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Langs sporen van de Pacific

LANDEN P
G
O
A

ST

HA

WWW.HAAGLANDENPOST.NL

hoe

ve Mag

az

i

Kreeft bij Waterloo

6

Nieuw festival

6

Er zijn heel veel goede redenen om een keertje af te reizen
naar Zuidoost-Azië, zoals de verrukkelijke keuken, de
gastvrijheid en de cultuur. Maar eens per jaar kan de
medelander de Aziatische sfeer ook ’gewoon’ in eigen land
proeven tijdens de Tong Tong Fair: een stukje Oost in West
in Den Haag. Grand Pasar (met het Indonesië-paviljoen en
de eetwijk) en het Culturele Festival lopen nog tot en met
9 juni op het Malieveld waar het aantal exposanten dat
speciaal is overgekomen uit Indonesië, Maleisië, Vietnam
en Thailand nóg groter is dan in andere jaren.

Te voet, per fiets
of per boot
Omdat er zoveel te doen, te zien
en te proeven is op de Tong Tong
Fair kunnen de bezoekers dit jaar
speciale routes kiezen tijdens het

evenement dat in 1959 voor het
eerst werd gehouden. Zo zijn er
onder meer themaroutes voor
’foodies’ en voor kinderen en
organiseert Stichting Tong Tong
ook activiteiten elders in Den
Haag (zie www.tongtongfair.nl),
terwijl ook steeds meer Haagse

Treesfeest in
pinksterweekeinde

Entertainer
Huub Wellner

3

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

Het Treesfeest komt er weer
aan. Ter gelegenheid van het
evenement met die ludieke
naam zijn in het pinksterweekeinde van 7 en 8 juni alle winkels in de Haagse Theresiastraat
geopend, wordt daar een braderie gehouden en staan en lopen
er dweilorkesten en brassbands
in en door de straat.
De eerste editie van het Treesfeest was vorig jaar een groot
succes en de winkeliers en de
wijkvereniging van het Bezuidenhout verwachten er nog
veel meer van nu het gebeuren
in het teken staat van de
wereldkampioenschappen

hockey en voetbal.
Er komen dit keer niet alleen
diverse muziekgroepen naar de
braderie, maar ook standwerkers, er zijn kinderattracties,
met gratis popcorn en limonade, en er zijn hockeyclinics op
het Spaarwaterveld.
Verder verzorgt een dj van radio
92.0 Den Haag FM, de hele dag
een live uitzending vanaf het
podium op de kruising van de
Theresiastraat en de Koningin
Marialaan. Het andere podium
staat op de kruising van de
Theresiastraat en de Sillestraat
(Café Locus).
Zie ook www.bezuidenhout.nl

Verrukkelijk genieten in de eetwijk op de Tong Tong Fair
organisaties met allerlei Indische
activiteiten aansluiten op het
gebeuren. Het Indische verleden
van de Hofstad kan te voet, per
fiets, of per boot worden ontdekt
en bij diverse tentoonstellingen
is Indisch erfgoed te bekijken.
’t Gilde organiseert bijvoorbeeld
een stadswandeling langs de
sporen van de ‘Gordel van Smaragd’, die in de binnenstad nog
volop aanwezig zijn en deze
organisatie laat in Panorama
Mesdag ook een lezing houden
over Indisch Willemspark, het
eerste villapark van Nederland,
bewoond door hoge militairen,
ambtenaren, ministers en vooral

repatrianten uit Nederlands-Indië in de 19e eeuw.
Rederij Willemsvaart laat geïnteresseerden vanaf het water kennis maken met Indisch Den Haag
en speciaal voor de Tong Tong
Fair is een Indisch-literaire fietstocht samengesteld. Die voert
vanaf het Malieveld door het Willemspark, de Archipelbuurt en
Duinoord naar het
Statenkwartier waar de schrijvers
Tjalie Robinson, Maria Dermoût
en Margaretha Ferguson, woonden en de Indische Kunstkring
Tong Tong was gevestigd.

Lees verder op pagina 3

Derde editie van Jazz
Culinair Voorschoten
Geprolongeerd in Voorschoten:
Jazz Culinair. Op 14 en 15 juni
wordt de derde editie van dit
evenement gehouden in het
dorp onder de rook van Den
Haag. Begeleid door muziek van
(inter-) nationale jazzbandjes
presenteert de Voorschotense
horeca zich aan het publiek in
pagodetenten op de idyllische
Voorstraat. Bij een hapje en een
drankje kunnen liefhebbers er
genieten van het optreden van
ruim honderd muzikanten, die
op twee podia jazz, blues en soul
& folk ten gehore brengen.
Achttien restaurants en horecaondernemers uit Voorschoten
en het belendende Wassenaar

doen mee aan het evenement,
waarop allerlei drankjes en culinaire gerechtjes tegen aantrekkelijke prijzen worden aangeboden. Ook De Knip, het Voorschotense restaurant dat in 2013
en 2014 met een Bib Gourmand
werd onderscheiden door de
Michelin Benelux, doet weer
mee.
www.voorschotenjazzculinair.nl
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Restaurant De Knip

Restaurant de Knip
is ook deelnemer aan

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

Voorschoten

Jazz Culinair

Uw unieke locatie voor:

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

zaterdag 14 & zondag 15 juni
18 deelnemers

Bib Gourmand Menu 34,50

uit Voorschoten en Wassenaar

(3-gangen met keuzes)

www.voorschotenjazzculinair.nl

Lunch menu 34,00 (3 gangen)
Business lunch 27,50 (2 gangen)

RESTAURANT CUISINE100
GROENEWEGJE 100101A
2515 AL DEN HAAG
TEL: 0703881180
INFOCUISINE100.NL
WWW.CUISINE100.NL

Restaurant

Waterloo

Dagvers, van boer tot bord

Adverteren
op deze pagina?

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

Mail
info@haaglandenpost.nl
of bel 06 506 97 455

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

KREEFTENMENU

A LA CARTE

Voorgerecht

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

Salade met gerookte zalm, Hollandse garnalen en gerookte heilbot.

Hoofdgerecht
Homard À La Façon Du Chef

Vers gegrilde kreeft met garnalen en kreeftensaus.
OF

Homard Grille Beurre D’ail

Vers gegrilde kreeft met gesmolten knoﬂookboter.
OF

Homard Simone

Vers gekookte kreeft met diverse vissoorten en witte wijnsaus.
OF

Homard À La Moutarde

Vers gekookte kreeft met een zachte mosterdsaus

Nagerecht
Petit Grand Dessert

39,50 p.c.
Aanbevolen wijn:

Voorgerechten
Vitello Tonnato

Hoofdgerechten

8,50

Dun gesneden kalfsfricandeau met een
tonijnsaus en kappertjes.

Gerookte Schotse zalmbonbon

9,75

Gerookte Schotse zalm gevuld met Hollandse
garnalen en limoen-sherrysaus.

Gamba-kroketjes.

7,50

Gefrituurde hartige kroketjes op bedje van jonge
bladsla en kreeftenmayonaise.

Carpaccio

9,50

Dun gesneden runderhaas, diverse jonge
bladsla, gebrande pitten, Parmezaanse kaas en
een pesto dressing.

Mozzarella met tomaat en basilicum

7,50

Salade met tomaat, mozzarella en basilicum.

Paté

8,-

2013 Chardonnay Gran Reserva, Maipo Valley, Chili

Huisgemaakt paté met saus van preiselberen en
roggebrood.

Top bij kreeftgerechten!

Uiensoep met brood en kaas.

per glas 4,50 • per ﬂes 19,75

Escargots in kruidenboter.

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

Uiensoep

6,50

Escargots

7,50

KalfsEntrecote

18,50

Kalfsentrecote, gemarineerd in mosterd,
knoﬂook en bruine suiker.

Tompouce van Ossenhaas

18,50

Medaillons van ossenhaas met brie, gerookte
zalm en een pepersaus.

Zeetong

19,50

Gebakken zeetong van plm. 3 ons.

16,50
16,50

Vis van de dag
Scampi

Gebakken garnalen in eigen schil met knoﬂook
en olijfolie.

Spare-ribs

14,75

Gemarineerde spare-ribs met verse frieten en
salade.

XL Saté

13,50

Nagerechten

7,75

Onze ijs topper

3 verschillende huisgemaakte roomijssoorten
met slagroom.

Proﬁterolles

7,50

Soesjes gevuld met slagroomijs en warme
chocoladesaus.

Verse aardbeien met ijs en slagroom

7,-

Verse Hollandse aardbeien met vanille-ijs
en slagroom.

Dame Blanche

7,-

Vanille-ijs met warme chocoladesaus

Warme apfelstrudel

7,-

Warme apfelstrudel met ijs en slagroom.

Crème brûlée

7,-

Met een bolletje huisgemaakt ijs.

Varkenshaas-saté met verse frieten en salade.

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

Sporen van de Pacific ook te vinden op exposities
Ki Ledjar is een gerenommeerde
poppenspeler in Indonesië, die
met zijn kleinzoon Ananto niet
alleen wajangvoorstellingen
geeft, maar ook workshops
poppen maken en –spelen leidt.
Opa en kleinzoon zijn tijdens de
expositie beiden zo nu en dan
aanwezig in het Atrium en kunnen aan de bezoekers tonen
hoe de Wajangpoppen gemaakt
worden, beschilderd zijn en hoe
er van oudsher mee wordt
gespeeld.

Oma’s sarong

Advertentie Firma Bothe van de
Indische tentoonstelling in 1932

Exposities in Atrium
Atrium City Hall haalt tot en met
zaterdag 14 juni de Nederlands-Indische sfeer naar het
Haagse stadhuis met gratis te
bezoeken tentoonstellingen van
wajangpoppen, batikdoeken en
foto’s van gebouwen met sporen
uit Nederlands-Indië.
De meer dan 60 originele exemplaren die op de tentoonstelling
van wajangpoppen te zien zijn,
zijn voornamelijk gemaakt door
Ki Ledjar Soebroto en zijn kleinzoon Ananto Wicaksono uit
Yogyakarta, Indonesië. Zij
beheersen de verdwijnende
kunst van het maken van de traditionele wajangpoppen tot in
de kleine kootjes van hun vingers. Kan ook niet anders want

Bij de tentoonstelling ‘Oma’s
sarong, familieverhalen in batik’
maken de bezoekers kennis met
de symboliek van batik. Samenstelster Rens Heringa, een
internationaal vooraanstaande
batikexpert, heeft zes doeken
beschreven die door Indische

en Peranakan (Indo-Chinese)
vrouwen werden gedragen. Zij
maakt duidelijk dat batik ’geen
gewoon stofje’ is, maar een verhaal vertelt vol symboliek dat
past bij een fase in het leven.

Sporen van Smaragd
In de stadsgeschiedenis van
Den Haag neemt de band met
voormalig Nederlands-Indië
een voorname plaats in. De
commerciële en culturele uitwisseling met de ‘Gordel van
Smaragd’ heeft vele zichtbare
sporen achtergelaten in het
stadsbeeld.
Ook interieurdecoraties in
overheidsgebouwen herinneren aan West- en Oost-Indië.
Op villa’s prijken namen als
‘Gondang’ of ‘Soebang’, terwijl
in het interieur soms prachtig
gedetailleerde glas-in-loodra-

Hotel Des Indes

Voormalig Katoor Rotterdamse Lloyd
Foto: Kroon & Wagtberg Hansen, DH

Foto: Tong Tong Fair

Huub Wellner: entertainer die
iedereen overeind krijgt
Hij heeft het pas echt naar zijn
zin als hij ziet dat zijn publiek
geniet en dus doet Huub Wellner er altijd alles aan om dat
voor elkaar te krijgen. Met een
grap en een lach probeert de
Haagse entertainer iedereen bij
zijn optredens te betrekken. Dat
lukt vaak, want of hij nu op een
ouderenmiddag staat, ergens in
een tuin, in een winkelcentrum
of op een boot, bij een optreden
van Wellner kan bijna niemand
in zijn stoel blijven zitten.
Hij is erg sociaal en werkt tijdens
tochten van de Zonnebloem en
het Rode Kruis samen met zijn
vrouw hard mee om de gasten
ook buiten het muzikale gebeu-

ren om onvergetelijke uren te
bezorgen. Mariahoeve kent hem
als de muzikale entertainer tijdens het Trouwe Klanten Diner
in het winkelcentrum en in
Scheveningen is Wellner op
Vlaggetjesdag (dit keer op 14
juni) elk jaar te vinden bij een
oude mijnenveger: het Museumschip ex Hr.Ms. Mercuur.
Door dit alles is Wellner langzamerhand zo’n bekend figuur in
de regio geworden dat hij geregeld gevraagd wordt voor spontane optredens. Als hij ergens
binnenloopt voor een drankje
gebeurt het geregeld dat een ter
plekke optredende artiest hem
vraagt om even mee te doen.
Soms gaat het om een zanger of
zangeres, maar het is ook al een
paar keer gebeurd dat een Indische band hem uitnodigde een
nummertje mee te zingen ,,En
da’s toch gaaf’’, zegt de man, die

ooit begon als gitarist in talloze
bandjes, maar in 1985 solozanger werd.
Hij trekt zich elke dag een uurtje
terug in zijn muziekkamer om
zijn stem te oefenen en aldus
getraind toert hij door het land
met Nederlandse, Engelse en
Duitstalige liedjes van toen en
nu. Hij brengt nummers van
Fats Domino, Benny Nijman,
Koos Alberts, Frans Bauer, Jan
Smit, Jim Reeves, Ray Charles,
Ben Cramer, André Hazes en
George Baker ten gehore en doet
dat met zoveel enthousiasme
dat een optreden van Wellner
altijd en overal een belevenis is.
Iedereen wil altijd meedoen,
niemand kan stil blijven zitten.
Zelfs mensen in een rolstoel
weet hij mee te krijgen in de
polonaise.
www.huubwellner.nl

Foto: Kroon & Wagtberg Hansen, Den Haag

men met voorstellingen van
wajangpoppen of boeddha’s
bewaard zijn gebleven. De tentoonstelling toont voorbeelden
van deze voor Nederland
’typisch Haagse’ kenmerken.
Op de Tong Tong Fair ging ook
de film over de Sporen van
Smaragd in première, een rolprent waarin schrijfster Yvonne
Keuls de kijker langs de sporen

van Indië in de architectuur van
de stad leidt. Ze komt daarbij op
plekken die niet of moeilijk toegankelijk zijn voor ‘gewone’
nieuwsgierigen, zoals het voormalige Ministerie van Koloniën
en de Indische Zaal van Paleis
Noordeinde.
Wanneer en waar de film verder
gaat draaien is nog niet bekend.
www.sporenvansmaragd.nl

Kort nieuws
Wijkborrel in
Benoordenhout
Op initiatief van twee bewoners wordt op donderdag
5 juni een wijkborrel in het
Benoordenhout georganiseerd. Plaats van handeling is
lunchroom Paul Gabriel, waar
de nieuwe eigenaresse Maartje Hasselton de drank en de
hapjes uitserveert, terwijl de
toon wordt gezet door muziek
uit de jaren zestig.
De bijeenkomst, die om 17.00
uur begint en die in de toekomst vaker plaats zal vinden,
kan volgens de initiatiefnemers Anita Kuiken en Jaap Ijssel de Schepper voorzien in
een sociale behoefte in de
wijk, ,,waarin geen enkel café
is waar je zomaar kunt binnenlopen voor een drankje en

een gesprek op welk niveau
dan ook.’’
En juist zulke gesprekken tussen wijkbewoners zijn belangrijk om elkaar te leren kennen
en om te weten te komen wat
er leeft en speelt in een wijk,
stelt het tweetal. ,,Samenleven
vraagt onderhoud en aandacht op straat- en buurt- of
wijkniveau. Hiervoor zijn
straat- en buurtfeestjes een
bekend middel, maar die blijven meestal beperkt tot één
straat en één keer per jaar. Wij
willen de wijkborrel met een
zekere regelmaat organiseren,
wat een aanzet kan zijn tot
nieuwe initiatieven en nieuwe
avonturen.’’
wijkverenigingbenoordenhout.nl

Colofon
Een uitgave van
Panhuys Productions
Postbus 56 , 2200 AB Noordwijk,
Tel. 071-06-50697455 / 3610462
E-mail: info@haaglandenpost.nl

Verspreidingsgebied:
Mariahoeve, Marlot,
Essesteyn, Duinzigt, Bezuidenhout
Benoordenhout, Leidschenveen,
Leidschendam en Wassenaar.

Uitgevers en adverteerders zijn niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten.
Alle aanbiedingen geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
Volgende krant verschijnt vanafmaandag 30 juni 2014.

elke woensdagmiddag in juni

Kids Knip Party!
2x knippen, 1x betalen

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

Pa of ma krijgt een kortingbon mee met

10 % korting op een
volledige behandeling!

KORTINGBON
‘Knap geknipts’
tot in de puntje

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

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

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

Het moment
dat u écht van de zon kan genieten.
ZEISS zonneglazen
Bonds of Love, heren armbanden
vanaf

€ 19,50

Carl Zeiss zonneglazen
Treasures by Rosa di Luca Italy
Lederen dames armbanden

bij aankoop van een zonnebril

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

NIEUW bij Vuyk

vanaf

€ 14,50

Mi Moneda

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

optometrisch centrum Den Haag en Voorschoten
opticiens en optometristen

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

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

Tennispark Marlot
Op ons mooie Tennispark met 13 buitenbanen en binnenbanen kunt U zich ontspannen na een drukke werkdag of week.
Gelegen in de mooie buitenwijk Marlot op
de rand van het Marlotbos. Omgeven door
eeuwen oude muren, waar de tijd heeft stil
gestaan. Hier is een mooi stukje Den Haag
met rijke historie bewaard gebleven.

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.

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

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

Kreeftentijd bij Waterloo
De kreeftenindustrie levert jaarlijks wereldwijd bijna twee miljard dollar aan handel op.
Logisch dus dat maar weinig
exemplaren van deze schaaldieren de leeftijd van honderd jaar
halen die ze puur theoretisch
gezien zouden kunnen bereiken
en al ver voor die tijd ergens op
een bord belanden. Zoals in restaurant Waterloo in Mariahoeve,
waar de maand juni traditioneel
in het teken staat van kreeften
die dagelijks vers vanuit Canada
worden overgevlogen en vervolgens op allerlei manieren bereid
ter consumptie worden aangeboden. Dit keer is er een speciaal
kreeftmenu voor 39,50 euro per
gast, die kan kiezen uit vier variaties kreeft.
Waterloo geeft 25 procent korting aan de gast die zijn eigen

driegangen menu samenstelt
met gerechten van de à la carte
kaart en in het restaurant kan
elke maandag onbeperkt sliptong worden gegeten en kan
elke dag worden genoten van
een hightea en een highwine,
maar in juni voert kreeft toch
traditioneel de boventoon. Er
zijn honderden soorten kreeft,
variërend van langoesten en
rivierkreeftjes tot de stoere jongens uit Nova Scotia (noordoost
Canada), maar in de vaderlandse
etablissementen worden meestal maar twee ervan op tafel
gezet: de Noorse kreeft en de
Canadese variëteit, die dier- en
milieuvriendelijk wordt
gekweekt, onder natuurlijke
omstandigheden, in grote bassins. Ook de Oosterscheldekreeft
is bepaald niet te versmaden,
maar van deze variant, die pas
sinds 1983 wordt gevangen,
worden niet voldoende exemplaren boven water gehaald om
te voldoen aan de vooral in deze
tijd wassende vraag.
Dat is ook het geval in restaurant
Waterloo, waar de koks klaar
staan om de volgens de verhalen
lustopwekkende lekkernij (in het
vlees van de kreeft schijnen stoffen te zitten die de seksuele
energie stimuleren) op allerlei
manieren te bereiden, Op de
kaart van het etablissement
staan gekookte en gegrilde varianten van de kreeft die door
velen wordt beschouwd als een

Eric Bulthuis met één van de kreeften die zijn ‘Waterloo’ in Den Haag gaat vinden
delicatesse, waarbij de inhoud
van de poten als het absolute
summum geldt.
Daar is soms wat moeilijk bij te
komen, maar daar is in Waterloo
enige jaren geleden al een
oplossing voor bedacht. De lekkernij wordt gehalveerd en met
al gekraakte scharen opgediend,

Night at the Park: nieuw festival
Het nieuwste Haagse muziekfestival heet Night at the Park,
een typisch zomerse concertavond met nationale- en internationale topartiesten in het
Haagse Zuiderpark. Het wordt
gehouden op 28 juni, op de
avond voorafgaand aan het
popfestival Parkpop en iedereen
kan er ongedwongen genieten.
Samen met je vrienden lekker op
een kleedje onder een boom of
toch liever vooraan staan bij het
optreden van jouw favoriete
artiest terwijl de zon langzaam
onder gaat? Het kan allemaal bij

Night at the Park, een avond met leukste gadgets kan scoren.
Sieraden, kleedjes, t-shirts, het is
de beste muziek in dé popstad
er allemaal te koop.
van Nederland. Deelnemende
bands zijn (uiteraard) Golden
Earring, De Staat,
Van Dik Hout, De
Kraaien en Madness.
Tijdens Night at the
Park is ook een
complete festivalmarkt aanwezig,
waarop je eindeloos
langs de verschillende kraampjes
kan struinen en de The Golden Earring

Prentenboek voor jonge kinderen
rumme-rups-een-kleurrijk-envrolijk-prentenboek-voor-kleutersHet omgaan met veranderingen is voor veel jonge kinderen lastig. Als er van hen wordt
verwacht dat ze iets nieuws
gaan ondernemen, vinden ze
dat vaak een beetje eng.
Ze zijn bang voor het onbekende dat gaat komen en denken
soms dat het mis zal gaan. Liever houden ze het bij het oude
en blijven ze ’klein’. Om deze
kinderen te helpen groeien en
te laten zien dat veranderen
leuk kan zijn publiceert Droomvallei Uitgeverij het kleurrijke
prentenboek ‘Rumme Rups’ van
Mirjam Hildebrand (met illustraties van Illutié - Britta Reinhard).

Het boek gaat over een rupsje
dat angstig is om uit te groeien
tot vlinder. Gelukkig wordt hij
bijgestaan door zijn insectenvriendjes en krijgt hij heel wat
tips om zijn angst te overwinnen. Hij ontwikkelt positieve
gedachten. Hiermee gewapend,
durft het rupsje de verandering
aan. Zodra hij een vlinder wordt
en alles nieuw is, leert hij dat
leren met vallen en opstaan gaat.
Uiteindelijk voelt hij zich zekerder en maakt hij veel plezier. Het
boekje sluit nauw aan bij de
belevingswereld van kinderen
van drie tot en met zes jaar en is
door de kleurrijke en levendige
platen een lust voor het oog. Het
verhaal is op rijm geschreven,
wat maakt dat de ondersteunde

zinnen gemakkelijk beklijven.
Ook is het boek (vooruit) te
bestellen via de site van Droomvallei Uitgeverij, www.prachtboeken.nl. Droomvallei Uitgeverij geeft boeken en kaartensets
uit. Alle producten zijn creatief,
positief en kleurrijk. Een explosie van creativiteit en zelfontwikkeling.

zodat het ‘zware werk’ eigenlijk
al gedaan is. Toch krijgen de
gasten nog een kraker en een
soort pincet bij hun bord, om te
zorgen dat er geen stukje van
het heerlijke vlees achterblijft en
omdat een beetje ‘stoeien’ nou
eenmaal onverbrekelijk bij kreeft
eten hoort.

Reserveren gewenst.
Geopend 7 dagen in de week
vanaf 17.30 uur.
Andere tijden op aanvraag.
www.restaurantwaterloo.nl
Zie ook advertentie elders in
deze krant.

Kort nieuws
Tafelgesprek
over hindoeïsme
bij RestoVan Harte
In Den Haag leven veel Hindoestanen afkomstig uit Suriname maar wat weten anderen eigenlijk over het hindoeïsme, over het ontstaan,
de belangrijkste goden en de
grote verhalen van deze religie? Iedereen heeft weleens
gehoord van Ghandi, reïncarnatie en karma, maar daar
blijft het meestal wel bij. Wie er
meer over te weten wil komen
kan op vrijdag 6 juni rond
etenstijd terecht in bij een
Meet, Greet en Eat bijeenkomst bij RestoVanHarte in
het Diamantcollege in Mariahoeve. Daar, aan de Diamanthorst, organiseert Winwide,
een non-profit maatschappelijke organisatie die interculturele samenwerking en
emancipatie stimuleert, elke
eerste vrijdag van de maand
(behalve in juli en augustus)
bij een maaltijd een bespreking over een van de wereldgodsdiensten of filosofische

stromingen. Dit keer is dat een
inleiding op de hindoeïstische
religies, de eeuwige orde en
het zelf als “afpelsysteem”,
waarbij de nieuw opgedane
kennis in een eigentijdse context wordt geplaatst. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 september en gaat over
antieke cultuur.
Het programma staat inhoudelijk onder leiding van Marianne Beelaerts. De maaltijd
wordt verzorgd door Winwide’s Culinaire Team in samenwerking met Resto van Harte.
Inloop: 17.30 uur. Aanvang:18.00 uur. Einde: circa
22.00 uur. Het programma is
gratis, de eigen bijdrage voor
maaltijd en drankjes bedraagt
€ 6,-. Voor studenten, 65+ ers
en Ooievaarspashouders is
korting mogelijk. Aanmelden
per email bij meet-greet-eats@
winwide.nl. Winwide staat
voor Win met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie.

www.haaglandenpost.nl

filosofischepraktijk
filosofischepraktijk

VOL-LEDIG
VOL-LEDIG
www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl
www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

VOORHEEN MARIAHOEVE MAGA ZINE

EEN UITGAVE VAN PANHUYS SPECIALS

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

Realiseer uw plannen
S
samen
met ons!

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

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

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

Badkamers - Sanitair
Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming
Storingen - Onderhoudscontracten
etc...

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

INSTALLATIE
PARTNERS

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 Uffordstraat 80
Techniek inaan
sanitair
2202 NJ Noordwijk
Zee
Netherlands
Tel:
+31(0)71-3623999
Fax:
+31(0)71-3625188
email: joy.bandb@outlook.com

Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

www.bedandbreakfastjoy.nl

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

5 juni

6 juni

7 juni

Zondag

Maandag

1e PINKSTERDAG

2e PINKSTERDAG

11.00 - 17.00 uur | Den Haag

11.00 - 17.00 uur | Zoetermeer

GRATIS QUOOKER
THE RIVERDALE KITCHEN

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

GREEPLOOS | LANDELIJK | MODERN | DESIGN | HANDGEMAAKT

Nu 7.990,-*

Nu 4.998,-*
Incl. alle apparatuur

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

