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PRINSESTRAAT
06. Koffiebranderij Boon
08. Bright Living
16. Espresso Perfetto
28. Mogogo
36. LaSalle
37. ShirtDeal
43. WWen

JUFFROUW IDASTRAAT
03. Anthus Decorations

KERKPLEIN
02. Anne&Max 
13. Ekoplaza 

OUDE MOLSTRAAT
18. Gould Kappers
29. Odinski Jewels
32. Peppish
33. Atelier de Pleijsterplaats
45. Uiverkoop

MOLENSTRAAT
01. Mevrouw Adriaansen 
12. Schoonheidsinstituut 
 Jan van Eijk
14. Emma Jewels & Strass
20. Hout Sage Speelgoed
21. Just
26. Magasin Horaz
27. Mama Roos
31. Park Hotel
34. Prentenkabinet
40. De Tijdspiegel

ANNASTRAAT
11. Domo Eclectica
41. Uiverkoop

NOBELSTRAAT
23. Khaosaan Road
42. Venduehuis

PAPESTRAAT
05. De Bok 
09. C.H. Hoek Juwelier
17. De Filosoof 
39. Tessuti Stoffen

PLAATS
15. The English Hatter

NOORDEINDE
04. Het Appeltaartgevoel
07. Boots by M
10. Couqou
24. Lijst in Lijstenmakerij
25. Made Conceptstore
30. Pakkenfabriek
35. The Rose 
38. Stoop Furniture

TORENSTRAAT
19. Happy Repair by Borcaden
44. Het Zonnecentrum

HOGEWAL
22. Kado om de Hoek

DEELNEMERS

01  MEVROUW ADRIAANSE 
 Molenstraat 41a | mevrouwadriaanse.nl 

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

OVERSTOCK AANBIEDING

Maar liefst 50% korting op vele merken.

02  ANNE&MAX
 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.

OVERSTOCK AANBIEDING

Alle verkoopartikelen gaan in de aanbieding met 
kortingen tot wel 25%. Ben je ook zo nieuwsgierig 
geworden? Kom langs om te kijken of er iets voor 
je bij zit.

V.L.N.R. MEVROUW ADRIAANSE, ANNE&MAX,

V.L.N.R. ANTHUS DECORATIONS, HET APPELTAARTGEVOEL

VOLG DE KARTONNEN 
DOZEN EN SLA JE SLAG. 
TOT ZIENS OP 4, 5 EN  

6 SEPTEMBER 2020!

03  ANTHUS DECORATIONS
 Juffr. Idastraat 23 | anthusdecorations.com

Interieur en textiel showroom.

OVERSTOCK AANBIEDING

Verkoop van unieke gordijn/meubelstofrestanten 
uit het voormalig ‘koninklijk’ atelier op de eerste 
etage van Anthus Decorations.

04  HET APPELTAARTGEVOEL
 Noordeinde 79 
 hetappeltaartgevoel.nl

Winkel in woonaccessoires, stationery, verlichting 
en design items.

OVERSTOCK AANBIEDING

De befaamde surprisebags zijn er weer bij het 
Appeltaartgevoel. Vanaf € 7,50 heb je al een tas 
vol mooie items. De geselecteerde producten 
die erin zitten zijn enkele stuks of uitlopend, 
zo is iedere tas al gauw anders. Durf jij het aan 
om op de gok een tas vol Appeltaartgevoel te 
komen uitzoeken? En om ruimte te maken voor 
het winterseizoen zijn er ook kortingen op de 
voorjaarscollectie.
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09  C.H. HOEK JUWELIER 
 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

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 tafel-
zilver kinderbestek , bekers en herinneringslepels 
met 10 % korting. 

10  COUQOU
 Noordeinde 59 | couqou.com

Verstopt in een klein steegje aan het Noordeinde 
zit Couqou. Een winkel vol ambachtelijk gemaak-
te 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!

OVERSTOCK AANBIEDING

Cashmere sjaals in vele kleuren € 20 per stuk.
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11  DOMO ECLECTICA – CONCEPT STORE
 Annastraat 11 | domo-eclectica.com

Bij Domo Eclectica kun je terecht voor originele 
handgemaakte, out-of-the-box kunst en kunstca-
deaus gemaakt door kunstenaars, ontwerpers en 
ambachtsmensen uit Nederland.

OVERSTOCK AANBIEDING

15% korting op diverse geselecteerde items.

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

Specialist op het gebied van verschillende  
massages zoals bindweefsel en anti-stress, 
ont haren met IPL, gezichtsbehandelingen, 
diepte reinigingen en anti-aging. Door jaren lange 
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

Rug-, schouder-, nekmassage 30 minuten € 20. 
i.v.m. COVID-19 alleen op telefonische afspraak.

07  BOOTS BY M
 Noordeinde 100 | bootsbym.nl

Boots by M verkoopt een unieke collectie hand-
gemaakte 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

Wist je dat wij ook een zeer uitgebreid assortiment 
leren jassen hebben? Altijd in de mooiste leer-
soorten met bijzondere details. Tijdloze modellen 
met een vrouwelijke belijning. Een flink deel van 
onze collectie is tijdens de Overstock Dagen 
extra afgeprijsd.

08  BRIGHT LIVING
 Prinsestraat 85 | brightliving.nl

Bright Living Home and Garden Furniture 
heeft een compleet vernieuwde en verbeterde 
showroom vol met wooninspiratie en een groot 
assortiment aan meubels. Wij hebben ook een 
eigen merk; Be Bright. Ontstaan vanuit eigen 
importkanalen en inmiddels goed voor unieke 
banken, stoelen, tafels, kasten en zelfs lampen. 
Verder staat Bright Living bekend om een vrien-
delijke, klantgerichte benadering en ongedwon-
gen manier van verkopen. Laat je inspireren in 
één van onze winkels, de koffie staat altijd klaar! 

 
OVERSTOCK AANBIEDING

Tot 50% korting op showroommodellen, ook 
nieuw uit doos en op geselecteerde items uit ons 
magazijn. 

05  DE BOK
 Papestraat 36 
 facebook.com/DEBOKDENHAAG

Al meer dan 40 jaar een plekje om te eten en te 
drinken in Het Hofkwartier.

OVERSTOCK AANBIEDING

Zoals elk jaar: boeken, cd’s, vinyl en tijdschriften 
eventueel aangevuld met wat we verder nog aan 
snuisterijen opduikelen.

06  KOFFIEBRANDERIJ BOON
 Prinsestraat 114
 koffiebranderijboon.nl

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

Jute koffiezakken voor € 1. Leuk voor een lamp, 
tas of kussen. En we hebben heel veel opberg-
bakken en emmers, theepotjes en koffiekoppen 
voor een spotprijsje.

V.L.N.R. DE BOK, KOFFIEBRANDERIJ BOON

V.L.N.R. BOOTS BY M, BRIGHT LIVING V.L.N.R. C.H. HOEK JUWELIER, COUQOU
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16  ESPRESSO PERFETTO 
 Prinsestraat 47 
 espressoperfetto-denhaag.nl

Espresso Perfetto is een familiebedrijf met ves-
tigingen 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

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

17  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 assor timent uit Libanon, 
Syrië, Azerbeidzjan, Kroatië en Italië bieden wij 
ook een brede keuze aan speciaalbieren, ciders 
en gedistilleerd.

OVERSTOCK AANBIEDING

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

13  EKOPLAZA
 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 er-
van op aan dat al onze producten 100% biologisch 
gecontroleerd zijn en we bieden onze boeren, 
telers en producenten hiervoor een goede prijs. 

OVERSTOCK AANBIEDING

Dit jaar probeert Ekoplaza Kerkplein weer de 
scherpste acties neer te zetten. Wij nodigen u  
uit om te bekijken of deze scherp genoeg zijn.

14  EMMA JEWELS & STRASS
 Molenstraat 22 | emma-jewels.nl

Emma is een gezellig winkeltje met heel veel 
sieraden en accessoires. U treft er een enorme 
collectie aan van Camps&Camps, Ayala Bar, 
Konplott, Les Nereides, Michal Negrin, DeLuxe, 
Mariana, Moliere en nog veel meer. Zilveren 
sieraden met edelstenen worden zelf uit diverse 
landen ingekocht. Ook kunt u hier terecht voor 
hoedjes uit Frankrijk, vintage sieraden, avond-
tasjes, oude heiligenbeelden, kroonluchters  
en vrouwelijke kleding in poedertinten. 

OVERSTOCK AANBIEDING

Alle zomershawls voor € 20. Linnen/jute rokken 
uit India voor € 15. Diverse houten kettingen 
voor € 5 en verder divers klein brocante.

18  GOULD KAPPERS
 Oude Molstraat 14b | gouldkappers.nl

“Stylingstation” Fashion Hairstylists.

OVERSTOCK AANBIEDING

Wij hebben in stock: kapsels uit de jaren 60 en 70 
met reductie voor de “ones who dare”. Tevens een 
aantal gebruikte in goede staat verkerende föhns.

19  HAPPY REPAIR BY BORCADEN
 Torenstraat 48a | borcaden.nl

Na 20 jaar in de Weimarstraat zijn wij verhuisd naar 
het gezellige Hofkwartier. Wij zijn begonnen met 
computer reparatie, verkoop, service en ondersteu-
ning en wij hadden een van de eerste internetcafés. 
De laatste jaren hebben wij onze kennis uitgebreid  
op het gebied van de mini computers. Ook kunt u  
bij ons terecht voor reparatie aan iPhone, Smart-
phone, iPad en tablet en voor toebehoren. Voor 
onderdelen, accessoires, reparatie, service en 
support aan uw geliefde elektronische apparaten 
staan wij graag voor u klaar.

OVERSTOCK AANBIEDING

Wij hebben nog veel voorraad over van onze  
vorige winkel. Kom langs en vraag, de kans is 
groot dat wij het voor u hebben voor een klein 
prijsje. Bijvoorbeeld veel hoesjes en screen-
protectors voor oudere modellen Samsung, 
Huawei, Nokia, Oneplus etc. voor € 2 t/m € 5.

15  THE ENGLISH HATTER 
 Plaats 7 | english-hatter.nl

The English Hatter, de naam zegt het al, verkoopt 
van oudsher veel hoeden en petten, zoals de 
Italiaanse Borsalino, de Amerikaanse Stetson, 
Bugatti petten en klassieke cilinderhoeden.  
De winkel ligt quasi nonchalant volgestapeld 
met allerlei zaken die een man maar nodig kan 
hebben; pullovers, overhemden, jassen, pyjama’s, 
dassen, sokken, hoeden, petten en accessoires. 
Het assortiment is uiterst klassiek en bestaat uit 
bekende en authentieke merken. Als klant word 
je hier nog persoonlijk benaderd, waarbij je kunt 
rekenen op een vakkundig advies. De mede-
werkers kunnen uit eigen ervaring vertellen  
over kwaliteit en pasvorm

OVERSTOCK AANBIEDING

Een bezoek aan The English Hatter is altijd de 
moeite waard. Op 5 en 6 september hebben we 
talloze interessante aanbiedingen!

V.L.N.R. DOMO ECLECTICA, SCHOONHEIDSINSTITUUT JAN VAN EIJK

V.L.N.R. EKOPLAZA,  

EMMA JEWELS & STRASS, 

THE ENGLISH HATTER

V.L.N.R. GOULD KAPPERS, HAPPY REPAIR BY BORCADEN

V.L.N.R. ESPRESSO PERFETTO, DE FILOSOOF
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25  MADE CONCEPTSTORE
 Noordeinde 109a | madeconceptstore.nl

Bij Made Conceptstore vindt u de mooiste en 
meest originele producten ontworpen en gemaakt 
door Haagse ontwerpers. Van sieraden tot meubels 
en van fotografie tot tassen en alles ertussenin!  
De eigenaren; Richelle en Joske geven u een kijkje 
in het ontwerpproces door de achterzijde van de 
winkel als atelier te gebruiken.

OVERSTOCK AANBIEDING

20% korting op alle schilderijen en meubels 
gemaakt door Richelle en Joske.

26  MAGASIN HORAZ
 Molenstraat 25 
 facebook.com/magasinhoraz

Mini warenhuis waar je zeker slaagt voor een 
cadeautje én een kopje koffie kunt drinken.

OVERSTOCK AANBIEDING

Speciaal voor de Overstock Dagen: de collectie 
van Comme de Garçons.

20  HOUT SAGE SPEELGOED
 Molenstraat 21c | 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.

OVERSTOCK AANBIEDING

Tijdens de Overstock Dagen pakken we uit met 
divers speelgoed voor leuke prijzen. Kom kijken 
naar de aanbiedingen, gegarandeerd speelplezier!

21  JUST
 Molenstraat 43

Just is een sfeervolle knusse winkel in fashion, 
lifestyle en accessories, met een maatschappelijk 
verantwoordelijke visie. Mooie merken zoals 
Sweet Palms, a Beautiful Story, Florez Jeans , 
Black Colour, Tif-Tiffy , A Peace of Ibiza Collection 
en Zusss zijn bij ons te vinden, maar ook unieke 
Treasures die een tweede kans verdienen..

OVERSTOCK AANBIEDING

Vele kelderkoopjes en korting tot wel 70%  
op geselecteerde items.

22  KADO OM DE HOEK
 Hogewal 1 (links)
 kadoomdehoek.nl

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 interieur-
artikelen zoals vloerkleden, lampen en kussens. 
Alles wordt orgineel ingepakt zodat het er ook 
uitziet als een kado!

OVERSTOCK AANBIEDING

20% korting op alle Eau Eau Den Haag artikelen.

23  KHAOSAAN ROAD 
 Nobelstraat 19

Thai street food restaurant en afhalen.

OVERSTOCK AANBIEDING

’Thais wok to go’ voor € 7,50.

24  LIJST IN LIJSTENMAKERIJ 
 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.

OVERSTOCK AANBIEDING

Renée heeft nog lijstjes in diverse maten en stijlen 
en is de zolder opgeklommen voor nog meer 
bijzondere vondsten.

27  MAMA ROOS 
 Molenstraat 36 | mamaroos.nl

Kindercafe en kinderkapper met ontbijt en lunch 
voor papa en mama terwijl de kinderen spelen in 
de speelruimte.

OVERSTOCK AANBIEDING

• Kinderkapper €9,50 i.p.v. € 15,95 per kind, 
maak een afspraak via hallo@mamaroos.nl

• 50% korting op eten en drinken tussen 9.00 
en 10.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur

• Boek dit weekend je Kinderfeestje bij  
Mama Roos en krijg 25% korting

28  MOGOGO 
 Prinsestraat 66 | monodenhaag.com 

Authentiek Eritrees- Ethiopisch restaurant

OVERSTOCK AANBIEDING

Futfut (roerbakgerecht) met vlees of vegetarisch.

V.L.N.R. HOUT SAGE SPEELGOED, JUST

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

KHAOSAAN ROAD, LIJST IN 

LIJSTENMAKERIJ

V.L.N.R. MADE CONCEPTSTORE, MAGASIN HORAZ,  

MAMA ROOS, MOGOGO
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35  THE ROSE
 Noordeinde 23a
 facebook.com/therosebv

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

OVERSTOCK AANBIEDING

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

36  LA SALLE
 Prinsestraat 34 | lasalle-fashion.com

LaSalle, (voorheen Floyds) al 33 jaar gevestigd in 
het Hofkwartier, is de pilotstore van het Neder-
landse label LaSalle en biedt een uitgebreide 
collectie accessoires, bonnetterie en confectie 
gemaakt van hoogwaardige materialen, made in 
Europe , naturally , trendy classics with a twist.

OVERSTOCK AANBIEDING

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

33  ATELIER DE PLEIJSTERPLAATS
 Oude Molstraat 18 | schilderworkshops.nl

Wij verzorgen creatieve workshops en puzzel-
tochten voor een leuk bedrijfsuitje of een vrij-
gezellenfeestje, familie uitje, verjaardagsfeest etc.

OVERSTOCK AANBIEDING

Schilderijen, kunstwerkjes, lampen en andere 
leuke interieuraccessoires.

34  PRENTENKABINET ‘S GRAVENHAGE
 Molenstraat 35
 facebook.com/prentenkabinetdenhaag

Oude en nieuwe prenten en gravures van platte-
gronden, stadsgezichten, landschappen, mensen, 
dieren en voorwerpen.

OVERSTOCK AANBIEDING

Prenten: € 3 per stuk. Prenten, vintage lijsten etc. 
25% korting en nog heel veel meer.

31  PARKHOTEL DEN HAAG
 Molenstraat 53 | parkhoteldenhaag.nl

Het PARKHOTEL herbergt al meer dan 100 jaar 
een gastvrijheidsomgeving welke door vele gasten 
nationaal en internationaal geroemd wordt.

OVERSTOCK AANBIEDING

Alleen zaterdag (dan zijn meestal alle spullen al 
verkocht); Door renovaties en vernieuwingen van 
diverse ruimtes en hotelkamers beschikt het hotel 
nog over materialen die bruikbaar zijn en buiten 
het hotel nog wel een tweede leven kunnen 
hebben: fauteuils, hockers, stoelen, wandlampen, 
borden, glaswerk e.d.. In één van onze zalen  
zullen wij alles tentoonstellen voor de verkoop. 
Alle betalingen à contant.

32  PEPPISH
 Oude Molstraat 28a | peppish.nl

Pas dit jaar geopend in de Oude Molstraat. 
Hier ben je welkom voor ontbijt, lunch en 
borrel. Al onze producten zijn vers, zo veel 
mogelijk biologisch en huisgemaakt. Elke dag is 
een feestje, dat zie je terug in onze producten! 

OVERSTOCK AANBIEDING

Er stond een groot openingsfeest gepland, dat 
helaas niet door kon gaan vanwege de corona 
uitbraak. Vandaar tijdens de Overstock Dagen; 
alle koffie, Heineken en Prosecco voor maar € 2. 
Ook hebben wij de kelder flink opgeruimd, van 
servies en glaswerk tot kinderstoelen vind je deze 
dagen voor een prikkie!

29  ODINSKI JEWELS
 Oude Molstraat 9 | odinski.com

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

OVERSTOCK AANBIEDING

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

30  PAKKENFABRIEK
 Noordeinde 44 | pakkenfabriek.nl

Geen fancy Engelse of Italiaanse naam: Pakken-
Fabriek. Wij verkopen een goed pak voor een goe-
de prijs. Dat alles kleden we aan met fashion able 
shirts, colberts en andere accessoires. Kortom,  
een andere aanpak van het PAK en MaatPak. 

OVERSTOCK AANBIEDING

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 JEWELS,  

PAKKENFABRIEK

V.L.N.R. PARKHOTEL, PEPPISH, ATELIER DE PLEIJSTERPLAATS, 

PRENTENKABINET

V.L.N.R. THE ROSE, LA SALLE
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V.L.N.R. TESSUTI STOFFEN, DE TIJDSPIEGEL, UIVERKOOP, 

VENDUEHUIS

43  WWEN
 Prinsestraat 70 | wwen.nl

WWen is een kleine duurzame conceptstore in 
de Prinsestraat. Ze hebben o.a. originele kleding 
en accessoires voor vrouwen én mannen. Voor 
elk wat wils: geprint, sportief, retro of gewoon 
bijzonder.

OVERSTOCK AANBIEDING

Deze keer de GROOTSTE magazijnuitverkoop 
ooit! Om plaats te maken voor duurzame(re) 
vernieuwing. (We hebben grootse plannen…) 
Dus hele kleine prijsjes (v.a. €10-35) voor onze 
wwenzinnige ‘left overs’en merken waar we mee 
stoppen. Gegarandeerd wandel je blij de winkel 
uit met wat nieuws. Jij blij en wij blij! Support your 
local shops… Zaterdag van 10.30 tot 17.30 èn 
zondag van 12.00 tot 17.00.

44  HET ZONNECENTRUM
 Torenstraat 158 | hetzonnecentrum.nl 

Het Zonnecentrum is een laagdrempelige en 
gezellige zonnestudio met een persoonlijk en 
professioneel advies. 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. 

39  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.

40  DE TIJDSPIEGEL 
 Molenstraat 51 | detijdspiegel.nl 

De Tijdspiegel is al bijna 45 jaar specialist  
op het gebied van Antiek en Militaria. Wij zijn 
gespecialiseerd in klokken, sabels, barometers, 
onderscheidingen en vrijgestelde vuurwapens. 
Zowel inkoop, verkoop als restauratie.

OVERSTOCK AANBIEDING

Aangename korting op de gehele collectie en tot 
70% korting op geselecteerde items uit winkel, 
atelier en magazijn in zowel gerestaureerde als
ongerestaureerde staat.

37  SHIRTDEAL
 Prinsestraat 92 | shirtdeal.nl

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.

OVERSTOCK AANBIEDING

Shirts € 29,95 per stuk, laatste colberts € 75, 
dassen /zomersjaals € 7,50 – 3 voor € 20.

38  STOOP FURNITURE
 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 Overstock aanbieding op het raam!

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

41  UIVERKOOP
 Annastraat 21 + Oude Molstraat 3

Gekke spullen-winkel.

OVERSTOCK AANBIEDING

Een UI voor een KOOP...!

42  VENDUEHUIS 
 Nobelstraat 5 | venduehuis.com/nl

Veilinghuis van kunst, antiek, Chinees porselein, 
juwelen, zilver, klokken, horloges, boeken en 
prenten.

OVERSTOCK AANBIEDING

Tijdens de Overstock Dagen biedt het Venduehuis 
bezoekers op vertoon van het Overstock Dagen 
programmaboekje bij bezoek aan de kijkdagen 
op 5 of 6 september twee unieke boekenleggers 
(collectors items) aan. Bezoekers aan de kijkdagen 
van het Venduehuis worden tijdens hun bezoek 
uitgerust met een proximity alert (coronapieper), 
waarmee de afstand tot andere bezoekers aan de 
kijkdagen wordt gehandhaafd. Het Venduehuis is 
op 5 en op 6 september geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. I.v.m. de geldende coronamaatregelen 
wordt een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd 
toegang verschaft tot onze toonzalen. We zien uit 
naar uw komst!

V.L.N.R. WWEN, HET ZONNECENTRUM Hofkwartier Den Haag heeft deze informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden  
kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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Het Hofkwartier, het leukste plekje  
in de Haagse binnenstad
Verborgen achter de Grote Kerk en het Oude Stadhuis ligt het Hofkwartier,  

de wijk rondom Het Hof: het Koninklijk Paleis.

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 en 

vlak voor de Kerst grijpt het Hofkwartier terug op het verleden met 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 is het Hofkwartier 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.

Vanwege Corona loopt het dit jaar anders qua evenementen. Kijk op de website voor de actuele 

agenda: hofkwartierdenhaag.nl



OVERSTOCK
DAGEN

hofkwartierdenhaag.nl

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. 


