


voorwoord
Het belooft weer een fantastisch Oranjefeest te worden op maandag 27 april. Voor de 3e 

keer op rij zal de Van Hoytemastraat en omgeving  druk bezocht worden door jong en oud 

Benoordenhout.

Naast de bekende onderdelen zullen er ook veel nieuwe en verrassende activiteiten 

worden georganiseerd . Het programma start rond 10.00 uur en zal tot 18.00 uur duren.

In dit uiteraard oranje gekleurde magazine vindt u het programma van deze dag; 

Wat er allemaal te doen is en waar u zich voor bepaalde activiteiten kunt opgeven. 

Dit magazine bieden wij u vol trots aan, maar niet zonder de steun van alle adverteerders. 

Mede dank zij hen kunnen wij van deze Koningsdag weer een groot Oranjefeest maken.

Het organiseren van dit Oranjefeest kan niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. Vind jij 

het leuk om te helpen bij de kinderspelen, het voetbal en hockey toernooi of de bar, meld je 

dan aan via de website van de wijkvereniging  www.wijkverenigingbenoordenhout.nl. Op de 

website is ook alle laatste informatie over dit Oranjefeest te vinden.

Het Oranjefeest  wordt mogelijk gemaakt door de wijkvereniging Benoordenhout en de 

winkeliers in de Van Hoytemastraat en rondom het plein. Vele winkels  zullen tijdens deze 

dag ook open zijn.

Samen maken wij er ook dit jaar weer een fantastische dag van!

Het Oranjecomité

Wim Borsboom, Nienke Von Brucken Fock, Jacqueline van Everdingen, Boukje van Goozen, 

Martijn de Graaf, Nicoline van Heeswijk, Jeannine de Hoop Scheffer, Theo Koesen,  

Claudio Papone, Ronald Sanders,  Rutger Vermast, Michiel de Vlieger

 

P A R K

HOOG OOST D U I N
Living in the park, enjoying the city

Het duurzame ontwerp van architectenbureau cepezed biedt vanaf 2016 ruimte aan 

gelijkvloerse appartementen en aantrekkelijke penthouses met een wijds uitzicht over bos, 

duinen en de skyline van Den Haag.  De verkoop hiervan gaat binnenkort van start. Bekijk 

de beschikbare informatie over de appartementen op de website of volg ons via Facebook 

(@ParkHoogOostduin) en Twitter (@HoogOostduin).

Nicole Vrolijk 

Nelisse Makelaarsgroep

070 - 350 14 00 

vrolijk@nelisse.nl 

Cees P.A. Kimmel 

Frisia Makelaars 

070 - 342 01 01 

nieuwbouw@frisiamakelaars.nl 

Wilt u op de hoogte blijven?
Meld u nu aan via www.parkhoogoostduin.nl of neem contact op met één van de

onderstaande makelaars:

www.parkhoogoostduin.nl

WONEN MIDDEN IN HET HAAGSE BENOORDENHOUT
BINNENKORT START DE VERKOOP
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Voor jong en oud

Vrijmarkt 
Werd het niet al hoog tijd om de schuur, 

kelder, garage of zolder op te ruimen? Om 

toch maar afstand te doen van die dingen 

die zonde zijn om weg te gooien? Maar die 

misschien nog goed zijn voor je weet nooit 

wie? Het is nu tijd om flink te zijn! Maak 

weer ruimte in uw huis en zet al die

spullen te koop op Koningsdag! 

Uw kinderen zijn van harte 

welkom op de vrijmarkt. 

De oplossing om op 

een simpele en hele 

gezellige manier 

van uw spullen af te 

komen.

Wij verzoeken u geen diensten aan te 

bieden waarbij met etenswaren (eieren, 

soezen etc.) wordt gegooid

Mocht u uw plekje vooraf al willen 

reserveren dan verzoeken wij u hier geen 

tape maar stoep- of markeerkrijt voor te 

gebruiken. Tevens willen wij u verzoeken 

om uw plek na de vrijmarkt netjes achter 

te laten en de spullen die niet verkocht zijn 

weer mee te nemen. 

Culinaire Omlijsting
Eten en drinken is dit jaar prima geregeld! 

Dankzij VfP Vis, Van der Zalm, Paluco, 

Kaashuis Jan de Bruijn, Donato, Poelier van 

de Beest en Bitterkoud, komt u op 27 april 

niets te kort als het om eten en drinken 

gaat. Vanaf de start is er koffie, lekkere 

hapjes en broodjes. Later op de dag prima 

borrelhappen en heerlijke oesters. 

De Oranjebars zullen  met de heerlijke 

wijnen van Henri Bloem en Grapefruit 

District en met bier en fris worden 

bevoorraad zodat u uw dorst 

aangenaam kunt lessen! Betaling  van 

drankjes door middel van bonnen ;  

voor het eten à contant.

Poppentheater Muzemuis
Let op! Jan Klaassen en Katrijn zijn er ook 

op  27 april. Dus kids kom gezellig naar het 

Oranjefeest en geniet van deze prachtige 

mooie en héle grote poppenkast.

Straatvoetbal, hockey en 
basketbal toernooi 
Wij, Benoordenhouters, houden van 

sport ! Daarom speciaal voor de leeftijd 

van 6 tot 9 en 10 tot 12 jaar een groots 

straatvoetbal en hockeytoernooi. Er is dit 

jaar ook een basketbaltoernooi voor de 12 

tot 14 jarige. Wie wint de Benoordenhoutse 

kampioenschappen dit jaar?

Ballonnenman Richard
Nog meer leuks voor de kids: een échte 

ballonnenman, die de mooiste figuren 

voor je maakt. Dat wordt een super vette 

Koningsdag!

Spellen
Ook dit jaar gaan wij weer klompen vangen. 

Halen we de skippyballen er bij. Gaan 

we darten op het levensgrote bord. Het 

ringwerpspel is weer afgestoft. Wel of niet 

zaklopen is de vraag. Natuurlijk weer een 

platvoetenrace.  En zo hebben wij nog veel 

meer leuke activiteiten voor jullie in petto.  

Natuurlijk is het springkussen ook weer van 

de partij.  Leuk als jij er ook dit jaar weer bij 

bent!

Daag je vrienden uit, neem je ouders mee 

om een uurtje een spel te begeleiden, kan jij 

ook lekker langer blijven!

Hoytema Hakken Race
Tijdens Koningsdag organiseert de 

Oranjecommissie  weer de beroemde 

Hoytema Hakken Race!! Wie wordt dit 

jaar de nieuwe hakken-kampioen van Het 

Benoordenhout?

Entertainment
Ook dit jaar is er weer een prachtig pakket 

aan entertainment voor jong en oud. 

Een mooi gevuld Koningspodium op ons 

prachtige Hoytemaplein zal wederom de 

bühne zijn voor de muziek en presentatie. 

Heerlijke achtergrondmuziek voor jong en 

oud de hele dag door de Funky Town Disco 

Show met als extraatje een fantastische 

kinderdisco ieder uur (als er geen andere 

programmering is). Dans lekker met uw 

kinderen mee op de leukste en hipste 

muziek!

Vergeet niet om 14.30 uur met uw hele 

gezin en / of vrienden mee te spelen met 

onze eigen Grote Oranje Familiequiz. Een 

heerlijke set vragen over buurt, koningshuis 

en alles daarbuiten doorspekt met 

muziekvragen die ongetwijfeld tot hilarische 

reacties zullen leiden. Zelfs 

de kleinsten kunnen 

een bijdrage 

leveren en er 

zijn prachtige 

prijzen te 

winnen!

54
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Als klap op de vuurpijl zal aan het einde 

van de middag onze Koningsdag worden 

afgesloten met een spetterend optreden van 

de Bianculli Piano Show; de enige echte all 

round knallende muziekshow! Deze zeer 

muzikale, sympathieke en interactieve 

PianoShow wordt gedragen door: Piero 

Bianculli. Samen met zijn drummer en 

bassist zorgt hij voor een onvergetelijk, 

interactief en knallend feest. Hun 

betoverende optreden is gevuld met hits van 

over de hele wereld. Top40, Salsa, Caribisch, 

Disco en Dance, HipGop en natuurlijk…: 

verzoekjes van u! U VRAAGT; ZIJ SPELEN: 

een garantie voor 100% FEEST!

Piero is gezegend met een stem die soms 

klinkt Jamie Cullum en dan weer als Eros 

Ramazzotti: ruw, maar puur en recht uit 

het hart. En waar mogelijk zoveel mogelijk 

improviserend. Kortom lekker genieten 

aan het einde van Koningsdag van top-

muzikanten en een spetterend feest!

Voor de wat bredere 

muziekliefhebber is er het 

Rabobank Lounge podium 

bij de kruising met de 

Paul Gabrielstraat. Met 

het Matrozenkoor en de 

onvolprezen Swingende 

Opa’s staat hier een divers 

programma voor de 30-plusser. 

Het Matrozenkoor is een oude 

bekende en neemt u graag mee op 

een korte tocht buitengaats. De Jazz-/

Dixielandband De Swingende Opa’s uit 

onze eigen buurt is een zeer interactieve en 

ervaren groep van begaafde muzikanten. 

Lekker even terug naar de Roaring Twenties 

of de jaren 30 en naoorlogse uptempo Jazz!!!

Vergeet niet om ook dit jaar weer 

mee te spelen met onze beroemde 

Benoordenhoutse Bingo. Een zeer 

vermakelijk nummerspel met natuurlijk 

prachtige prijzen!

Ons lokale talent DJ Thymen Borghuis zal 

de gehele dag hier zijn loungy-kunsten 

vertonen. Met zijn heerlijke Jazz, Soul & 

Funk repertoire, feilloos doorgemixed in 

de modernere lounge hitjes waant u zich 

tussen North Sea Jazz en de Whoosah in. 

Dus even lekker weg uit de drukte? Kom 

lekker ontspannen bij DJ Thymen!

Oostduinlaan 119

Bij inlevering van deze 
advertentie ontvangt u op 
27 april bij onze ijskar op 
het Van Hoytemaplein of in 
onze winkel het 3e bolletje 
ambachtelijk               
schepijs geheel GRATIS.
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King’s Day 2015 in 
Benoordenhout
For the third year in succession, the Wijkvereninging Benoordenhout is organizing a super 

King’s Day celebration.  All the events will be located around the Hoytemastraat and square.

For the children there is in the first place:  the very traditional vrijmarkt. Have your children 

gather their used toys together and come to Hoytemastraat and set up a ‘shop’.  Their hand-

me-downs are always another child’s treasure. Not only do the children enjoy this, but they 

learn the first principles of entrepreneurship!  

During this free market, there are also many other children’s activities being 

organized, such as a bouncy, many time-honoured  Dutch children’s 

games, as well as a  puppet show and street football,  field hockey and 

basketball.  In other words, for children of every age, there is something 

that they will enjoy.

For the ‘older’ generation there will be plenty for them to enjoy 

and participate in.  Two music podiums will be set up  

- one with a disco - the other with a band playing 

many different kinds of music including 

jazz.  There will also be two bars serving 

soda, wines and beer and of course an 

ice cream man. Many of the local shops 

will also be providing food you may 

purchase.

If you are new to the Netherlands, 

this is an event you (and your 

children) won’t want to miss.  Deck 

yourself in a touch of orange clothing 

and take part in Holland’s national 

holiday.  You won’t be sorry!
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Waarom zouden sport en luxe niet samen kunnen gaan? Wilt u sporten in een omgeving waar u zich prettig voelt? Dan zijn Des Indes 
Health Club & Spa en Promenade Health Club & Spa iets voor u. Daar vindt u behalve de allernieuwste � tnessapparatuur, gelijkgestemde 
sporters en deskundig personeel, bijvoorbeeld ook een luxe spa! Bij deze bijzondere health clubs kunt u werken aan uw lichaam en 
conditie, maar ook kiezen voor een massage of beauty treatments. Zelfs een fysiotherapeut ontbreekt niet. Kortom, Zoekt u een health 
club waar sport en luxe samengaan, neem dan eens contact op over de mogelijkheden of kom een keer vrijblijvend langs.

Waarom zouden sport en 
luxe niet samen kunnen gaan?

PROMENADE
HEALTH CLUB & SPA

DES INDES
HEALTH CLUB & SPA

Van Stolkweg 1 / 2585 JL  Den Haag 
www.promenadehcs.nl  / +31(70)-3511719

Lange Voorhout 54-56 / 2514 EG  Den Haag
www.healthclubdesindes.com / +31(70)-3612322

•  Personal Coaching
•  Team ontwikkeling

Benoordenhoutseweg 23, Den Haag
0646044432  •  www.maarhees.nl



Om ook dit jaar het Oranjefeest  tot een succes te maken kunnen wij niet zonder de hulp 

van vele vrijwilligers. Vind jij het leuk om een paar uurtjes te helpen en kennis te maken 

met andere buurtbewoners, meld je dan aan als vrijwilliger voor een van de volgende 

onderdelen:

- Straat voetbal , hockey en basketbal toernooi   

- Kinder spelen

- De Oranjebars

Daarnaast zijn er nog een paar 

programma onderdelen die nog 

niet bekend zijn ,waar wij hulp bij 

nodig hebben.

Via de website www.

wijkverenigingbenoordenhout.

nl  kun jij je aanmelden als 

vrijwilliger. 

Samen maken wij er een 

fantastische dag van!

oproep vrijwilligers
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Wij zijn op
Koningsdag
tot 14.00 uur

geopend

Ook bij Paluco...

* 1x in de maand open voor diner

* Take away kof�ie en lunch(pakketten)

* Private dining vanaf 15 personen

* Borrels en recepties op aanvraag

* Catering

Paul Gabriëlstraat 62  |  2596 VG  |  Den Haag  |   070-2054697  |  www.paluco.nl  |  

 Wij zijn geopend van ontbijt t/m borrel!  (09.00 - 17.00 uur)

  pastry     lunch         coffee



Programma
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10.00 Officiële opening van de vrijmarkt Koningspodium

10.00 - 18.00 Achtergrondmuziek door  Koningspodium

 Funky Town Disco show 

10.00 - 15.00 DJ Thymen: Jazzy & Loungy Tunes Rabobank lounge podium

11.00 - 15.00 Elk vol uur kinderdisco Koningspodium

11.00 - 13.30 Straatvoetbal, - hockey en  Breitnerlaan

 basketbal toernooi 

11.00 - 11.30 Matrozenkoor Rabobank lounge podium

13.45 - 14.30 Kinder Bingo Rabobank lounge podium

14.30 - 15.30 De Grote Oranje Familiequiz Koningspodium

15.00 - 16.15 De Swingende Opa’s Rabobank lounge podium

15.30 - 16.00 Hoytema Hakken Race Rabobank lounge podium

15.45 - 16.00 Prijsuitreiking Sporttoernooien en  Koningspodium

 winnaars mooiste outfit van 2015! 

16.00 - 18.00 Bianculli Piano Show Koningspodium

Tijd Activiteit Locatie

Celeste
Acqua di Parma
Annick Goutal
Caudalie
Cire Trudon
Creed
Diptyque
Geo F. Trumper
Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
Mason Pearson
Molton Brown
Parfums D'Orsay
Penhaligon's
Serge Lutens

H A U T E  P A R F U M S

FREDERIKSTRAAT 963  -   T  070 3461487 
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

24/7 online

celeste.adv-3.indd   1 25-10-13   12:26

COMETA CULINAIR
de vliegende keuken

catering op maat
FEEST

een waar

FESTIJN
met

door

elk

Uw chef: Michiel de Vlieger



straatvoetbal, -hockey
en basketbal 

De voetbal en hockeyteams worden 

ingedeeld in twee categorieën, 6 tot 9 jaar 

en 10 tot 12 jaar, zodat de spelvreugde 

centraal blijft staan. Het basket is voor 

kinderen van 12 tot 14 jaar.

Team

Elk team bestaat uit minimaal 4 kinderen.

Waar?

De Breitnerlaan.

Tijdstip

11:00 uur tot 13:30 uur.

Prijsuitreiking

Rond 15.45 uur op het grote podium.

Wat doe je aan en hoe heet je team:

Elk team moet een naam bedenken en mag 

een origineel tenue samenstellen. Er is ook 

een prijs voor het leukste tenue!

Hoe schrijf je je in en voor wanneer?

Je kan je tot 21 april aanmelden via het 

inschrijfformulier op de website 

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Hoeveel Teams?

Er is helaas maar plek voor 10 teams per 

categorie ook kun je maar aan een sport 

deelnemen.

Scheidsrechter?

Ieder team moet een scheidsrechter leveren 

die een paar wedstrijdjes mag fluiten, 

zonder hen kunnen we dit niet organiseren.

Wij, Benoordenhouters, houden van sport ! Daarom speciaal voor de leeftijd van 6 tot 9 

en 10 tot 12 jaar een groots straatvoetbal en hockeytoernooi. Er is dit jaar ook 

een basketbaltoernooi voor de 12 tot 14 jarige. Wie wint de Benoordenhoutse 

kampioenschappen dit jaar?
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Super leuke en leerzame bijbaan op
zaterdagochtend  met goede verdiensten

voor Pabostudenten (vanaf 2e jaars)
met hockey of voetbal achtergrond.   

Wij zijn op zoek naar talentvolle trainers voor de zaterdagochtend voor zowel onze voetbalschool Voetjebal als 
onze hockeyschool Panasj. Je leert de kinderen van 2 tot 6 jaar niet alleen hockey of voetbaltechnieken aan maar 
ook de eerste bouwstenen van de gecijferd- en geletterdheid. Dit alles in een gymzaal op swingende muziek.

Wij verwachten van jou dat je:
+ minimaal 2e jaars pabostudent bent.
+ een kei bent in lesgeven aan kleuters
+ zeer zelfstandig kan werken
+ op een leuk niveau voetbalt of hockeyt of hebt gedaan
+ elke zaterdagochtend beschikbaar bent m.u.v. schoolvakanties

Wij bieden jou:
+  super leuke opleiding tot Panasj of voetjebaltrainer
+  zeer goede verdiensten 
+  je bent onderdeel van een top team door heel Nederland
+  de mogelijkheid om in de zomer kampjes te geven in Barcelona

Ben je nieuwsgierig geworden bekijk dan onze site www.panasj.nl of www.voetjebal.nl
Heb je interesse in deze leuke bijbaan mail dan snel naar Nienke@panasj.eu



hoytema hakken race
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Dit koningsnummer vindt plaats om 15.30 uur  op de Van Hoytemastraat (tussen 

Wassenaarseweg en Paul Gabrielstraat). De winnaar van elke voorronde strijdt tenslotte in de 

finale voor de hoofdprijs!

Voorvaarden deelname

• Minimum leeftijd: 14 jaar

• Hoogte hak: minimaal 8 cm

• Breedte hak: maximaal 3 cm

• Géén: sleehak, bandje om enkel, laarsjes

 (ook geen tape of andere hulpstukken).

Durf jij, man/vrouw, het aan? 
Schrijf je dan snel in op de website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl. 

Inschrijven kan ook op de dag zelf!

Prijzen voor de winnaars worden o.a. ter beschikking gesteld door 
Albert Nolten en Pink & Lie.

van Hoytemastraat 96 
Ma  12:00 tot 18:00 uur  
Di t/m za   10:00 tot 18:00 uur

Eigenwijze boeren maken de lekkerste 
wijn. Daarom vind je bij ons alleen 
wijn van boeren met een eigen kijk 
op hun stuk grond en wijnmaken. 
Kom eens langs in onze winkel en 
proef het zelf!
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook.
Met de Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of
iemand terugbetalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent op
Koningsdag.

Bankzaken
regelen met

de app.

VRIJHOUDEN
I.V.M. DOORGANG



 

 

Klassieke herenmode en confectie 
Joh. Bildersstraat 81, ‘s Gravenhage 

 

Alan Paine Knitwear, Hiltl en Brax pantalons, Bonsoir pyjama’s, 

 Eterna shirts en een uitgebreide collectie Vyella overhemden.  

 

Sinds 2010 verwennen wij Benoordenhout met Italiaanse 

lekkernijen. Proef de ontspannen, huiselijke, Italiaanse sfeer 

in onze lunchroom. Kom langs voor pastagerechten, mooie 

wijnen, een goede kop koffie, een aperitief

of reserveer voor een private diner of verjaardagsfeest.

Van Hoytemastraat 22A, 2596 ER ‘s-Gravenhage  •  T 070-3246022

BIJ ONS IS DE KLANT KONING!!
voor campagnes, brochures, leafl ets, buitenreclame, 

advertenties, uitwerking en creatie

Auke Smits Publiciteit B.V.
Van Alkemadelaan 68, 2597 AN Den Haag
Telefoon 070 - 324 80 25 
Website www.aukesmits.nl

   

WOUDTfashion for women

Van Hoytemastraat 105 
www.woudtdenhaag.nl

Labels    
          Fabiana Filippi
          Riani
          Nice Connection
          ML Collections
          Rosso 35
          She’s So
          Le Tricot Perugia
          Prêt Pour Partir
          Brax
          Trixi Schober
          And Others

woudt.2.indd   1 23-03-15   11:05



Kom onze koninklijke collectie bekijken 

www.noltenschoenen.nl
Den Haag | Van Hoytemastraat 93Op Koningsdag zijn wij van  

11.00 tot 16.00 uur geopend.

Iedere oranje klant wordt 

geridderd bij Verhoog.

Met een reuze verdiend lintje! 

Op koningsdag zijn 
we geopend van 

8.00 tot 13.30 uur

van Hoytemastraat 77
tel (070) 32 44 470

Den Haag

www.verhoog.com

Lintjesregen 
bij Verhoogbij Verhoog

                

GORDIJNEN – TAPIJT – RAAMDECORATIE – TRAPLOPERS – BEHANG 

WEISSENBRUCHSTRAAT 296     2596 GP DEN HAAG     070-3244620

WWW.INGRIDWINTER.NL  INFO@INGRIDWINTER.NL

OP-RS15-WRK195_Tunderman_152x230.indd   1 12/11/14   4:20 PM

Oogmetingen, 

contactlenzen, exclusieve 

zonnebrillen, oogmode. 

Van Hoytemastraat 37

2596EN Den Haag

Tel 070342056

Koningsdag gesloten!
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SCHOOLGEMEENSCHAP VOOR VWO – HAVO – VMBO-T 
 

www.vo.vrijeschooldenhaag.nl 

Dailyshop Hoytema
In onze winkel kunt u terecht  voor een ruime keuze aan:

• Nationale en internationale tijdschriften/kranten
• Sigaretten, tabak,Pijptabak en Sigaren
• Luxe aanstekers, pijpen, humidors
• Wenskaarten, cadeauboxen
• Staatsloterij, Lotto en krasloten
• OV chip oplaadpunt
• Snoep, ijsjes en gekoelde drankjes

Van Hoytemastraat t/o 40 (kiosk), 2596 ER Den Haag
070-3281927 dailyshop@tabaktiefnet.nl

DA de Salamander, Van Hoytemastraat 83, Den Haag  tel. 070 3247942

www.drtaffi.com



• Gratis overstapservice
• Gratis second opinion
• Gratis bezoek aan huis

•  Contracten met alle zorg-
verzekeraars in Nederland

• Alle A-merken

Voor elk oor de 
passende oplossing 

www.oorwerk.nl

Van Hoytemastraat 94, 2596 ET Den Haag
T: 070 324 32 05     E: denhaag@oorwerk.nl
Openingstijden  Ma t/m vrij 09:30 - 17:30 uur, za 09:30 - 15:00 uur

Aert van der Goesstraat 29, 2582 AJ Den Haag
T: 070 779 60 20     E: denhaag2@oorwerk.nl
Openingstijden  Di t/m vrij 09:30 - 17:30 uur, za 09:30 - 15:00 uurTegen inlevering van deze advertentie ontvangt  u 10% korting

Als medebewoner van het Benoordenhout wenst 
De Nederlandse Orde van Advocaten 

de buren een zeer feestelijke en genoeglijke  
Koningsdag toe.

De Nederlandse Orde van Advocaten  
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag Tel. (070) 335 35 35  www.advocatenorde.nl



ERVAAR HET IN DE WINKEL

PRACHTIGE MUZIEK 
VERDIENT DE
BANG & OLUFSEN
BEOLAB 18 

Theresiastraat 151-161 
2593 AG Den Haag

Noordeinde 126 (medio mei as)

2514 GN Den Haag

070-3222273
www.praalder.nl

H A A G R E C H T 
A D V O C A T E N 

 

Ook tijdens het koningschap van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander  

biedt Haagrecht Advocaten Royale rechtsbijstand. 

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.haagrecht.nl 

Jan van Nassaustraat 55, Postbus 85915, 2508 CP Den Haag, Telefoon 070-3141900, E-mail advocaten@haagrecht.nl 

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

Herman Kastelein
Lars Olie
Cees Lieshout
Cindy Wisse
Frouke de Roo



sociale verhuur 
bijzonder wonen in stadsgezichtbepalende panden

Jan van Nassaustraat 44
2596 BV Den Haag

Web: www.hv1854.nl
E-mail: info@hv1854.nl

Tel: 070 3245571 

Verstandig en gezond leven
Alternatieve geneesmiddelen van de homeopathische apotheek

Drogisterij Homeopathie Benoordenhout - Oostduinlaan 121 - 2596 JK Den Haag - 070-3242883

Wij adviseren u graag over de juiste homeopathische 
middelen voor uw persoonlijke situatie. 

Ook geven wij advies over manieren om gezond te leven.

Drogisterij Homeopathie

enoordenhout

www.drogisterijbenoordenhout.nl



Dichterbij dan je denkt!

Beau monde Coiffures 
 
 
v. Hoytemastraat 100 
2596ET Den Haag 
070-3281919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.beaumondecoiffures.nl 



Koningsdag 2015
Viswinkel V.F.P

Geopend voor:
Vers belegde broodjes en 
Warm gebakken kibbeling.

Vanaf 2 uur Oester en 
Champagne Bar



 een koninklijk aanbod !

nu een gratis verkooptaxatie bij

Röttgering NVM Makelaars   Breitnerlaan 287   2596 HA  Den Haag  
Telefoon (070) 324 55 66   nvmmakelaars@rottgering.nl

www.rottgering.nl

peter.indd   1 11-03-13   00:59

Persoonlijke 
kinderopvang

    Dagopvang, BSO, nanny service
    Vaste en fl exibele contracten
    Onbeperkt dagen ruilen
    Gediplomeerde pedagogisch 
medewerkers

    Vaste gezichten op de groep
    Veel buitenspelen en leuke uitjes

www.zokinderopvang.nl
Den Haag – Rijswijk – Delft  

Meer informatie 

of rondleiding? 

Maak online een 

afspraak of bel 

070 345 85 63.  

Gezond afslanken met blijvend resultaat

Persoonlijke begeleiding
Snel en blijvend resultaat
Lekker en gezond eten
Past bij iedere levensstijl

Kom langs
voor een
GRATIS

Intake

NewFysic Den Haag
Van Hoytemastraat 98
2596 ET Den Haag

t. 088 323 00 11
denhaag@newfysic.nl
www.newfysic.nl



 

Georgina Bignell 

Parfumerie Winnubst
Van Hoytemastraat 40, Den Haag • 070 324 7033

Stapelkorting!

20% 
korting

bij aankoop van 
4 producten

of meer

15% 
korting

bij aankoop van 
2 producten

17,5% 
korting

bij aankoop van 
3 producten

Kom op koningsdag in onze 
stand buiten een tasverstuiver 

laten vullen met uw 
lievelingsgeur voor € 5.-

Of u nu een woning wilt kopen of verkopen, huren 
of verhuren, laten taxeren of beheren of advies wilt 
over bijvoorbeeld renoveren of investeren in vastgoed: 
Beeuwkes heeft alles in huis. Onze specialisten kijken 
verder dan stenen. Bij ons is vastgoed mensenwerk, al 
sinds 1922.

Van Alkemadelaan 338 
2597 AS Den Haag

Telefoon: 070-314 30 00 
E-mail: info@beeuwkes.nl www.beeuwkes.nl

VASTGOED IS EN BLIJFT MENSENWERK ■ Verkoop & aankoop

■ Taxaties

■ Verhuur & aanhuur

■ Woningbeheer

■ Consultancy



Breitnerlaan 14 • 2596 HC Den Haag

Tel 070 326 47 71 • info@jaaprijnbende.nl

Voor alle vlaggen, 
vlaggenstokken, 
masten, wimpels en 
vlaggenstokhouders 
kunt u terecht bij 
Beumer & Zn. IJzerhandel

Van Hoytemastraat 53, Den Haag, 

tel: 070-3280248.

‘Een koninklijk advies…’

Dental Cards 
Hét patiënten informatiesysteem voor uw praktijk

✔ Eenmalige aanschafkosten

✔ Gratis kaartjes bij bestellen

✔ Netjes en overzichtelijk

✔ Tijd- en kosten besparend

✔ Voordeel voor u en uw patiënten

www.dentalcards.nl

Hét patiënten informatiesysteem voor uw praktijk

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2008      ISO 14001:2004     VCA** 2008/5.1ISO 14001:2004 Reg. No 059

Roever Bouw
a a n n e m e r s b e d r i j f

Wij zijn een aannemersbedrijf gevestigd bij u in 
het Benoordenhout en bestaan al meer dan 10 
jaar. Wij zijn in staat werkzaamheden 
vakkundig in een korte tijd uit te voeren. Onze 
opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen 
van eigenaren, woningbouw coöperaties en de 
zakelijke markt.

Breitnerlaan 259
2596 GZ Den Haag

T 070-3468737
F 070-3455539

info@roeverbouw.nl

Verbouwingen
 Renovatie
Onderhoud
Badkamers

Dakwerk
Timmerwerk

Installatiewerk
Tegelwerk

Stukadoorswerk
Schilderwerk



Poelierscombinatie

v.d Burg- v.d Geest
van Hoytemastraat 63

het adres voor vers wild, gevogelte en specialiteiten.

Ook wij zijn op Koningsdag open.

Makelaarskantoor Kimmel & Co B.V. 
Wassenaarseweg 31, 2596 CE  DEN HAAG

Verkoop: 070 3 249 249
Verhuur: 070 3 262 726

Bezoek ons op: www.kimmel.nl

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

KONINKLIJK WONEN 

IN DEN HAAG

Kantoorartikelen, Inkcardridges, Diverse soorten postpapier,
Feestartikelen, Diverse merken agenda’s/kalenders/organisers,

Schoolartikelen/speelgoed/Kaloo, Uitgebreid assortiment wenskaarten.

EN NU OOK BOEKEN!
Van Hoytemastraat 85, 2596 EP Den Haag

T: 070 324 9347
 info@kantoorboekhandel-denhaag.nl
 www.kantoorboekhandel-denhaag.nl

 

 
 
Kantoorartikelen, Inkcardridges, Diverse soorten postpapier, Feestartikelen, 

Diverse merken agenda’s/kalenders, Schoolartikelen/speelgoed/Kaloo, 
Uitgebreid assortiment wenskaarten. 

 

EN NU OOK BOEKEN!!! 
 

van Hoytemastraat 85, 2596 EP Den Haag 
T: 070- 3249347 

@: info@kantoorboekhandel-denhaag.nl 
W: www.kantoorboekhandel-denhaag.nl 

 



13e ZEEPKISTENRACE
2015

bENOORDENHOUT

zondag 21 juni 2015 vanaf 14:00 uur
kinderen 7 t/m 13 jaar

Arendsdorp-Oostduin (bij Florence)
Info: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Rein Dunselman | Bibi Taeymans

Johannes Bildersstraat 87 EG ’s-Gravenhage
Tel: 070-3245729 2596  Fax: 070-3242027

info@multidecorations.nl

Multi Decorations Int. bv

HOCKEYSCHOOL
VOOR KIDS VAN 3 TOT 10 JAAR



T +31 (0)85 210 4000    info@drukwerkmax.nl    www.drukwerkmax.nl

Drukken zoals drukken bedoeld is. Dat is waar het bij DrukwerkMAX om 
draait. Modern, groen en 24-uur per dag maken vakmensen de hoogste 
kwaliteit offset drukwerk voor de laagste prijs. Laat je echte kleuren zien, 
neem de proef op de som.


