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OVERSTOCK AANBIEDING

OVERSTOCK AANBIEDING

Restpartijen gordijn- en meubelstoffen,
passementen. Uit de collectie gordijnstofboeken.

Maar liefst 50% korting op vele merken.

ANNE&MAX
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Kerkplein 4 | annemax.nl

Bij ons ben je elke dag welkom voor ontbijt,
koffie, lunch, high tea, high wine of een heerlijke
borrel. We werken met verse, authentieke en
gezonde producten en willen een ‘huiskamer’ in
de stad zijn, een plek waar je je elk moment van
de dag thuisvoelt. Onze taarten, scones, soepen,
sandwiches en sappen; we maken alles vers
in eigen keuken. Waar mogelijk gebruiken we
biologische, fairtrade en ambachtelijke producten
zodat alles wat lekker smaakt ook goed voelt!
We verrassen onze gasten steeds weer met
pure en eerlijke producten, die met zorg worden
bereid en met enthousiasme worden geserveerd.
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Noordeinde 79
hetappeltaartgevoel.nl

Het Appeltaartgevoel is Den Haags mooiste
winkel voor met zorg uitgezochte woonacces
soires, verlichting, cadeauartikelen en stationery
Van Dutch- en Scandinavisch Design of invloeden
daarvan. Een huiselijke sfeer is het kernwoord.
OVERSTOCK AANBIEDING
Om plaats te maken voor onze spannende
nieuwe wintercollectie hebben we nog diverse
prachtige items uit de voorjaarscollectie met
aantrekkelijke kortingen.

V.L.N.R. MEVROUW
ADRIAANSE, ANNE&MAX,
ANTHUS DECORATIONS,
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HET APPELTAARTGEVOEL

OVERSTOCK AANBIEDING

te

toren

p r i n s e s t r a at

Gordijnen, behang, karpetten, meubelen,
verlichting, tapijt, passementen.
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VOLG DE KARTONNEN
DOZEN EN SLA JE SLAG.
TOT ZIENS OP 9 EN
10 NOVEMBER!

oude

Juffr. Idastraat 23 | anthusdecorations.com

Damesmode voor de hippe, stijlvolle 25-plusser.
Met merken als Ilse Jacobsen, Zilch, Nice Things.
Le Pep, Who’s that girl en meer.
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ANTHUS DECORATIONS

Verschillende artikelen in de aanbieding met
kortingen tot wel 50%. Ben je ook zo nieuws
gierig geworden? Kom langs om te kijken of
er iets voor je bij zit.
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28. Flying Tiger
52. Pipoos

P

MEVROUW ADRIAANSE

Molenstraat 41a | mevrouwadriaanse.nl

19. DAMAD Lichtstudio
56. ‘t Rijwielhuis
70. Het Zonnecentrum

20. Domo Eclectica
41. Inti Ferreira

HEULSTRAAT
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03. Anthus Decorations
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BERLAGE KANTOOR & KADO

06

Prinsetraat 1-3 | berlagekvh.nl

Aan het begin van de Prinsestraat vindt u in het
karakteristieke pand van Berlage al meer dan
100 jaar onze mooie winkel. Wij zijn natuurlijk
bekend door onze ruime sortering hoogwaardige
kantoorartikelen, agenda’s en kalenders. Maar
ook uw adres voor leuke cadeaus, mooie lederen
tassen en klein lederwaren van bekende Nederlandse merken,rugzakken van o.a. Herschel en
Fjållråven, koffers van Samsonite, de Dopper en
natuurlijk waren wij de eerste winkel ter wereld
die de Secrid wallet verkocht.
OVERSTOCK AANBIEDING
Tijdens de Overstockdagen verkopen wij via
onze leveranciersingang op nummer 3 letterlijk
onze overstock collectie 2019 van bijvoorbeeld
: lederen tassen van Saccoo Amsterdam, Bear
design, Berba bags en klein lederwaren. Een
laatste exemplaar uit een Samsonite koffer serie.
Maar ook een ietsje verkleurde Secrid. Laatste
stuks van cadeau artikelen en veel laatste wenskaarten. Ook een kaartenmolen die overtallig is
geworden staat er zeker bij… Dit alles voor leuke
prijzen, dus welkom via onze “artiesteningang”.

V.L.N.R. BERLAGE KANTOOR
& KADO, BITTERSWEETZ,

BITTERSWEETZ

08

Oude Molstraat 28a | bittersweetz.nl

Recht tegenover het monumentale OudeMannenhuis zit ontbijt-, lunch-, high tea- en taartenwinkel
BitterSweetz. Alle zoetigheden zijn gemaakt
zonder gluten, lactose en geraffineerde suiker,
een verantwoorde traktatie. Het interieur uit de
jaren ’50 en ’60 en de fijne muziek geven een
knus huiskamergevoel. De zaak wordt opgefleurd
door werken aan de muren van beginnende
kunstenaars.
OVERSTOCK AANBIEDING
15.00–17.00 uur 2e kopje koffie/thee gratis.
07

BODYWEARSTORE

Papestraat 21 | 	bodywearstore.com

DE BOK

10

Papestraat 36

Noordeinde 100 | bootsbym.nl

Al meer dan 40 jaar een plekje om te eten en te
drinken in Het Hofkwartier.
OVERSTOCK AANBIEDING
Speciaal voor de Overstockdagen zet De Bok
Vintage Vinyl elpees (klassiek, jazz, pop) en
Nederlandse en Engelse tijdschriften neer, naast
de altijd aanwezige boekenkist (gevuld met te
koop zijnde boeken in het Nederlands, Engels,
Frans en Duits over kunst, reizen, architectuur,
natuur, literatuur etc.) en de CD’tjes met klassieke
en popmuziek.
09

KOFFIEBRANDERIJ BOON
Prinsestraat 114
koffiebranderijboon.nl

Al 10 jaar ‘ongewoon goed in ondergoed!’.
Bij BodywearStore zijn wij altijd op zoek naar
vernieuwende, dynamische en aantrekkelijke
merken en producten die aansluiten bij ons imago.
Zoals ondergoed en zwemkleding van bekende
merken als Calvin Klein, HOM, Emporio Armani,
Diesel, Impetus, Hot Impetus en Tommy Hilfiger.
Grote keuze aan exclusieve stijlen uit de collecties van o.a. AussieBum, Olaf Benz, Joe Snyder,
N2N Bodywear, Andrew Christian!!

Koffiebranderij BOON is een specialty coffee
branderij in het gezellige Hofkwartier. In de
winkel staat een stoere W15 koffiebrander
waarin alle koffies volgens de slow roast-methode
worden geroosterd. Alleen specialty-coffees =
arabica koffie. Dus zuivere koffiesoorten met hun
oorspronkelijke en unieke smaak. Iedere eerste
zaterdag van de maand is er vanaf 11.00 uur een
‘openbare branding’.

OVERSTOCK AANBIEDING

OVERSTOCK AANBIEDING

Al het ondergoed uit onze outlet tijdens dit weekend voor mooie prijzen, de laatste zwembroeken
en de resterende zwemshorts. OP=OP! Daarnaast
de leukste artikelen en attributen die zijn gebruikt
voor onze etalages en winkelinrichting voor een
habbekrats!

BOOTS BY M

Boots by M verkoopt een unieke collectie handgemaakte cowboylaarzen voor dames en heren
gemaakt in Amerika en Mexico. Ben je opzoek
naar stoere cowboy boots of westernlaarzen van
de hoogste kwaliteit, dan ben je hier op het juiste
adres. Merken: Lucchese Boots, Lane Boots,
M Boots en Double D Ranch. Naast de cowboy
laarzen collectie hebben wij ook hele bijzondere
accessoires ‘with a touch of world’.
OVERSTOCK AANBIEDING
Wij hebben de kelder, het magazijn en de winkel
opgeruimd! Wij gaan jullie blij maken tijdens deze
“Once a year Overstock Sale”
• Vintage laarzen paren vanaf €59.
• Decor Sample Boots Lucchese per stuk €15.
• Anokhi kussen hoes van €69 voor €19.
• Paul Marius/ Depeche tassen 50% korting.
• Nocona riemen van €69 voor €29.
• Harbour 2nd alle portefeuilles 20% korting.
• Unieke klein meubels uit de USA, 4x Texas
Barkrukken, vintage wooden bookstand
• Oud houten side table met lade en nog veel,
veel meer!!!

Jute koffiezakken voor € 1. Leuk voor een lamp,
tas of kussen. En we hebben heel veel opbergbakken en emmers, theepotjes en koffiekoppen
voor een spotprijsje.
V.L.N.R. DE BOK,
KOFFIEBRANDERIJ BOON,

BODYWEARSTORE

BOOTS BY M
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BRIGHT LIVING

Prinsestraat 85-93 | brightliving.nl

2009 - Opening eerste filiaal in
de Prinsestraat 85-93, Den Haag
Wist u dat Bright Living in 2009 is gestart als
een afstudeerproject? Twee jonge, ambitieuze en
brutale ondernemers zagen hun kans schoon en
dachten, waarom niet? Het avontuur begon in
de Prinsestraat in de binnenstad van Den Haag.
2010 - Eerste container uit eigen import
Ondanks de crisisjaren kende Bright Living
een vliegende start. Al binnen het eerste jaar na
opening werd er naar mogelijkheden gekeken
om producten rechtstreeks vanuit Indonesië in
te kopen.
Eind 2010 werd dan ook de eerste 40ft High Cube
container gelost in het centrum van Den Haag.
Dit gebeurde op de hoek van de Paleistuinen, onder
het toeziend oog van de Koninklijke Marechaussee,
gewoon bij de Koningin in de achtertuin! We zijn
er met een beetje bravoure mee weg gekomen
en gelukkig de latere keren ook!
2011 - Opening tweede filiaal aan de
Rijkstraatweg 380, Wassenaar
In 2011 kreeg Bright Living de kans om het
pand op de hoek van de Rijksstraatweg te huren.
Het pand was al onder voorbehoud verkocht en
wij konden hier voor een bepaalde tijd gebruik
van maken. Deze prachtige locatie met eigen
parkeerterrein en ruimte voor opslag was precies
de stap vooruit die gemaakt moest worden.
Gelukkig voor ons bleek na 2 jaar de verkoop
van het pand niet door te gaan en kregen wij de
mogelijkheid om het pand op normale wijze te
huren.

2014 - BRIGHT LIVING HOME AND
GARDEN FURNITURE
De internationale inkoop kanalen worden
geïntensiveerd en uitgebreid. Zo begon Bright
Living in 2014 een volledige eigen tuin afdeling
met alleen producten uit eigen import. Bright
Living heeft het aanbod vanaf toen ook veranderd
naar “BRIGHT LIVING HOME AND GARDEN
FURNITURE.
2015 - Oprichting brightliving.nl B.V. –
eerste online sale - Gratis levering door
heel Nederland
In 2015 lanceerde een volledige nieuwe webshop. Al snel verkochten we een paar stoelen die
gratis verstuurd moesten worden naar Groningen
en oh ja, de klant kon hem ook gratis retour sturen.
Tja dat deed pijn. Maar goed de belofte om gratis
te leveren houden we nog steeds vol en ook
gewoon op de Waddeneilanden en ja, die paar
sales deden ook pijn.
2017 - Oprichting eigen “Be Bright” label
Bright Living lanceerde in 2017 hun eigen merk
‘Be Bright’ wat afkomstig is vanuit eigen import en
BRIGHT LIVING

veelal van eigen design. Hierdoor is het aanbod
prijstechnisch interessant en alleen verkrijgbaar
bij Bright Living wat de klant waardeert. In samenwerking met de tofste woonmerken van Nederland staat het assortiment van Bright Living als
een huis.
2019 - 10 jarig jubileum!
Dit jaar bestaan wij alweer 10 jaar. Een fantastische
prestatie waar we trots op mogen zijn. Met het
motto “Bright Living is altijd in ontwikkeling”gaat
Bright Living in 2019 over op een nieuwe website
waar meer service ook achter de schermen
geboden kan worden. Daarbij hopen we in de
toekomst nog zo succesvol te zijn als afgelopen
10 jaar en u altijd in één van onze showrooms
mogen ontvangen. En zoals wij altijd zeggen:
“De koffie staat voor u klaar!”
OVERSTOCK AANBIEDING
Om ruimte te maken voor de nieuwe collectie,
bieden wij een aantal showroom banken, tafels en
kasten aan tot 30% korting. De taart staat klaar!

10

JAAR

BROEDERS VAN SINT JAN MONASTIC STORE

2013 - Opening derde filiaal in de
Gierstraat 56, Haarlem
De ambitie om binnen een aantal jaar een derde
winkel te openen was groot. Het streven was om
in de regio Noord Holland een winkel te openen
en het prachtige pand in de Gierstraat in hartje
centrum Haarlem werd gevonden.
~6~
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BROEDERS VAN ST JAN - MONASTIC STORE
Oude Molstraat 35 | monasticstore.nl

Welkom in onze kloosterwinkel! Monasticstore is
een winkel met ambachtelijke kloosterproducten
uit Frankrijk en Nederland. Tijdens de openingstijden van de winkel is het ook mogelijk in stilte de
grote, monumentale kapel te bekijken en kunt u
hier een kaarsje opsteken.
OVERSTOCK AANBIEDING
We zijn in ons magazijn gedoken voor speciale
koopjes. Alleen op zaterdag 9 november.

Tijdens de openingstijden van de winkel in de Oude
Molstraat 35 is het ook mogelijk in stilte onze grote,
monumentale kapel te bekijken en kunt u hier een
kaarsje opsteken.

13

BY J&M WIJNBAR/RESTAURANT

14

Prinsestraat 99 | byjandm.nl

Voel u thuis, ver van huis! Borrelen of dineren in
een Engelse huiskamer met uitzicht op de tuin?
Of liever genieten van een kopje koffie op het
terras? Lekker ontspannen en een goed boek
lezen bij de openhaard? Uw verjaardag vieren
of wilt u een besloten borrel geven? By J&M
komt eten en gastvrijheid samen.
Feel at home far away from home! Drink or dine
in an English livingroom with garden view? Rather
enjoy a cup of coffee on the terrace? Or relax with a
good book by the fireplace, celebrate your birthday
or give a private drink for your friends and family?
At By J&M food and hospitality comes together.

C.H. HOEK JUWELIER

16

Papestraat 18 | juwelierhoek.nl

Sinds 1973 verkopen wij juwelen voor de
fijnproever; origineel en van hoge kwaliteit.
Onze juwelen zijn exclusief en vaak in opdracht
gemaakt. Zowel liefhebbers van klassieke als
moderne stijl hebben bij ons een ruime keus.

OVERSTOCK AANBIEDING
15

Glas Verdejo met gamba’s piri, piri € 6,95.

CHERRY BITEZ

Molenstraat 25 | cherrybitez.com

Cherry Bitez Boutique is een kledingzaak voor
vrouwen. De boutique biedt vrouwelijke jurken
voor iedere vrouw, met iedere maat. De jurken
zijn in boutique alsook op speciale bestellingen
mogelijk. De boutique werkt uitsluitend met
vrouwelijke ontwerpers voor haar jurken, rokken,
schoenen en origineel Colombiaans shapewear.
Kwalitatief hoogwaardige jurken, persoonlijke
service en eerlijk advies.

18

Prinsestraat 62
facebook.com/CoastFishDenHaag

Op de eerste etage hebben we kleding van vorige collecties tegen scherp gereduceerde prijzen
en tevens vintage stukken en collectors items, alle
in zeer goede staat, tegen nog scherpere prijzen.
Alleen op zaterdag 9 november!

Zaterdag: lobster (halve kreeft) & frites € 12,50.
Zondag: moules (mosselen) & frites € 7,50.

COUQOU

Noordeinde 59 | couqou.com
19

Verstopt in een klein steegje aan het Noordeinde
Zit Couqou. Een winkel vol ambachtelijk gemaakte creatieve meubels ontworpen door eigenaar
Nick. Samen met zijn vrouw verkoopt hij ook
woonaccessoires en prachtige basic kleding van
diverse internationale ontwerpers. In een creative
bui? Dan zit je hier goed, want je kunt hier ook
je eigen lampenkap samenstellen!

Alleen voor deze Overstockdagen heeft Cherry
Bitez tot 60% korting op geselecteerde items,
op zowel zomer als winteritems. Kom langs en
vindt jouw perfecte jurk.

~8~

Torenstraat 146 | damadlichtstudio.nl

Licht is al 30 jaar ons vak. We volgen nauwgezet
de trends op het gebied van designverlichting en
passen voortdurend onze collectie daarop aan.
Enorme keuze in uitsluitend topmerken en een
op maat gesneden lichtadvies.

Tolomeo (Artemide) – Actie 15% korting, diverse
showroommodellen tot 70% korting. w.o. de volgende merken; Flos, Artemide, Luceplan, Diesel,
Foscarini, Anglepoise, Louis Poulsen, Martinelli
Luce, Baltensweiler, Nimbus.

Cashmere sjaals in vele kleuren € 20 per stuk.

RESTAURANT, C.H. HOEK
JUWELIER, CHERRY BITEZ

DAMAD LICHTSTUDIO

OVERSTOCK AANBIEDING

OVERSTOCK AANBIEDING

OVERSTOCK AANBIEDING

V.L.N.R. BY J&M WIJNBAR/

Daens biedt een selectie van mode van voornamelijk Belgische ontwerpers, in de hogere klasse,
die sterk ontwerp mixt met uniciteit en eenvoud
om vrouwen te inspireren om als wilskrachtige en
eigenzinnige individuen in hun eigen tijd te staan.
OVERSTOCK AANBIEDING

OVERSTOCK AANBIEDING
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DAENS

Molenstraat 40 | daensdenhaag.nl

Nieuw in het Hofkwartier; verse vis op restaurant
niveau - uitsluitend met duurzame vis. Ruim assortiment oesters, verse vis, huisgemaakte visburgers
en vissalades. Bijpassende biologische wijnen.
Petit restaurant met Franse specialiteiten.

OVERSTOCK AANBIEDING
25 % korting op geselecteerde items. Oudere
modellen merkhorloges van IWC en Jaeger
Le Coultre met 5 % korting. Tafelzilver van o.a.
Kempen Begeer, nieuw en oud, opgemaakt tafelzilver kinderbestek , bekers en herinneringslepels
met 10 % korting.

COAST FISH

V.L.N.R. COAST FISH, COUQOU

V.L.N.R. DAENS, DAMAD LICHTSTUDIO

~9~
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DOMO ECLECTICA – CONCEPT STORE

22

Annastraat 11 | domo-eclectica.com

Domo Eclectica is een parel in de Annastraat
waar je terecht kunt voor unieke, betaalbare,
handgemaakte en out-of-the-box cadeau ’s, kunst
en design objecten. Gemaakt door de opkomende kunstenaars en designers van Nederlandse
bodem. Echt Handmade in Holland! Tevens kun je
er een heerlijk kopje koffie of thee nuttigen en een
rondleiding en uitleg krijgen over de diverse kunst
en design items.
OVERSTOCK AANBIEDING
Een divers en breed scala aan speciaal gemaakte
items door de Domo Eclecti Clan. Van keramiek,
sieraden, tassen, glasobjecten en nog veel meer...
21

THE DUTCH SOUVENIR CAFÉ

Heulstraat 13 | thedutchsouvenircafe.nl

De naam zegt het al, The Dutch Souvenir Café is
voor de helft café en voor de helft souvenirwinkel.
Vergeet wat je van souvenir shops weet, want dit is
hoe het zou moeten zijn. Je ziet hier in een decor
van grachtenpanden, typisch Haagse producten
en Nederlandse souvenirs. Je vindt hier van alles!

24

Noordeinde 166 | harryeigenberg.com

Harry Eigenberg is niet zomaar een interior
designer. Hij is zeer creatief en geeft gedurfde
interieuradviezen. Hij reist regelmatig door
Europa voor bijzondere objecten, kunstwerken,
stoffen en meubels.
OVERSTOCK AANBIEDING
Wij gaan verhuizen van Den Haag naar Muiden,
daarom grote SALE! Restant stoffen- en linnencollectie, diverse meubelen, accessoires etc.
Kom langs en sla je slag!
23

SCHOONHEIDSINSTITUUT JAN VAN EIJK
Molenstraat 33a | Janvaneijk@planet.nl

Specialist op het gebied van verschillende
massages zoals bindweefsel en anti-stress,
ontharen met IPL, gezichtsbehandelingen,
dieptereinigingen en anti-aging. Door jarenlange
ervaring en een permanente zorg voor kwaliteit,
ben je verzekerd van een hoge kwaliteit in iedere
behandeling. Zowel dames als heren zijn van
harte welkom. Je bent hier altijd in deskundige
handen, zodat je echt even kunt ontspannen.

OVERSTOCK AANBIEDING
Elke dag tijdens Overstock verassings
aanbiedingen en 2e kopje koffie halve prijs.

HARRY EIGENBERG ART & INTERIOR

OVERSTOCK AANBIEDING
Rug-, schouder-, nekmassage 30 minuten € 20.

EKOPLAZA

26

Kerkplein 6a | ekoplaza.nl

We willen dat iedereen kan genieten van een
gezonde, biologische leefstijl. Daarom bieden we
goede producten voor een eerlijke prijs. Je kunt ervan op aan dat al onze producten 100% biologisch
gecontroleerd zijn en we bieden onze boeren,
telers en producenten hiervoor een goede prijs.
Ekoplaza Kerkplein, voor jouw biologische leefstijl.
OVERSTOCK AANBIEDING

Prinsestraat 47
espressoperfetto-denhaag.nl

Espresso Perfetto is een familiebedrijf met vestigingen in Düsseldorf, Dortmund en Den Haag.
De traditie van goede apparatuur en goede
espresso maken is al lange tijd in de familie.
Gespecialiseerd in de verkoop en reparatie van
kwalitatief hoogstaande Italiaanse koffieproducten:
servies, koffiebonen, espressomachines en
reinigingsmiddelen. Wij adviseren u graag.
OVERSTOCK AANBIEDING

Speciale dagaanbiedingen.
25

ESPRESSO PERFETTO

Kopjes, glazen, onderdelen voor espresso
apparaten, exclusieve merken koffie: alles tegen
aantrekkelijke prijzen.

EMMA JEWELS & STRASS

Molenstraat 22 | emma-jewels.nl

Bij Emma vindt u alle accessoires voor een feest!
Shawls in alle kleuren, hoedjes, avondtasjes,
bloemen voor in het haar en fascinators, een
overweldigende collectie sieraden van: Camps
& Camps, Ayala Bar, Michal Negrin, Konplott,
DeLuxe, Moliere, Yifat Bareket en Les Nereides.
En de leukste kroonluchters uit Frankrijk.

27

DE FILOSOOF

Papestraat 5 | de-filosoof.nl

De filosoof is de plek waar wijn, filosofie en poëzie
elkaar omarmen. U kunt hier terecht voor mooie
wijnen uit de meest onverwachte hoeken van de
wereld. Naast een mooi assortiment uit Libanon,
Syrië, Azerbeidzjan, Kroatië en Italië bieden wij
ook een brede keuze aan speciaalbieren, ciders
en gedistilleerd.

OVERSTOCK AANBIEDING
Alle wintershawls met 30 % korting. Diverse
parelkettingen met een magneetsluiting voor
10. Lange rokken van jute/linnen gemaakt door
families uit India voor € 15. Ook draagbaar in de
herfst en de winter! Diverse brocante spullen uit
de Provence.

OVERSTOCK AANBIEDING
Bijzonder wijnen uit Spanje, Israel, Libanon
en Italië met 20% korting.

V.L.N.R. HARRY EIGENBERG,
V.L.N.R. DOMO ECLECTICA, THE DUTCH SOUVENIR CAFÉ

SCHOONHEIDSINSTITUUT JAN VAN EIJK

~ 10 ~

V.L.N.R. EKOPLAZA, EMMA JEWELS & STRASS

V.L.N.R. ESPRESSO PERFETTO, DE FILOSOOF

~ 11 ~

30

FRIET DISTRICT

33

Prinsestraat 73 | frietdistrict.nl

V.L.N.R. FLYING TIGER, FREE BEER CO

28

FLYING TIGER COPENHAGEN
Dagelijkse Groenmarkt 29
flyingtiger.com

Halløj! We zijn gek op design, creativiteit en humor.
Onze winkel is nooit hetzelfde met meer dan
duizend producten en om de week een beperkt
verkrijgbare collectie. Voor iedere leeftijd, karakter
en budget hebben wij iets. Kom langs voor unieke
cadeautjes, voor iemand anders of gewoon voor
jezelf, terwijl je geniet van onze muziek en wordt
geholpen door de gezelligste medewerkers.
OVERSTOCK AANBIEDING
Kijk bij onze Pink Tables, alles is hier afgeprijsd
naar €1! Tijdens de Overstockdagen zorgen
wij ervoor dat deze gevuld zijn met wisselende
producten.
29

Bij Friet District is frites bakken verheven tot
een ware kunst! Met de mooiste biologische
ingrediënten en met passie voor het vak worden
hier de heerlijkste frites, hamburgers, croquetten
en ander lekkernijen vervaardigd.

Schoolstraat 35 | funkiehouse.nl

Zowel mannen als vrouwen kunnen in deze
knusse, gezellige winkel hun hart ophalen! Funkie
House heeft een breed aanbod aan premium
streetwear labels, accessoires, en sneakers voor
hem én haar. De crew helpt je graag met het
samenstellen van een nieuwe outfit, en vertelt
gerust wat ins- en outs achter de mooie merken in
het assortiment. Obey, Carhartt WIP, Dr Martens
en VANS.
OVERSTOCK AANBIEDING

FREE BEER CO.

Prinsestraat 59 | facebook.com/freebeerco

A true “candy shop” for beer lovers! We have
a constantly shifting selection of craft beer
from around the corner and around the world.
But we’re also thinking outside the bottle/can We specialize in sustainable 1 or 2L ‘Growler’
jugs, filled fresh from the tap for take-away!

FUNKIE HOUSE

Bij aankoop boven € 50 krijg je een Funkie
House totebag om je nieuwe spullen in op te
bergen! (zolang de voorraad strekt).

HOUSE OF GREEN

Noordeinde 102 | houseofgreen.nl

OVERSTOCK AANBIEDING
Alléén op zaterdag 9 november divers servies,
glaswerk, keukengerei, klein meubilair en curiosa
(in de hal van dansschool La Bodeguita nr. 32d).
34

31

35

Oude Molstraat 30d | Lunchroom

OVERSTOCK AANBIEDING
Zelfgemaakt biologische friet met zelfgemaakt
biologische saus (truffel, citroen etc.) met een
biologische frisdrank of water voor € 6.

’T HOF VAN ETEN

DE HARDLOOPWINKEL

Schoolstraat 33 | dehardloopwinkel.nl

Wil jij blessurevrij en fit kunnen blijven hardlopen
of wandelen of wellicht gaan starten? Dan moet
je bij De Hardloopwinkel in de Haagsche Schoolstraat zijn. Wij doen loopanalyses, met een camera
en voetspiegel. Kom eens langs voor een goed
advies op maat. Daarnaast hebben wij dé kennis
in huis om jouw doel te bereiken. Heb je vragen
over voeding, schema’s, blessures of andere hardlooptips? Vraag het ons! De Hardloopwinkel is er
voor iedere loper. Ben je een beginner en weet je
niet waar je moet starten? Of ben je marathonloper
met specifieke wensen? Wij helpen iedereen op
weg. Benieuwd naar onze eigen ervaringen?
Wij stellen ons graag aan je voor!

House of Green heeft als doel om de leefbaarheid
in de buitenruimte te vergroten door meer groen
naar tuinen, terrassen en balkons te brengen.
House of Green biedt een antwoord op de toe
nemende vraag van particulieren en bedrijven
die op een bewuste wijze hun buitenruimte willen
inrichten. Daarbij is meer ‘groen’ in de tuin een
duidelijke wens, maar ze weten niet hoe ze dat
moeten inpassen. Wat ze wel weten is dat het
geheel in harmonie moet zijn met karakteristieke
eigenschappen van de woning en omgeving en
dat hun wensen naar eigen tempo en budget
gerealiseerd moeten worden.
OVERSTOCK AANBIEDING
Ontvang tijdens de Overstockdagen 10% extra
korting op al ons OUTLET design tuinmeubilair!
Zaterdag zijn wij geopend van 10.00 – 17.00u
en zondag alleen online. Gebruik op: webshop.
houseofgreen.nl/outlet de code: OVERSTOCK10
om ook online te profiteren van de extra korting!

OVERSTOCK AANBIEDING
Iedere klant die een paar hardloop- of wandelschoenen komt laten aanmeten krijgt gratis een
functioneel t-shirt t.w.v. € 25.

V.L.N.R. ‘T HOF VAN ETEN,
DE HARDLOOPWINKEL,
HOUSE OF GREEN

OVERSTOCK AANBIEDING
This weekend, assemble your own six pack at 10%
off or join our Growler Club for only € 5! Then
you can refill with new local and international beer
each week.

V.L.N.R. FRIET DISTRICT, FUNKIE HOUSE

~ 12 ~

~ 13 ~

36

HOUSE OF HATS

38

Papestraat 24 | houseofhats.nl

House of Hats is een eigentijdse gespecialiseerde
hoeden- en pettenwinkel voor mannen én vrouwen.
Je hebt hier keuze uit een ruim assortiment hoeden
en petten van onder meer Borsalino, Stetson, Tesi,
Bisenzio, Mayser, Alfonso d’Este Diefenthal, Esdee,
Bailey, Laulhere, Kopka, Bronte en Crambes. Ook
voor een reparatie, het op maat laten maken of een
grondige schoonmaakbeurt van je hoed ben je bij
House of Hats aan het juiste adres.
OVERSTOCK AANBIEDING

HOUT SAGE SPEELGOED

Molenstraat 21b | houtsagespeelgoed.nl

Hout Sage verkoopt houten speelgoed met een
verhaal: verhalen over eindeloos speelplezier
voor kinderen, typisch Nederlandse producten,
duurzaam speelgoed en vintage merken. Met dit
speelgoed gaan de volgende generaties nog veel
plezier beleven. Ben je op zoek naar een cadeau
met een goed verhaal? Kom dan kijken voor mooi
houten speelgoed, kleine cadeaus, spellen en
puzzels voor jong en oud.

40

Papestraat 13 | hugthetea.com
De zussen Claire & Lisa van het biologische
theemerk HUG THE TEA zijn gespecialiseerd in
Matcha en runnen hun eigen Matcha restaurant in
Den Haag, geheel opgetrokken uit bamboe-hout.
Uniek voor Europa! De ceremoniële Matcha
van HUG THE TEA is rijk aan antioxidanten en is
gemaakt van jonge theebladeren. HUG THE TEA
biedt ook de Japanse attributen om je eigen thee
ceremonie te houden, zoals chawans en bamboe
kloppers. Je kunt Matcha drinken als thee, latte of
mengen door smoothies.
OVERSTOCK AANBIEDING

30% korting op geselecteerde items.
37

HUG THE TEA

50% korting op diverse Japanse theepotjes,
kopjes en sets, 25% korting op losse theeën,
25% korting op Premium Matcha voor Blenden.
39

HUPPELDEPUB

Oude Molstraat 21 | dehuppel.nl
Gezellig bruin biercafé in het oude centrum.
Het drankassortiment is zeer uitgebreid. Kies uit
ongeveer 150 soorten whisky of één van de 60
soorten speciaalbieren. Uit één van de kranen
komt ons eigen bier: de HuppALE.

OVERSTOCK AANBIEDING

OVERSTOCK AANBIEDING

Tijdens de Overstockdagen pakken we uit met
divers speelgoed voor leuke prijzen.

Allerhande bierglazen, collectors-items!
En nog wat kleine bierdingetjes...

V.L.N.R. HOUSE OF HATS, HOUT SAGE SPEELGOED

V.L.N.R. HUG THE TEA, HUPPELDEPUB

~ 14 ~

IL REGALO

42

Heulstraat 11 | ilregalohome.nl

Molenstraat 43

Wij zijn al meerdere malen verkozen tot de
gezelligste winkel van Den Haag! Wij verkopen
meubelen o.a banken, eettafels/eetkamerstoelen,
fauteuils, gordijnen, behang, kussens, houten
vloeren, verlichting, lampenkappen, vloerkleden
en herstofferen. Natuurlijk komen wij graag bij u
langs voor interieur advies! Meubelen verkopen
wij van de volgende merken o.a Meubitrend,
Mobitec, Haros, European Furniture, Nix design,
Eleonora.
OVERSTOCK AANBIEDING
Magazijnkortingen.
41

JUST

JUST is een sfeervolle knusse winkel vol
dames fashion en lifestyle, met een maatschappelijk verantwoordelijke visie. Mooie merken zoals;
a Beautiful Story, Birds on the Run, LUNA- design
en Zusss zijn bij ons te vinden, maar ook unieke
Treasures die een tweede kans verdienen.
OVERSTOCK AANBIEDING
Vele laatste kelderkoopjes en korting op
geselecteerde items.
43

KADENZ INTERIEUR

Prinsestraat 98 | kadenz.nl

INTI FERREIRA

Bijzondere woonwinkel gespecialiseerd in
tijdloos moderne meubelen en woonaccessoires.
Wij richten ons op exclusieve merken en hebben
tevens een uitgebreid aanbod van individuele
ontwerpers uit binnen-en buitenland.

Annastraat 8 | intiferreira.eu
We live the conviction of making the world a
better place for all, engaging people and driving
positive changes. Our urban-chic limited fashion
collections reflect the perfect elegance mix,
comfortable quiteness, fair production and
conscientious green fashion values.

OVERSTOCK AANBIEDING

Duurzame, ecologische specials.

Mooie designartikelen van niet meer bestaande
merken voor een spotprijsje. Ook een aantal
eetkamerstoelen mogen weg met 50% korting.
En... alle! (design) handtassen 50%. Alleen
tijdens de Overstockdagen!!

V.L.N.R. IL REGALO, INTI FERREIRA

V.L.N.R. JUST, KADENZ

OVERSTOCK AANBIEDING

~ 15 ~

44

KADO OM DE HOEK

48

Hogewal 1 (om hoek van het Noordeinde)
kadoomdehoek.nl

V.L.N.R. KADO OM DE HOEK,

47

MIPACHA

Papestraat 7 | mipacha.com/nl

MIPACHA haalt de Schoonheid van Peru naar
Nederland. Het merk is opgericht in Cuzco,
het hart van Peru. Wij verkopen handgemaakte
sneakers, riemen en mutsen uit Peru en Portugal.
Kom gezellig langs in onze kleurrijke winkel en je
zult direct vergeten dat het hartje winter is.

Noordeinde 96

Renée Koolen begon de winkel in november
1989 en specialiseerde zich verder in het maken
van lijsten. Waarom zou je het gewoon doen als
het ook anders/leuker/bijzonder kan. Inlijsten
doe je per slot van rekening niet iedere dag
(ik zou dat wel toejuichen...). Kom langs voor
een praatje of een lijstje.

Uitgeversrestanten in het Engels of Nederlands
voor de helft van de oorspronkelijke prijs. Kom
voor de feestdagen inslaan! Alleen op zaterdag.
52

ODINSKI

PIPOOS

Dagelijkse Groenmarkt 33 | pipoos.com

Oude Molstraat 9 | odinski.com

KAI WAH HO INTÉRIEUR

LIJST IN LIJSTENMAKERIJ

OVERSTOCK AANBIEDING

OVERSTOCK AANBIEDING

49

Oude Molstraat 3 | kaiwahho.com

46

Parimar is al meer dan 30 jaar een belangrijke
bron voor bibliofielen die op zoek zijn naar
bijzondere boeken van hoge kwaliteit.

Damescollectie koopjes vanaf € 20!

Alle vloerkleden met 40% korting.

Uiverkoop…! Uitvrekkoop…! Wat het ook zij.
Er is een hoop. Maar ben er snel bij…!

Met een dikke knipoog naar de roerige sixties
in Swinging Londen vind je hier alle Britse
modelabels bij elkaar. Fashion is Fun en tradities
en vakmanschap zijn verweven in collecties die
het etiket Outstanding mogen dragen. MONO.
Dedicated followers of fashion (Kinks).

LIJST IN LIJSTENMAKERIJ

PARIMAR BOEKEN

Korte Molenstraat 17a | parimar.nl

KAI WAH HO INTERIEUR,

OVERSTOCK AANBIEDING

OVERSTOCK AANBIEDING

51

Schoolstraat 17 | monodenhaag.com

Het idee achter Kado om de Hoek is het gevoel
dat je als kind had in een snoepwinkel: veel om
naar te kijken en wat ga je kiezen? Kortom,
kadoos voor ieder budget, van gadget tot design.
En daarnaast vind je bij ons ook leuke interieurartikelen zoals vloerkleden, lampen en kussens.
Alles wordt orgineel ingepakt zodat het er ook
uitziet als een kado!

45

MONO

Nieuw in het Hofkwartier! Sinds september
2019 is de pilotstore van ODINSKI JEWELS hier
gevestigd. Volledig handgemaakte, kunstzinnige
juwelen volgens oude ambachtelijke technieken.

De leukste hobbywinkel! Uitgebreide collectie
voor tekenen, schilderen, sieraden, breien, haken,
borduren, boetseren, gips gieten, decoupage, 3D,
wenskaarten, scrapbook, journaling, giftwrapping,
boetseren, gieten, home deco, taarten en cupcakes.

OVERSTOCK AANBIEDING

OVERSTOCK AANBIEDING

Op zaterdag geven wij u gratis advies over het
onderhoud van uw sieraad en maken wij het weer
stralend schoon.

Laat je verassen door ons aanbod.

OVERSTOCK AANBIEDING
MIPACHA is alleen verkrijgbaar op onze website
en in de brand stores in Den Haag en Amsterdam.
Alleen op 9 & 10 november 10% korting op de
volledige collectie. Tot dan!

OVERSTOCK AANBIEDING

50

PAKKENFABRIEK

Noordeinde 44 | pakkenfabriek.nl

Geen fancy Engelse of Italiaanse naam: Pakken
Fabriek. Wij verkopen een goed pak voor een goede prijs. Dat alles kleden we aan met fashionable
shirts, colberts en andere accessoires. Kortom,
een andere aanpak van het PAK en MaatPak.
OVERSTOCK AANBIEDING

Renée heeft nog lijstjes in diverse maten en stijlen
en is de zolder opgeklommen voor nog meer
bijzondere vondsten.
V.L.N.R. MIPACHA, MONO

~ 16 ~

Chino, normaal € 119 per stuk, nu 2 stuks voor
€ 150. Pullover, normaal € 59,95 per stuk, nu
2 stuks voor € 75. Parka, normaal € 299 per
stuk, 50% korting NU € 149.

V.L.N.R. ODINSKI, PAKKENFABRIEK, PARIMAR BOEKEN, PIPOOS

~ 17 ~

53

PRENTENKABINET ‘S GRAVENHAGE

59

Molenstraat 35
facebook.com/prentenkabinetdenhaag

Prinsestraat 34 | lasalle-fashion.com

LaSalle,(voorheen Floyds) al 32 jaar gevestigd
in het Hofkwartier, is de pilotstore van het Nederlandse label LaSalle en biedt een uitgebreide
collectie accessoires, bonnetterie en confectie
gemaakt van hoogwaardige materialen, made in
Europe , naturally , trendy classics with a twist.

Oude en nieuwe prenten en gravures van plattegronden, stadsgezichten, landschappen, mensen,
dieren en voorwerpen.
OVERSTOCK AANBIEDING
Prenten: € 3 per stuk. Prenten, vintage lijsten etc.
25% korting en nog heel veel meer.
54

HET RARITEITEN KABINET
Korte Molenstraat 23

Natural Choice houdt zich bezig met het
verzamelen en prepareren van natuurhistorische
bijzonderheden. Deze kunnen gekocht of
gehuurd worden: insecten, mineralen, fossielen
en schelpen, bloemen, planten, vogels, vissen,
zoogdieren en skeletten van dieren. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

V.L.N.R. REGENT, ‘T RIJWIELHUIS

55

THE REGENT

V.L.N.R. THE ROSE, SAHI JEWELS

57

Molenstraat 16
facebook.com/theregentmenswear

Voor een persoonlijk advies! We zijn The Regent
begonnen uit liefde voor Engelse herenkleding.
Een aankoop bij The Regent begint met de
belangrijkste factor... u! Wij zijn trots op ons hoge
serviceniveau.
OVERSTOCK AANBIEDING
Stapelkorting.

OVERSTOCK AANBIEDING
56

Alleen op zaterdag! Een bezoek is de moeite
waard. Een van de meest bijzondere winkels van
Den Haag waar u zich terugwaant in de Gouden
eeuw. Een periode waarin de rariteitenkabinetten
zijn ontstaan doordat de VOC allerlei bijzonder
heden mee terugnam.

LA SALLE

’T RIJWIELHUIS

Torenstraat 126 | t-rijwielhuis.nl

Al meer dan 70 jaar fietsspecialist. Ruim 150 m2
verscheidenheid aan stadsfietsen. Daarnaast
veel accessoires en onderdelen. We zijn dè
fietsenreparateur van de Binnenstad, dichtbij het
winkelgebied en met de tram voor de deur. Onze
professionele monteurs werken snel en efficiënt.
OVERSTOCK AANBIEDING
Geef aan dat je voor de Overstockdagen komt en
ontvang 15% korting op de aanschaf van een fiets!

OVERSTOCK AANBIEDING

THE ROSE

Noordeinde 23a
facebook.com/therosebv

De pilot store van LaSalle in Den Haag heeft
een aantal prachtige items uit vorige collecties
gevonden die tegen zeer aantrekkelijke prijzen
worden aangeboden.

Op modegebied draait The Rose al vanaf begin
70’er jaren mee in de Haagse binnenstad.

60

OVERSTOCK AANBIEDING

Prinsestraat 92 | shirtdeal.nl

Wij gaan stoppen! Prachtige mantels van mooie
merken (Eric Fend, Chiarico, Frank Lymon,
Helena Hearts: 50% korting. Hoge kortingen
op avondkleding en casual chique.
58

SHIRTDEAL

ShirtDeal is de snoepwinkel voor mannen aan
de Prinsestraat in hartje Den Haag! Je wordt er
verrast met een groot assortiment strijkvrije shirts,
te gekke dessins en goede accessoires. Slanke
Italiaanse belijningen en non-iron stoffen worden
gecombineerd met ‘deals’ zoals je die tegenkomt
in de beroemde Londense shirt stores.

JUWELIER SAHI JEWELS

Schoolstraat 12c | juwelier-in.nl

Onze Familie werkt al ruim 200 jaar in de
goudbranche. Ons team werkt met de grootste
distributiebedrijven in Dubai, Italië en Turkije.
Wij verkopen 14k, 18k, 21k en zilver. Wij repareren en beschikken over apparatuur waarmee alle
soorten reparaties aan sieraden uit te voeren zijn.
Soms zelfs klaar terwijl u wacht!

OVERSTOCK AANBIEDING
Scoor € 100 voordeel! Shirts en pullovers
per stuk € 59,95, nu 5 stuks € 200.

OVERSTOCK AANBIEDING
20% korting op de gehele collectie!

V.L.N.R. PRENTENKABINET, HET RARITEITEN KABINET,

V.L.N.R. LA SALLE, SHIRTDEAL

~ 18 ~

~ 19 ~

61

STANLEY & LIVINGSTONE
Schoolstraat 21
stanley-livingstone.eu

Was het maar altijd vakantie! Vanity Fair verkoos
deze Haagse reisboekhandel tot een van de
zes meest inspirerende boekhandels ter wereld.
‘a treasure trove’. En hele eer natuurlijk. Maar
Hagenaars wisten dat al lang. Dít is de zaak waar
je heen gaat voor je landkaarten, reisgidsen en
reisverhalen. Kortom voor alles wat een reis
zoveel leuker maakt. Maar wat misschien niet
iedereen weet is dat ze ook de mooiste collectie
globes en wandkaarten hebben.
OVERSTOCK AANBIEDING
Zaterdag en Zondag ki ka koopjes boeken in de
koopjeskist. En nog wat wereldbollen met een
heel klein deukje.
62

63

65

Noordeinde 126 | stoopfurniture.nl

Stoop Furniture is sinds 2007 dé woonwinkel
voor moderne en stijlvolle meubelen in de mix
met unieke items: on trend maar net even anders.
Naast ons ruime aanbod aan meubelen, bent u
bij ons ook voor behang, gordijnen en woon
decoratie aan het juiste adres. Alhoewel wij op
een A locatie zitten zult u verbaasd zijn over onze
goede prijs-kwaliteit verhouding. Ook kunt bij
ons terecht voor interieuradvies & styling,
helemaal gericht op uw smaak en wensen.
OVERSTOCK AANBIEDING
Lees onze Overstockaanbieding op het raam!
64

OVERSTOCK AANBIEDING

Noordeinde 98 | stanzabookshop.com

Galerie Stromingen gaat stoppen! Daarom is
een ruim aanbod aan kunst, antiek en curiosa varierend van winkeldochters tot unieke stukken
- tegen sterk gereduceerde prijzen te koop.

68

OVERSTOCK AANBIEDING

De Willemsvaart is een kleine, gezellige rederij
die sinds 2009 vanuit Den Haag naar Scheveningen vaart. Ook in Den Haag zijn boottochten
mogelijk. Vanzelfsprekend spelen kwaliteit en
persoonlijke aandacht voor onze gasten een
belangrijke rol. Wij hebben jarenlange ervaring
in het organiseren van vaartochten in Den Haag/
Scheveningen en geven u graag vrijblijvend
advies. Met circa 35 aanlegplaatsen is er altijd
wel een locatie om te starten/eindigen die u
goed uitkomt.
OVERSTOCK AANBIEDING

Kom langs en profiteer van zeer aantrekkelijke
Overstockprijzen. Stapelkorting op speciaal
gekozen items uit onze SYLVER collectie.
66

WILLEMSVAART

Veenkade 4 | willemsvaart.nl

SYLVER is een eigenzinnig Nederlands modemerk voor zelfbewuste vrouwen dat staat voor
een garderobe die vele mogelijkheden biedt. Het
handschrift is een tikje nonchalant, maar altijd heel
vrouwelijk. SYLVER geeft binnen elke collectie
opnieuw de balans tussen zacht, vrouwelijk en
stoer. Elke combinatie is denkbaar en kan naar persoonlijk inzicht gemaakt worden. Een vrije manier
van kleden waarbij comfort altijd voorop staat.

De Willemsvaart doet mee van 12.00–17.00 uur.
Kaartverkoop: Veenkade 4. We vertrekken ieder
heel uur bij de Toussaintkade voor een (speciale)
boottocht van 50 minuten - normaal € 11, nu voor
€ 5 per persoon.

TESSUTI STOFFEN
Papestraat 29

De leukste stoffenwinkel uit de regio.
OVERSTOCK AANBIEDING
Goed aangevulde koopjes kelder. Met prijzen
van €2,50 tot €10 per meter. OP = OP.

OVERSTOCK AANBIEDING
67

Spanish, Italian, German books 10 % off during
Overstockdagen. Selection of second hand
books at amazing prices.

SYLVER

Noordeinde 60a | sylver.eu

GALERIE STROMINGEN
Prinsestraat 48

STANZA BOOKSHOP

International bookshop in the Hague, selling
books in English, French, German, Italian, Russian,
Portugues, Spanish. Specialized in international
law books.

STOOP FURNITURE

DE TIJDSPIEGEL

Molenstraat 51 | detijdspiegel.nl
V.L.N.R.

V.L.N.R. STOOP FURNITURE, SYLVER

De Tijdspiegel is al veertig jaar specialist op het
gebied van Antiek en Militaria. Wij zijn gespecialiseerd in klokken, barometers, Nederlandse
sabels, onderscheidingen en vrijgestelde vuurwapens. Zowel inkoop, verkoop als restauratie.
OVERSTOCK AANBIEDING
From shabby chique to antique; op de Overstock
vindt u bij ons diverse antiquiteiten, hebbedingetjes,
vintage en andere bijzondere objecten tegen
aantrekkelijke prijzen.

V.L.N.R. STANLEY & LIVINGSTONE, STANZA BOOKSHOP

~ 20 ~

~ 21 ~

TESSUTI STOFFEN,
DE TIJDSPIEGEL,
WILLEMSVAART

69

WWEN

Het Hofkwartier, het leukste plekje
in de Haagse binnenstad

Prinsestraat 70 | wwen.nl

FAIR & FUN FASHION. WWen is ‘n andersdan-anders winkel: om te ontdekken, te inspireren
en helemaal in op te gaan. Er is een verrassende
eigentijdse mix van kleding, accessoires en gifts
& gadgets. Zoveel keuze voor vrouwen èn
mannen vind je bijna nergens. Kenners noemen
deze winkel al jaren ‘hun geheime adresje’…
Maar ondertussen is WWen ‘the talk of the
town’ als het gaat om originele, bijzondere en
duurzame vondsten.
OVERSTOCK AANBIEDING
Twee hele dagen de tijd om te snuffelen en
graaien tussen waanzinnige spullen voor hele
kleine prijsjes. Kleurrijke jurkjes en rokken.
Vesten, overhemden en shirts al v.a. € 10. Er is
zoveel leuks, dat je er bijna hebberig van wordt!

Verborgen achter de Grote Kerk en het Oude Stadhuis ligt het Hofkwartier,
de wijk rondom Het Hof: het Koninklijk Paleis.
V.L.N.R. WWEN, HET ZONNECENTRUM
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Het Zonnecentrum, gelegen in de Torenstraat 158
sinds 2017, is een laagdrempelige en gezellige
zonnestudio met een persoonlijk en professioneel
advies. Je waant je er in zomerse sferen. Met ons
ruime aanbod aan Ergoline zonnebanken is er
voor ieder wat wils. Of je nu komt voor het kleurtje
of de vitamine D, we zien je graag tegemoet.
OVERSTOCK AANBIEDING
Een crème met bruiningsversneller cadeau bij
20 minuten zonnen En na afloop een gratis
drankje aan onze gezellige bar.

Van oudsher is het een levendige boel; ambachtslieden, kunstenaars, delicatessehandelaren,
koks en andere creatievelingen wonen en werken er in harmonie. De kleine middeleeuwse
kronkelstraatjes herbergen talloze goud- en zilversmeden, galeries, modeontwerpers, vintage
winkeltjes, naaiateliers, een kloosterwinkel vol specialiteiten, een boekenmarkt en een rariteiten
kabinet. In het Venduehuis der Notarissen, uit de tijd van Napoleon, zijn maandelijks veilingen
voor iedere beurs. Rond de Grote Kerk worden gezellige life-style markten georganiseerd.
Vlak voor de Kerst grijpt het Hofkwartier terug op het verleden met de Wintermarkt
Hofkwartier, een ouderwetse jaarmarkt met veel spektakel. Toch is het een echt stukje
stad, met lieflijke huizen en tuinen en vol bewoners. De Paleistuin is zelfs een openbaar park! Culinair
een waar walhalla: het wemelt van café’s en restaurants - van sterren tot streetfood. De monniken
van St. Jan brouwen er hun bier, de Franse bakker bakt er zijn brood en het bekroonde lekkerste
broodje van Nederland wordt hier gesmeerd. In de straten zijn terrasjes en is het gezellig. Het
Hofkwartier voelt een beetje Frans; in het verleden was Frans de voertaal aan het Hof en nog jaarlijks
komt de Franse ambassadeur de Marché Royal in oktober feestelijk openen. Ook muzikaal is het een
topper met bijzondere winkels. De drummer van Golden Earring heeft er zijn studio en verschillende
bovenburen zijn muzikanten die bij de lokale evenementen optreden.

Hofkwartier Den Haag heeft deze informatie met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden
kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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OVERSTOCK
DAGEN
P.S. We verwachten
tijdens de dagen ook
nog enkele ‘spontane’
nieuwe deelnemers. Die
staan niet in dit boekje.
Niet alle bedrijven
zijn beide dagen open.

hofkwartierdenhaag.nl

