen in saus van knofl ook, 
sambal, gember en afgeblust met Chardonnay.

Gebakken Eendenborst  17,50
krokant gebakken in eigen vet op een bedje van 

aardappel/knolselderij puree met saus van
sinaasappel en afgeblust met grand manier.

Tournedos met verschillende soorten
 paddenstoelen  21,50

in roomboter gebakken tournedos  met een rode 
wijnsaus en cassava chips.

Zeetong  (Dagprijs)
In de roomboter gebakken zeetong 

Hertenmedaillons  19,50
Gebakken hertenmedaillons en saus van rode port 

en schorseneren.

Nagerechten: 
Onze ijs topper  7,50

3 verschillende huisgemaakte roomijssoorten 
met slagroom. 

Crêpe Suzette  7,50
Flensje met sinaasappelsaus met Grand-Marnier 

en een bolletje vanille-ijs.
Monchou taartje  7,50

Monchou taartje met kersen
Grand dessert  9,75

Combinatie van ons dessert door de chef 
samengesteld.

Kaasplankje met vijgenbrood  9,50
5 verschillende kaassoorten met vijgenbrood 

en een glaasje port.

A LA CARTE KAART
Nagerechten: 

Nieuw!

Voorgerechten:

Nieuw!

Openingstijden: 7 dagen per week geopend  •  Keuken open vanaf 17.30 uur.  Zaterdag vanaf 11.00 uur 

Romige mosterdsoep met geraspte oude kaas   
of

Huisgemaakte paté met preiselbeerensaus
of

Wrap gevuld met gerookte zalm en limoen-koriandersaus

Kip-wokschotel met Thaise groentemix en ketjapsaus
of

Vis van de dag met een witte wijnsaus 
of

Wildstoofpotje
  

Dame Blanche
of

Moorkop gevuld met ijs en warme kersensaus
of

Crème brûlée

3 gangen Keuzemenu 24,95

EtenEtenEtenEtenEtenIN DE REGIO

Hopelijk tot snel! Het Lof-team

EtenEten

VOORBURG     HERENSTRAAT 16     TEL:   070 387 77 99 

 

   

www.lofderzotheid.nl

Uitgebreide menukaart

3-gangen weekmenu 29,50

Seizoensspecialiteiten 
Wijnkaart met een ruime keus 

aan prijsvriendelijke wijnen.

Reserveren gewenst.
7 dagen per week geopend.

Restaurant  De Knip

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

1e en 2e kerstdag geopend
Overige tijden op aanvraag. 

Eigen parkeerplaats. Kniplaan 22, 
2251 AK Voorschoten. Tel: 071-561 25 73

Bib Gourmand Menu
3-gangen met keuzes 34,50

acti e november 4=3 
4 menu bestellen= 
3 menu betalen!

Uw unieke locati e voor:
Lunch • Diner • Recepti e • Borrel • Meeti ng

• Vergadering • Catering • Bruiloft : Offi  ciële Trouwlocati e
• Eindejaar-diners voor bedrijven

Het is 
weer wild 

bij de Knip!



Keukencentrum

WIJ ZIJN VERHUISD!

KOM LANGS EN PROFITEER VAN MOOIE AANBIEDINGEN

*Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen op volledige keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

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

ü  al 54 jaar een 
vertrouwd adres

ü  superaanbiedingen 
inbouwapparatuur

ü  gratis advies bij u thuis

NIEUW ADRES:
Wattstraat 12-14

Zoetermeer

GREEPLOOS  |   LANDELIJK  |   MODERN  |   DESIGN  |   HANDGEMAAKT



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 vereni-

gingen. 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

Nieuw in Mariahoeve

* Uitgezonderd Desem- en Speltbrood

DINSDAG
BROODDAG

3 BRODEN
€ 6,25 

BROODDAG

3 BRODEN
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BROODDAGBROODDAGBROODDAG
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overdekt winkelen
Daar is altijd wat te doen!

Spetterende kortingen op Mazzeldag 
in WC Mariahoeve

Eenmaal per jaar lijkt het de winkeliers van WC Mariahoeve 
allemaal niet meer uit te maken. Normaal gesproken bie-
den ze hun klanten al leuke voordeeltjes maar de aanbie-
dingen die ze doen op de jaarlijkse MAZZELDAG (donderdag 
31 oktober dit keer) zijn van dien aard dat niemand er aan 
voorbij kan gaan. Sommige artikelen gaan tegen bodemprij-
zen van de hand met kortingen die op kunnen lopen tot 70 
procent.
Het zal toch zelden gebeuren dat in een winkelcentrum de 
voorwaarden voor aankoop zodanig moeten worden gewij-

zigd dat professionele handelaren worden geweerd, maar 
in WC Mariahoeve was dat in het recente op de Mazzelda-
gen verleden wel degelijk het geval. Hadden de winkeliers 
de wijzigingen niet doorgevoerd, dan zouden alle knalkoop-
jes al weg zijn geweest voor de klanten gebruik hadden kun-
nen maken van de aanbiedingen.

De winkeliers maken er ook dit keer weer een feest van op 
donderdag 31 oktober. Ze komen allemaal met  aardige en 
aparte aanbiedingen, met kortingen die oplopen  tot 70 pro-

cent. Om het geheel nog even  te benadrukken, komt een 
piccolo de bezoekers nog eens extra duidelijk maken dat er 
door het hele centrum heen superaanbiedingen zijn.
De gigastunts zijn opgenomen in de advertenties die op de 
twee hartpagina’s van deze krant staan. 

De aanbiedingen gelden overigens alleen voor de Mazzel-
dag, dus is het voor de klanten zaak snel te handelen, omdat 
anders weer een jaar lang moet worden gewacht op zulke 
mazzeltjes.

Bentley: het oog wil ook wat
Reizen, fitness en boksen zijn de hobby’s van Diede-
rik van der Burg, die sinds 1 januari 2006 bij de 
optiek van Bentley werkt en al enige tijd bedrijfslei-
der is van het filiaal in Winkelcentrum Mariahoeve 
in Den Haag. Van der Burg (25) is een volledig gedi-
plomeerd opticien en contactlensspecialist en heeft 
veel ervaring met ouderen die staar (cateract), macu-
la degeneratie of glaucoom hebben. ,,Dit zijn proble-
men die een opticien vaak kan zien, maar die een 
oogarts moet vaststellen. Eigenlijk doet de opticien 
het voorwerk voor de oogarts’’, zegt Van der Burg.

Een huisarts zal patiënten eerst naar een opticien sturen als 
hij problemen met de ogen vermoedt en een goede opticien 
kan veel oogaandoeningen herkennen, maar bij twijfel 
wordt altijd een bezoek aan de oogarts geadviseerd. Zeker 
bij Bentley, dat de lat steeds hoger legt met zijn nieuwe 
ogentestapparatuur en computerslijpmachiness, die het 
mogelijk maken binnen tien minuten lenzen en randloze 
brillen te slijpen in de eigen winkel. Het is weer een stukje 
extra service van de opticien, naast de oogmetingen aan 
huis die Bentley verzorgt voor degenen die niet meer naar 
de zaak kunnen komen.

Het achteruit gaan van het gezichtsvermogen is vaak een 
langzaam proces. Soms valt dit pas op als er iets vervelends 
gebeurt. Misstappen op een trap, die auto pas op het aller-
laatste moment zien aankomen, die kleine lettertjes die 
steeds moeilijker te lezen zijn…Wie twijfelt over zijn of 
haar ogen of die van de kinderen, kan altijd een afspraak 
maken met de oogmeetkundigen van Bentley Opticiens. Zij 
kunnen een oogmeting en een oogdrukmeting uitvoeren en 
antwoord geven op de vraag of het nodig is om een bril te 
gaan dragen, of contactlenzen aan te schaffen. 
Contactlensspecialisten zijn speciaal opgeleid om de ogen 
te meten en te beoordelen op de geschiktheid om lenzen te 
kunnen dragen. Samen met de klant bekijkt de specialist 
daarna welk type lens het meest geschikt is. Naast de (multi-
focale) lenzen van het gerenommeerde Zeiss, zijn er vele 
soorten en merken op de markt en bij Bentley kennen ze 
die allemaal en wordt advies gegeven vanuit jarenlange 
ervaring in aanpassing en onderhoud. Uiteraard leert de 

specialist de klant ook hoe de contactlenzen moeten wor-
den ingebracht en behandeld. Het hoort allemaal bij de 
werkzaamheden van een specialist als Diederik van der 
Burg, die altijd bezig is zich verder te bekwamen in zijn vak. 
Hij staat in nauw contact met oogartsen en mag binnenkort 
aanwezig zijn bij aantal oogoperaties om zijn kennis bij te 
spijkeren. Alles ten behoeve van de zaak in WC Mariahoeve 
waar overigens onlangs de nieuwe herfstcollectie montu-
ren is gearriveerd. Het oog wil tenslotte ook wat.

Het Kleine Loo 312, Den Haag, (070) 383 55 35, www.bentleyopti-
ciens.nl

Proosten met 
wereldsterren 
bij Gall&Gall

Wie een avondje door wil brengen met met George 
Clooney, Charlize Theron, David Bowie, Coldplay, Penélo-
pe Cruz en Pierce Brosnan kan terecht in de Gall & Gall 
winkel in WC Mariahoeve. Die drankenspeciaalzaak kent 
sinds kort een limited edition dranklijn van zes celebrity 
wijnen, die er exclusief verkrijgbaar zijn. De introductie 
van deze wijnen is een gevolg van een samenwerkingsver-
band van Gall & Gall met Whatever it Takes, een goede 
doelenstichting die zich onder meer inzet voor de bestrij-
ding van armoede. 

,,Wij willen klanten inspireren om te genieten van mooie 
momenten met een lekker glas wijn. Als je daarmee een 
avond met George Clooney op de bank kan doorbrengen, 
dan is dat een mooie combinatie’’, betoogt algemeen direc-
teur Marit van Egmond van het 129 jaar oude Gall & Gall, 
dat de nieuwe lijn toevoegt aan het toch al brede assorti-
ment van vijfhonderd wijnen. Met een prijs van 6,99 euro 
zijn de celebrity wijnen ook zeer geschikt als cadeau dat 
kan worden afgestemd op het karakter van de ontvanger.
Zo is George Clooney een klassieke en gerijpte persoonlijk-
heid, waardoor de keuze voor de Cabernet Sauvignon een 
logisch gevolg is. De Shiraz is net als David Bowie excen-
triek en divers en als je spreekt over elegantie en glamour 
komt Charlize Theron in beeld met een Cava Brut. De link 
tussen de Spaanse Penélope Cruz en Verdejo-sauvignon 
blanc is niet ver te zoeken, het spannende van Pierce 
Brosnan komt terug in de donkere maar tegelijkertijd char-
mante en zoete Tempranillo wijn en de Bobal-shiraz rosé is 
net zo begeerlijk als de mannen van de band Coldplay.

Whatever it Takes 
Whatever It 
Takes is 
opgericht door 
21st Century 
Leaders 
Foundation, 
een goed doel 
dat zich niet 
alleen inzet 
voor de 
bestrijding van 
armoede, maar 
ook voor 
natuur- en 
milieubescher-
ming en de 
bescherming 
van kinderen. 

Sinds 2003 hebben al meer dan 630 toonaangevende 
personen op allerlei gebied zich ingezet voor dit goede 
doel, waarnaar via de wereldwijde verkoop van de 
celbrity wijnen minimaal 450.000 euro terugvloeit.
Voor meer informatie zie: whateverittakes.org



Voor echte mazzel ga je naar WC MARIAHOEVE!

•  Alle mazzelaanbiedingen zijn alleen geldig in 
W.C. Mariahoeve, Het Kleine Loo, Den Haag

• Alleen geldig op donderdag 31 oktober 2013 

• Zolang de voorraad strekt op=op
• Zet- en drukfouten voorbehouden
• Niet voor handelaren

Voor echte mazzel ga je naar WC MARIAHOEVE!Voor echte mazzel ga je naar WC MARIAHOEVE!

• Alleen geldig op donderdag 31 oktober 2013 

mazzeldag
   Donderdag 31oktober Spetterende 

kortingen
tot wel 70%

Buiten
kiosken

Buiten
kiosken

Alleen 
donderdag 31oktober

op=op

Portie saté
4 stokjes
van 4,80
voor

2,50
Alleen afhalen!!

Alle jacks 
en coats

halve 
prijs

Alle Kérastase producten 

2 halen- 
1 betalen

Wordt verrekend als 33% korting!

Nasi Rames 
compleet

van 8,95

voor 5.95

26% 
korting

op de à la carte

Alle Buffelhuid

3 halen- 
2 betalen

ENVELOPPEN
25 stuks,  max. 2 per klant

50% 
korting

Van der Sprong
tabak - tijdschriften - loterijen

erkende boekhandel

2e Sleutel

½ prijs
van dezelfde soort

SCHOEN REPARATIE 

Mariahoeve

Gehele collectie 
zonnebrillen

40% 
korting

Hoortoestel-
batterijen

10 pakjes van 50.-

35 euro

3 biefstukjes
±120 gram gram per 
stuk, van 9.90 voor

4.95

dekens en 
dekbedden

40% 
korting

25% 
korting

op alle geuren

Led verlichtingsset 
incl. batterijen en 

bevestigingsmateriaal
van 7.50

voor
 3.95

Geuren
normaal 4.95 per stuk

2 voor
7 euro

Wilde whisk(e)ydagen

Glen-Talloch
Liter van17.69 voor

13.69

Vers van het mes

Jong belegen kaas 

500 gram

3.49

Alle merken horloges

2 halen- 
1 betalen

de goedkoopste gratis

Broodje kroket 
van 3.25

voor 1.50

Wenskaarten
normaal 5 voor 3,-

nu 10 voor 

4.-

Bij gebakje van Klinks

KOFFIE 
GRATIS

Speculaas
brokken

2 halen- 
1 betalen

Palmolive 
shampoo

400 ml, van 1.99

alles 1 euro!

Frikadellen 
2 halen 

1 betalen

Broodje Döner
+patat+saus+cola

van 7.50  

voor 5.50

Garnalenkroket 
van 1,75 

voor 1.-
Viskar Beet

van 5,79

Nachtbril 

35.-
+ gratis glazen op sterkte

SUPER
MAZZELS



exclusief bij  bentley® opticiens

Het Kleine Loo 402
Den Haag • Tel. 3839077

           

400 gram zuurkool 
of boerenkool 
+1/2 rookworst     

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

 

N°1 IN PROFESSIONELE HAARVERZORGING***

RECHERCHE AVANCÉE L’ORÉAL
EXPERTISE PROFESSIONNELLE

VOLUMIFIQUE
V O L U M E  I N N O VAT I E

> DE EERSTE* VERZORGING DIE HET 
HAAR VAN BINNENUIT DIKKER MAAKT 
VOOR EEN VOLLE HAARTEXTUUR.

De nieuwe generatie volumegevende 
actieve ingrediënten voor fi jn haar 
met lichtgewicht texturen. Het haar 
wordt van aanzet tot punten opnieuw 
opgebouwd met luchtig volume, 
zodat het gemakkelijk 
gerestyled kan worden.

      TRAVELKIT CADEAU
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* Door Kérastase.
**  Vraag uw Kérastase advies-kapper naar de voorwaarden.
*** Bron Kline Europe 2012.

opgebouwd met luchtig volume, 
zodat het gemakkelijk 
gerestyled kan worden.

bij aankoop van twee Volumifi que producten**.

654794_volumifque_toonbankdisplay_display.indd   1 09-09-13   15:41

‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

4.95

Diederik 
van der Burg

presenteert 
de

Nieuwe 
Herfstcollectie

actie RayBan correctie 
vanaf 179,- inclusief glazen

Slecht ter been?
oogmeting + 

montuur uitzoeken aan huis

P
gratis

parkeren op parkeerdak en parkeerplaatsen 
(aan Het Kleine Loo geldt betaald parkeren)



In het groene, zeer centraal 
gelegen Haagse Mariahoeve 
ontwikkelt Schouten ‘De 14 
van Isabellaland’. Een pro-
ject bestaande uit 4 apparte-
menten naast elkaar met 
tuin – de zogenoemde Tuin-
appartementen -  , met daar-
boven 10 royale eengezins-
woningen met een ruim 
terras genaamd ‘Terraswo-
ningen’. 

De 4 Tuinappartementen hebben 
een gebruiksoppervlak van ca. 
98m2. Een praktische, gelijkvloerse 
indeling voorzien van een woonka-
mer met open keuken, twee (slaap)
kamers en een berging aan de ach-
terzijde 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 opstel-
plaats voor een wasmachine en/of 
droger.

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

De 14 van Isabellaland binnenkort in de verkoop

ningen binnen handbereik: Win-
kelcentrum Mariahoeve ligt op 
loopafstand, in 15 minuten fietsen 
bent u in de bruisende binnenstad 
van Den Haag en in 10 minuten 
fietsen in Winkelcentrum Leidsen-

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

Isabellaland’: centraal gelegen en 
perfect voor jong en oud. 

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

Burendag
Op Burendag op 21 september bruist het overal in het land 
van de activiteiten. Veel mensen doen iets goeds voor elkaar 
en voor de buurt. Dit varieert van een buurtschoonmaak of 
een gezellige sportdag tot het opknappen van de buurtspeel-
tuin. Het Oranjefonds organiseert samen met Douwe Egberts 
Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden 
als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun 
buurt. Wilt u op 21 september ook wat organiseren voor uw 
buurt? Kijk dan voor inspirerende voorbeelden even op www.
burendag.nl.

Dierenvreugd
De winkels ( 18 filialen) van de speciaalzaak in dierenvoeding 
en benodigdheden voor hond, kat, knaagdier, vis en vogel zijn 
bijna twee weken gesloten geweest wegens overname door 
een nieuwe eigenaar. Bij het ter perse gaan van deze krant 
konden we het nog niet met zekerheid zeggen, maar als u nu 
WC Mariahoeve bezoekt zal de winkel van Dierenvreugd 
hoogstwaarschijnlijk al weer open zijn.  Moeten nog wel even 
vermelden dat de dieren in de winkels gedurende die periode 
elke dag verzorgd zijn. Vanzelfsprekend natuurlijk voor Die-
renvreugd!

Waarom een 
autokluisje?
Het landelijke programma aanpak autokraak, een 
publiek-private samenwerking, streeft naar: 

Geef dieven geen kans!

- Parkeer uw auto in het licht en in het zicht van omliggende 
bebouwing of op een plaats waar veel mensen komen.
- Niets erin, niets eruit! Laat geen waardevolle spullen achter in 
uw auto. Denk ook aan houders, snoeren en opladers.
- Toch spullen achterlaten? Gebruik dan een VbV - SCM goedge-
keurd autokluisje.
- Controleer met de hand of uw auto goed afgesloten is.

Het aantal auto-inbraken in Nederland is de laatste jaren 
fors gestegen, geeft burgers veel ergernis, overlast, onvei-
ligheidsgevoelens en schade en veroorzaakt de samenle-
ving een jaarlijkse schadelast van ruim 438 miljoen euro. 
Publieke en private organisaties werken samen bij de aan-
pak en bestrijding van auto-inbraak.  

Politie en verzekeraars (VbV) nemen hierin het voortouw, 
maar ook het ministerie van Veiligheid en Justitie, het 
OM,  de Stichting AVc, het CCV en de ANWB zijn hierbij 
nauw betrokken.  In dit brede offensief is er nu een nieuw 
wapenfeit te melden: het eerste goedgekeurde VbV - SCM 
autokluisje is op de markt. 

Waarom een autokluisje?
Natuurlijk is de slagzin tegen autokraak ’niets erin, niets 
eruit’ ijzersterk en blijft dat het uitgangspunt, maar soms 
is de zakelijke rijder of de particuliere automobilist 
genoodzaakt om  waardevolle spullen achter te laten in de 
auto. Deze moeten goed opgeborgen kunnen worden. Het 
goedgekeurde autokluisje zal hierin moeten voorzien. 
Ook het ’nieuwe werken’ op kantoor, thuis of flexibel 
waar dan ook, maakt het noodzakelijk om waardevolle 
voorwerpen en informatiedragers veilig te kunnen opber-
gen in de auto. Het is bekend dat het boevengilde over 
apparatuur beschikt die informatiedragers detecteren in 
de auto. 

Gecertificeerd autokluisje op de markt
Daarom ontwikkelden de publiek-private partners samen 
met de auto- en beveiligingsbranche, het Keurmerk voor 
Voertuigbeveiliging. Het resultaat hiervan is dat er een 
door TNO getest en goedgekeurd VbV - SCM autokluisje en 
bevestiging op de markt is gebracht. Hier kan de automo-
bilist een laptop, A4-map of andere waardevolle spullen in 
opbergen.  

Voor bevestiging is gekozen voor een universeel concept, 
waarbij het kluisje in elke auto te plaatsen is en bij wisse-
ling van voertuigen eenvoudig kan worden overgebouwd.
Voor het gemak is deze uitgevoerd met een gemotoriseerd 
slot: kluisdeur opent automatisch na invoer juiste code. 
Ook is er gezorgd voor een verlicht codedisplay en auto-
matische interieurverlichting.
Het kluisje is voorzien van een bekleding aan de binnen-
zijde ter bescherming van uw kostbaarheden en het voor-
komen van ongewenste bijgeluiden.

De firma Nauta Security Storage BV ontving op 13 juni jl. 
het certificaat voor het eerste in Nederland goedgekeurde 
autokluisje. 

Kijk voor meer informatie  op: www.stichtingvbv.nl en 
www.scm.nl.

Fitness
Cardio Fitness

MedisChe Fitness
revalidatietraining

spinning
pilates training

BBB
Body shape
Body puMp

KiCK Fun
total Body worKout

Burn worKout
hatha yoga
power yoga

ZuMBa Fitness
4 squashBanen
Jeugd Fitness

X-Co training
Fysiotherapie
Finse sauna

ZonneCentruM
gladiator worKout

Capoeira

sChoonheidsspeCialist
Marina walZBerg: 

06 51434778
www.rooM4Beauty.nl

7 dagen 
per week 
geopend! 

maandag t/m 
vrijdag van 

7.00-22.00 uur
zaterdag en 
zondag van 

8.15-16.00 uur

jaarkaart Fitness 55+
200 euro

alle activiteiten
in één maandabonnement 45 euro

Burn Workout
maandag: 9.15-10.15 uur

donderdag 18.00-19.00 uur

Capoeira Kids
woensdag 16.00-17.00 uur
zondag 13.15-14.15 uur

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

Onbeperkt trainen!
Alle activiteiten voor één prijs

Abonnement ZONDER opzegtermijn 
en inschrijfgeld

Vrede’s marathon 
De Vrede’s marathon en ultraloop wordt op zon-
dag 22 september 2013 georganiseerd in Den 
Haag. Het is dan al weer 15 jaar geleden dat er in 
Den Haag een stadsmarathon werd georgani-
seerd, 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, waar-
van 17 onder de 2.30 en 1 onder de 2.15. Op inter-
net kan ik geen uitslagenlijst vinden van deze 
marathon. 

Wel verschillende verslagen waardoor ik weet dat de 
start op de Dedemsvaartweg was en de finish bij de Uit-
hof en het met 25 graden behoorlijk warm was. De route 
was als volgt: Dedemsvaartweg, Leyweg, Zuiderpark, Hil-
debrandplein, Neherkade, Binckhorst, Maanweg, Voor-
burg, Landscheidingsweg, over Hubertusviaduct, Seg-
broeklaan, Kijkduinsestraat, Monsterseweg, Madestein, 
Lozerlaan, Uithof.
Vanaf 2011 wordt er in Den Haag wel weer een marathon 
georganiseerd, de Zwarte marathon. Maar de Zwarte 
marathon is een marathon van Den Haag over het strand 
naar Noordwijk en terug. Een aantal van de mensen die 
deze marathon organiseren hebben het plan opgevat om 

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.

De datum voor de Vrede’s marathon en ultraloop is de 
zondag na Prinsjesdag, voor 2013 is dat zondag 22 sep-
tember. 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, door parken en over het strand. 
De ultraloop kent een 3-tal extra lussen, met langere pas-
sages over het strand en door de duinen. Ik ben zelf van 
geboorte Hagenees en moet zeggen dat er leuke routes 
zijn uitgezet. De organisatie van de Vrede’s marathon en 
ultraloop bestaat uit Dick van der Klei, Machel Nuyten, 
Wim Kooij en Wim Borsboom. Hopelijk gaat het de orga-
nisatie lukken om met ondersteuning van de gemeen-
ten, de plaatselijke atletiekverenigingen en diverse spon-
soren deze Vrede’s marathon en ultraloop vorm te geven. 
Een stad als Den Haag verdient een marathon en de 
ultraloop is een mooie bonus.

Nederlanders willen niet afhanke-
lijk zijn van mobiele telefoon en 
kosten besparen
Jaarlijks gaan er nog zo´n 1 mil-
joen ´vaste´ telefoons over de toon-
bank in Nederland. Belangrijkste 
redenen zijn een besparing op bel-
kosten 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, geluids-
kwaliteit en design zijn de belang-
rijkste aspecten bij aanschaf van 
een nieuwe telefoon. Als antwoord 
hierop introduceert Philips de M8. 

De DECT telefoon is terug-van-
nooit-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 nieu-
we telefoon voerden drie aspecten 
de boventoon. Men kiest een tele-
foon op geluidskwaliteit, de prijs 
en het design. De nieuwe Philips 

M8 voldoet aan deze eisen en is 
bovendien geheel draadloos. Phi-
lips wilde met de M8 een betaalba-
re design telefoon introduceren die 
past bij een stijlvol interieur. 
Kijk voor meer informatie en gese-
lecteerde verkooppunten op www.
philips.nl

Philips - Huistelefoon blijft populair in Nederlandse huishouden

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

✔  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.

Uw boot de winter 
door

Rijnzicht Watersport, 

DE watersport specialist in de regio



DE HAAGSE ROCKGESCHIEDENIS 
IN 12 TEKENINGEN 

Gratis Bloeddruk 
metingen
Vegro Thuiszorgwinkel in Den 
Haag verzorgt gratis bloeddrukme-
tingen op woensdag 6 november 
tussen 10.00 en 15.00 uur. Men kan 
zo binnenlopen zonder afspraak. 
De bloeddruk wordt gemeten met 
een automatische bloeddrukme-
ter. Na de meting kunt u bij de me-
dewerkers terecht voor vragen en 
tips. Het adres van de Thuiszorg-
winkel is Betje Wolffstraat 140, 
2533 HT te Den Haag.
{Bloeddruk is een maat voor de 
druk, die het bloed op de vaat-
wanden uitoefent als het door 
de bloedvaten wordt gepompt. 
Oorzaken van een hoge bloeddruk 
zijn onder andere stress, emoties, 
eten van veel zout en te weinig 
beweging. Wanneer de bloeddruk 
niet continu een gelijke waarde 
heeft, betekent dit echter niet 
direct een verhoogde bloeddruk. 
Het is daarom van belang de bloed-
druk regelmatig te controleren, 
om de kans op hart en vaatziekten 
te voorkomen.}
Iedere eerste woensdag van 
de maand kan men in deze 
Thuiszorgwinkel tussen 10.00 en 
15.00 uur terecht om gratis de 
bloeddruk te laten meten. Info: 
www.vegro.info of bel gratis naar 
0800 – 2 88 77 66.

Door slimme domoticatech-
nieken te gebruiken, kunnen 
mensen langer zelfstandig blij-
ven wonen, ook al is er veel 
zorg nodig. Maar over alle mo-
gelijkheden van domotica is 
vaak nog weinig bekend. Daar-
om introduceert zorgaanbie-
der Florence een overzichtelij-
ke koffer, waarmee diverse 
domoticatechnieken bij ie-
mand thuis kunnen worden 
gepresenteerd. De producten 
variëren van slimme, goedko-
pe bouwmarktoplossingen ge-
schikt als inzet ter ondersteu-
ning van de veiligheid tot 
professionele zorgproducten 
met dienstverlening. 

Domotica, ook wel huisautomati-
sering genoemd, zorgt ervoor dat 
iemand minder afhankelijk wordt 
van zorg of mogelijk zelfs zonder 
zorg kan. Vaak willen mensen in 
een verpleeghuis of verzorgings-
huis wonen omdat ze dat veiliger 
vinden. Thuis kunnen ze zich een-
zaam voelen en als er aangebeld 
wordt, worden ze soms angstig 
om de deur te openen omdat ze 
niet weten wie er voor de deur 
staat. En als je valt, is er niemand 
die het ziet. Slimme technische 
faciliteiten kunnen hiervoor een 

Het bekende Haagse kunstenaar-
sechtpaar Marcello en Els doet 
weer eens een aansprekend pro-
ject. In 12 tekeningen (zwart-wit 
met een klein beetje kleur) wordt 
een stukje van de Haagse rock ‘n 
roll geschiedenis verbeeld.

Van deze tekeningen wordt een 
gelimiteerde oplage hoogwaardige 
artprints gemaakt. Elke artprint 
wordt vergezeld van een begelei-
dend verhaal van een bekende 
Haagse schrijver, journalist of 
columnist. Heel bijzonder is dat 
deze prints niet alleen in de losse 
verkoop maar ook via een abon-
nement te krijgen zijn. Het echt-
paar noemt zo’n abonnement de 
Print van de Maand. Marcello: “Een 
abonnement op kunst? Het mes 
snijdt zo aan twee kanten. Wij heb-
ben een zekere omzet en de abon-
nee is blij met kunst die anders 
nooit zo voordelig kan zijn.”
De eerste print gaat over het 
legendarische Kurhausconcert 
van de Rolling Stones in 1964, 
het begeleidende verhaal is van 
een super Stonesfan, de Haagse 
schrijver Karel Kanits. De tweede 
tekening is in de maak. Het wordt 
een afbeelding van de Q65 op de 
Scheveningse Pier. Wie er verder 
getekend gaan worden blijft een 

(Deel 1, van Kurhaus 
tot Clarks)

verrassing want de abonnees bepa-
len mee. Er is genoeg! Denk maar 
eens aan Super Sister, Shocking 
Blue, Tielman Brothers, Golden 
Earring maar ook aan Servaas of de 
Drie Stoepen.
Naast de Haagse rockgeschie-

denis werkt het echtpaar aan 
extreem grote potloodtekeningen 
(120x120cm) van oude elpee hoe-
zen. Michael Jackson, Jimi Hendrix, 
The Beatles en The Doors zijn al 
klaar. Elvis Presley wordt binnen-
kort live voor de webcam getekend.

Marcello’s Art Factory
Koningin Emmakade 148
2518 JK Den Haag
info@marcellos.nl
070 363 4047 | 0641 266 707
of kijk op marcellos.nl of op print-
vandemaand.nl

maakt kunst zichtbaar

LOCATIE 
Kerk Kruispunt 
Diamanthorst 187 
Den Haag

TOEGANG
Volwassenen € 5
Kinderen € 2,50

RESERVEREN
concerten@kunstpost.nl  
070 383 27 96

Werken o.a. van Beethoven, 
Chopin, Schumann en Ravel.

Werken o.a. van Kreisler, 
Paganini, Schubert, Chopin, 
Sarasate en Mendelssohn.

ZO 
13 OKT ’13
14.30 uur

ZO 
10 NOV ’13 
14.30 uur

Viktor Yuandong Mattsson
 piano

Svenja 
Staats
viool 

Cathelijne 
Noorland
piano 

Het eerste concert uit 
een serie van vier

Het tweede concert uit 
een serie van vier

JONG TALENT OP HET PODIUM   |   Een serie van 4 concerten
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COLOFON
Een uitgave van Panhuys Productions

Postbus 56 , 2200 AB Noordwijk,
Tel. 071-06-50697455 / 3610462 

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 25 nov. 2013.

Langer thuis wonen door slimme techniek
oplossing bieden. Mensen kunnen 
langer zelfstandig blijven wonen. 
Hulpmiddelen zorgen ervoor dat 
contacten weer makkelijker gelegd 
kunnen worden. Ook kunnen zo 
de mantelzorger en de familie wor-
den ontlast. 

Ook een iPad is domotica

Stel dat een cliënt zich zorgen 
maakt over een wondje. Vroeger 
zou de verpleegkundige langs moe-
ten komen om het te bekijken. 
Maar met beeldbellen via de iPad 
kun je de wond ook laten zien aan 
de verpleegkundige. Dat is gemak-
kelijker, sneller en goedkoper dan 
dat er iemand op bezoek moet 
komen. 
Als er echt iets is, komen de ver-
pleegkundigen van Florence uiter-
aard gewoon langs. Bijkomend 
voordeel van de iPad is dat je er 
via het beeldbellen ook je kleinkin-
deren in Amerika mee kunt zien. 
En zien wie er voor de deur staat. 
Veiligheid en contacten worden 
bevorderd. De cliënt zal dus min-
der vaak om die reden naar een 
verzorgingshuis willen. 

Adviseren 
De huisverpleegkundigen van 
Florence komen met een voor-
lichtingskoffertje bij mensen op 
bezoek, om de verschillende moge-

lijkheden en toepassingen uit te 
leggen. Sommige toepassingen 
kunnen eenvoudig bij de bouw-
markt om de hoek aangeschaft 
worden en door een handig fami-
lielid geïnstalleerd. Uiteraard is 
het ook mogelijk om tegen beta-
ling een installatiebedrijf te laten 
komen. Florence kan adviseren 
welke hulpmiddelen het beste kun-
nen ondersteunen.. Leden kunnen 

met de FlorencePas diverse pro-
ducten met korting aanschaffen. 
Enkele toepassingen zijn verzekerd 
via de ziektekostenverzekering. 
Meer weten over domotica? Bel 
het Cliënt Contact Centrum van 
Florence via 070 - 41 31 000 of 
ga langs bij de plaatselijke 
Gezondheid en Zorgwinkel. 
De adresgegevens staan op 
www.fl orence.nl

Gered Gereedschap Den Haag houdt Open Dag

De Stichting Gered Gereedschap stelt zaterdag 2 november 2013 Open 
Dag haar deuren open voor het publiek. Bezoekers kunnen rondkijken 
in de werkplaats, die de gehele middag vol in bedrijf is. Het Haagse koor 
Jan en Alleman en het straatorkest Eigen Hulp vrolijken het evenement 
op met muziek. Voorzitter Frank Poppe geeft een presentatie over de 
activiteiten van Gered Gereedschap Den Haag. En er zijn fi lmpjes en 
diapresentaties te zien van projecten die Gered Gereedschap ondersteunt 
met gereedschap en naaimachines.
Bezoekers van de Open Dag van Gered Gereedschap zijn op zaterdag 2 
november 2013 vanaf 14.00 welkom in de werkplaats aan de Junostraat 
12A in Den Haag. De deuren sluiten om 16.30 uur.
Gered Gereedschap zamelt gereedschap in, knapt dit met vrijwilligers op 
en stuurt het naar projecten in ontwikkelingslanden. 
Daar wordt het gereedschap gebruikt voor het leren en uitoefenen 
van een vak als timmerman, loodgieter, automonteur of kleermaker. 
Scholieren en startende ondernemers krijgen zo de kans een zelfstandig 
bestaan op te bouwen.



Tuin-
appartement

Terraswoning

start verkoop: 23 november 
M a r i a h o e v e  D e n  H a a g

isabellaland.nl Frisia Makelaars
070 - 342 01 01

Makelaardij WVK
070 - 386 12 10

Informatie en verkoop: Ontwikkeling en realisatie:

4 tuin-
 apparteMenten
•	 3-kamerappartement	 
 van ca. 98m2

•	 riante	L-vormige	woonkamer/ 
 keuken

•	 gelijkvloers

•		 bijkeuken/berging

•		 tuin	op	het	zuid-oosten

•		 unieke	plattegrond

enten
•	 3-kamerappartement

Vanaf
€162.850,-

incl. afkoop 
erfpacht

10 terras-
 woningen
•	 terraswoning	van	
 ca. 121m2

•	 4	grote	slaapkamers

•	 woonkamer/keuken 
	 op	de	eerste	verdieping

•	 riant	terras	van	ca.	24m2	grenzend 
	 aan	de	woonkamer/keuken	

•	 berging	op	begane	grond

Vanaf
€198.850,-

incl. afkoop 
erfpacht

Heeft u iets leuks 
te vertellen??

Wij blijven graag op de hoogte 
wat er bij u leeft!

mariahoeve@panhuys.nl

www.installatiepartners.nl 

Badkamers - Sanitair

Loodgieter - Dakwerk

Centrale verwarming

Storingen - Onderhoudscontracten etc...

Realiseer uw plannen 
samen met ons!

Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

‘t Wordt weer koud hè
Warmtepolis...

zeker van warmte!



Zaterdag 16 november

KUNST & 
ANTIEK-
MARKT

van 10.30 tot 16.00 uur

• Schilderijen  • Tekeningen 
• Sieraden    • Foto’s  
• Beelden     • Oude Prenten 

en nog veel meer…

• Living Statue + muziek

U kunt veel kunstenaars aan het werk zien 

          www.winkelcentrummariahoeve.nl

Voor actueel overzicht van de stands


