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Ontdekken wat je allemaal in je mars hebt en je al ontgonnen vaardigheden tonen aan de mede-wijkbewoners,
daar draait het allemaal om tijdens de derde editie van
Talentvol Mariahoeve. Met workshops voor scholieren
op vrijdag 11 april en een feestelijke dag voor de hele
familie op 12 april wordt het tweedaagse evenement in
en om het Diamanttheater en park De Horst in de wijk
Mariahoeve weer een happening voor jong en oud,

i

50 jaar
Ford Mustang
Ford plaatst nieuwe
Mustang op dak Empire
State Building
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Leerlingen van de groepen 7 en
8 van basisscholen De Leeuwerikhoeve en J.F. Kennedy kunnen op de vrijdag workshops
volgen in en om het Diamanttheater. Door te kiezen voor een
activiteit die ze nog niet eerder
hebben gedaan kunnen ze zelf
hun talenten ontdekken. Op het
programma staan onder meer
workshops elektronica; zeefdrukken; schilderen op doek;
jongleren, groene smoothies
maken, Afrikaanse dansen en

rappen. Maar ook jongleren,
schaken; muziek mixen en
mode maken komen aan de
orde in de cursussen, evenals
ballet, piano of viool spelen,
fotografie, graffiti maken, henna
schilderen;, skateboarden, acteren, creatieve snacks maken en
kleding pimpen.
Een aantal van deze workshops
is ook op zaterdag te volgen. Op
deze familiedag staan vanaf het
middaguur vooral de optredens
en hobbyproducten van wijkbe-

woners centraal. Zij
exposeren hun zelfgemaakte schilderijen,
keramiek en andere
kunstartikelen, maken
muziek, zingen, dansen en doen aan acrobatiek. Verder worden
er gedichten voorgedragen, moppen getapt
en liedjes geplaybackt
en (tussen 15.00 en
16.00 uur ) is er ook
nog de wedstrijd:
‘Mariahoeve has got talent’ voor
kinderen, die ook nog kunnen
meedoen met activiteiten van
De Kinderkelder en Scouting
Haagse Hout.
Na een optreden van de leerlingen van balletschool Joanna
van der Pijl volgt (om 19.30 uur)
in park De Horst de spectaculaire afsluiting van het evenement,

met acrobatiek en een vuurshow. Daarbij worden soep en
broodjes geserveerd.
Voor actuele informatie zie:
www.wijkberaadmariahoeve.nl
Aanmelden kan door het sturen
van een email naar Wijkberaad
Mariahoeve, Ivoorhorst 155
of naar marjon@
wijkberaadmariahoeve.nl

Lente in Nederland
De zomertijd is ingegaan.
Tijd om er op uit te gaan,
De bollenvelden staan in
bloei, Pasen komt eraan
(20 en 21 april), de eerste
Koningsdag wordt op
26 april gevierd en het
bloemencorso rijdt op
3 mei weer door de Bollenstreek. Thema dit jaar:
energie. Daarna volgt
Bevrijdingsdag. Feestdagen en evenementen
genoeg dus.

Project Duurzaamheid en Leefomgeving:

Verhoogd comfort met
verlaagde energierekening
Win een
overnachting in
een Ecolodge
Dichter bij de natuur
kan bijna niet
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Postbus 56, 2200 AB Noordwijk
M 06 506 974 55
E info@panhuys.nl

Via het geven van gratis adviezen en begeleiding op het
gebied van energiebesparing
wil de gemeente Den Haag
bewoners van Mariahoeve en
Marlot aanzetten tot het verduurzamen van hun woning.
Dat gebeurt door middel van het
project Duurzaamheid en Leefomgeving, dat door heel de
Hofstad heen wordt uitgevoerd
en dat nu ook in Mariahoeve en
Marlot loopt. Doel van de
beoogde woningverbetering is
in eerste instantie het verhogen
van het comfort en het verlagen
van de energierekening. Op de
langere termijn werken de deelnemers aan het project mee aan
de verbetering van het milieu en
het behoud van de (meer)waarde van hun huis in de toekomst,

waarin energie steeds duurder
zal worden.
Tegenwoordig is bij de verkoop
van een woning een energielabel verplicht. Wie zich aanmeldt voor het project, krijgt
een coach toegewezen die
samen met de bewoner bekijkt
wat de mogelijkheden tot energiebesparing zijn en dat
samenvat in een stappen- en
prioriteitenplan. Daarna is de
coach ook behulpzaam bij het
aanvragen van offertes en subsidies.
Om het door John Nieuwmans
geleide project te promoten
heeft de gemeente een winkelpand gehuurd in WC Mariahoeve (naast Wibra). Bewoners van
Mariahoeve en Marlot konden

daar tot voor kort aangeven of
ze ambassadeur van duurzaamheid in hun wijk wilden worden
en of ze van hun huis een voorbeeldwoning wilden maken.
Met zeven voorbeeldwoningen
en vier voorbeeld Verenigingen
van Eigenaren zijn er intussen
genoeg ambassadeurs. Aldus
Nieuwmans.
In het gehuurde winkelpand in
WC Mariahoeve kunnen bewoners zich nog wel aanmelden
voor het project. Mensen met
een Ooievaarspas ontvangen
een gratis energiebox waarmee
alvast kleine maatregelen op
energiegebied kunnen worden
genomen. Ook kan een ‘Haagse’
energiemeetlat worden opgehaald in de winkel, van waaruit
tevens de veiligheid en de
inbraakpreventie in de wijk zal
worden gepromoot. Bewoners
kunnen gratis en/of tegen een
gereduceerd tarief een aantal
producten afhalen of thuis laten
monteren, via de Haeghegroep.

Open huis in
duurzame
Voorbeeldwoningen
In Den Haag staat de twaalfde
april geheel in het teken van
het project Duurzaamheid en
Leefomgeving Eerst openen
bewoners die hun huis verduurzaamd hebben, hun
woningen tussen 10.00 en
12.00 uur voor buren en
andere belangstellenden, die
er kunnen bekijken welke
maatregelen zij genomen
hebben.
Voor alle informatie en tips
over verduurzaming kan
iedereen later die zaterdag
ook nog terecht op de Gluren
Groene Buren Markt die
vanaf het middaguur wordt
gehouden in het pand van
Duurzaam Den Haag aan de
Brouwersgracht 2.

Lees verder op pagina 3
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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 100-101A
2515 AL DEN HAAG
TEL: 070-3881180
INFO@CUISINE100.NL
WWW.CUISINE100.NL

Restaurant

Waterloo

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

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

Elke maandag

Onbeperkt Sliptongen eten
voor 17,50 p.p.

19,50 p.p. (incl. glas Prosecco)

in april 2e persoon 50% korting
BISTRO

Uiensoep met brood en kaas 6.50
Escargots in kruidenboter 7.50
Salade met gerookte zalm en honing-mosterdsaus 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

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

34,50

IN DE REGIO

Luxe High Tea

***
Dame Blanche 7.00
Warme appelstrudel met ijs en slagroom 7.00
Crème brûlée 7.00

3-gangen met keuzes

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
Kabeljauwﬁlet

17.50

Kabeljauwﬁlet 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

Open huis en daarna
duurzaamheidsmarkt
Vervolg van voorpagina
De bewoners van de voorbeeldwoningen die op 12 april open
huis houden, delen hun ervaringen met de bezoekers, geven
advies en helpen hen graag op
weg om ook duurzame maatregelen te nemen. Belangstellenden kunnen zich daarna over
verschillende thema’s verder
laten informeren via diverse
workshops. Daarin gaat het
onder meer over zonne-energie
en de (mogelijke) koppeling met
elektrisch vervoer, glas en historie (hoe om te gaan met een historisch pand en duurzaam glas),
verduurzamen door het nemen
van kleine maatregelen (energiebox) en de vragen hoeveel
verduurzaming financieel oplevert en hoe je daar slimmer in
kunt zijn.
Slim isoleren is ook de naam
van een workshop waarin alles
wordt behandeld over dak-,
vloer-, gevel- en raamisolatie. In
de workshop Stadslandbouw
staan groene verduurzaming en
het verbouwen van eigen
groente centraal en in Meten =
Weten wordt met behulp van
allerlei techniek ‘live’ het

gebruik van elektriciteit en gas
getoond, onder het motto: de
groenste energie is de energie
die je niet gebruikt.

Markt
Kijken, proeven en je laten
inspireren is het motto van de
Gluren Groene Buren Markt in
het pand van Duurzaam Den
Haag aan de Brouwersgracht.
Na het gluren bij de groene
buren kan iedereen daar op 12
april vanaf het middaguur
terecht voor alle informatie en
tips over verduurzaming.
Bezoekers krijgen die van
experts op het gebied van duurzaamheid en subsidies en van
de voorbeeldbewoners, die al
hun tips en trucs ook nog eens
op een moodboard hebben
geschreven. Belangstellenden
kunnen verder rondlopen over
een minimarkt waar leuke
duurzame innovaties te zien
zijn, biohapjes en drankjes worden geserveerd en muziek van
Ome Steef te beluisteren is. Passie voor Puur, het Hof van
Wouw, Rosalie Ruardy, Mijn
Cake en Wauw staan met duurzame producten en gezonde
sapjes op de markt, waarop ook

Overnachten in een ecolodge
Heb je een duurzaam idee of een goede tip? Schrijf op, lever in bij een van de voorbeeldwoningen of op de markt en maak kans op een gratis overnachting voor twee personen
in een ecolodge in de Biesbosch. Een strak vormgegeven, drijvende hotelkamer met
eigen wc, een uitkijktoren en twee bedden. Dichter bij de natuur kan bijna niet.
www.slapenopdeecolodge.nl
stadslandbouwers hun ervaringen en hun biologische producten met de bezoekers delen.
Bekijk voor de meest recente
informatie:
www.glurengroeneburen.nl

Energiegarant begeleidt hele
besparingsproject

Subsidie en financiering
Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidie en financiering van
energiebesparende maatregelen voor particulieren, Verenigingen
van Eigenaren en ondernemers. Zo kan iedereen bijvoorbeeld t/m
5 mei a.s. bij de gemeente Den Haag subsidie op zonnepanelen
aanvragen en bij de Belastingdienst een verzoek tot teruggave van
de BTW indienen. Dit kan de terugverdienperiode sterk inkorten.

Veel trekvogels komen
weer terug
Wilt u de geluiden van de vogels, die in de duinen voorkomen,
leren herkennen, dan kunt u op de donderdagochtenden 3, 10, 17
en 24 april meelopen vanaf de Laan van Poot bij de Fuutlaan.
Deze wandelingen starten om 6.30 uur en duren tot ongeveer
8.00 uur. Er wordt steeds dezelfde route gelopen onder leiding
van deskundige vogelaars van de Haagse Vogelbescherming.
Later aanhaken of eerder weggaan is mogelijk.
Opgeven is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
Bij die wandelingen verwachten we veel vogels te horen: van de
vogels die de winter hier hebben doorgebracht met name winterkoning, roodborst, kool- en pimpelmees, kauw, merel en van
degene die uit het verre zuiden terugkomen: nachtegalen,
zwartkoppen, tjiftjaffen, fitissen en sprinkhaanzangers.

De gemeente Den Haag heeft in WC Mariahoeve
een winkelruimte (naast Wibra) gehuurd om het
project“Duurzaamheid en Leefomgeving” te stimuleren
en heeft het bedrijf Energiegarant toestemming gegeven
daar een showroom in te richten. Belangstellenden kunnen er informatie krijgen over energiebesparing.
Adviseurs van Energiegarant,
een firma van Hilbrand Does,
begeleiden het aanvragen van
subsidies en zorgen voor de uitvoering van duurzame maatregelen waarmee de energiekosten van huishoudens blijvend
worden verlaagd. Met minstens
30 procent, zo is het streven. Op
die manier kunnen woningeigenaren bijdragen aan een beter
milieu, de waarde van hun
woning verhogen en hun onafhankelijkheid vergroten.
De showroom in het winkelcentrum aan Het Kleine Loo is van
dinsdag t/m zaterdag geopend
en belangstellenden kunnen er

niet alleen terecht voor informatie, maar ook voor het bekijken
van de belangrijkste isolatieproducten, zonnepanelen en duurzame verwarmingsinstallaties.
Ook kunnen ze offertes aanvragen of een afspraak maken voor
een inspectie aan huis.

woning, maar ook een instrument om te zien wat aan een
huis te verbeteren valt, met een
duidelijk inzicht in de kosten en
opbrengsten. Het bedrijf kan
verder voor iedereen het gehele
energiebesparingsproject verzorgen. Van het regelen van
subsidies en het inschakelen
van de juiste partijen tot aan het
controleren van de werkzaamheden en de oplevering, Voor
bepaalde isolatiewerkzaamheden beschikt Energiegarant zelf
over deskundig en ervaren personeel.

Advies

Handige sites

De klant wordt bij het bepalen
van de mogelijkheden begeleid
door een adviseur van Energiegarant dat energielabels en
maatwerkadviezen maakt volgens de BRL9500 normering.
Dat is niet alleen verplicht bij
verkoop of verhuur van de

Handige sites die te raadplegen
zijn in verband met duurzame
energiemaatregelen zijn:
www.duurzaamdenhaag.nl,
www.glurengroeneburen.nl,
www.ikinvesteerslim.nl,
www.energiegarant.nl en
www.dgkinstallatie.nl

Hopelijk kunnen ze komende weken rustig broeden en worden
de grondbroeders als de nachtegalen niet gestoord door honden,
die tegen de regels in, los door het struikgewas lopen.
Zie ook: www.haagsevogels.nl

Haagse Natuurverkenners
gaan weer van start!
Lekker samen met uw kinderen bezig in de natuur? Dat kan! Ook
dit jaar zijn er weer zes activiteiten van de Haagse Natuurverkenners. Vijf keer gaan we in het weekend wandelen en spannende
activiteiten doen in parken in en nabij Den Haag. De activiteiten
duren meestal ongeveer 2 uur.
Kinderen tussen 7 en 13 jaar kunnen lid worden. Het lidmaatschap is euro 15, -. Binnenkort wordt het programma met data
en plekken bekendgemaakt, maar de eerste staat al vast: 12 en 13
april in het Haagse Bos.
Geef uw kind snel op en ga naar de volgende website
www.denhaag.nl/natuurverkenners De Haagse natuurverkenners bestaat al 49 jaar en wordt georganiseerd door, Gemeente
Den Haag, Milieueducatie in samenwerking met andere partners
zoals Dunea, Zuid Hollands Landschap, Gemeente Den Haag
afdeling Archeologie, IVN Den Haag.

Maandag
Brooddag

3 Broden
voor

6,25

m.u.v. Desembrood

Kleine loo 298 - WC Mariahoeve

Haaglanden Post

KÉRASTASE BESTAAT 50 JAAR,
EN DAT VIEREN WIJ GRAAG MET U!
KOOP NU DE LIFT VERTIGE, DAN ONTVANGT U ER
GRATIS DE FORME FATALE TWV € 12,50 BIJ
IN EEN LUXE CADEAUBOX.

Michael Kors en Ray-Ban
zonnebrillen

WEES ER SNEL BIJ, WANT OP = OP!

149,-

lift vertige
ONGEKENDE
LIFT EN
SOUPLESSE

forme fatale
ONWEERSTAANBARE
BLOW – DRY GEL

Vanaf €

inclusief glazen op sterkte
Kom naar de winkel voor onze complete collectie
en een advies op maat.

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

‘Knap geknipts’
tot in de puntje

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.

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

optometrisch centrum Den Haag en Voorschoten
opticiens en optometristen

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

Realiseer
uw plannen
INSTALLATIE
PARTNERS
samen met ons!
Badkamers - Sanitair
Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming

Een familietoernooi of bedrijfsfeestje?
Hiervoor is een speciaal dagdeeltarief 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 voor kleine groepjes (dus tennissen en eten).
Meer weten?
Kijk op de website (www.marlot-cafe.nl), bel of kom gewoon even langs.

Storingen - Onderhoudscontracten
etc...

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

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

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

Onze winkel is nu helemaal klaar!

Openingsactie

10% korting

op alle gouden sieraden met briljant

DE HELE MAAND APRIL!

20% korting
op alle zilveren sieraden

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.

Nieuw tafelbarbecue
voor balkon of terras
De Belgische barbecuespecialist Barbecook introduceert
de Joya. Het is een tafelbarbecue die geschikt is voor het
hele gezin maar ook voor z’n tweetjes. De Joya is eenvoudig aan te steken, veilig in gebruik en na afloop makkelijk schoon te maken. Bovenal is de tafelbarbecue extra
gezellig omdat je met elkaar gewoon aan tafel kan blijven
zitten. Barbecueën doe je samen!
Veilig
De Joya bestaat uit een keramische buitenschaal en een roestvrijstalen binnenkuip. In de binnenkuip plaats je een aluminium schaaltje met zogenaamde
Grilltabs. Dit zijn compacte en
duurzame houtskoolbriketten
(100% FSC-gecertificeerd). Je
steekt deze met behulp van drie
(meegeleverde) houtkrullen aan
en als de briketten wit zijn
geworden (ongeveer 30-40
minuten) kun je grillen. De isolerende buitenschaal is gevuld
met water en wordt daarom
nooit heet. Daardoor is de Joya
veilig en geschikt voor oud én
jong. De drie siliconen voetjes

bieden extra bescherming voor
het tafelblad. Om het feestje
compleet te maken introduceert
Barbecook speciaal voor de Joya
ook een draaitafel… met zes
kommetjes. Ideaal om sausjes of
kleine hapjes in te doen.

Opgeruimd
Ben je klaar met barbecueën? De
Joya is in een handomdraai
schoongemaakt en opgeruimd.
Het aluminium schaaltje met de
asresten leeg je bijvoorbeeld in
de tuin. De as geeft namelijk
voeding aan je tuinplanten. Het
aluminium schaaltje gaat in de
kliko. De binnenkuip kan in de
vaatwasser en de buitenschaal

maak je schoon met een zachte,
vochtige doek.

Op deze website vind je tevens
smakelijke recepten en culinaire
inspiratie.

Uitproberen?
Barbecook geeft de unieke
mogelijkheid om de Joya uit te
proberen en je ervaringen te
delen. Je kunt je hiervoor op
geven via www.joyajourney.nl.

De eerste Mustang

De Joya is geschikt voor 2-4
personen en verkrijgbaar voor
€99,95 en wordt standaard geleverd met een portie Grilltabs, 4
bamboetangen en grillrooster.

De laatste Mustang

Grilltabs (3-pack) zijn verkrijgbaar voor €19,95.
Kijk voor meer informatie,
recepten en verkoopadressen op
barbecook.com.

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.

Ford zet nieuwe Mustang
bovenop Empire State Building
Amsterdam, 27 maart 2014 - Ford plaatst op 16 en 17 april
een gloednieuwe Mustang Convertible op het observation deck van het Empire State Building.
Deze ludieke actie is een gevolg
op het kunststuk van bijna 50
jaar geleden en valt samen met
de wereldwijde viering van 50
jaar Mustang, die zijn debuut
maakte in 1964 tijdens de

50 jaar
Mustang
Wereldtentoonstelling in New
York.

Nieuw kinderpaspoort en kaart
stimuleren bezoek landgoederenzone
Prachtige buitenplaatsen, eeuwenoude kastelen en landgoederen met koetshuizen, oranjerieën en weelderige parken: de
Zuid-Hollandse Landgoederenzone biedt het allemaal. De landgoederen vertellen het verhaal
van de Gouden Eeuw en de
Pruiken-tijd; de tijd waarin Holland het rijkste land van de
wereld was.
Tijd om zoveel mooi erfgoed
met een grotere doelgroep te
delen: inwoners en bezoekers
van de regio tussen Den Haag
en Leiden weten vaak niet dat er
nog zoveel landgoederen verscholen liggen, die vaak te

bezoeken zijn. Met het gereedkomen van een paspoort, waarbij kinderen bij elk bezocht landgoed een stempel sparen (en
vanaf 5 stempels een beloning
krijgen), en een landgoedkaart
die 30 landgoederen in de
schijnwerpers zet, zijn nu twee
goede pr-middelen gevonden
om de kennis over en betrokkenheid bij de landgoederen op
aantrekkelijke wijze te verhogen.
Krachten bundelen voor het
beste resultaat.
De Erfgoedtafel Landgoederenzone is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland. Aan tafel
zitten vele landgoedeigenaren
en -beheerders, die gezamenlijk

Advertenties kunnen zonder
opgaaf van reden geweigerd worden.

Ter gelegenheid van de 50ste
verjaardag van de iconische
Mustang, plaatst Ford een gloednieuwe Convertible op het uitkijkplatform op de 86e verdieping van het Empire State Building.
Ford herhaalt kunststuk van
bijna 50 jaar geleden: een Mustang presenteren bovenop een

van ’s werelds beroemdste
monumenten.
Fans en eigenaren uit 16 landen,
waarvan tien Europese, nemen
deel aan officiële viering van 50
jaar Mustang in VS van 16 tot 20
april; verdere festiviteiten volgen
later dit jaar in Europa.
De Nieuwe Mustang is vanaf
2015 op de markt.

zoeken naar de beste manier om
buitenhuizen en parken in de
beste staat te bewaren, en om er
meer aandacht voor te vragen.
Door twee producten waar op
speelse wijze veel verteld wordt
over de geschiedenis en de
bezoekmogelijkheden krijgt het
bezoek aan de landgoederenzone een stevige impuls.
Het paspoort en de kaart kwamen tot stand dankzij bijdragen
van de deelnemende landgoederen, Fonds 1818, de provincie
Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Erfgoedhuis Zuid-Holland. En Jort
Kelder schreef het voorwoord
voor de kinderen.

kastelen bezoeken, krijgen ze
een per keer een verschillende
stempel in het paspoort. Wie
een stempelkaart met minimaal
5 stempels opstuurt, wordt uitgenodigd op 28 november 2014
op een hoffelijke manier een
oorkonde op een van de landgoederen in ontvangst te
nemen. Hij of zij krijgt de titel
Jonker of Jonkvrouw. Bij
bezoek aan minimaal 10 landgoederen worden kinderen
zelfs tot Kasteelheer of Kasteelvrouw benoemd. Degene met
de meeste stempels krijgt een
bijzondere prijs. Het gratis
Landgoedpaspoort is bedoeld
om vooral kinderen (en natuurlijk ook hun ouders en grootouders) te stimuleren zoveel
mogelijk landgoederen te

Van Jonker tot Kasteelheer
Als kinderen de landgoederen of

Klachten bezorging: 071-3610462
Extra kranten liggen bij
Van der Sprong in de centrale hal.
Volgende krant verschijnt vanaf
maandag 5 mei 2014.

bezoeken. Het is uitermate
geschikt voor kinderen uit de
groepen 5 tot en met 8 van het
basisonderwijs, maar er is geen
leeftijdsgrens. Bij ieder landgoed staat praktische info en
een stukje over vroeger
beschreven. Vaak is ook een
bezoek aan het park of de tuin
mogelijk.

Van Hofwijck tot
’t Hof te Hillegom
De deelnemende land-goederen
zijn o.a.’t Huys Dever, Kasteel
Keukenhof, Oud-Poelgeest,
Vreugd en Rust, De Paauw, ’t Hof
te Hillegom, Buitengoed Dorrepaal, Beresteijn, Meer en Bosch,
Park Rosenburgh, Park Rusthoff,
Hofwijck, Park Clingendael en
Kasteel Duivenvoorde.
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