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Open Atelierroute
Benoordenhout
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VOORHEEN MARIAHOEVE MAGA ZINE

Het is alsof je in de jaren vijftig van de vorige eeuw
terecht gekomen bent. Wie bij Bennies Fifties in Scheveningen naar binnenstapt, waant zich een reiziger die
verdwaald is in de tijd. In de zaak (en bij de webwinkel
The Fifties Store) was al van alles te koop wat ook maar
iets met de genoemde periode te maken heeft en het assortiment is onlangs nog eens sterk uitgebreid. Bij een
pas afgesloten deal werd overeengekomen dat ook de
artikelen uit de Roadhouse collectie van Harley-Davidson verkocht mogen worden. Het gaat daarbij het om een
scala aan spullen want het motormerk produceert tegenwoordig niet alleen de bekende motorbikes, maar ook tal
van promotionele producten.
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Bennies Fifties verkoopt nu
ook ’Harley-Davidson’
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Manager Sargon Franse van
Bennies Fifties, heeft de deal met
Harley-Davidson rondgemaakt.
,,Dat is natuurlijk fantastisch
want Harley is erg zuinig met
licenties,’’ zegt zijn vader Ben
Franse, met echtgenote Astrid
oprichter en eigenaar van de
van oorsprong Haagse zaak.
,,Buiten de dealers die hun spullen mogen verkopen, zijn wij de
enige in Europa die er een
gekregen hebben. Mooi natuurlijk, want de merchandising van
het merk is zo langzamerhand
van niet te onderschatten belang
maar op internet deden ze er
nog niet zoveel mee. Waarschijnlijk hebben ze onze webwinkel gezien, zag die er in hun
ogen wel ‘aardig’ uit en paste die
in hun beleving en filosofie. En

we zijn natuurlijk ook ‘overal’.
Ons volledige assortiment is niet
alleen op internet te zien en te
bestellen, maar uiteraard ook in
onze grote showroom van 500
vierkante meter en daarnaast
staan we geregeld op beurzen en
evenementen met onze spullen.
Daar zijn nu dus ook die unieke
Harley-Davidson producten bij
gekomen.’’
En dat is absoluut geen eenmalige zaak, betoogt Franse, ,,want
het is niet zo dat we ermee klaar
zijn als het pakhuis straks leeg is.
Welnee. Binnenkort komt er
weer een volle container aan uit
Amerika, met artikelen die Sargon en ik er de afgelopen weken
onderweg hebben verzameld.
Sargon is met een truck van
Denver Colorado via Kansas City

Ben Franse tussen zijn medewerksters Anaïs en Rana.
naar St. Louis gereden en ik van
Miami in Florida naar New York.
We hebben elkaar getroffen in
Chicago waar de trucks gelost
werden en de spullen in een
container zijn geladen.’’

Unieke foto’s

fifties plus uiteenlopende life
style spullen van HarleyDavidson verkopen en verhuren
ze bij Bennies Fifties en The Fifties Store ook (retro) kleding en
bijzondere automobielen zoals
Fordjes, Lincoln Limousines en
Cadillacs.

Naast jukeboxen, verzamel
objecten en memorabilia uit de

Lees verder op pagina 3

Japanse Tuin op Clingendael weer open

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

De Japanse Tuin op landgoed
Clingendael is weer open. Dit
bijzondere stukje Den Haag, dat
vanwege de kwetsbaarheid van
de zeldzame bomen, bloemen
en planten maar zes weken per
jaar toegankelijk is voor het
publiek, valt tot en met 9 juni te
bewonderen.
De tuin is rond 1910 aangelegd
door de toenmalige eigenaresse
van het landgoed Clingendael,
Marguerite M. Baronesse van
Brienen (1871-1939), ook wel
freule Daisy genoemd. Per schip
maakte zij een of meer reizen
naar Japan, van waaruit zij destijds enige lantaarns, watervaten, beeldjes, bruggetjes en misschien ook wel het paviljoen
naar Nederland verscheepte.
De historische tuin kent een
grote variatie aan vormen en
heeft een heel eigen en verrassende sfeer dankzij de schitterende moslaag en de twee
watervaten. Het ene heeft vier
afbeeldingen van Boeddha’s, het
andere heeft de vorm van een
lotusbloem. Met het paviljoen,

waarin de eerder verwijderde
schuifpanelen teruggeplaatst
zijn met de medewerking van
Japanse architecten, vormt het
erfgoed van freule Daisy voor
bezoekers een plaats van serene
rust en bezinning.

De tuin is tot en met 9 juni 2014
dagelijks open van 9.00 uur tot
20.00 uur en het is mogelijk om
er trouwreportages te maken.
Daar is geen aparte toestemming voor nodig, maar wel een
ontheffing om met maximaal

twee trouwauto’s landgoed
Clingendael op te rijden. Bezoekers kunnen ook een wandeling
over landgoed Clingendael
maken of met de kinderen naar
speeltuin De Gees (met een
klimfort) gaan.
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Restaurant De Knip

Adverteren
op deze pagina?

Bij mooi weer,
genieten op
ons terras
aan het water!

Uw unieke locatie voor:

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

Mail
info@haaglandenpost.nl

Eten

** nieuwe menukaart **

of bel

Bib Gourmand Menu 34,50

(3-gangen met keuzes)
Lunch menu 34,00 (3 gangen)
Business lunch 27,50 (2 gangen)
Dagvers, van boer tot bord

06 506 97 455

RESTAURANT CUISINE100
GROENEWEGJE 100-101A
2515 AL DEN HAAG

WWW.RESTAURANTDEKNIP.NL
Lunch: di tot vr van 12.00 - 14.00 uur
Diner: di tot za van 17.30 - 21.30 uur
Alle overige tijden op aanvraag geopend. Eigen parkeerplaats.
Kniplaan 22, 2251 AK Voorschoten, Telefoon: 071-561 25 73

IN DE REGIO

TEL: 070-3881180
INFO@CUISINE100.NL
WWW.CUISINE100.NL

Restaurant

Waterloo

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

Verse Hollandse Asperges

Elke maandag

Onbeperkt Sliptongen eten
voor 17,50 p.p.
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
***
Dame Blanche 7.00
Warme appelstrudel met ijs en slagroom 7.00
Crème brûlée 7.00

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

met beenham, ei en krieltjes

19,50 p.p.

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

Alles uit de fifties ook online
Vervolg van voorpagina
Het is een oude hobby van Ben
Franse, die op 8 augustus 1964
in het Scheveningse Kurhaus
unieke foto’s maakte van het

kortste en beruchtste concert dat
The Rolling Stones ooit gegeven
hebben (Na vijf nummers was
het afgelopen omdat de tent
bijna geheel werd afgebroken).
Toen Franse de leden van de

band in 1998 in zijn bijzondere
wagens twaalf dagen lang naar
verschillende optredens in
Nederland mocht rijden, toonde
hij het beeldmateriaal aan zanger Mick Jagger, die de foto’s
meteen als ‘heel bijzonder en
uniek’ betitelde.

Normaal
Net zo bijzonder en uniek vond
Franse het dat hij de oude rockers tijdens hun verblijf in
Nederland mocht vervoeren. Hij
heeft ervan genoten. ,,Als je
denkt dat grote artiesten moeilijke mensen zijn, dan vergis je je.
De echt grote sterren zijn makkelijk als je ze maar normaal
behandelt, het zijn de mensen
die om ze heen lopen die moeilijk doen. Zo wilde ik een keer
een foto maken van James
Brown die ik later ook eens door
Nederland reed. Ik wilde hem
samen met de band uit het voorprogramma fotograferen. Ik
naar zijn manager, om te vragen
of dat kon, maar die man deed
heel moeilijk en zei: ,,We kijken
wel even na het concert.’’ Maar
als je daar op gaat wachten komt
er natuurlijk nooit een foto. Dus
heb ik het daarna maar meteen
aan James zelf gevraagd. ,,Geen
enkel probleem zei hij, terwijl
zijn manager met grote ogen
stond toe te kijken, hoe wil je het
hebben?’’

Schatkamer
van de jaren vijftig

Met de zegen van de paus
Harley-Davidson is niet het
grootste maar wel het bekendste
motormerk van de wereld. Het
Amerikaanse bedrijf, dat in 1903
in de staat Wisconsin op de
kaart werd gezet, brak mondiaal
door toen tijdens de Tweede
Wereldoorlog grote aantallen
motorfietsen werden geleverd
aan het Amerikaanse leger,
onder de naam Liberator. Harley-Davidson motoren van het
type Custom, of Chopper met
hun vele chroom en extreem
hoge sturen, waren een hype in
de jaren zestig van de vorige

eeuw en speelden de hoofdrol in
de cultfilm Easy Rider. En nu
nog heeft het merk wereldwijd
miljoenen fans die vorig jaar de
110de verjaardag vierden in elf
landen en op zes continenten.
In Rome werden duizenden
feestvierende Harley rijders zelfs
gezegend door de paus.
Harley-Davidson overleefde de
crisis doordat Warren Buffet er
tegen een hoge rente in investeerde en door de overschakeling van een gemoedelijke
bedrijfsvoering naar een efficiënt Duits bedrijfsmodel.

Bennies Fifties importeert jukeboxen, decoratiestukken en verzamelobjecten uit de U.S.A., origineel dinermeubilair, neons,
verkeerslichten, benzinepompen, ventilatoren, platen, cowboy- en rock & roll kleding, allerhande collectables en cadeauartikelen. Van jukebox tot Coca
Cola machine en van petticoat
tot Elvis nummerplaat, je kunt
het zo gek niet verzinnen of het
staat wel ergens in deze zaak, die
wel de schatkamer van de jaren
vijftig wordt genoemd. Met de
ruime openingstijden die er gelden kan de klant (bijna) alle
dagen van het jaar terecht in de
showroom Bennies Fifties, waar
bijna alles te huur en te koop is.

Rolling Stones in
Muzee Scheveningen
In samenwerking met Muzee
Scheveningen organiseert de
familie Franse van Bennies Fifties een tentoonstelling over de
Rolling Stones. Van 20 juni tot
en met 7 september zijn op die
expositie in het museum in de
Neptunusstraat allerlei zaken te
zien die iets te maken hebben
met de wereldberoemde Britse
band, die dan net op Pinkpop is
opgetreden. Er komt een jukebox te staan die alleen plaatjes

Zaak (en webwinkel) hebben van
alles op voorraad voor de aankleding van bedrijfs- en personeelsfeesten, openingen, productpresentaties, tv- en filmproducties,
shows en revues, recepties, jubilea en andere promotionele

met Stonesnummers bevat en
verder put de familie uit eigen
materiaal, zegt Ben Franse. ,,En
natuurlijk zijn de foto’s te zien
die ik in 1964 heb gemaakt bij
hun concert in het Kurhaus,
maar ook het originele drumstel dat de Stones destijds
gebruikten komt op de expositie te staan, Dat drumstel heb ik
jaren geleden kunnen kopen
en behoort nu tot mijn privébezit.’’

acties en festiviteiten. De klant
kan ook retrokleding kopen of
huren, waarbij voor het huren de
beperking geldt dat dit alleen kan
in de winkel in Scheveningen.
Zie ook: www.benniesfifties.

Kort nieuws

Maroen Franse: Tattoos en gitaren
Het gezin Franse is een echte
ondernemersfamilie. Vader Ben,
moeder Astrid en zoon Sargon
runnen Bennies Fifties en de
jongste zoon Maroen is eigenaar
van de Fearless Tattoo Shop in
de Prinsestraat in Den Haag.
Daar blijkt dat de Haagse rocker
een voorliefde heeft voor old
school tatoeages en piercings
van verschillende creatieve
artiesten die allemaal meester
van hun eigen stijl zijn.
De Fearless Tattoo Shop is een
kleine winkel waar niet alleen
tattoos en piercings gezet kunnen worden maar waar ook vintage gitaren te koop zijn, Geen
gewone gitaren dus, maar
gebruikte exemplaren voor kenners, zoals Fenders en Gibsons

met een rijk muzikaal verleden.
Maroen Franse, die meewerkte
aan de realityreeks Tattoo Stories op RTL 5, heeft nog opgetreden met Andy Tielman, die
in 2011 op 75 jarige leeftijd
overleed. Vlak voor de dood van

de Haagse poplegende hadden
de twee nog opnamen gemaakt
voor een nummer, dat Franse
als eerbetoon ten gehore
gebracht tijdens de uitvaartplechtigheid.
www.fearlesstattoo.com

Den Haag CS eerste
station met dokterspost
Den Haag Centraal is het eerste station in Nederland met
een dokterspost. Sinds 31
maart is er een inloopkliniek
van CareToGo gevestigd, waar
een geregistreerde huisarts
iedereen ontvangt die
gezondheidsklachten heeft,
maar zichzelf geen tijd gunt
voor een bezoek aan zijn
eigen dokter. Bij CareToGo,

dat meer van dit soort inloopklinieken wil vestigen op
drukke locaties in Nederland,
zijn de openingstijden ruim,
kan iedereen spontaan naar
binnen lopen en valt online
eenvoudig een afspraak te
maken. De cliënt betaalt 35
euro voor een consult bij de
post.
www.caretogo.nl

Profiteer mee!
*
NU € 7.900,Incl. composiet en
alle apparatuur
GREE PLO OS | LA N D ELIJK | M O DERN | DESIGN | HANDGEMAAKT

Nu 2.395,-*
met gratis vaatwasser.

Nu 4.998,-*
Incl. alle apparatuur

Zoetermeer | Wattstraat 12-14 Zoetermeer | Tel 079 - 33 00 900
Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl
*Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen op volledige keukens,
niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Het moment
dat u écht van de zon kan genieten.
ZEISS zonneglazen

Moederdag

tip

Moederdagset
in luxe casette
nu

Carl Zeiss zonneglazen

€ 99,-

2 glazen voor de prijs van 1
Op sterkte, unifocaal en multifocaal.

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

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.

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

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

Open Atelierroute Benoordenhout
Meer dan veertig kunstenaars
die er wonen of werken doen in
het weekeinde van 24 en 25 mei
mee aan de Open Atelierroute in
Benoordenhout. Daarbij zijn
beelden, glaswerk en schilderijen te bekijken in woningen en
ateliers. Belangstellenden kun-

nen vanaf het middaguur per
fiets of te voet beginnen aan de
route die langs zestien straten
voert. Zij kunnen dit doen vanaf
iedere deelnemende locatie of
vanuit Wijkcentrum ’t Benoordenhuis in de Bisschopstraat 5,
waar ook een routekaart op te

halen is. Het geheel wordt georganiseerd door wijkvereniging
Benoordenhout in samenwerking met Hélèn Hammerstein
en Nincky Ooievaar. KunstPost
heeft een plekje gevonden bij de
Beeldhouwwerkplaats van Frank
Durand. Hij zit op het mooiste

plekje van de wijk, met een atelier dat als een soort huisje van
Hans & Grietje midden in het
groen staat. Het is alleen al een
aparte ervaring om hier een keer
geweest te zijn. Durand maakt
beelden met een open structuur.
Daarnaast hakt hij letters uit pla-

ten steen voor o.a. grafstenen en
gedenkplaten.
Meer informatie op:
www.wijkverenigingbenoor
denhout.nl en
www.kunstpost.nl

Kort nieuws
Eten in Verpleeghuis
Mariahoeve
Verpleeghuis Mariahoeve verzorgt dagelijks lunches en
warme maaltijden voor bezoekers en bewoners van de wijk.
Het avondeten dat in Grand
Café De Roos tussen 17.00 en
18.30 uur wordt geserveerd
kost 8,75 euro en bestaat uit
een voorgerecht, hoofdgerecht

en dessert. Wie een Ooievaarspas heeft betaalt slechts de
helft van het bedrag voor een
complete maaltijd, maar deze
korting geldt niet als alleen een
hoofdgerecht wordt besteld.
In De Roos wordt een wisselend menu geserveerd, dat
altijd één week van te voren

Knippartijtje bij
Fred Meershoek Haarmode
Ludieke actie bij Fred Meershoek Haarmode: wie in de
maand mei op woensdagmiddag met twee kinderen naar
de zaak in WC Mariahoeve
komt om ze te laten knippen,
hoeft maar voor één behandeling te betalen.
De meegekomen ouder krijgt
na de knipbeurt bovendien
een bon mee voor tien procent korting op een volledige
behandeling.

Broertjes, zusjes, vriendjes of
vriendinnetjes, het maakt niet
uit wie er meekomt, als er
maar twee kinderen de winkel
binnenstappen voor een knipbeurt.
En de één hoeft zich niet te
vervelen als de ander op de
stoel zit, want de wachtenden
kunnen tv-kijken, kleuren en
tekenen onder het genot van
een gratis glaasje limonade en
een zakje chips.

bekend is zodat belangstellenden op hun gemak kunnen kijken op welke dagen het menu
naar hun smaak is. In overleg
kan van het menu afgeweken
worden en wie specifieke wensen heeft, kan terecht bij een
van de medewerkers van het
Grand Café.
Verpleeghuis Mariahoeve is
gevestigd aan de Hofzichtlaan
115, 2594 XZ Den Haag.

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.
Volgende krant verschijnt vanaf
maandag 2 juni 2014.

Tweede Wereldoorlog
weer terug in het Haags
Historisch Museum
Op de toepasselijke datum van
4 mei 2014 opent het Haags
Historisch Museum de Tweede Wereldoorlogzaal. WOII
heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op Den Haag. Sporen in het stadsaanzicht zijn
nog altijd aanwezig, denk bijvoorbeeld aan de Atlantikwall,
bunkers in de duinen en het
stratenpatroon na het bombardement op Bezuidenhout. Den
Haag had na Amsterdam de
grootste Joodse Gemeenschap
in Nederland. 11.000 Haagse
joden zijn afgevoerd en op
transport gesteld naar vernietigingskampen. Deze ingrijpende gebeurtenissen krijgen
nu permanent aandacht in het
Haagse stadsmuseum.
Er komen een aantal aspecten
van de oorlog in Den Haag
aan bod, waaronder het dagelijks leven, de Atlantikwall, het
bombardement en de Jodenvervolging. Een selectie van
de 3D foto’s van verzetsfoto-

graaf Wim Berssenbrugge zijn
te zien. Ook worden indrukwekkende persoonlijke eigendommen tentoon gesteld,
zoals een sierkettinkje en twee
gesinterde vazen die uit de
smeulende as van Bezuidenhout zijn gehaald.
“Dat een relatief korte tijdperiode in de geschiedenis een
hele zaal in het museum krijgt,
is niet meer dan terecht”, vertelt directeur Marco van
Baalen. “WOII speelt een
belangrijke, nog steeds zichtbare rol in onze stad. Zo’n
belangrijk onderdeel van de
geschiedenis hoort thuis in
een historisch stadsmuseum”.
Speciaal voor kinderen is er
een Kinderspoor door de vaste
opstelling. Net als Berssenbrugge zien de kinderen stiekem van achter het gordijn en
een muurtje de lancering van
de V2 raket en het bombardement en ervaren de impact van
wat hij zag.

- vacature filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

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

Wij hebben een vacature voor een

Hairstylist m/v
Full-time / Part-time

www.berserikglas.nl
www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

• Voor alle soorten glas •
• Vrijblijvende offertes op aanvraag •
• Ook eigen ontwerpen etc. etc. •
o.a. specialist in het plaatsen van
alle soorten dubbelglas; ook HR-glas!!

Kan je zelfstandig werken en
heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Loop even binnen en vraag naar Miranda,
of bel (070) 3838313 of na 19.00 uur: 06 519 519 96

VOORHEEN MARIAHOEVE MAGA ZINE

EEN UITGAVE VAN PANHUYS SPECIALS

of mail naar fredmeer@live.nl

Heeft u iets leuks te vertellen?
Laat het ons weten!

‘Knap geknipts’
tot in de puntje

Wij blijven graag op de hoogte
van wat er bij u leeft!
info@haaglandenpost.nl

Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage, tel. 070-3838313
Zondag en maandag gesloten

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

Ons B&B ligt heel centraal ten opzichte van
de steden Amsterdam,Leiden, Den Haag,
Haarlem en Delft. Alle steden zijn op een wat
minder mooie dag de moeite waard om te
bezoeken. Graag geven wij u de benodigde
informatie. Ook kunt u, van ons uit in het
voorjaar, eenvoudig naar Keukenhof.
Voor de zonaanbidders is Noordwijk aan Zee
een eldorado, met een gezellige boulevard,
een breed strand, gezellige strandrestaurants
en strand clubs, waar het altijd goed toeven
is onder het genot van een drankje of een
hapje of zelfs een uitgebreid diner.

‘Knap geknipts’
tot in de puntje
Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage
tel. 070-3838313
Zondag en maandag gesloten

Bed and Breakfast Joy
Fam C. van Herpe
Quarles van Uffordstraat 80
2202 NJ Noordwijk aan Zee
Netherlands
Tel:
+31(0)71-3623999
Fax:
+31(0)71-3625188
email: joy.bandb@outlook.com

www.bedandbreakfastjoy.nl

elke woensdagmiddag in mei

Kids Knip Party!
2x knippen, 1x betalen

Kom met 2 kinderen (t/m
10 jaar) en betaal maar
voor één!
Broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje, maakt niets uit als je
maar met zijn tweeën komt.
Wij maken het heel
gezellig met limonade, chips, TV
kijken, kleurplaten en nog veel
meer…

Pa of ma krijgt een kortingbon mee met

10 % korting op een
volledige behandeling!

KORTINGBON
‘Knap geknipts’
tot in de puntje

10 % korting
op een behandeling
voor hem of haar.
Afgegeven: Den Haag,

Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 38 38 313
Zondag en maandag gesloten

Geldig: tot 1 maand na uitgifte.
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Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage, tel. 070-3838313

