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Galerie presenteert moderne geschiedenis in kunstwerken

Confronterende drama’s op doek
Hasina Uktolseja, een van de treinkapers van De Punt, 
hing er al in olieverf, en zij heeft deze maand gezelschap 
gekregen van (onzichtbare) Nederlandse soldaten op 
verkenningstocht in Afghanistan. De met een Militaire 
Willems-Orde onderscheiden kapitein Marco Kroon 
presenteerde het laatstgenoemde schilderij met de titel 
‘Nachtelijk Uruzgan’ onlangs in de nieuwe ‘Victor Lau-
rentius Gallery’ in New Babylon. 

De historicus naar wie deze 
kunstgalerie genoemd is, gaat er 
werken tentoonstellen die 

betrekking hebben op gebeurte-
nissen met een grote impact op 
de moderne vaderlandse histo-

rie. Bijgestaan door verschillen-
de kunstenaars wil hij de eigen-
tijdse geschiedenis vanaf de 
jaren zeventig op een andere 
manier laten vastleggen dan 
met foto’s of documenten.
Met beeldhouwwerken of schil-
derijen wil Laurentius de bezoe-
ker van zijn galerie ‘zonder 
waardeoordeel of gevoelens van 
nationalisme’ laten terugkijken 
op belangrijke gebeurtenissen 
uit de recente historie van 

Nederland. Zoals de twee 
(Molukse) treinkapingen van de 
jaren zeventig bij Wijster en De 
Punt, de ook voor Dutchbat 
traumatische val van de VN 
enclave Srebrenica in 1995, het 
werk van de Task Force in Uruz-
gan en het uit de lucht schieten 
van de MH17 in de Oekraïne 
afgelopen zomer.

Lees verder op pagina 3

Argentijnse tango: 
zwoel plezier voor twee
De tango die vijf jaar geleden al door de Verenigde Naties 
tot  cultureel werelderfgoed werd uitgeroepen, vindt zijn 
oorsprong in Argentinië en Uruquay maar wordt over de 
hele wereld beoefend. 

Ook in het Haagse Mariahoeve, 
waar in deze dagen les wordt 
gegeven in het uitvoeren van de 
zwoele passen van deze dans, 
die eind 19e eeuw ontstond aan 
de oevers van de Rio de la Plata 
in Buenos Aires en Montevideo. 
Daar vermengde de dans en 
muziek van nakomelingen van 
zwarte slaven zich met die van 
seizoenarbeiders en Italiaanse 
en Spaanse immigranten uit 
Europa en de gaucho’s, de 
Zuid-Amerikaans cowboys die 

op zoek naar werk naar de stad 
waren getrokken.

In de jaren tussen 1890-1900, 
toen de eerste tangomuziek in 
Buenos Aires werd gespeeld, 
gingen de arbeiders ’s avonds 
naar zaaltjes en cafés, of naar de 
hoek van de straat om te dansen 
op de klanken van een gitaar en 
een fluit of viool en toen de stad 
groeide, groeide de tango mee. 

Lees verder op pagina 5
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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

Dagvers, van boer tot bord

Sluit het einde van het jaar af met 
vrienden, collega’s of klanten
Menu vanaf 3-gangen € 37,50 p.p.

Kerstmenu voor thuis?
Dit Michelin bekroonde Bib Gourmand menu 

kunt u eenvoudig thuis af bereiden.

Kijk op onze website voor de mogelijkheden: 
www.restaurantdeknip.nl

Kerstmenu voor thuis?Kerstmenu voor thuis?

 Restaurant 1e en 2e 
Kerstdag open

EtenEten

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

Bent u ook zo dol op wild?

Dagvers, van boer tot bord

Reserveren via info@restaurantdeknip.nl of bellen op 071 - 561 25 73 o.v.v. 
van november wild arrangement. Betalen per pin of cash. 

Deze actie kan niet afgerekend worden met voucher of dinercards. 
Met een maximum  van 8 personen per reservering.

Rouleau van kreeft, gamba’s, zoetzuur van komkommer, 
avocado-crème, vinaigrette

***
Filet van hert, knolselderij-crème, herfstgroenten, 

saus van rode wijn en dragon

***
Cheese-cake, ananas, chocolade mousse, vanille, 

hangop, roomijs

3-gangen menu met wild als hoofdgerecht 

voor € 27,50 (incl. kopje koffi e)

- NOVEMBER -
WILD ARRANGEMENT

 Restaurant
Waterloo

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.

Gamba-kroketjes  8,50 
Gefrituurde hartige kroketjes op bedje van jonge bladsla en 

kreeftenmayonaise.

Hoofdgerechten

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

Hertenmedaillons   € 19,50 
Gebakken hertenmedaillons met een saus van rode port 

en schorseneren.

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. 

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

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.

A LA CARTE

SNOEPMENU 
weer terug van weggeweest! 

Het snoepmenu bestaat uit 
3 of 4 gangen combinatie van vlees en vis.

U kunt uw voorkeur aangeven, maar voor de rest is het 
aan het seizoen èn de chef-kok wat u voor smakelijks 

voorgeschoteld krijgt. Laat u culinair verrassen!
3-gangen € 28,50  /  4-gangen € 32,50

Het Kleine Loo 376
Den Haag - ✆ 070 - 3833821

www.restaurantwaterloo.nl
Openingstijden: 7 dagen per week geopend.  

Keuken open van 17.30 - 22.00 uur.

Reserveren gewenst

Eten
Adverteren 

op deze pagina? 
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info@haaglandenpost.nl  

of bel 

06 506 97 455
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De beelden daarvan laten ver-
eeuwigen in de kunst, dat is de 
uitdaging voor Laurentius (40), 
die een reputatie heeft opge-
bouwd als het erom gaat anders 
tegen zaken aan te kijken. De in 
Leiden afgestudeerde historicus 
bewees het in diverse onderzoe-
ken voor zijn werk bij de Rode 
Kruisafdeling die zich bezig 
houdt met vermissingen en 
identificaties uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
Zo publiceerde hij over vrouwe-
lijke spionnen, hielp hij nabe-
staanden van omgekomen 
Joden en verzetsmensen en 
verdiepte hij zich in het leven 
van Peter Tazelaar, de ‘andere’ 
soldaat van Oranje naast Erik 
Hazelhoff Roelfsema. Hij schreef 
het boek ‘De Grote Tazelaar. Rid-
der & Rebel’ over de toen 21-jari-
ge jongeman die in november 
1941 met een geheime opdracht 
van koningin Wilhelmina in 
smoking op het strand van 
Scheveningen werd afgezet en 
richtte zes jaar geleden een 
stichting voor hem op. Doelstel-
ling daarvan is het uitdragen 
van het gedachtegoed van Taze-
laar, die ’zich inzette voor het 
verwerven en behouden van 

Gijs Donker doorbreekt ’taboes’
Het schilderij van treinkaapster 
Hansina Uktolseja, die omkwam 
bij de beëindiging van de 
Molukse treinkaping in De Punt 
en het Nachtelijk Uruzgan zijn 
van de hand van Gijs Donker. De 
zoon van een Rotterdamse uit-
gever heeft een voorliefde voor 
het schilderen van mooie vrou-
wen, maar gaat ook ongemakke-
lijke onderwerpen niet uit de 
weg. Soms combineert hij dat, 
zoals in het geval van de trein-
kaapster die hij niet als terroriste 
maar met een baby afbeeldt, 
waarbij je de vraag kunt stellen 
of dat haar toekomst zou zijn 
geweest als ze uit liefde voor een 
Molukse activist niet bij de trein-
kaping betrokken was geraakt.

De andere keer schetst hij een 
dilemma, zoals met het doek 

over Uruzgan. Dat beeldt een 
situatie uit gezien vanuit een 
gevechtswagen die ‘s nachts de 
schijnwerpers richt op mannen 
langs de kant van de weg, waar-
bij in het donker alleen tulban-
den en Kalasjnikovs te zien zijn. 
Vrienden of vijanden? Dat is de 

grote vraag bij het kijken 
naar dit schilderij en hoe 
langer je kijkt hoe meer je 
ziet, beleeft en voelt.

Donker werd in 1964 gebo-
ren als zoon van een Rotter-
damse uitgever en begon 
zijn professionele schilders-
carrière al op vroege leeftijd. 
Hij stond mede aan de basis 
van het kunstenaarscollec-
tief ‘After Nature’, dat zich 
afzette tegen de conceptue-
le kunst en de terugkeer van 

het  realisme in de schilderkunst 
bewerkstelligde. Na het uiteen-
vallen van de groep exposeerde 
Gijs Donker regelmatig met zijn 
broers Justus en Aad in de VS. 
Sinds 1998 ontwikkelt hij zich 
verder vanuit zijn woon- en 
werkplaats Leiden.

vrijheid ten koste van zichzelf.’
Mede op het verhaal van oor-
logsheld Tazelaar (overleden in 
1993) werden het boek, de rol-
prent en de musical ‘Soldaat van 
Oranje’ gebaseerd. En de na de 
oorlog in de anonimiteit onder-

Trotse Kroon
Victor Laurentius hoefde in het atelier van schilder Gijs Donker 
maar een enkele blik te werpen op het ‘Nachtelijk Uruzgan’ of  
hij was verkocht. Hij bracht het naar zijn galerie en niemand 
anders dan Marco Kroon mocht het daar op 18 oktober presen-
teren, De gedecoreerde kapitein kon en wilde niet dat niet wei-
geren, vertelde hij ter plekke. Afghanistan en vooral Uruzgan 
hebben en houden een speciaal plekje in het hart van Marco 
Kroon. ,,Het is natuurlijk je werk, je missie,’’ zei hij tijdens de 
presentatie in de galerie, ,,maar ook het feit dat je je land mag 
dienen en dat je daarmee tevens de Nederlandse krijgsmacht op 
de wereldkaart mag zetten, vervult je met trots. 
De Willems-Orde was echt de kroon op het werk.’’

Ook lezingen en optredens in galerie
In zijn op 27 september geopende galerie in New Babylon stelt Victor Laurentius niet alleen kunst-
werken tentoon die betrekking hebben op gebeurtenissen uit de recente Nederlandse geschiedenis, 
maar biedt hij schrijvers en deskundigen ook maandelijks de gelegenheid hun verhaal erover te doen. 
Laurentius, die geschiedenis studeerde in Leiden, exposeert werk van schilders en beeldhouwers Gijs 
Donker, Liane van Tol en  Jurriaan van Hall en houtkunstenaar Peter Verlaan. Belangstellenden kun-
nen in de galerie ook terecht voor Dutch Design meubelen van Gispen en schoonheids & lifestyle 
gerelateerde producten van Yentl, handgeschilderde shirts, keramiek en boeken en magazines. Daar-
naast zijn er theateroptredens bij te wonen in de galerie, waar de Amerikaanse acteur Bill Bowers op 8 
en 9 november een one man-show geeft.

New Babylon, Unit 5, Anna van Buerenplein 39, Den Haag. Tel: 06 50291812. v.laurentius@gmail.com

De kunst is ’terugkijken zonder een oordeel te vellen’

gedoken verzetsman stond ook 
model voor Ian Flemings boe-
ken- en filmheld James Bond. 
Kapitein Marco Kroon uit Den 
Bosch schreef het voorwoord in 
het werk over ,,een van mijn 
helden’’ Tazelaar (overigens ook 
geëerd met de Militaire Willems-
Orde), dat rond kerst 2009 werd 
uitgedeeld aan de Nederlandse 
militairen in Afghanistan.
Het was dan ook niet vreemd dat 

juist Kroon was gevraagd het 
Uruzgan schilderij van de Leidse 
schilder Gijs Donker te presen-
teren in de galerie van Laurenti-
us. Het laat in essentie zien hoe 
je de zaken daar beleeft, zei 
Kroon die drie keer in Afghani-
stan diende: ,,In één oogopslag 
moet je beslissen of je te maken 
hebt met een vriend of een vij-
and.” En net als bij het schilderij 
van de mooie, jonge Molukse 

treinkaapster die door Donker 
vereeuwigd is met een baby in 
haar armen “verheerlijkt ook dit 
tafereel niet de daden, maar 
nodigt het uit tot nadenken en 
tot zelfreflectie.’’

De laatste uitspraak is van Lau-
rentius, die als vijfjarige jongen 
met zijn vader (die een kunst-
zaak had in Voorschoten) het 
Rijksmuseum bezocht en daar 
niet door de Nachtwacht maar 
door een schilderij van de slag 
bij Waterloo gefascineerd raakte. 
Veel later bedacht hij zich dat 
gebeurtenissen van nu louter 
journalistiek worden vastgelegd 
en kwam hij tot het besef dat er 
nauwelijks enige kunst is over 
onderwerpen uit de hedendaag-
se geschiedenis. Terwijl kunst 
toch indringender kan zijn en 
eeuwigheidswaarde heeft. ,,Ga 
je nu naar een museum dan kun 
je eeuwen geschiedenis ervaren 
in kunstuitingen zoals schilde-
rijen over oorlogen en rampen. 
Maar als er niets gebeurt zou er 
over 200 jaar over de dramati-
sche gebeurtenissen van onze 
tijd totaal geen historisch besef 
meer zijn op basis van kunst. 
Omdat er in de hedendaagse 
kunst een taboe rust op onge-
makkelijke gebeurtenissen. Die 
zijn eng, terwijl een kunstenaar 
moeilijke onderwerpen juist 
bespreekbaar kan maken. Zon-
der een oordeel te vellen.’’

Marco Kroon krijgt van Gijs Donker (l) en Victor Laurentius 
een herinnering uit Uruzgan door de ogen van de kunstenaar.



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

De 4 Tuinappartementen hebben 
een gebruiksoppervlak van ca. 
98m2. Een praktische, gelijkvloerse 
indeling voorzien van een woonka-
mer met open keuken, twee (slaap)
kamers en een berging aan de ach-
terzijde met een tweede entree. 
Alle appartementen hebben een 
tuin gelegen op het zuidoosten. 
Verkoopprijs vanaf 162.850,-  euro 
v.o.n. inclusief afkoop erfpacht. 
De 10 Terraswoningen zijn ca. 
121m2 groot en hebben de entree 
en de berging op de begane grond. 
De woonkamer en keuken zijn 
gelegen op de eerste verdieping en 
grenzen aan een riant terras van 
maar liefst 24m2. Daarnaast telt 
deze speels ingedeelde woning nog 
vier (slaap)kamers, een badkamer 
en een extra ruimte met een opstel-
plaats voor een wasmachine en/of 
droger.

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

De 14 van Isabellaland binnenkort in de verkoop

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

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

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

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

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

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

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

Geef dieven geen kans!

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

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

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

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

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

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

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

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

FITNESS
CARDIO FITNESS

MEDISCHE FITNESS
REVALIDATIETRAINING

SPINNING
PILATES TRAINING

BBB
BODY SHAPE
BODY PUMP

KICK FUN
TOTAL BODY WORKOUT

BURN WORKOUT
HATHA YOGA
POWER YOGA

ZUMBA FITNESS
4 SQUASHBANEN
JEUGD FITNESS

X-CO TRAINING
FYSIOTHERAPIE
FINSE SAUNA

ZONNECENTRUM
GLADIATOR WORKOUT

CAPOEIRA

SCHOONHEIDSSPECIALIST
MARINA WALZBERG: 

06 51434778
WWW.ROOM4BEAUTY.NL

7 dagen 
per week 
geopend! 

maandag t/m 
vrijdag van 

7.00-22.00 uur
zaterdag en 
zondag van 

8.15-16.00 uur

jaarkaart Fitness 55+
200 euro

alle activiteiten
in één maandabonnement 45 euro

Burn Workout
maandag: 9.15-10.15 uur

donderdag 18.00-19.00 uur

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

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

Onbeperkt trainen!
Alle activiteiten voor één prijs

Abonnement ZONDER opzegtermijn 
en inschrijfgeld

Vrede’s marathon 
De Vrede’s marathon en ultraloop wordt op zon-
dag 22 september 2013 georganiseerd in Den 
Haag. Het is dan al weer 15 jaar geleden dat er in 
Den Haag een stadsmarathon werd georgani-
seerd, om precies te zijn op 30 augustus 1998. 
Deze eenmalige Konmarathon werd gehouden ter 
ere van het 750-jarige bestaan van Den Haag. Er 
stonden in 1998 1687 lopers aan de start van wie 
er 1221 de finish haalden binnen de limiet van 5 
uur. Er liepen toen 51 lopers onder de 3 uur, waar-
van 17 onder de 2.30 en 1 onder de 2.15. Op inter-
net kan ik geen uitslagenlijst vinden van deze 
marathon. 

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

een echte stadsmarathon te organiseren in Den Haag. 
Elke grote stad heeft zijn marathon en dan kan Den 
Haag niet achterblijven natuurlijk... Wat bijzonder is, is 
dat er naast de marathon ook een ultraloop van 68 km 
lang in de planning staat. Daarnaast worden er een halve 
en eentiende marathon georganiseerd. De routes zijn te 
bekijken op de website http://www.denhaagmarathon.nl 
Veel meer informatie dan de routes staat nog niet op de 
website. De website zal worden bijgewerkt zodra er meer 
informatie beschikbaar is.

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

Nederlanders willen niet afhanke-
lijk zijn van mobiele telefoon en 
kosten besparen
Jaarlijks gaan er nog zo´n 1 mil-
joen ´vaste´ telefoons over de toon-
bank in Nederland. Belangrijkste 
redenen zijn een besparing op bel-
kosten en het feit dat men niet 

afhankelijk wil zijn van de mobiele 
telefoon. Dit bleek uit onderzoek 
van Philips onder het Vrouwen 
Elektronica Panel. Prijs, geluids-
kwaliteit en design zijn de belang-
rijkste aspecten bij aanschaf van 
een nieuwe telefoon. Als antwoord 
hierop introduceert Philips de M8. 

De DECT telefoon is terug-van-
nooit-echt-weggeweest.
Hoewel smartphones niet meer 
weg te denken zijn uit ons leven 
blijkt dus dat hetzelfde nog geldt 
voor de vaste telefoon, ook wel 
DECT telefoon genoemd. Bij Philips 
staat het brengen van zinvolle novi-

teiten centraal, daarom investeert 
Philips gezien de hoge verkochte 
aantallen nog steeds in de vaste 
telefoon. Bij aanschaf van een nieu-
we telefoon voerden drie aspecten 
de boventoon. Men kiest een tele-
foon op geluidskwaliteit, de prijs 
en het design. De nieuwe Philips 

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

Philips - Huistelefoon blijft populair in Nederlandse huishouden

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

✔  Bij ons kunt u uw sloep, 
vlet en sportboot zowel 
binnen als buiten stallen

✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor,  en veilig
✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk
✔ Haal- en brengservice mogelijk
✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

Informeer naar de voordelige all-in prijzen.

Uw boot de winter 
door

Rijnzicht Watersport, 

DE watersport specialist in de regio














                                                                                 
                                                                



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!!

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

‘t Wordt weer koud hè
Warmtepolis...

zeker van warmte!



Pas verschenen: het boek ‘Lucht op plat’, het allereerste 
werkje ooit over Haagse tilduiven, een fascinerende 
hobby waarbij het de sport is om elkaars duiven te van-
gen. Het is een bezigheid die alleen in Den Haag en om-
streken beoefend wordt en die een bron is voor smeuïge 
verhalen.

In de jaren na de oorlog hielden 
duizenden Hagenaars tilduiven 
en waren de daken in de Schil-
derswijk bezaaid met tillen. De 
sport is om vanaf het dak of bal-
kon elkaars duiven te vangen, 
hetgeen prachtige gewoontes, 
trucs en anekdotes heeft opge-
leverd. Nu dreigt deze hobby te 
verdwijnen uit het Haagse 
leven. Reden voor de geboren 
Hagenaar Thor Hendriks om 
deze bijzondere traditie vast te 
leggen in een boek.

,,Ik ben al jaren gefascineerd 
door deze roemruchte vorm van 
sport;’’ vertelt Hendriks. ,,Daar-
om heb ik me er de afgelopen 
twee jaar in verdiept, heb ik alles 
in kaart gebracht en ben ik bij 
tilduiven liefhebbers langs 
gegaan. Dat heeft een prachtig 
beeld opgeleverd. Resultaat is 
dit boek met veel foto’s, kaarten 
met de plekken waar de tillen 
zich bevinden en een toelich-
ting op de geschiedenis en wer-
king van deze oer-Haagse 

hobby. Ontdek wat bedoeld 
wordt met stellentrekkers, til-
lenwippers en in de spinazie 
liggen. In Lucht op plat vertel ik 
het allemaal.’’

Sjaak Bral, die begin deze 
maand het eerste exemplaar in 
ontvangst nam, schreef over 
Lucht op plat: ,,Dit boek van 
Thor Hendriks opent een voor 
velen onbekend hoofdstuk van 
onze stadsgeschiedenis. Vol 
vakkennis, maar ook vol sappi-
ge anekdotes en stoere verhalen 
over valse schoorstenen en het 
schiethok, tillenwippers en 
vreemde doffers. Een heerlijk 
Haags boek.’’

Kennismaken met 
Argentijnse tango
Vervolg van voorpagina

Muzikale ensembles werden 
talrijker, net zoals de dansge-
legenheden, orkesten speel-
den avond aan avond, de ban-
doneon deed zijn intrede en 
door de grote toeloop van het 
publiek moesten ook de 
orkesten groeien om (zonder 
elektronische versterkers nog) 
gehoord te blijven worden 
boven het geroezemoes uit. 
Zo ontstond het orquesta típi-
ca dat de tango naar de glorie-
jaren tussen 1930 en 1950 
leidde, waarin de dans een 
belangrijk onderdeel van de 
Argentijnse identiteit werd.
In Europa werd de tango door 
o.a. de Franse bisschoppen en 
artsen gezien als ordinair en 
vulgair, maar in de jaren twin-
tig werd met de ballroom-
tango een gekuiste vorm van 
de dans ingevoerd. De origi-
nele Argentijnse tango werd 
in Europa pas in de jaren’70 
echt populair, maar al veel 
eerder, in 1939, werd het 
Nederlandse Malando orkest 
wereldberoemd met de tango 
Olé Guapa. Oprichter Arie 
Maasland (1908-1980) creëer-

de een eigen tangostijl met 
het orkest, dat geleid door zijn 
kleinzoon anno 2014 het 75- 
jarig bestaan viert.

Nationale faam verwierf Carel 
Kraayenhof zich met de eer-
der genoemde bandoneon, 
een door de Duitser Heinrich 
Band in 1854 ontwikkeld har-
monica-achtig muziekinstru-
ment. Tijdens de kerkelijke 
inzegening van haar huwelijk 
met Willem-Alexander op 2 
februari 2002 in de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam, raakte de 
Argentijnse Máxima tot tranen 
toe bewogen toen Kraayenhof 
Adiós Nonino van de wereld-
beroemde bandoneonist en 
tangovernieuwer Ástor Piaz-
zolla speelde.

De Tangolessen in het Wijk- 
en Dienstencentrum in Maria-
hoeve worden gegeven op 
dinsdag 28 oktober en dins-
dag 4, 11, 18 en 25 november 
2014 van 17.30 tot 18.30 uur. 
Prijs: € 15 voor 5 lessen. Reser-
veren gewenst. Info en aan-
melding: Fred Ormskerk. 
Email: info@tangofirulete.com 
Tel: 06- 33 39 88 85.

‘Lucht op plat’: Meer dan een eeuw Haagse tilduiven

Gratis naar De Andere Spelen
Sporten is gezond, maar uit onderzoek is gebleken dat 21% 
van de kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar nog altijd te 
weinig beweegt. Deze kinderen sporten ook niet of nauwe-
lijks, omdat hun ouders het lidmaatschap van een vereni-
ging te duur vinden, het kind andere vrijetijdsactiviteiten 
leuker vindt of gewoonweg niet vaker wil sporten. 

Belangrijk gegeven hierbij is dat 
ook ruim 40% van de ouders van 
deze kinderen zichzelf niet ziet 
als sporter of iemand die veel 
beweegt. Mede naar aanleiding 
van deze cijfers organiseert ver-
zekeringsmaatschappij ASR, dat 
het onderzoek liet uitvoeren, op 
9 november in de Jaarbeurs in 
Utrecht het sportevenement ‘de 
Andere Spelen’.
Iedereen weet wel hoe het er bij 
voetbal, hockey en tennis aan 
toegaat, maar in de Jaarbeurs 
kunnen kinderen en hun ouders 
gratis kennismaken met minder 
bekende en betaalbare ‘andere’ 
sporten, zoals freestyle frisbee, 
kaatsen, fierljeppen, onderwa-

terhockey, kunstrolschaatsen, 
sjoelen en bossaball, een combi-
natie van voetbal, volleybal en 
trampoline springen.

In samenwerking met de desbe-
treffende ‘andere’ sportvereni-
gingen wil ASR op deze manier 
bijdragen aan de maatschappe-

lijke uitdaging om kinderen 
meer te laten bewegen: op hun 
eigen manier en met plezier. 
Meer dan tachtig procent van de 
kinderen zegt ervoor open te 
staan om eens een andere rela-
tief onbekende sport uit te pro-
beren. En dat kan niet alleen op 
9 november maar ook daarna. 
Een gratis Speelkaart, ontwik-
keld door de verzekeraar, maakt 
het de kinderen mogelijk om de 
andere sporten ook bij een ver-
eniging in de buurt op een pret-
tige manier te leren kennen.

www.anderespelen.nl

Krakende deuren en donkere cellen...

Nachtrondleidingen in Gevangenpoort!
Op Allerheiligen organiseert 
Museum de Gevangenpoort 
nachtrondleidingen door het 
eeuwenoude cellencomplex.

Nachtrondleidingen 
Wie durft het aan de Gevangen-
poort bij nacht te bezoeken? Op 
zaterdag 1 november organi-
seert Museum de Gevangen-

poort nachtrondleidingen; een 
nacht waarin de doden tot leven 
komen. Ieder uur gaan de 
gevangenisdeuren open en 
treed je binnen in het eeuwen-
oude gebouw waar arm en rijk 
gevangen zat, gemarteld werd 
en soms zelfs stierf. Een lot dat 
ook Catharina de Chausseur 
niet bespaard bleef. Haar verhaal 

en dat van vele anderen zal deze 
nacht aan het licht worden 
gebracht. Gidsen vertellen over 
de geschiedenis van de Gevan-
genpoort. Door smalle gangen 
en trappen nemen ze je mee 
door het cellencomplex.

De nachtrondleidingen begin-
nen om 20.00 uur, 21.00 uur, 
22.00 uur (Engels) en 23.00 uur. 
Een rondleiding duurt 1,5 uur.

Kaarten kosten in de voorver-
koop 15,- euro en tijdens de 
nacht zelf 17,50 euro. Een 
bezoek aan de Gevangenpoort 
nachtrondleiding is niet 
geschikt voor kinderen jonger 
dan 13 jaar.

Meer informatie op 
www.gevangenpoort.nl

Diamant Theater: 
voorstellingen in november

ZiRR - Ratjetoe (4+) Wij willen je graag voorstellen aan Spin en 
Rat, een brompot en een flapuit. Door middel van dans, spel, mime 
en zang word het publiek meegesleept in een groot verhaal over 
kleine beestjes. (Kindervoorstelling. Zondag 2 november 14:30 uur)

Sjaak Bral - Vaarwel 2014 Voor het derde jaar op rij staat 
ras-Hagenees Sjaak Bral in het Diamant Theater, deze keer zwaait 
hij 2014 uit. (Cabaret. Zondag 9 november 14:30 uur)

Stand-up Comedy Show Impresariaat Willem presenteert 
stand-up comedy! Line-up 22 november: Jennifer Evenhuis, Roel 
C. Verburg en Chris Silos (Cabaret. Zaterdag 22 november 20:15 uur)

www.diamanttheater.nl



Toko Anugerah
Indonesische Toko en afhaalcentrum

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

NOVEMBERMENU
Witte rijst

vlees + groente 
+ Sambal Telor (ei)

€ 4,95

Het Kleine Loo 216/372,
2592 CK  Den Haag, 

070-3833896

ACTIE !
Pantalons inkorten 
op de 2e 50% korting!

WC Mariahoeve, Het Kleine Loo, 
Den Haag

Schoenreparatie • Kledingreparatie 
Sleutels • Naamborden 

Riemen & Tassen

Alles voor schoenen

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

BIJ AANKOOP VAN COLLIER EN 
HANGER BASISMUNT GRATIS

Geopend di t/m za van 09.30 - 17.00 uur.

RUIME PARKEERGELEGENHEID NAAST DE ZAAK.
Tramlijn 4 stopt bijna voor de deur.

Freericksplaats 9 • Rotterdam-Hillegersberg
(winkelcentrum bij de Bergse Dorpsstraat)

Tel. (010) 4187700  •  www.deragperzischetapijten.nl

PERZISCHE TAPIJTEN
sinds 1967 in Rotterdam

Een goed tapijt 
geeft sfeer!!

Vakkundige reiniging & reparatie. 
Bel voor meer info!

PARKETVLOEREN, 
PLAVUISVLOEREN, 
MARMERVLOEREN 

Wij zoeken het tegenwoordig wéér in de natuurlijke 
materialen. Een goed Perzisch tapijt op zo’n vloer zorgt 
voor de juiste sfeer: een rijke sfeer.

Brengt u eens een bezoek aan onze zaak. 
U vindt er een keur aan fraaie handgeknoopte Perzische en 
moderne tapijten met redelijke prijzen.

U ziet dat een bezoek aan Derag een reisje waard is. 
Onder het genot van een kopje koffi e willen wij u graag 
deskundig adviseren.

OOGMETING AAN HUIS

exclusief bij bentley® opticiens

Heeft u last van de 
laagstaande zon?

Bentley Opticiens
heeft de oplossing!

De Bentley Streetwellglazen 
bieden een uitstekende oplossing 

voor dit probleem.

Nieuw bij Juwelier Vuyk

Rosa Di Luca       
stijlvolle zilveren sieraden  
 

Vendoux  
modieuze 
horloges 
voor haar

 uw goud en zilver    
is bij inruil meer waard!

Geef een cadeaubon voor de feestdagen

v.a.  
89.-

45,-   
incl. collier  

49,-  

37,50

 115,-

CADEAU CADEAU

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

‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

Het Kleine Loo 302

2592 CK Den Haag

T. (070) 3471212

Gratis tuinvogelpakket
Vraag het gratis 

tuinvogelpakket van 
Vogelbescherming 

Nederland aan.

Voorletters

Achternaam                                                                                                                      M/V

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon
Vul de bon volledig in en stuur hem op naar Vogelbescherming Nederland, antwoordnummer 54040, 5004 VB Tilburg (postzegel niet nodig)

✁

 tuinvogelpakket

TIPS 
over vogels voeren 

en nestkasten ophangen

CHECKLIST 
vogelvriendelijke tuinen

van vogels Genieten
in uw tuin 

Gratis online tuinvogeladvies

Beantwoord de vragen over uw tuin en ontvang 

een gratis tuinvogeladvies in uw mailbox. 

http://actie.vogelbescherming.nl 

Elke maand tuinvogelnieuws?

Elke maand berichten over tuinvogels, vogels 

herkennen en beschermen? Abonneer u op onze 

digitale nieuwsbrief via www.vogelbescherming.nl 

> actueel 

Word lid
Steun Vogelbescherming en word lid voor € 24,50 

en ontvang 5 maal per jaar ons prachtige tijdschrift 

Vogels. Speciaal voor kinderen is er voor € 17,50 per 

jaar een juniorlidmaatschap. Juniorleden ontvangen 

het magazine Vogels Junior.

Winkel en webshop

In de winkel van Vogelbescherming in Zeist 

(Boulevard 12) vindt u alles om nog meer te kunnen 

genieten van vogels. Of bezoek onze webshop: 

www.vogelbescherming.nl/webshop

Volg ons op Facebook en Twitter voor nieuws en nieuwtjes.

Nog meer 
tuinvogeltips?
Kijk op www.vogelbescherming.nl/tuinvogels

Servicecentrum
Met al uw vogelvragen

 kunt u terecht bij ons 

Servicecentrum 

030-6937700 of mail 

info@vogelbescherming.nl

IN
10

7
7

LOWRES

LOWRES

Vogelbescherming mag mijn gegevens gebruiken om mij te informeren over haar projecten en producten. IN1085

1396



Je buurt groener maken is fijn omdat het daar mooier 
en dus aangenamer van wordt om in rond te lopen. 
Wist je dat bloembollen perfect zijn om hiervoor te 
gebruiken? Ze brengen namelijk de allereerste bloei 
in de straat. Maar alleen is ook maar alleen. Hoe leuk 
is het om samen met je buren een Bollenplantdag te 
organiseren? Een mooi moment om elkaar te zien of te 
ontmoeten. Én de noeste arbeid werpt ook nog eens zijn 
vruchten af wanneer de bollen gaan bloeien.  

Organisatie
De hele buurt kan zich uitleven 
tijdens de Bollenplantdag. Jong 
of oud, iedereen kan het. En je 
mag lekker vies worden met 
elkaar! Als dat het ijs niet 
breekt? Alleen hoe organiseer je 
zoiets? Prik een datum en doe 
bij alle buren een brief in de bus 
met uitleg over je Bollenplant-
dag. Wanneer bekend is wie 
allemaal mee doen kun je met 
een groepje de bollen uitkiezen 
en kopen bij bijvoorbeeld tuin-
centra. Hierbij kun je denken 
aan tulpen, narcissen, hyacin-
ten, krokussen of blauwe druif-

jes. Tijdens de Bollenplantdag 
neemt iedereen zijn eigen 
materialen mee zoals hand-
schoenen, schepjes, gieter, 
stoffer en blik etc. En dan: plan-
ten maar!  

Bollen planten                                                            
Bloembollen kunnen het beste 
in oktober/begin november 
geplant worden. Tuincentra, 
bouwmarkten en diverse ande-
re verkoopkanalen bieden in de 
maanden september t/m half 
december een grote keuze in 
bloembollen aan. Het planten is 
eenvoudig; maak een gat, 

ongeveer tweemaal zo diep als 
de bol hoog is en leg de bol of 
meerdere bollen erin en maak 
het gat weer dicht met aarde. 
Geef de bollen na het planten 
water, zodat ze goed gaan 
groeien. Als de bollen een paar 
maanden later bloeien kan de 
hele buurt van de eerste bloe-
men van het seizoen genieten 

en voldaan terugkijken op de 
Bollenplantdag.  

Optimale verrassing
Om een gezellige voorjaars-
sfeer in de buurt te creëren is 
het leuk om verschillende soor-
ten en kleuren bloembollen in 
een mand of emmer te mixen. 
Deze kunnen op willekeurige 

plekken in de buurt uitge-
strooid of geplant worden. De 
bollen kunnen ook in een 
figuur, zoals een hart, worden 
geplant. Zo is de verrassing in 
het voorjaar optimaal.

www.dewonderewereldvan
bloembollen.blogspot.com.

Bollenplantdag met je buren

Eerste Nederlandse speelfilm 
over de Eerste Wereldoorlog
De film PATRIA vertelt het waargebeurde verhaal van Arthur Knaap (Timothy 
Flohr), een Nederlands-Indische jongen die tijdens de Eerste Wereldoorlog als  
soldaat van het Vreemdelingenlegioen in de loogravenoorlog terecht komt.  
Daar wacht de jonge Arthur een grote ontnuchtering wanneer de gruwelen van  
de loopgravenoorlog hem in versneld tempo volwassen doen worden. 

Vanuit die loopgraven schreef 
Arthur brieven naar huis. 
Emotionele brieven met ver-
halen van de strijd en de tijd-
geest. Deze brieven hebben 
als uitgangspunt gediend 
voor het filmscenario, 
geschreven door Klaas van 
Eijkeren, die tevens de regie 
op zich nam.

Klaas van Eijkeren
Debuterend regisseur Klaas 
van Eijkeren blijft in PATRIA 
dichtbij de feiten en daarmee 
ver van het heldendom. Door 
het verhaal van Arthur Knaap 
te vertellen geeft Van Eijkeren 
ook de honderden andere 
Nederlanders die in het 

Vreemdelingenlegioen dien-
den een gezicht.

Nadat Klaas van Eijkeren in 
2006 op het spoor kwam van 
het levensverhaal van Arthur 
Knaap, werd zijn interesse 
gewekt. Jaren van research 
en het verkrijgen van de brie-
ven die  Arthur gedurende die 
periode aan zijn ouders 
schreef, hebben uiteindelijk 
geleid tot de natuurgetrouwe 
verfilming van zijn levens-
verhaal.

PATRIA is het speelfilmdebuut 
van Klaas van Eijkeren. In 2006 
gooide hij hoge ogen met zijn 
korte film ‘Ringtone Rebels’.

Cast & productie:
In de hoofdrollen zien we 
Timothy Flohr als Arthur 
Knaap, Ricardo Esser (Sjarrel), 
Pascal Vugts (De Rooy), Tijs 
Huys (Jules), Gabriel van 
Eekelen (Martinus), Marie 
Claire Vugts (Sophie) e.v.a. 

Op zondag 2 november om 
13:00 uur is de film éénmalig 
te zien in de Pathé Scheve-
ningen. Voor meer info over 
deze voorstelling: 
www.pathe.nl/film/20659/
patria 

Voor meer filminformatie: 
www.patriathefilm.com

Diabetes Fonds vindt collecteren 2.0 uit
Nederland is een run rijker: de Deur Tot Deur Run. In de 
week van 26 oktober tot 1 november gaan ruim 25.000 
lopers langs meer dan 2 miljoen deuren. Het is een initi-
atief van het Diabetes Fonds, dat hiermee aan zijn jaar-
lijkse collecteweek een extra dimensie geeft.

Hanneke Dessing, directeur Dia-
betes Fonds: “Het is ook in 
Nederland een trend dat steeds 
meer mensen zich willen inzet-
ten voor een goed doel door een 
prestatie te leveren en mee te 
doen aan een sponsorloop. Col-
lectanten doen eigenlijk hetzelf-
de; zij komen in beweging, trot-
seren weer en wind en gaan van 
deur tot deur. Kortom; onze col-

lecteweek is in feite een Deur tot 
Deur Run.”

Sponsoren collectelopers
Met de Deur tot Deur Run roept 
het Diabetes Fonds op om de col-
lectelopers te sponsoren door 
geld te geven aan de deur. Maar 
voor wie de collectant heeft 
gemist of de lopers nog een extra 
steuntje in de rug wil geven, is 

online supporten ook mogelijk. 
Op de website www.deurtotdeur-
run.nl kunnen mensen collec-
tanten sponsoren voor het aantal 
deuren dat hij of zij langs gaat; 
bijvoorbeeld jongste deelnemer 
Tijn Coppes (3 jaar, 50 deuren) uit 
Druten of Marcel van Herpt (56 
jaar, 76 deuren) uit Waalwijk die 
al voor de 30e keer meeloopt.

Opbrengst Deur tot Deur Run
Met de eerste collecte in Neder-
land die dus ook een sponsorloop 
is, benadert het Diabetes Fonds 
fondsenwerving op een nieuwe 
manier. Dessing: “Het geeft niet 
alleen aan het collecteren een 

extra dimensie, maar het is ook 
hard nodig. Inmiddels hebben 
zo’n 1 miljoen mensen in Neder-
land diabetes en elke week 
komen daar 1.000 mensen bij. 
Diabetes steelt je gezondheid en 
laat je leven met de dreiging van 
blindheid en uitval van hart en 
nieren. Dat vinden wij onaccep-
tabel. Met de opbrengst van de 
Deur tot Deur Run betalen wij 
wetenschappelijk onderzoek 
naar de genezing van diabetes, 
en naar oplossingen die leven 
met diabetes makkelijker maken.”  

Collecteren 2.0
Naast het fysiek collecteren kun-

nen collectanten ook vanaf deze 
week een online collectebus aan-
maken. Dessing: “We spelen in 
op de behoefte van onze collec-
tanten om via Facebook ook hun 
vrienden en familie, bij wie ze 
niet langs de deuren gaan, te vra-
gen om wat in de collectebus te 
stoppen. We gaan hiermee naar 
collecteren 2.0.” 

De online collectebussen zijn  
aan te maken op 
www.deurtotdeurrun.nl



‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

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

Zondag en maandag gesloten

FIX FABULOUS 
Creëert beweging, benadrukt structuur 

en geeft een glanzende finish. 
 

CURL FEVER 
Vormgevende gel die elke krul 

definieert. Voor levendige krullen, dag 
en nacht. 

  

Ontdek de nieuwste 
Couture Styling musthaves 

   van Kérastase

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

Slecht ter been?
Oogmeting & 

bril uitzoeken 
bij u thuis 

Bel (070) 383 55 35 
en maak een afspraak!

Wij regelen de 
zorgverzekering 

voor uw bril

Bentley Opticiens

Bentley Opticiens Bentley Opticiens

Winkelcentrum Mariahoeve, Kleine Loo 298 Den Haag, tel. 070 3832365

met zuivere amandelspijs
en amarenekersen

 

Speculaas
taartje

Waldkorn-
brood

Witte
puntjes

van 5,95

voor 3,95
6 voor

1,50
nu voor

2,25

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 1 november 2014.



Bentley presenteert 
met Mulsanne Speed 

Bentley heeft onlangs op de Autosalon van Parijs met 
de Mulsanne Speed een nieuw topmodel gepresenteerd 
dat qua luxe en prestaties op eenzame hoogte staat. De 
Mulsanne Speed biedt de snelste ultraluxe rijervaring ter 
wereld.

De Bentley Mulsanne Speed is helemaal geënt op eigenaren die zelf 
willen rijden. Dit wordt onderstreept door een vermogen van 395 
kW/537 pk, 1.100 Nm aan trekkracht, een instelbaar sportonderstel 
en ‘steering on demand’. De nieuw ontwikkelde aandrijflijn, met 
Bentley’s machtige 6¾-liter biturbo V8 als kloppend hart, stuwt de 
Mulsanne in 4,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en vervol-
gens door naar een topsnelheid van 305 km/u. Geheel in lijn met de 
hedendaagse vereisten gaan die prestaties samen met een aanzien-
lijk verbeterde efficiency, met een brandstofbesparing van 13 pro-
cent die zich vertaalt in een 80 kilometer grotere actieradius.

Toonbeeld van Britse luxe
Nieuwe, moderne stijlfeatures maken de Mulsanne Speed qua 
design tot het toonbeeld van typisch Britse luxe. Donkere exterieur-
details zetten het potente karakter van de Speed extra kracht bij, ter-
wijl on-board technologie en connectiviteit discreet aan het zicht 
worden onttrokken door de mooiste materialen en handvervaardig-
de details.

Mulsanne verder verfijnd voor 2015
Naast de Mulsanne Speed vestigt Bentley de spotlights in Parijs op 
de ultraluxe Mulsanne sedan, die voor modeljaar 2015 verder is ver-
fijnd. Op het gebied van efficiency heeft de Mulsanne dezelfde 
upgrade als de Mulsanne Speed gekregen, waardoor de 377 kW/512 
pk en 1.020 Nm sterke 6¾-liter biturbo V8 motor voortaan eveneens 
13 procent zuiniger is. Andere aanpassingen zijn de kalibrering van 
de versnellingsbak, met nog soepelere en relaxte gangwisselingen 
als gevolg, voor aanvullend comfort en raffinement. Nieuwe kleu-
ren, leersoorten en vernistinten besluiten de lijst van noviteiten.

www.bentley-leusden.nl.

Lamborghini onthult Asterion 
’Hyper Cruiser ’

Automobili Lamborghini heeft begin oktober op de 
Mondial de l’Automobile in Parijs de Lamborghini 
Asterion LPI 910-4 onthuld, een studiemodel en Lam-
borghini’s eerste toepassing op het gebied van plug-in 
hybride (PHEV) technologie. De Asterion ‘hyper crui-
ser’ vertegenwoordigt de visie van Lamborghini op 
het terugdringen van CO2-emissies met behulp van 
hedendaagse technologieën. Het resultaat is een auto 
met een puur elektrische actieradius van 50 kilome-
ter, die tegelijkertijd borg staat voor de kenmerkende 
rijsensatie en prestaties die het merk zo tekenen.

Een PHEV aandrijfsysteem was 
voor Lamborghini de voor de 
hand liggende keuze voor de 
Asterion LPI 910-4. Het resul-
taat is een brandstofverbruik 
van 4,12 l/100 km (NEDC 
gecombineerd), mede dankzij 
het lage gewicht van de hybri-
detechnologie (250 kg). De 
Asterion brengt daarmee een 
indrukwekkende CO2-waarde 
van 98 g/km op de schaal.

Hybride samenspel
Met een volledig uit koolstof-
vezel opgetrokken monocoque 
als basis verzorgt een in de 
lengte geplaatste 5.2 V10 FSI 
middenmotor voor een deel 
van de aandrijving. Hij is 
gekoppeld aan een 7-traps ver-
snellingsbak met dubbele kop-
peling die in transaxle-opstel-
ling achter de motor is 
geplaatst. Het krachtige lithi-
um-ion batterijpakket ligt in 
de langsrichting onder de 
centrale tunnel, een con-
structie die naast een betere 
balans tegelijkertijd veiliger is 
in het geval van een aanrij-
ding van opzij. 

Voor het hybride samenspel 
zorgt een elektromotor met 
een geïntegreerde startmotor 
en dynamo (ISG) die tussen 
de V10 en de transmissie is 
geplaatst, aangevuld door 
twee elektromotoren op de 
vooras die worden gevoed 

door ISG-vermogen en voor-
zien in een ‘torque vectoring’ 
functie. Deze constructie biedt 
de Asterion twee verschillende 
aandrijfstanden: in de hybride 
modus combineert hij de 
V10-krachtbron met de drie 
elektromotoren en permanen-
te vierwielaandrijving, zonder 
afhankelijk te zijn van de bat-
terijstatus. In de puur elektri-
sche stand worden enkel de 
twee elektromotoren voorin 
gebruikt.

Hybride Lamborghini 
waardige naam
Met de naam Asterion LPI 
910-4 zorgt Lamborghini ener-
zijds voor een passend vervolg 
op een lange traditie van 
modelnamen waarin prijsstie-

ren de hoofdrol spelen, terwijl 
tegelijkertijd een nieuwe 
dimensie wordt toegevoegd. 
Asterion verwijst naar de 
Minotaur, een hybride 
mythisch wezen dat de kracht 
en het instinct van een stier 
verenigt met de innovatie en 
het intellect van een mens. LP 
staat daarnaast voor ‘longitudi-
nale posteriore’, de positie van 
de V10-krachtbron, I verwijst 
naar ‘ibrido’, 910 symboliseert 
het systeemvermogen en de 4 
staat voor het permanente 
4WD-systeem.

•  ‘Hyper cruiser’ concept met 
plug-in hybride (PHEV) tech-
nologie 

•  Atmosferische 5.2-liter V10 
en drie elektromotoren, goed 
voor 669 kW/910 pk 

•  Sprint van 0-100 km/u in 3,0 
seconden en top van 320 
km/u

•  CO2-uitstoot slechts 98 g/km, 
50 km puur elektrische actie-
radius

www.lamborghini-leusden.nl.

dromen over auto’s



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



Informatie  
en verkoop:

Frisia Makelaars
070 342 01 12

Makelaardij WVK 
070 386 12 10

Ontwikkeling  
en realisatie:

Aan de Haverkamp 250 
(voormalig ROC Mondriaan)

•	 Woonoppervlakte van  
136m2 en 159m2

• Tot 5 slaapkamers

• Diepe achtertuinen

• Gezellige buurttuin met  
fruitbomen, kruidentuin en  
ontmoetingsplek

• Compleet met keuken  
en sanitair

• Ideaal voor gezinnen

vanaf € 269.850,- v.o.n.

DeHaverHof.nl

Meld  
je nu
aan!

START VERKOOP NOVEMBER 2014
28 Ruime eengezinswoningen in een sfeervol woonhof

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
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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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www.haaglandenpost.nl

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 24 november 2014.

www.haaglandenpost.nl

• Nieuws

• Aanbiedingen

• Bedrijven in de regio



Nu 4.998,-*

Incl. alle apparatuur

** 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

Nu 7.990,-*

GRATIS 
QUOOKER

bij aankoop van 
keuken t.w.v. € 6900,-*THE RIVERDALE KITCHEN

GREEPLOOS  |   LANDELIJK  |   MODERN  |   DESIGN  |   HANDGEMAAKT
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