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Diamanttheater
opent seizoen 5

Hans Vermeulen 
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Kunst en cultuur komen tot leven
tijdens de 48 uur van Den Haag

Waan je even staatshoofd, test hoe democratisch je bent 
en wat voor dictator je zou zijn, neem de Museumnacht-
bus naar tal van open instellingen en bezoek gratis fes-
tivals om te ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden 
heeft. Luister naar Di-rect, Tangarine en Do in het cen-
trum van de stad waar op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 
7 september fantasie, kunst en cultuur tot leven komen.

In genoemd weekend staat de 
Hofstad bol van de festiviteiten. 
Musea blijven tot diep in de 
nacht open, theaters zijn gratis te 
bezoeken, ambassades nodigen 
artiesten uit eigen land uit, win-
kelstraten worden omgetoverd 
tot catwalks, studenten knallen 
hun studiejaar in, de grachten 
vormen het toneel voor dans- en 
gekke optredens en de haven van 
Scheveningen is een culinair 
walhalla. Overal gebeurt wel wat 
tijdens de 48 uur van Den Haag, 
waarin bezoekers het culturele 

aanbod van de stad kunnen ont-
dekken. Meest in het oog sprin-
gende evenementen: de Muse-
umnacht en het UITfestival.

Achtendertig culturele instellin-
gen openen tijdens de Museum-
nacht Den Haag op zaterdag 6 
september hun deuren voor een 
avondje cultureel entertainment. 
Het evenement begint in de 
Koninklijke Schouwburg met een 

komisch optreden van de Dutch 
Don’t Dance Division en de 
Matroesjka’s, daarna is er ver-
spreid over de stad nog veel meer 
cultureel entertainment te vin-
den. Te bereiken met een van de 
speciale museumnacht bussen 
die bezoekers de hele avond gra-
tis naar alle deelnemende instel-
lingen rijden.
Die bezoekers kunnen bij ProDe-
mos, het huis voor democratie en 
rechtstaat aan de Hofweg, ook 
even ervaren hoe het is om 
staatshoofd te zijn. Zo kan ieder-
een er een cursus Koninklijke eti-
quette volgen, een lesje in hof-
dansen krijgen en een fotosessie 
als Koninklijke hoogheid mee-
maken. Verder kun je er testen 
hoe democratisch je bent in het 
DemocratieLAB en wat voor dic-
tator je zou zijn met de speciale 
Dictator StickerStemWijzer. Ook 

organiseert ProDemos een span-
nende vossenjacht op histori-
sche politici en royals op het Bin-
nenhof.
De Museumnacht heeft dit jaar 
als thema ‘Royaal’ en duurt van 
20.00 tot 01.00 uur. Het geheel 

wordt besloten met een afterpar-
ty. Het kost wat (12,50 in de voor-
verkoop, 15 euro op de dag zelf), 
maar daar krijg je ook wat voor. 

Lees verder op pagina 3

Hadewych Dexter

Open Atelierroute Haagse Hout          
Verlengd wegens het succes van de vorige twee edities: de Open 
Atelierroute door stadsdeel Haagse Hout. Op zondag 28 september 
organiseert KunstPost deze derde uitgave, waarbij allerlei kunst-
vormen te bekijken zijn in de woningen en ateliers van kunste-
naars. De route voert door de wijken Benoordenhout, Bezuiden-
hout, Mariahoeve en Marlot.
Er zijn dit jaar 80 deelnemende kunstenaars, die hun deuren op 
28 september tussen 12.00 en 17.00 uur openen. De toegang is 
overal gratis en deelnemers aan de route krijgen een routeboekje. 

Verder in dit nummer:

Lees verder op pagina 3

Even staatshoofd 
in de Hofstad

Waan jezelf een staatshoofd
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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

Restaurant De Knip

EtenEten

RESTAURANT CUISINE100

GROENEWEGJE 100101A

2515 AL DEN HAAG

TEL: 0703881180

INFOCUISINE100.NL

WWW.CUISINE100.NL

Eten
Adverteren 

op deze pagina? 

Mail 
info@haaglandenpost.nl  

of bel 

06 506 97 455
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 Restaurant
Waterloo

Het Kleine Loo 376
Den Haag - ✆ 070 - 3833821

www.restaurantwaterloo.nl
Reserveren gewenst

Voorgerechten

Graved Lacks   € 9,75
Schotse gemarineerde zalm op gekruid geroosterd brood met een 

truffelsaus.

Tomatensoep met gerookte kip  € 7,50
Tomatensoep van pommadori tomaten met gerookte maiskip en 

pesto.

Carpaccio   € 9,50
Dun gesneden runderhaas, diverse jonge bladsla, gebrande pitten

Parmezaanse kaas en pesto dressing.

Paté     € 8,-
Huisgemaakte paté met saus van preiselbeeren en roggebrood. 

Antipasti   € 8,50
Italiaanse hamsoorten met Emmenthaler, pellegrino kaas,

marmelade en brood.

Hollandse garnalen   € 9,75
Hollandse garnalen met komkommer, mint en wasabi-mayonaise.

Hoofdgerechten

Geroosterde eendenborst   € 17,50
Geroosterde, gerookte eend met teriyaki.

Nieuw-Zeelands lamsrack   € 17,50
Lamsrack coteletten met een marinade van honing, mosterd, 

knofl ook en een rode portsaus.

Tompouce van ossenhaas € 19,50
Medaillons van ossenhaas met brie, gerookte zalm 

en een pepersaus.

Zeetong 300 gram    € 22,50
In roomboter gebakken Noordzeetong besprenkeld met citroen.

Gamba’s   € 16,50
Op oosterse wijze bereide grote garnalen in schil.

Gegaarde kabeljauw uit de oven   € 17.50
In limoensap en witte wijn gegaarde kabeljauwfi let uit de oven 

met casava chips en een mosterdsaus. 

 

Nagerechten 

Onze ijstopper   € 8,-
Huisgemaakt roomijs van hopjes en karamel, kokos 

en wild berry met slagroom en kletskoppen. 

Brownie met pistache noten  € 7,50
Brownie met pistachenoten, cranberry en een bolletje ijs.

Mousse van Karamel   € 6,50
Luchtige mousse van karamel met suikerpinda’s en slagroom.

Hollands suikerbrood   € 7,50
Geroosterd suikerbrood met huisgemaakt vanille-ijs 

en warme kersen.

Bavarois van advocaat   € 7.-
Luchtige pudding van advocaat met boerenjongens en slagroom.

Snoepmenu 

3 gangen € 28,50 en 4 gangen € 32,50!

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

A LA CARTE



Modeshows in winkelstraten van Haags stadshart

Ontmoet vader en zoon Huygens en prinses 
Arianne in Hofwijck en Swaensteyn
Naast Huygensmuseum Hofwijck doet dit jaar voor het eerst ook Museum Swaensteyn mee aan de 
Haagse museumnacht.  Beide musea schotelen bezoekers een vorstelijk programma voor. Op Hof-
wijck sluit je aan bij een intrigerende speed wandellezing door de prachtige tuin, waarna je nooit 
meer hetzelfde naar planten en bomen kijkt. In Swaensteyn ontdek je koninklijk Voorburg. Grote 
kans dat je prinses Marianne, die in Voorburg woonde, tegen het lijf loopt.

Doordat d twee musea nu samen participeren in de Haagse Museumnacht kan bezoekers een vol-
waardig programma in Voorburg worden aangeboden. Op Hofwijck kun je natuurlijk ook het huis 
van Constantijn en Christiaan Huygens bekijken. Constantijn die ruim 62 jaar in dienst was van de 
Oranje’s (hoe Royaal kan het zijn!) en zijn wereldberoemde zoon, de wetenschapper Christiaan Huy-
gens, waren twee invloedrijke spilfiguren in de  Gouden Eeuw.  In Swaensteyn breng je een bezoek 
aan de royale Mariannekamer en hef je een oranjeglaasje op het leven van deze bijzondere prinses. 
Marianne, dochter van koning Willem I, verliet haar echtgenoot voor een nieuw leven met haar min-
naar, koetsier Johannes van Rossum. 

Kaarten  voor de Haagse Museumnacht, die in de voorverkoop via de site www.museumnachtden-
haag.nl worden gekocht, kunnen op de avond zelf ook  op Hofwijck en in Swaensteyn voor 15 euro 
worden gekocht.

Festivals
Gratis maar niet voor niets zijn in 
genoemd weekend een aantal 
festivals te bezoeken. Zoals het 
Haags UIT Festival op zondag 7 
september. Na het ook al gratis 
Stadsontbijt (tussen 10.30 en 
12.00 uur aan een 120 meter 
lange tafel op het Spuiplein) 
gevolgd door ochtendgymnas-
tiek met het Nederlands Dans 
Theater, wordt tussen twaalf en 
zes het nieuwe culturele seizoen 
geopend met een grote verzame-
ling acts. Er is straattheater, ‘bin-
nentheater’ en er wordt muziek 
gemaakt. De jongens van Di-rect 
staan op het podium aan het 
Lange Voorhout, evenals Tanga-
rine, Do, Hadewych en Sandra 
van Nieuwland. Verder kan 
iedereen meezingen met de nos-
talgische liedjes van Kinderen 
voor Kinderen tijdens de familie-
musical ‘Waanzinnig Gedroomd’.
Onmisbaar onderdeel van het 
festival is de culturele informa-
tiemarkt op het Lange Voorhout 
en rondom het Spuiplein. Hier 
presenteren gezelschappen, 
podia, musea en producenten 
zich. Daarnaast openen verschil-
lende theaters en andere cultu-
rele instellingen hun deuren.

Het eerste festival van de 48 uur 
van Den Haag staat overigens al 
op vrijdag 5 september gepland. 
Oh Oh Intro geld als het grote 
kennismakingsgebeuren voor 
alle nieuwe en huidige studenten 
in Den Haag. Het is de perfecte 
kans om nieuwe mensen te leren 
kennen en om meer te weten te 
komen over het Haagse studen-
tenleven, de beschikbare kamers 

en de sportmogelijkheden naast 
de studie. Bij de infostands van 
studentenverenigingen die op 
het Lange Voorhout staan, hel-
pen ze iedereen op weg.

Gratis toegankelijk is ook het 
Embassy Festival dat inspeelt op 
het internationale karakter van 

Den Haag met muziek, kunst, 
dans, eten en drinken, debat en 
lezingen. Vrijwel alle ambassades 
zijn present om de unieke aspec-
ten van hun land te (laten) 
demonstreren. Het Embassy Fes-
tival wordt gehouden op zaterdag 
6 september van 12:00 uur tot 
21:00 uur op het Lange Voorhout.

Meer info
www.haagsuitburo.nl/48-uur-den-haag
www.prodemos.nl/museumnacht
www.museumnachtdenhaag.nl/kaartverkoop
www. haagsuitfestival.nl
www.haagsegrachtenpracht.nlProDemos

Vervolg van voorpagina

Vervolg van voorpagina

Open Atelierroute Haagse Hout          

De huizen en ateliers van de 
deelnemende kunstenaars wor-
den ook nog eens extra herken-
baar gemaakt door posters en 
ballonnen die eraan worden 
opgehangen, zodat ze gemak-
kelijk te vinden zijn.

Er is ‘open atelier’ op de vaste 
locaties van Kunstpost aan de 
Tarwekamp 3, de Haverkamp 
250 en de Van Heutszstraat 12, 
maar ook in het oude stadsdeel-
kantoor op Het Kleine Loo 364 

(WC Mariahoeve). Wie geen 
mogelijkheden heeft thuis te 
exposeren, kan daar zijn of haar 
open atelier houden. De twaalf 
kunstenaars die werken, expo-
seren en cursussen geven in de 
Weissenbruchstraat 228, de 
ruimte waar Atelier228 is geves-
tigd, doen ook mee in het pand 
dat vroeger een garagebedrijf 
was. Het is omgebouwd tot ate-
lier onder het motto: ‘Bruggen 
eruit ezels erin’.   

Meer informatie:  
www.kunstpost.nl/agenda

Mode, kunst en culinair genieten 
staan centraal bij het Art & 
Fashion festival, op de zaterdag 
en zondagmiddag op het 
Noordeinde. Een oranje loper 
van 700 meter verbindt de Hoog-
straat, de Plaats, de Heulstraat en 
Het Noordeinde met elkaar. Deze 
loper dient tevens als catwalk 
voor diverse modeshows.

VVISSCH
Niet gratis, maar wel leuk en lek-
ker is het culinaire festival 
VISSCH op Scheveningen dat dit 
jaar voor het eerst wordt georga-
niseerd, op de kop van de Eerste 
Binnenhaven. Hier kun je bij-
zondere gerechten uit de zee 
proeven, maar ook leren hoe je 
een vis vakkundig fileert en luis-
teren naar sterke verhalen van 
vissers. Het festival wordt op vrij-
dag 5 september geopend met 
een optreden van Splendid en 
loopt door op zaterdag en zon-
dag. Entreeprijs €�5,00.

Boottochten
Wat duurder (30 euro) maar wel 
uniek zijn de boottochten door 
de grachten van Den Haag geor-
ganiseerd door ‘Haagse Grach-
tenpracht’. Tijdens deze tochten 
vinden overal dans-, zang- en 
toneelvoorstellingen plaats: op 
en onder bruggen, in boten, in 
tuinen en op de kades. Voor hap-

jes en drankjes wordt gezorgd 
tijdens de tochten die op 4, 5 en 
6 september vanaf 16.00 uur 
gevaren worden.

Kinderen
Ook de kinderen worden niet 
vergeten tijdens de 48 uur van 
Den Haag. Speciaal voor hen 
wordt op zondag 7 september 
een tocht door de Haagse 
grachten gevaren, gelardeerd 
met optredens van o.a. leerlin-
gen van Circaso en jeugdthea-
terschool Rabarber. Deze toch-
ten duren 50 minuten en zijn 
bedoeld voor kinderen vanaf 
4 jaar. (Tussen 11.00-14.15 uur. 
Prijs €�12,50).
En er is ook een aparte ‘muse-
umnacht’ voor kinderen ( zater-
dag 6 september, 16.00-20.00 
uur) die gratis mee mogen met 
hun betalende ouder(s). Dit eve-
nement wordt geopend met het 
toneelstuk ‘Plaag graag’ van 
Rabarber in de tuinzaal van het 
Gemeentemuseum, waarna de 
de kids leuke dingen mogen 
gaan doen bij alle deelnemende 
musea en culturele instellingen. 
Ze kunnen zich er laten 
schminken en vorstelijke dans-
pasjes leren. Daarnaast zijn er 
schilderijen om op te eten. Let-
terlijk. Zo wordt de liefde voor 
de kunst ze met de paplepel 
ingegoten.

Wieteke van Dort in haar atelier 



*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

Apparatenset 
bestaande uit 
5 apparaten
Bosch vanaf € 2399,-

AEG vanaf € 2195,-

Zanussi vanaf € 1495,-

Smeg vanaf € 1895,-

GRATIS 
MONTAGE

Showroomverkoop 
in fi liaal Den Haag

keukens tot 

70% 
KORTING

MERENO  |   R IVERDALE  |   BONTEMPI  |   ARTEGO  |   PÖNNIGHAUS

Nu 5.595,-*

Bij aankoop 
van een 

1 2 3

1

2

3

Betonlook 
composiet blad 

Diverse kleuren tegen 
zeer scherpe prijzen

Smeg apparaten
Vaatwasser, combi 

magnetron, gaskookplaat, 
schouwkap, koelkast

Greeploos mat wit 
(leverbaar in 
vele kleuren)

Opstelling aan te passen



NK Beach Tennis op Schevenings strand
De gehele Nederlandse top is er aanwezig en de winnaars bij de heren en de dames 
kunnen er een ticket verdienen voor het Europees kampioenschap van volgend jaar. 
Kortom, het elfde NK Beach Tennis dat op 13 en 14 september op het strand van 
Scheveningen wordt gehouden, belooft een groots en spannend evenement te worden. 
The Hague Beach Stadium is het decor voor de strijd om de nationale titel Beach 
Tennis, dat als afsluiting van de zomer georganiseerd wordt onder auspiciën van de 
KNLTB, in samenwerking met Den Haag Topsport.

Bij de mannen hopen Pieter 
Boot en Ronald van Slooten 
weer hoog te eindigen en bij de 
vrouwen gaan Fleur van Haaste-
ren en Margot van Doorn er alles 

aan doen om hun titel te prolon-
geren tijdens het NK in septem-
ber, dat wordt gezien als het visi-
tekaartje van de sport. De top-
pers van Nederland laten zien 

wat beach tennis is en begin-
nende spelers kunnen er kennis 
maken met het strandspel, dat 
door de tennisbond wordt 
gezien als een uitdagende vari-

ant van het bestaande tennis-
aanbod en daarom een snelle 
ontwikkeling verdient.

Het NK Beach Tennis staat open 
voor iedereen. Op zaterdag 13 
september is het laatste kwalifi-
catie toernooi. De dag erna strij-
den de beste zestien teams om 
de titel. Teams die zich niet 
plaatsen, hebben de mogelijk-
heid zich in te schrijven voor de 
‘advance’ en ‘fun’ categorie op 
zondag 14 september. Naast 

deze toernooien wordt op deze 
zondag ook het NK Jeugd onder 
17 jaar gehouden. De organisatie 
verwacht 300 deelnemers bij het 
evenement dat een ideale mix is 
van top- en breedtesport. De 
toegang tot het stadion is gratis.

Meer informatie is te vinden op 
www.nkbeach tennis.nl en 
www.denhaagtopsport.nl

Diamanttheater begint nieuwe seizoen 
met ‘Open Huiskamer’
Het Diamanttheater in Mariahoeve opent het nieuwe 
seizoen met de ‘Open Huiskamer’. Iedereen is op zondag 
21 september vanaf het middaguur welkom bij dit mini-
festival, dat een theatervoorstelling, muziek, kunst en 
workshops omvat.

Ook voor kinderen is er genoeg 
te doen tijdens het gratis toe-
gankelijke gebeuren in het thea-
ter, dat in 2010 werd gevestigd 
in de vmbo school aan de 
Diamant horst in Den Haag en 
vorig jaar door de gemeente 
Den Haag is aangewezen als 

Cultuuranker voor stadsdeel 
Haagse Hout. Dat betekent dat 
het theater - naast het program-
meren van voorstellingen - ook 
culturele activiteiten organiseert 
en mogelijk maakt voor bewo-
ners uit het stadsdeel. Zo is het 
een plek waar amateurvereni-

gingen kunnen repeteren en 
optreden, waar festivals kunnen 
worden gehouden en waar de 
schoolmusical kan worden 
opgevoerd Het theater wil zo 
bijdragen aan een groter cultu-
reel aanbod en meer cultuur-
participatie van de bewoners in 
Haagse Hout.

Belangrijk daarbij is dat het aan-
bod aansluit bij wat bewoners 
willen. Daarom is een advise-
rende programmacommissie 
van wijkbewoners opgezet. Op 

dit moment zijn daarin tien 
wijkbewoners actief, maar wie 
er ook in mee wil praten, kan 
zich aanmelden bij theater-
programmeur Fabian Pikula 
(fabian@diamanttheater.nl)

Op het programma voor het 
nieuwe seizoen staan onder 
meer: Comedy en Diner op 
zaterdag 27 september: een 
avondje met eten en Haagse 
comedians, peuter- en kleuter-
voorstellingen, toneelstukken 
en cabaretvoorstellingen. 

Ras-Hagenees Sjaak Bral zwaait 
er op zondag 9 november het 
jaar 2014 uit.

Zie ook www.diamanttheater.nl

Bij de mannen hopen Pieter Boot en Ronald van Slooten weer hoog te eindigen

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.

Colofon

Uitgevers en adverteerders zijn niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten. 
Alle aanbiedingen geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 

Volgende krant verschijnt vanaf maandag 29 september 2014.

www.haaglandenpost.nl

• Nieuws

• Aanbiedingen

• Bedrijven in de regio

Marmelade: De Betovering. Zie: www.diamanttheater.nl



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

Ook professionele oogmeting aan huis.

www.bentleyopticiens.nl

Voor een professionele oogmeting 
door vakbekwame opticiens en

contactlensspecialisten

Bentley Opticiens

50% korting op monturen
Vraag in de winkel naar 

de voorwaarden 

Bril uitzoeken 
en oogmeting 

bij u thuis
Bel (070) 383 55 35 

en maak een afspraak!

Wij regelen de 
zorgverzekering 

voor uw bril

Bentley Opticiens

Bentley Opticiens

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

AFTER 

SUMMER

SALE

Superkortingen

tot 75%
Let op onze etalage!

DE LAATSTE 
RESTANTEN!



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

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

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 -

Samen zorgen voor de natuur

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. Uw steun is hard 
nodig. Word lid, dat kan al vanaf  € 2,– per maand. Kijk voor 
meer informatie op www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.



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



Kort nieuws

Beginnerscursus hardlopen
Wegatletiekvereniging The Hague Roadrunners 
(HRR) organiseert vanaf 14 september opnieuw een 
beginnerscursus hardlopen.

De cursus wordt speciaal 
georganiseerd voor onervaren 
lopers, voor mensen bij wie 
eerdere pogingen niet lukten 
en lopers die al enige maan-
den op zichzelf aan het trai-
nen zijn maar professionele 
begeleiding missen. Onder 
begeleiding van een enthousi-
ast team van gediplomeerde 
trainers en een fysiotherapeut 
kunnen nieuwkomers binnen 
12 weken minimaal 30 minu-
ten aaneengesloten lopen. In 
de cursus komt alles aan de 
orde wat een beginnend loper 
moet weten, zoals voeding, 
leefstijl, mental coaching, 
schoenen, kleding, looptech-
niek en blessurepreventie. 
Na deze cursusperiode is er de 
mogelijkheid om deel te 

nemen een vervolgcursus 
voor de 10 kilometer of zelfs 
meer. Dit ter voorbereiding op 
de CPC in maart 2015. 
De trainingen zijn op zondag-
morgen 9.30 uur en donder-
dagavond 18.45 uur en wor-
den buiten gehouden (duinen, 
bos, strand en rustige groene 
straten). De deelnemerskosten 
zijn 60 euro, hiervoor krijgen 
de lopers 25 trainingen, een 
functioneel loopshirt en een 
veiligheidshesje. 

Vertrekpunt is het Clubhuis 
van de HRR, Groenendaal 11 
op grens Wassenaar/Den 
Haag. Voor inschrijven en 
meer informatie: www.hagu-
eroadrunners.nl/beginners-
cursus.

Kennismakingsmaand 
Taekwondo

Locoburgemeester Ingrid van 
Engelshoven zal op 4 sept a.s.  
de nieuwe locatie van Taek-
wondovereniging Gyeong-rye 
openen. 
Voor alle Hagenaars bestaat de 
mogelijkheid om de gehele 
maand september vrijblijvend 
deel te nemen aan de trainin-
gen. Deze vinden plaats op de 
donderdagavonden: van 19.00 
tot 20.00 voor de jeugd en van 

20.00 tot 21.00 voor de senio-
ren. Het geheel vindt plaats in 
de bovengymzaal van het 
Maerlant-Lyceum in het Ben-
oordenhout. Adres: Johannes 
Bildersstraat 11 (ingang ach-
terzijde Neuhuyskade). U 
hoeft slecht makkelijk zittende 
sportkleding mee te nemen. 
Voor meer info kunt u contact 
opnemen met Ed Boers 
06-81813282.

Plaatsen vrij in leesgroep 
Frans 
Er zijn plaatsen vrij in de lees-
groep Frans in Voorburg. De 
leesgroep leest en bespreekt 
romans uit het Franse taalge-
bied. De voertaal in de lees-
groep is ook Frans. De lees-
groep maakt een keuze uit de 
boekenlijst van de landelijke 
organisatie Senia, zie www.
senia.nl/literatuur. De boeken 
worden besproken aan de 
hand van ‘leeswijzers’ met dis-
cussievragen, waardoor de 
discussie diepgang krijg en 
minder kans krijgt te verzan-

den. De leesgroep komt 1 keer 
in de 5 à 6 weken bij elkaar op 
maandagmiddag. Het komend 
seizoen bespreekt de lees-
groep boeken als Les Grandes 
Marées van Jacues Poulin en 
Rien ne s’oppose a la nuit van 
Delphine de Vigan

Wie interesse heeft kan voor 
meer informatie terecht bij de 
contactpersoon van de groep, 
ALG Jacques Chouly via 
e-mail jchouly@xs4all.nl of via 
tel. 070-3869588.

Hans Vermeulen & “The Rest”

De in Voorburg geboren zanger, componist, producer, 
gitarist en toetsenist werd bekend met de beatband 
Sandy Coast. In de jaren zeventig boekt hij successen 
met de groep Rainbow Train (met daarin zijn toenmalige 
vrouw, zangeres Dianne Marchal) en als producer van 
onder meer Lucifer en Anita Meyer. Hij is ook te horen op 
de wereldhit Stars on 45. In de jaren tachtig maakt Sandy 
Coast een succesvolle comeback met The Eyes of Jenny. 
In die periode ontdekt Vermeulen enkele nieuwe talen-
ten: Ruth Jacott, Nadieh en Hans de Booy. Hij emigreert 
naar Thailand, waar hij zijn carrière op bescheiden 
schaal voortzet. Vermeulen ontvangt in de loop van de 
jaren zowel een Edison als een Gouden Harp. 

The Rest bestaat uit Polle Eduard  
(Tee-Set, After Tea en de solohit 
“Ik Wil Jou”,  Len Bouman (Dad-
dy’s Act, InCrowd en zijn eigen 
Classic Rock Band), Beau Was-
senbergh (Boom Boom Mancini, 
Cashmere, Livin’ Blues en 
Superbeau) en met gast de 
muzikale duizendpoot Will Sop-
hie op Pedal Steel, Lap Steel Gui-

tar (Will Sophie Band) en hebben 
met Vermeulen een succesvolle 
CD uitgebracht genaamd “The 
Rest” welke nu een collectors 
item is. - Te koop op 26/9 bij 
Voorburgbands.

The Electric Guitars met nie-
mand minder dan de in Voor-
burg opgeleide Ron Knoester 

speelt met gitaar virtuoos Ruud 
Groenendijk (Fan Halen, The 
Zoo, Milk) ook in Voorburg 
opgeleid.  De basgitarist van de 
band heet Dave Bordeaux en 
speelt al jaren met Knoester o.a 
in Billy the Kid en Midnight 
Temptation en is bekend om zijn 
hoge en doordringend stemge-
luid. De veelzijdige drummer en 
kunstschilder Beau Wassen-
bergh net terug uit Thailand zal 
voor beide bands het strakke 
ritme opleggen.  The Electric 
Guitars zijn een ‘upcoming’ band 
met uitgekiend Sixties repertoire 
en 3-stemmige zang.

vrijdagavond 
26 september 2014
locatie “Partyboerderij Hijdra”
Broekweg 125, Den Haag  (voor-
malig Leidschendam)
Info + bestellen van kaarten: 
www.voorburgbands.nl

Len Bouman, Hans Vermeulen en Polle Eduard

Saturnuslivemusic start met Acoustic Night
Op 6 september 2014 start Satur-
nus, het poppodium van Sche-
veningen, weer met een good 
feel programmering. Maar liefst 
7 jonge getalenteerde singer 
songwriters nemen je mee in 
waar ze goed in zijn. Deze 
gepassioneerde muzikanten 

spelen en zingen de sterren van 
de hemel.
Edo Storm, Robin Dirksen, Daan 
Boting, Sophie Toledo, Amrin 
van Melzen, Mikky Zomerdijk en 
Marin Pols vullen het podium.
Saturnus vind je in het YMCA 
muziekcentrum, Keizerstraat 58, 

Scheveningen
Zaal open 20.30 uur, entree € 4,-

De week erna 13 september start 
de eerste ronde van de Beach-
battle. Meer informatie op onze 
vernieuwde website
 www.saturnuslivemusic.nl

MUST in het Kurhaus
Een avond dansen in Koninklijke sferen onder de indruk-
wekkende kroonluchters van de Kurzaal en daarna wakker 
worden als een majesteit. Het kan allemaal tijdens MUST 
in het Kurhaus op zaterdag 27 september. Gasten worden 
getrakteerd op een muzikaal spektakel gecombineerd met 
extravagant entertainment. DJ Beauriche heeft een enor-
me impact gehad op de wereld van house muziek. 

Dit jaar draait hij zelfs een aantal 
keer tijdens I am Hardwell op 
Ushuaïa in Ibiza en maakt hij zijn 
debuut tijdens MUST in het Kur-
haus. Mr. MUST Erick-E brengt 
het tempo omhoog met zijn fijne 
house beats, daarna volgt duo 
Roul and Doors dat bekend staat 
om hun unieke combinatie van 
melodie, ritme en energie. Vol-
gens kenners zijn zij hét voor-
portaal van Electronic Dance 

Music. Een bijzondere editie 
waar je absoluut bij ‘MUST’ zijn.
De majestueuze en historische 
Kurzaal is het bruisende hart van 
het Steigenberger Kurhaus 
Hotel. Een bijzondere plek met 
stijl en nostalgie die bijdraagt 
aan de unieke ambiance van 
MUST. Dansers en prachtige 
verlichting dragen bij aan de 
ultieme MUST ervaring. Extra 
bijzonder is dat het Kurhaus 

hotel alle 252 kamers beschik-
baar heeft gesteld voor het feest. 
Met dit arrangement kunnen 
gasten ook de volgende dag bij-
komen en nagenieten van de 
fantastische locatie aan zee.
MUST in het Kurhaus
Datum:  zaterdag 

27 september 2014
Tijd:  20:30 - 02.00 uur
Tickets: € 49,50. 
via de ticketshop op de website 
www.must.cc/ticketskopen via 
de ticketshop op Facebook 
www.facebook.com/MUSTfees-
ten en via de ticketshop op de 
(gratis) app van MUST.
Locatie:  Het Steigenberger 
Kurhaus Hotel aan het Gevers 
Deynootplein te Den Haag.
Website:  www.must.cc



SMAAKvol  wonen

w w w.sier aadvan haags ehout .n l

Het  S ieraad  i s  een  ontwikke l ing  van :
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SieraaD
Wo ens dag  10  s eptemb er   2014 

19 :00  –  21 :00  uur 
 L ocat ie :  Diamantt heater, 

Diamant horst  183  te  D en Haag
 

Aanmelden v ia  de  website :
w w w.sier aadvan haags ehout .n l
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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 ruime grondgebonden woningen;
•  Naar  e igen  SMAAK samen te  s te l l en ;
•  Wo onopp er v lakte  vanaf  c i rca  110  m 2;
•  Kave lopp er v lakte  vanaf  c i rca  80  m 2;
•  Z onnige  tu inen  (zuidwesten) ;
•  Te  ko op vanaf  c i rca  €  240 .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



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!!

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



Meer weten? Bel of mail: 
Hans Kok: 06 506 974 55
info@haaglandenpost.nl

Dé plus punten 

MAANDELIJKS HUIS-AAN-HUIS +                      
VERSPREIDINGSGEBIED MET KOOPKRACHT

PERFECT FULLCOLOUR GEDRUKT +           
VERBETERD WIT KRANTENPAPIER

SCHERPE ADVERTENTIETARIEVEN
GRATIS OPMAAK + ADVIES

UW ADVERTENTIE VALT ALTIJD OP!      
MET VASTE ADVERTENTIEBLOKKEN

V O O R H E E N M A R I A H O E V E M AG A Z I N E

Postbus 56, 2200 AB Noordwijk • M 06 506 974 55 • E info@panhuys.nl

W W W.H A AG L A N D E N P O S T.N L 26e J A A R G A N G N R. 8   1 S E P T E M B E R 2014

Diamanttheater
opent seizoen 5

Hans Vermeulen 
& The Rest 9
NK Beachtennis 5
The Haque 
Roadrunners 9
Taekwondo 9

Kunst en cultuur komen tot leventijdens de 48 uur van Den Haag
Waan je even staatshoofd, test hoe democratisch je bent en wat voor dictator je zou zijn, neem de Museumnacht-bus naar tal van open instellingen en bezoek gratis fes-tivals om te ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden heeft. Luister naar Di-rect, Tangarine en Do in het cen-trum van de stad waar op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september fantasie, kunst en cultuur tot leven komen.

In genoemd weekend staat de 
Hofstad bol van de festiviteiten. 
Musea blijven tot diep in de 
nacht open, theaters zijn gratis te 
bezoeken, ambassades nodigen 
artiesten uit eigen land uit, win-
kelstraten worden omgetoverd 
tot catwalks, studenten knallen 
hun studiejaar in, de grachten 
vormen het toneel voor dans- en 
gekke optredens en de haven van 
Scheveningen is een culinair 
walhalla. Overal gebeurt wel wat 
tijdens de 48 uur van Den Haag, 
waarin bezoekers het culturele 

aanbod van de stad kunnen ont-
dekken. Meest in het oog sprin-
gende evenementen: de Muse-
umnacht en het UITfestival.

Achtendertig culturele instellin-
gen openen tijdens de Museum-
nacht Den Haag op zaterdag 6 
september hun deuren voor een 
avondje cultureel entertainment. 
Het evenement begint in de 
Koninklijke Schouwburg met een 

komisch optreden van de Dutch 
Don’t Dance Division en de 
Matroesjka’s, daarna is er ver-
spreid over de stad nog veel meer 
cultureel entertainment te vin-
den. Te bereiken met een van de 
speciale museumnacht bussen 
die bezoekers de hele avond gra-
tis naar alle deelnemende instel-
lingen rijden.
Die bezoekers kunnen bij ProDe-
mos, het huis voor democratie en 
rechtstaat aan de Hofweg, ook 
even ervaren hoe het is om 
staatshoofd te zijn. Zo kan ieder-
een er een cursus Koninklijke eti-
quette volgen, een lesje in hof-
dansen krijgen en een fotosessie 
als Koninklijke hoogheid mee-
maken. Verder kun je er testen 
hoe democratisch je bent in het 
DemocratieLAB en wat voor dic-
tator je zou zijn met de speciale 
Dictator StickerStemWijzer. Ook 

organiseert ProDemos een span-
nende vossenjacht op histori-
sche politici en royals op het Bin-
nenhof.
De Museumnacht heeft dit jaar 
als thema ‘Royaal’ en duurt van 
20.00 tot 01.00 uur. Het geheel 

wordt besloten met een afterpar-
ty. Het kost wat (12,50 in de voor-
verkoop, 15 euro op de dag zelf), 
maar daar krijg je ook wat voor. 

Lees verder op pagina 3

Hadewych
Dexter

Open Atelierroute Haagse Hout          
Verlengd wegens het succes van de vorige twee edities: de Open Atelierroute door stadsdeel Haagse Hout. Op zondag 28 september organiseert KunstPost deze derde uitgave, waarbij allerlei kunst-vormen te bekijken zijn in de woningen en ateliers van kunste-naars. De route voert door de wijken Benoordenhout, Bezuiden-hout, Mariahoeve en Marlot.

Er zijn dit jaar 80 deelnemende kunstenaars, die hun deuren op 28 september tussen 12.00 en 17.00 uur openen. De toegang is overal gratis en deelnemers aan de route krijgen een routeboekje. 

Verder in dit nummer:

Lees verder op pagina 3

Even staatshoofd 
in de Hofstad

Waan jezelf een staatshoofd

Haaglanden Post
Zonder adverteren 

geen omzet.

Postbus 56, 2200 AB Noordwijk
T  (071) 36 104 62
M  06 506 974 55
E  info@panhuys.nl
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