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Jarenlang gebeurde er 
maar weinig in het Be-
noordenhout maar de 
laatste tijd wordt er een 
stevige inhaalslag gemaakt 
in deze typisch Haagse 
woonwijk. De twee win-
kelgebieden in dit statige 
deel van de Hofstad zijn 
grondig opgeknapt en 
er wordt hoe langer hoe 
meer georganiseerd. De 
tweede Open Atelierroute, 
de eerste wijkborrel en de 
door jonge wijkbewoners 
georganiseerde viering 
van Koningsdag waren een 
groot succes en ook op an-
dere terreinen zijn er ver-
anderingen gaande. Het 
Strafhof is er in aanbouw, 
de NAVO gaat er fors uit-
breiden en voor een aantal 
leegstaande kantoorpan-
den is een nieuwe bestem-
ming gevonden. Kortom, 
het Benoordenhout is niet 
dood(s), het leeft.

,,De teneur is lang geweest dat 
er niets mocht veranderen, 

Benoordenhout: ’Meegaan met de dynamiek, 
zonder het wijkkarakter geweld aan te doen’

maar nu gaan we mee met de 
dynamiek van de samenleving, 
zonder de wijk geweld aan te 
doen,’’ zo vat mr. Pieter de 
Savornin Lohman de ontwikke-

lingen in het Benoordenhout 
samen. De jonkheer is voorzitter 
van de wijkvereniging die 37 
jaar geleden werd opgericht 
omdat de bewoners zich zorgen 

maakten over gemeentelijke 
plannen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. 

www.haaglandenpost.nl

Parade van artiesten 
in Westbroekpark
Voor de vierentwintigste keer op rij trekt het rondreizen-
de theater- en muziekfestival De Parade met tal van dan-
sers, muzikanten en acteurs langs de vier grote steden van 
Nederland. Na het begin in Rotterdam strijkt het ‘circus’ 
van 4 tot en met 13 juli neer in het Haagse Westbroekpark 
dat in die periode verandert in een plein vol met theater-, 
muziek-, dans-, fi lm- en bijzondere eettentjes.

Deze zomer presenteert De 
Parade, dat ook nog naar 
Utrecht en Amsterdam trekt, 
rond de 70 reguliere theater-
voorstellingen, 16 speciale door-
lopende voorstellingen, 45 
bands en meer dan 15 kinder-
voorstellingen. Kinderen kun-
nen iedere dag vanaf 15.00 uur 
ook poffertjes bakken, knutselen 
of zweven in de nostalgische 
zweefmolen die op het festival-
terrein staat. En iedereen kan 
daar tot in de late uurtjes de spe-
ciale Parade voorstellingen 
bezoeken, die tussen de drie en 
veertig minuten duren.
Op muziekgebied zijn onder 

anderen de Ashton Brothers, 
Clean Pete, Anne Soldaat, Flip 
Noorman, Groots en Meesle-
pend, Henry van Loon, Marjan 
Luif, Sanja Mitrovic en Ellen ten 
Damme van de partij. Nieuw dit 
jaar is dat ook allerlei (oud-)top-
sporters deelnemen aan het fes-
tival. Bekende mannen als 
zwemmer Pieter van den 
Hoogenband en wielrenner 
Michael Boogerd komen het 
publiek tijdens het festival ver-
tellen wat hen persoonlijk is 
overkomen en hun komst kan er 
wellicht toe bijdragen dat het 
2013 record van 300.000 bezoe-
kers wordt verbeterd.

In Den Haag begint De Parade 
op vrijdag 4 juli om 18.00 uur, de 
sluiting is op zondag 13 juli om 
22.00 uur. Het festivalterrein is 
dagelijks geopend van 15.00 tot 
01.00 uur. Voor vieren is de toe-

gang gratis, daarna moet (behal-
ve door kinderen tot 12 jaar en 
65plussers) entree worden 
betaald. De prijzen van de voor-
stellingen en attracties variëren 
van twee tot tien euro.

Lees verder op pagina 3

Website nu online
De website www.haaglandenpost is online. Sinds enige tijd 
zijn daarop niet alleen de nieuwe en de oude kranten te 
lezen, maar staan er ook uitgebreide fotoreportages op die 
in het verlengde liggen van de geplaatste artikelen. 

Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de papieren en de 
digitale uitgave elkaar in de toekomst gaan versterken, staan 
op de site ook aanbiedingen en 
nieuwtjes die het gedrukte 
exemplaar niet hebben 
gehaald.
Daarnaast zijn op de 
website ook de 
bedrijfsprofielen 
opgenomen van de 
adverteerders in de 
krant. Van hieruit kan 
worden doorgeklikt 
naar de eigen websites 
van deze zaken. 

op de site ook aanbiedingen en 
nieuwtjes die het gedrukte 

Wijkvoorzitter houdt een oogje in het zeil.



 Restaurant
Waterloo

Het Kleine Loo 376
Den Haag - ✆ 070 - 3833821

www.restaurantwaterloo.nl
Reserveren gewenst

Voorgerecht
Salade met gerookte zalm, Hollandse garnalen en gerookte heilbot.

Hoofdgerecht
Homard À La Façon Du Chef

Vers gegrilde kreeft met garnalen en kreeftensaus.
OF

Homard Grille Beurre D’ail
Vers gegrilde kreeft met gesmolten knofl ookboter.

OF
Homard Simone

Vers gekookte kreeft met diverse vissoorten en witte wijnsaus.
OF

Homard À La Moutarde
Vers gekookte kreeft met een zachte mosterdsaus

Nagerecht
Petit Grand Dessert

39,50 p.c.

Aanbevolen wijn:
2013 Chardonnay Gran Reserva, Maipo Valley, Chili

Deze chardonnay is mooi vol en goudgeel van kleur, heeft een zuivere 
smaak met geuren van papaya en tropisch fruit. 

Top bij kreeftgerechten!

per glas 4,50 • per fl es 19,75

Voorgerechten

Vitello Tonnato   8,50
Dun gesneden kalfsfricandeau met een 

tonijnsaus en kappertjes.  

Gerookte Schotse zalmbonbon   9,75
Gerookte Schotse zalm gevuld met Hollandse 

garnalen en limoen-sherrysaus.

Gamba-kroketjes.   7,50
Gefrituurde hartige kroketjes op bedje van jonge 

bladsla en kreeftenmayonaise.

Carpaccio   9,50
Dun gesneden runderhaas, diverse jonge 

bladsla, gebrande pitten, Parmezaanse kaas en 
een pesto dressing.

Mozzarella met tomaat en basilicum   7,50
Salade met tomaat, mozzarella en basilicum.

Paté   8,-
Huisgemaakt paté met saus van preiselberen en 

roggebrood. 

Uiensoep   6,50
Uiensoep met brood en kaas.

Escargots   7,50
Escargots in kruidenboter.

Hoofdgerechten

KalfsEntrecote   18,50
Kalfsentrecote, gemarineerd in mosterd, 

knofl ook en bruine suiker.

Tompouce van Ossenhaas   18,50
Medaillons van ossenhaas met brie, gerookte 

zalm en een pepersaus.

Zeetong   19,50
Gebakken zeetong van plm. 3 ons.

Vis van de dag   16,50
Scampi   16,50

Gebakken garnalen in eigen schil met knofl ook 
en olijfolie.

Spare-ribs   14,75
Gemarineerde spare-ribs met verse frieten en 

salade.

XL Saté   13,50
Varkenshaas-saté met verse frieten en salade.

Nagerechten

Onze ijs topper   7,75
3 verschillende huisgemaakte roomijssoorten 

met slagroom.

Profi terolles   7,50
Soesjes gevuld met slagroomijs en warme 

chocoladesaus.
Verse aardbeien met ijs en slagroom   

7,-
Verse Hollandse aardbeien met vanille-ijs 

en slagroom.

Dame Blanche   7,-
Vanille-ijs met warme chocoladesaus

Warme apfelstrudel   7,-
Warme apfelstrudel met ijs en slagroom.

Crème brûlée   7,-
Met een bolletje huisgemaakt ijs.

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

A LA CARTE

Stel uw eigen 3 gangenmenu samen en krijg 25% KORTING!!

KREEFTENMENU

Nu ook losse 
hele kreeft 
voor 22,50

Restaurant  De Knip

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

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

Bruiloft : Offi  ciële Trouwlocati e

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

Bij mooi weer, 

genieten op 
ons terras 

aan het water!

Toko Anugerah
Indonesische Toko en afhaalcentrum
Het Kleine Loo 216/372, 2592 CK  

Den Haag, 070-3833896

Catering bij 
u thuis of op de zaak
en van klein tot groot

Winkelcentrum Mariahoeve
Den Haag

www.lunchroombigben.nl

PETIT RESTAURANT - LUNCHROOM

IN DE REGIOEtenEtenEten
RESTAURANT CUISINE100

GROENEWEGJE 100101A

2515 AL DEN HAAG

TEL: 0703881180

INFOCUISINE100.NL

WWW.CUISINE100.NL
VOORBURG     HERENSTRAAT 16     TEL:   070 387 77 99 

 

   

www.lofderzotheid.nl

Uitgebreide menukaart

Voor lunch & diner
Bij mooi weer sfeervol op 

ons binnenterras

Wijnkaart met een ruime keus 
aan prijsvriendelijke wijnen.

Reserveren gewenst.
7 dagen per week geopend.

Hopelijk tot snel! Het Lof-team

EtenEten
Adverteer

op de 
pagina

Eten in 
de regio

Bel nu:
06 50697455

www.
haaglandenpost

.nl



Aan de vele parken, de brede 
verzorgde straten en de mooie 
(koop)huizen met weinig ach-
terstallig onderhoud hoefde wat 
hen betreft niet veel veranderd 
te worden. En ook nu nog zet de 
vereniging krachtig in op het 
behoud van het groen en het 
historische karakter van de wijk 
die door de gemeente is aange-
wezen als beschermd stadsge-
zicht, maar tegenwoordig heerst 
ook het besef dat ‘stilstand ach-
teruitgang betekent’.

Opgeleefd
Dus gingen de handen uit de 
mouwen. Op allerlei gebied. Zo 
was er veertig jaar lang niets 
gedaan aan de bestrating op de 
Van Hoytemastraat, met zijn 70 
winkels toch het belangrijkste 

winkelcentrum in het Benoor-
denhout. Pas nu dat een grondi-
ge facelift heeft ondergaan, is te 
zien dat het toch eigenlijk wel 
hard nodig was. Zoals ook het 
Willem Royaardsplein (15 win-
kels) de opknapbeurt achteraf 
gezien wel kon gebruiken.
Ook qua evenementen is het 
Benoordenhout stevig opge-
leefd. Tijdens de Open Atelier 
route, die onlangs voor de twee-
de keer georganiseerd werd, 
konden belangstellenden in het 
atelier van ruim 40 kunstenaars 
een kijkje nemen, de eerste wijk-
borrel werd georganiseerd door 
bewoners, die in samenwerking 
met de winkeliers en twee 
bestuursleden van de wijkver-
eniging ook de viering van 
Koningsdag regelden. Tweedui-
zend mensen kwamen af op het 
‘eigen initiatief dat hard nodig is 
om de saamhorigheid in een 
gemeenschap te bevorderen’.

Saamhorigheid
Juist die saamhorigheid wil het 
huidige bestuur van de wijkver-
eniging bevorderen en daar-
naast is het uiteraard altijd op 
zoek naar zaken die veranderd 
moeten worden, betoogt De 
Savornin Lohman. ,,Maar dan 
moet het wel gaan om verande-

ringen met behoud van het 
goede. Het Benoordenhout is 
een wijk met veel oudere, maar 
ook heel veel jonge mensen met 
kinderen, want het is ontzaglijk 
fijn wonen hier. Velen die ver-
trokken zijn, komen hier later 
ook weer terug en als wijkver-
eniging doen we er van alles aan 
om die mensen te verwelkomen. 
Informatiebronnen voor hen 
zijn onze website en ons wijk-
blad, dat pas geleden compleet 
gerestyled is en een prachtige 
lay-out heeft gekregen’’, meldt 
hij trots. ,,En we kijken natuurlijk 
ook vooruit. Binnen een aantal 
jaren is het Strafhof klaar dat op 
het oude kazerneterrein wordt 
gebouwd en gaat de NAVO daar 
ook uitbreiden. Tegen die ach-
tergrond is ook versterking van 
het Willem Royaardsplein van 
groot belang, want alleen al bij 
het Strafhof zullen 800 mensen 
gaan werken, die toch vaak in 
hun directe werkomgeving het 
een en ander moeten kunnen 
kopen.’’

Kantoorpanden
Vooruit kijken, meedenken, 

anticiperen. Het zijn sleutel-
woorden in het beleid van de 
vereniging, ook waar het gaat 
om het grote aantal statige kan-
toorpanden, dat leegstaat in de 
wijk. ,,Dat valt nu nog niets eens 
zo erg op maar voordat er ver-
loedering op gaat treden, moet 
je tot actie overgaan en plannen 
maken’’, zegt De Savornin Loh-
man. ,,Zo is er goed overleg met 
de gemeente om te kijken wat er 
met die lege panden kan gebeu-
ren en dat heeft al tot oplossin-
gen geleid. In het oude ‘Lumus’ 
gebouw komen 200 apparte-
menten en in andere panden 

wordt geprobeerd ruimtes voor 
‘kleine zelfstandigen’ en zzp’ers 
te creëren. Wethouder Norder 
heeft de gemeenteraad al kun-
nen vertellen dat er voor 50.000 
m2 een nieuwe bestemming is 
gevonden. Verder blijft het 
Be noordenhout ook een aan-
trekkelijke wijk om in te wonen 
getuige het grote aantal expats 
en dat aantal zal alleen nog maar 
groeien door het Strafhof en de 
uitbreiding van de NAVO. Het 
zal de wijk een boost geven, 
swung, Prachtig natuurlijk, als 
we er maar voor blijven waken 
dat het historisch karakter van 
het Benoordenhout geen geweld 
wordt aangedaan’’. 

’Opknapbeurten waren achteraf gezien wel nodig’

Zelf woning samenstellen  
in Het Sieraad
Weer een nieuwe ontwikkeling in de Haagse wijk Maria-
hoeve. Aan een lege plek aan de Amberhorst worden in 
de nabije toekomst vijftien tot achttien ruime grondge-
bonden woningen gebouwd waarbij geïnteresseerden de 
mogelijkheid wordt geboden de huizen naar eigen smaak 
samen te stellen. Potentiële kopers kunnen hun wensen 
kenbaar maken tijdens een speciale inspiratieavond op  
2 juli in de Vatelschool.

Initiatiefnemer tot die bijeen-
komst is Van Mierlo Bouw & Ont-
wikkeling, de ontwikkelaar van 
het project dat Het Sieraad gaat 
heten omdat straten in de buurt 

namen van edelstenen dragen. 
Maar de woningen zelf kunnen 
ook persoonlijke sieraadjes wor-
den voor de potentiële kopers, 
die met een ontwerp van archi-

tect Wim de Bruijn als uitgangs-
punt tijdens de inspiratieavond 
persoonlijke keuzes kunnen 
maken uit onder meer indelin-
gen, bergruimtes, uitbouwen, 
deuren, kozijnen, materialen, 
elementen, kleuren en afwer-
king.

Natuurlijk heeft de projectont-
wikkelaar zo zijn eigen ideeën, 
maar Van Mierlo Bouw & Ont-
wikkeling staat ook open voor 
ideetjes van kandidaat-kopers en 
wil die graag in de plannen ver-

werken. Hoe breed moet de 
woning zijn en welke indeling is 
daarbij het meest ideaal? Moet de 
keuken aan de voor- of achterzij-
de liggen? Hoeveel slaapkamers 
zijn gewenst? Wil je graag een 
kant-en-klare woning, of liever 
zelf de handen flink uit de mou-
wen steken?
Het kan allemaal. ,,Wij gaan 
samen met de klant rond de tafel 
en de insteek van het ‘co-creatie 
concept’ SMAAK is dat wij samen 
met de klant een woning ont-
werpen. De klant krijgt de moge-
lijkheid om aan de hand van 
woningopties de ideale woning 
samen te stellen en nadat alle 
uitkomsten zijn geïnventari-
seerd, ontwerpt de architect de 
uiteindelijke woning,’’ aldus 
Daphne de Bloois van Van Mierlo 
Bouw & Ontwikkeling.
De woningen in Het Sieraad 
worden sierlijk en ruim opgezet 
in verschillende kavels vanaf  
85 m2 ,krijgen een woonopper-

vlakte vanaf circa 120 m2 en zijn 
zogenaamde grondgebonden 
woningen, dat wil zeggen dat ze 
rechtstreeks toegankelijk zijn 
vanaf straatniveau. Winkelcen-
trum Mariahoeve met bijna 40 
winkels ligt er vlakbij en de tram 
rijdt daarvandaan in korte tijd 
naar het Centraal Station en de 
binnenstad. Met een zonnige 
tuin op het Zuidwesten en uit-
valswegen richting Rotterdam en 
Amsterdam in de buurt wordt 
Het Sieraad een gemakkelijk te 
bereiken en te verlaten gebied 
om in te wonen en te leven.
De woningen zijn te koop vanaf 
€ 275.000 vrij op naam.

De ‘inspiratieavond’ wordt op 
woensdag 2 juli 2014 gehouden 
tussen 19:00 - 21:00 uur. Voor 
meer informatie en aanmelding 
voor de inspiratieavond in de 
nabijgelegen Vatelschool ,  
ga naar  
www.sieraadvanhaagsehout.nl. 

Het statige Benoordenhout is een typisch Haagse woonwijk. 
De huizen zijn ruim en comfortabel. Naast enkele grote villa’s 
bestaat de wijk uit herenhuizen, eengezinswoningen, 
appartementen en kantoorpanden. Het eigen woningbezit 
overheerst in de zes buurten die samen bijna 13.000 bewoners 
tellen, verdeeld over 6.770 huizen. De wijk wordt begrensd 
door landgoederen zoals Clingendael en Oosterbeek en door 
het Haagse Bos, waaraan de naam is ontleend (ten noorden 
van het bos) In de wijk zelf liggen het landgoed Oostduin-
Arendsdorp en de Bosjes van Zanen.

Tot in de 20e eeuw was het Benoordenhout een landelijk 
gebied met grote buitenplaatsen, boerderijen en tuinderijen. 
Het grootste deel was destijds eigendom van de Gravin van 
Bylandt. In verband met de plannen tot stadsuitbreiding van 
Den Haag verkocht zij geleidelijk aan steeds meer grond aan 
de gemeente. Bekende architecten als H.P. Berlage, J.J.P. Oud 
en Gerrit Rietveld hebben hun stempel gedrukt op de wijk, die 
in 1996 door de gemeente werd aangewezen als beschermd 
stadsgezicht.

Beschermd stadsgezicht

Koningin-Moeder Emma

Oude hoofdkantoor Shell

Voormalige ambassade Zuid-Afrika

Lumus-gebouw



naaiatelier van 1930

Sinds 1930, al drie generaties lang vakwerk.
Opa, zoon, kleinzoon: Méér dan 75 jaar ervaring.

Gespecialiseerd in:
• Herstoffering van 

banken en fauteuils
• Vernieuwing van 

binnenwerken
• Fauteuils op 

lengtemaat maken
• Fineren en politoeren
• Antiek-restauraties
• Biezen, Rieten en 

Rotan stoelen
• Vloerbedekking en 

gordijnen
• Leerrestauraties
• Interieuradviseur/stylist
• Optimale service,

garantie en kwaliteit

stoffeerder kleinzoon

de stoffeerderij van ‘nu’de stoffeerderij van ‘nu’

de stoffeerderij van ‘toen’

naaiatelier

houtrestauratie

uit 1935: stoffeerder

rechtzetten van krom hout

persbankenpersbanken

opa ‘Lodewijk’ zoon ‘Lodewijk’

polyeter voorraadkamer spuitcabine

Bel voor een 
vrijblijvende afspraak:
Tel. 070-392 23 44
Reinkenstraat 111 • Den Haag

Blaas nieuw leven in uw interieur
met

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij
’Lodewijk’

Meubelstoffeerderij Lodewijk
werkt al drie generaties lang
op traditionele wijze:
1. vertegenwoordiger komt naar u toe met de mobiele

winkel
2. u kunt kiezen uit méér dan 600 soorten stoffen
3. vakkundige vrijblijvende prijsopgave
4. eerlijk advies als het niet de moeite waard is
5. alles binnen 2 à 3 weken klaar, 

behalve antiek-restauratie
6. Profiteer van de kwaliteit door jarenlange ervaring
7. Wij halen en brengen gratis!

Een aantal voorbeelden van antiek-restauratie.

Een voorbeeld van het opnieuw stofferen van een bank.

Een voorbeeld van het stofferen van een fauteuil.

oud

van

oud naar nieuw

oud naar nieuw

nieuw oud nieuw

Verschillende stijlen die wij voor u kunnen maken:

Reinkenstraat 111 • Den Haag

Wassenaar: 070-511 88 25
Leidschendam: 070-398 99 44

www.stofferinglodewijk.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur en

zaterdag van 10.00 - 16.00 uur



Nieuw: lavendel in wit, roze en donkerpaars
Beleef de Provence in je eigen achtertuin en ruik die 
heerlijke, zoete geur van lavendel die doet verlangen 
naar vakantie. Want… met de Lavandula stoechas ‘Anouk’ 
kun je de hele zomer lang, wel tot oktober, genieten van 
geurende, paarse bloemetjes! Maar er is meer goed

nieuws voor liefhebbers van lavendel. Na jaren ‘ver-
edelen’ ofwel het ontwikkelen van planten die zo goed 
mogelijk aan de eisen van de mens voldoen, is de hui-
dige Lavandula stoechas ‘Anouk’ nu ook verkrijgbaar in 
de kleuren roze, wit en donkerpaars. Is dat bijzonder of 
niet? Dus… combineren maar!

Er zijn behoorlijk wat soorten 
lavendel. In Nederland tref je 
over het algemeen Lavandula 
angustifolia en Lavandula stoe-
chas aan. De eerste is het meest 
bekend. Deze winterharde soort 
heeft bloemen zoals je ze kent 
van de golvende lavendelvelden 
uit Zuid-Frankrijk. De tweede, die 
ook wel kuiflavendel of vlinderla-
vendel wordt genoemd, vanwege 
de vorm van de bloemetjes, is iets 
minder bekend. Maar… zeker niet 
minder mooi! Binnen de stoe-
chas familie is de ‘Anouk-lijn’ 
zeer populair. Niet voor niets, 
want de plant heeft prachtig 
gevormde bloemen waar vlin-
ders graag op afkomen, geurt 

bovendien heerlijk én bloeit rijk 
over een lange periode.

Eindeloos combineren
Lavendel is één van de populair-
ste planten in Nederland. De 
plant geeft prachtige bloemen 
en in de winter behoudt het z’n 
blad. Bovendien kun je er alle 
kanten mee op. Of je het nu gaat 
gebruiken in de volle grond 
langs paden en bloembedden of 
in mooi gekleurde potten op het 
terras of het balkon. Het kan 
allemaal. Daarbij houdt de geur 
die lavendel afgeeft ook nog 
eens luizen op afstand. En… 
Lavandula stoechas is er nu dus 
in verschillende kleuren waar-

mee je eindeloos kunt experi-
menteren en combineren. In 
een handomdraai creëer je een 
prachtig effect!

Vlindervriendelijke tuin
Of je nu een grote of een kleine 
tuin hebt, landelijk of in de stad: 
met een paar eenvoudige aan-
passingen wordt je tuin een 
waar paradijs voor insecten. 
Zeker met de Lavendula stoe-

chas! Deze lavendelplant biedt 
namelijk heel veel nectar en 
bloeit meerdere keren per sei-
zoen waardoor prachtig 
gekleurde vlinders je tuin blijven 
bezoeken. Kortom; met de 
Lavandula stoechas ‘Anouk’ cre-
eer je met gemak een tuin, terras 
of balkon waar insecten graag 
op afkomen omdat er wel tot in 
de herfst iets te halen valt aan 
stuifmeel en nectar.

Verkrijgbaarheid
De nieuwe Lavandula stoechas 
Anouk (verkrijgbaar in de kleu-
ren paars, donkerpaars, roze en 
wit) uit de Viva Lavandula-lijn is 
verkrijgbaar bij de betere tuin-
centra, herkenbaar aan het dui-
delijke etiket. 

Voor meer informatie kijk je op 
www.vivalavandula.nl.

Ooievaars op grote hoogte geringd

Een professioneel klimmer klautert langs de schoorsteen 
op de flat aan de Smaragdhorst omhoog. Voorzichtig 
haalt hij drie jonge ooievaars uit het nest en laat ze in een 
tas naar het dak zakken. Daar staan medewerkers van de 
Haagse Vogelbescherming klaar om de kuikens te ringen 
voor onderzoek.
Bij benadering van het nest kiezen de oudervogels het 
luchtruim en blijven de jongen liggen: ze houden zich 
voor dood. Dit is de gebruikelijke verdediging die de 
kuikens toepassen als er gevaar dreigt, zoals bij het laag 
overvliegen van grote roofvogels of vreemde ooievaars.

De jongen worden in alle rust 
gemeten en gewogen om hun 
conditie te bepalen. Ze krijgen 
een kunststof ring om de poot 
met een inscriptie die met een 
verrekijker of telescoop is af te 
lezen. Iedereen die de vogels na 

het uitvliegen signaleert, kan via 
www.vogeltrekstation.nl melden 
waar ze zich bevinden. Alle 
waarnemingen worden bijge-
houden en zo is precies te vol-
gen hoe de jonge ooievaars zich 
verplaatsen en of ze bijvoorbeeld 

in de herfst op trek gaan naar het 
zuiden.

De Haagse Vogelbescherming 
hoopt zo antwoord te krijgen op 
de vraag of, waar en hoelang de 
ooievaars (over)leven. Op deze 
manier houdt de organisatie bij 
hoe de ooievaarspopulatie uit 
deze regio zich ontwikkelt. In de 
drie jaar dat de jongen in Den 
Haag en omstreken worden 
geringd, zijn er al terugmeldin-
gen over ze geweest. 
Onfortuinlijke meldingen, van 
ooievaars die zijn omgekomen 
in het verkeer of door aanraking 
met hoogspanningsleidingen; 
maar ook indrukwekkende, 
zoals van een jong aan de voet 
van de Franse Pyreneeën. Bij-
zonder is een waarneming van 
een jonge ooievaar in Oostvoor-
ne, nadat deze in Vogelasiel De 
Wulp was hersteld van zwakte. 

Het is allemaal zeer waardevolle 
informatie om te waken over de 
Haagse ooievaars en hun leefge-
bied.

Het meten, wegen en ringen van 
de Haagse drie jonge ooievaars 
duurt totaal zo’n 20 minuten. 
Vrijwel direct nadat de kuikens 
in het nest zijn teruggelegd, 
keren de oudervogels bij ze 
terug en gaat het ooievaarsleven 
verder alsof er niets is gebeurd. 

Als u op de hoogte wilt blijven 
van hoe het met ze gaat, neem 
dan af en toe een kijkje op  
www.haagsevogels.nl

Kort nieuws

Koning geeft startsein 
optocht historische trams
Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander is za-
terdagmiddag 5 juli 2014 
aanwezig bij de viering 
van 150 jaar Tram in Den 
Haag. De koning geeft 
het startsein voor de rit 
met 25 historische trams 
van het Noorderstrand in 
Scheveningen naar het 
centrum van Den Haag. 
Bij het eindpunt wordt 
de nieuwe stadstram van 
HTM gepresenteerd. 

In 1864 verscheen de eerste 
tram in Nederland. Deze paar-
dentram verbond het centrum 
van Den Haag met het strand 
in Scheveningen. Het route-

netwerk werd uitgebreid, de 
stoomtram deed zijn
intrede en vanaf 1887 was het 
HTM die het openbaar vervoer 
in en om Den Haag regelde. 
En dat doet HTM nog steeds. 
In de loop van volgend jaar 
doet de nieuwe stadstram zijn 
intrede bij HTM.
 
Per jaar maken zo’n 85 miljoen 
reizigers gebruik van de trams 
van HTM. Dit zijn 230.000 tot 
300.000 reizigers per dag. Het 
tramnet van HTM omvat tien 
tramlijnen tussen Den Haag 
en Delft, Leidschendam-Voor-
burg en Rijswijk. Daarnaast 
heeft HTM twee RandstadRail-
trajecten van en naar Zoeter-
meer.

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 28 juli 2014.

Colofon



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

NIEUW 
bij Vuyk
Mi Moneda 

Verwisselbare 
oorsierraden

SEIKO
Premier Kinetic 
Direct Drive

 599,-



optometrisch centrum Den Haag en Voorschoten
opticiens en optometristen

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

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

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

bij aankoop van een zonnebril

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

Carl Zeiss zonneglazen

Ook oogmeting aan huis.

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

Zondag en maandag gesloten






Diana Vishneva, prima ballerina. 
*Bij Kérastase. **Instrumentele test Bad + Fondant + Fluidissime. *** Auto-evaluatie van 107 vrouwen na toepassing van 
in-salon Protocol Hair Discipline en 28 dagen gebruik van Bad en Fondant Discipline.

‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

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

Op ons mooie Tennispark met 13 buitenba-
nen en binnenbanen kunt U zich ontspan-
nen 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.

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.

Tennispark Marlot

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

Zondag en maandag gesloten

‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

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 

of mail naar fredmeer@live.nl

Wij hebben een vacature voor een 

Hairstylist m/v
Full-time / Part-time

- vacature -



Maandag 
Brooddag

3 Broden

m.u.v. Desembrood

Kleine loo 298 - WC Mariahoeve

voor 6,25



112, daar voorkom je inbraak mee. Deze slogan zou iedere 
Nederlander volgens landelijk coördinator woninginbra-
ken Rodney Bos goed in zijn geheugen moeten prenten. 
Snel alarm slaan, maakt de kans om inbrekers te pakken 
immers aanzienlijk groter. “Hoe eerder bewoners 112 
bellen, des te sneller de politie kan reageren. De politie is 
dol op boeven vangen, dus we komen echt met liefde 
langs…”

Rodney Bos werkt sinds 1991 bij 
de Nederlandse politie. Ruim 
twee jaar geleden werd hij aan-
gesteld als landelijk coördinator 
woninginbraken. Naast het 

belang van goed hang- en sluit-
werk, valt er volgens hem nog 
een wereld te winnen rond het 
handelen van bewoners. “Bij het 
gros van de inbraken speelt 
onachtzaamheid een rol. Ieder-
een zet na het koken het gas uit 
of na het tanden poetsen de 
kraan. Maar de voor- of achter-
deur op slot draaien, blijkt min-
der vanzelfsprekend.” Vijf 
seconden werk, waarmee je vol-
gens Bos ‘een berg ellende’ kunt 
voorkomen. “Een inbreker heeft 
maar een minuut nodig om zijn 
slag te slaan, dus ook als je de 
wasmachine boven leeghaalt of 
de kinderen even naar school 
brengt; deuren op slot.”

Inbreker heeft maar een 
minuut nodig
Hoewel de winterperiode nog 
steeds het hoogseizoen voor 
inbrekers is, blijkt de zomer ook 
geliefd. “De zomer is voor hen 
een toptijd”, stelt Bos. “Een 
inbreker kiest een woning uit 
waar hij gemakkelijk binnen kan 

komen. De zomerperiode, met 
veel open ramen en deuren, is 
dus ideaal.” 
Naast het gemak om de 
woning binnen te komen, is 
ook de afwezigheid van 
bewoners een belangrijke risi-
cofactor. “Inbrekers hebben er 
een hekel aan om tijdens hun 
‘werkzaamheden’ gestoord te 
worden”, vertelt Bos. “De 
zomer, waarin mensen soms 
wel weken op vakantie zijn, 
biedt de mogelijkheid om onge-
stoord hun slag te slaan.” 

Zorg voor bewoonde indruk
Volgens Bos is het voor inbrekers 
vaak eenvoudig om de wonin-
gen eruit te pikken waarvan de 
bewoners voor langere tijd weg 
zijn. “Geen auto op de oprit, gor-
dijnen die continu gesloten zijn, 
nooit een lampje aan”, somt de 
politieman op. Om te voorko-
men dat inbrekers tijdens uw 
vakantie hun oog op uw woning 
laten vallen, is het dus zaak dat 
de woning een bewoonde 
indruk maakt. “Geef potentiële 
inbrekers de indruk dat u zo bin-
nen zou kunnen wandelen.” Dat 
kan bijvoorbeeld door de buren 
te vragen om het huis in de 
gaten te houden, de post te ver-
wijderen of hun auto op uw inrit 
te parkeren. Heeft u planten in 
de vensterbank staan, laat deze 
dan ook tijdens uw vakantie daar 

staan en vraag of iemand ze 
water geeft. Een tijdschakelaar 
op de lamp, radio of tv zorgt dat 
ook ’s avond de indruk wordt 
gewekt dat er iemand in huis is.

Informeer uw directe buren
Het altijd verstandig om de direc-
te buren te infomeren over uw 
vakantie. “Zij kunnen bij ver-
dachte situaties de politie 
inschakelen”, benadrukt Bos. 
Maar liefst 80 procent van alle 
aanhoudingen wegens wonin-
ginbraak, gebeurt dankzij de 
alertheid van omstanders. Wie ’s 
nachts verdachte geluiden bij de 
buren hoort, terwijl die op vakan-
tie zijn, moet dan ook niet aarze-
len om te bellen. Dus schroom 
niet om bij verdachte situaties 
112 te bellen. Deze oproepen val-
len onder de hoogste prioriteit 
van de politie. We komen liever 
een keer voor niks, dan dat een 
inbreker ontkomt omdat bewo-
ners schromen om ons te bellen.”

Politiekeurmerk  
Veilig Wonen

Kijk voor meer tips en maat-
regelen op www.politiekeur-
merk/preventietips. Naast al 
deze maatregelen, blijft het 
natuurlijk van belang om te 
zorgen voor goedgekeurd 
hang- en sluitwerk op ramen 
en deuren. Want een goed 
beveiligde woning én uw 
oplettende gedrag zorgt voor 
maximaal 90 procent minder 
kans op een inbraak. De Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW)-bedrijven die door 
het hele land zijn gevestigd, 
helpen u hier graag bij.  
U vindt ze hier: www.politie-
keurmerk.nl/bewoners/
pkvw-bedrijf/

Inbrekers gaan niet  
met vakantie

Diverse gemeenten in Neder-
land informeren bewoners 
over de zomercampagne 
‘Inbrekers gaan niet met 
vakantie’. 
U kunt zelf via de campagne-
site www.politiekeurmerk.nl/
zomercampagne gratis een 
burenkaart downloaden. 
Print de burenkaart en noteer 
daarop uw vakantiegegevens 
zodat uw buren weten waar 
ze u kunnen bereiken in 
geval van nood.
 Het dient ook als geheugen-
steuntje voor wat jullie met 
elkaar hebben afgesproken 
over hoe zij uw woning een 
bewoonde indruk kunnen 
geven tijdens uw vakantie.

Landelijk coördinator woninginbraken Rodney Bos:

‘Vermoeden van een inbraak: bel 112!’

 
Het originele drumstel dat de  Stones gebruikten in het 
Kurhaus (1964) samen met nog veel meer items is te 
zien bij de Rolling Stones expositie in museum Muzee in 
Scheveningen. Je vindt hier uniek beeldmateriaal van 
het Kurhausconcert, foto’s van diverse persfotografen, 
het complete verhaal van het optreden en interessante 
ooggetuigenverslagen. 

Ben Franse van Bennies Fifties 
heeft na jaren speurwerk het 
drumstel weer terug gebracht 
naar Scheveningen. 
Voor Ben is dit een ’revival’ 
omdat hij zelf bij het concert van 
de Stones aanwezig was. Het 
drumstel van het merk Premier 
werd destijds speciaal voor 
Charlie Watts gebouwd. 

Ondanks dat het concert nog 
geen 10 minuten heeft geduurd, 
omdat de zaal afgebroken werd 
was het nog wonderbaarlijk dat 

het drumstel het destijds heeft 
overleefd. 
Het enthousiasme van het 
publiek sloeg bij het tweede 
nummer van het concert om in 
vandalisme waardoor het meu-
bilair in de kroonluchters 
belandde. De Stones zijn nooit 
meer terug gekomen in het Kur-
haus, maar Charlie Watts was 
altijd nog geïnteresseerd in het 
bijzondere drumstel. 

Expositie loopt  t/m 7 september. 
Info: www.muzee.nl

Drumstel Stones terug in Scheveningen

Zaterdagtochten met de Ooievaart
Van  Den Haag naar Delft 
Elke zaterdag  t/m september vaart 
de Vlietvaart naar de markt in Delft. 
Om 11.00 uur vertrekken we vanaf de 
historische haven in Den Haag (Zie-
ken) voor een onvergetelijke boot-
tocht naar de stad van de Oranjes, 
Vermeer en Delfts Blauw. Bij de Mid-
deleeuwse Oostpoort meren we aan. 
Vanaf hier wandelt u door de straat-
jes van Vermeer naar de Grote Markt. 
Zaterdag is de marktdag in Delft. Op 

de antiek- en curiosamarkt langs de 
grachten rond de Oude Kerk kunt u 
snuffelen naar servies, sieraden, 
glaswerk, prenten en oude boeken in 
ruim 120 kraampjes.

Van Delft naar Den Haag
Elke zaterdag t/m september vaart de 
Vlietvaart vanaf het oude centrum 
van Delft (Oostpoortsingel) om 12.30 
uur naar de historische haven aan 
het Zieken in Den Haag. We varen in 

1,5 uur vanaf Delft via Voorburg naar 
Den Haag. U wandelt vanaf hier in 
enkele minuten naar het epicentrum 
van politiek Nederland. Het binnen-
hof, buitenhof en de hofvijver zijn 
een bezoek meer dan waard. U kunt 
natuurlijk ook een van de vele 
musea bezoeken of een dagje gaan 
winkelen in de residentie
www.vlietvaart.nl/vlietvaart/specia-
le-vaarten/,   Ooievaart op de 
Wagenstraat 193,  070 445 18 69.



Profiteer mee!
NU € 7.900,-*

 
Incl. composiet en 

alle apparatuur

 

GREEPLOOS  |   LANDELIJK  |   MODERN  |   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.



Badkamers - Sanitair

Loodgieter - Dakwerk

Centrale verwarming

Storingen - Onderhoudscontracten
 

etc...

www.installatiepartners.nl 

Realiseer uw plannen 
samen met ons!

Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

Warmtepolis...
zeker van warmte!

070-381 67 51
24 uur service

THERESIASTRAAT 46
DEN HAAG

FAX: (070) 383 57 31
www.berserikglas.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!!

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

www.bedandbreakfastjoy.nl

Ons B&B ligt heel centraal ten opzichte van 
de steden Amsterdam,Leiden, Den Haag, 
Haarlem en Delft. Alle steden zijn op een wat 
minder mooie dag de moeite waard om te 
bezoeken. Graag geven wij u de benodigde 
informatie. Ook kunt u, van ons uit in het 
voorjaar, eenvoudig naar Keukenhof.

Voor de zonaanbidders is Noordwijk aan Zee 
een eldorado, met een gezellige boulevard, 
een breed strand, gezellige strandrestaurants 
en strand clubs, waar het altijd goed toeven 
is onder het genot van een drankje of een 
hapje of zelfs een uitgebreid diner.

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

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

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

info@haaglandenpost.nl

VOORHEEN  M A R I A H O E V E M AG A Z I N E E E N  U I T G AV E  V A N  PA N H U Y S S P E C I A L S

filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl



SMAAKvol  wonen

w w w.sier aadvan haags ehout .n l

Het  S ieraad  i s  een  ontwikke l ing  van :

Wo ens dag  2  ju l i  2014 
19 :00  –  21 :00  uur 

François  Vate l s cho ol
Granaat horst  20 ,  D en Haag

 
Aanmelden v ia  de  website :

w w w.sier aadvan haags ehout .n l

INSPIRATIEAVOND
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lD enk met  ons  mee  over 
j ouw ide a le  woning ! 

W O N E N  N A A R  E I G E N  S M A A K

•  Circa  15  tot  18  r u ime eengez inswoningen;

•  Wo onopp er v lakte  vanaf  c i rca  115  m 2;

•  Kave lopp er v lakte  vanaf  ca .  85  m 2;

•  Z onnige  tu inen  (zuidwesten) ;

•  Te  ko op vanaf  €  275 .000  v.o.n .

BOUW & ONTWIKKELING

H I G H L I G H T S  VA N  H E T  S I E R A A D

       
Het

het
          

SieraaD


