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PRINSESTRAAT
02. Bright Living
17. LaSalle
26. WWen

KERKPLEIN
09. Ekoplaza 

OUDE MOLSTRAAT
18. MAGASIN CirQulaire

KORTE MOLENSTRAAT
20. Parimar Boeken 
23. Roger Hairstylist 
25. Second Best  
 Selected Treasures 

MOLENSTRAAT
04. Daens 
06. De Boetiek 
08. De Tijdspiegel
10. El Mercado 
11. Emma Jewels & Strass
13. Hout Sage Speelgoed
15. Just
19. Mevrouw Adriaanse 
21. Park Centraal Den Haag
22. Prentenkabinet
24. Schoonheidsinstituut 
 Jan van Eijk

ANNASTRAAT
07. De Hofgalerie 
14. Inti Ferreira

NOORDEINDE
01. Boots by M
03. Couqou
12. Het Appeltaartgevoel

TORENSTRAAT
05. Damad Lichtstudio 

HOGEWAL
16. Kado om de Hoek

DEELNEMERS OVERSTOCK DAGEN 2021

01  BOOTS BY M
 Noordeinde 100 | bootsbym.nl

Boots by M verkoopt een unieke collectie hand-
gemaakte laarzen uit Amerika en Mexico aan-
gevuld met stoere jacks, tassen en riemen voor 
vrouwen en mannen. Ben je opzoek naar stoere 
cowboy boots of westernlaarzen van de hoogste 
kwaliteit, dan ben je hier aan het juiste adres.

OVERSTOCK AANBIEDING

20% korting op alle portemonees.

02  BRIGHT LIVING
 Prinsestraat 85-93 | brightliving.nl

Bright Living Home and Garden Furniture is 
een sfeervolle woonwinkel. Al twaalf jaar staan 
wij voor je klaar. Wij bieden een combinatie van 
Nederlandse topmerken en onze eigen Be Bright 
collectie. Verder staat Bright Living bekend om 
een vriendelijke, klantgerichte benadering en  
een ongedwongen manier van verkopen.  
Laat je inspireren. Wij zorgen voor een feestje 
met koffie en taart!

 
OVERSTOCK AANBIEDING

Tot 50% korting op showroommodellen, ook 
nieuw uit doos op geselecteerde items uit ons 
magazijn. 3 sierkussens halen is 2 betalen. 
Geldig op alle kussens!

V.L.N.R. BOOTS BY M, BRIGHT LIVING V.L.N.R. COUQOU, DAENS

VOLG DE KARTONNEN 
DOZEN EN SLA JE SLAG. 

TOT ZIENS OP 17, 18 EN  
19 SEPTEMBER 2021!

03  COUQOU
 Noordeinde 59 | couqou.com

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!

OVERSTOCK AANBIEDING

Cashmere sjaals in vele kleuren € 20 per stuk.

04  DAENS 
 Molenstraat 40 | daensdenhaag.nl

Daens biedt een selectie van mode van voor-
namelijk 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

Kleding van vorige collecties tegen scherp  
gereduceerde prijzen en tevens vintage stukken 
en collectors items, alle in zeer goede staat,  
tegen nog scherpere prijzen.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT  

DOOR PROVINCIE ZUID HOLLAND
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09  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.

10  EL MERCADO
 Prinsestraat 52 | el-mercado.nl

Iedereen die Spanje en de Spaanse cultuur 
omarmt is welkom bij El Mercado. Ontdek de 
authentieke delicatessen die El Mercado te 
bieden heeft.

OVERSTOCK AANBIEDING

Kom alvast in Kerststemming met Spaanse  
lekkernijen zoals polvorón, mantecado en  
roscón. Nu 150g van € 2,20 voor € 1,50  
of 600g van € 6,00 voor € 4,00.
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11  EMMA JEWELS & STRASS
 Molenstraat 22 | emma-jewels.nl

Emma is een sieraden- accessoire winkel,  
gevestigd in een gezellig middeleeuws pandje.
U treft er diverse fraaie merken aan zoals: 
Camps & Camps, Ayala Bar, Michal Negrin, 
Les Nereides etc. Eveneens een grote collectie 
zilveren ringen met edelstenen zowel voor 
mannen als vrouwen. Verder een unieke collectie 
geborduurde zijde en kanten kleding uit India. 

OVERSTOCK AANBIEDING

Diverse merksieraden w.o. Ayala Bar voor 50%.
Kleding in mand voor € 10.
India linnen wikkelrokken, one size, voor € 10.
Divers gebloemd porselein uit Frankrijk 50%.

12  HET APPELTAARTGEVOEL
 Noordeinde 79 
 hetappeltaartgevoel.nl

Winkel in woonaccessoires, stationery, verlichting 
en design items.

OVERSTOCK AANBIEDING

Dit jaar gaan de enkele stuks in verrassings-
pakketten. We gaan ruimte maken voor onze 
Herfst/Wintercollectie. Vanaf € 5 te koop. 
Gevarieerde inhoud van kaarten, woonaccessoires, 
kaarsen, stationery en nog veel meer. OP=OP.

07  DE HOFGALERIE
 Annastraat 3 | dehofgalerie.nl

De Hofgalerie bevindt zich achter een lavendel-
blauwe gevel en onderscheidt zich door het grote 
contrast in de getoonde stukken. Van hyperrealisme 
tot constructivisme en van toegankelijk tot contro-
versieel. Kwaliteit en bereikbaarheid staan hoog in 
het Vaandel. Met prijzen vanaf € 75 voor een uniek 
stuk opent de galerie de deur voor de startende 
kunstliefhebber, terwijl ook de kunstverzamelaar 
inmiddels de weg naar de galerie weet te vinden. 

OVERSTOCK AANBIEDING

Aantal stukken met lichte (lijst) beschadigingen 
met hoge kortingen. Ook heeft een aantal kunste-
naars werken ingebracht die alleen dit weekend 
tegen gereduceerde prijzen worden aangeboden.

08  DE TIJDSPIEGEL
 Molenstraat 51 | detijdspiegel.nl

De Tijdspiegel is al 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

Korting op de gehele collectie en tot 70% korting 
op geselecteerde items uit winkel, atelier en maga-
zijn in gerestaureerde en ongerestaureerde staat.

05  DAMAD LICHTSTUDIO
 Torenstraat 146 | damadlichtstudio.nl

Licht is al 35 jaar ons vak. Wij volgen nauwgezet 
de trends op het gebied van design verlichting en 
passen voortdurend onze collectie daarop aan. 
Enorme keuze in uitsluitend topmerken en op 
maat gesneden lichtadvies. 

OVERSTOCK AANBIEDING

Oirginele Wagenfeld tafellamp van € 558 voor 
€ 449. Voor overige spectaculaire aanbiedingen 
kunt u tijdens de Overstock Dagen in de winkel 
komen kijken.

06  DE BOETIEK
 Molenstraat 5 | drank.nl

Bij drank.nl delen wij al onze kennis en ervaring. 
Wij vinden het leuk dat iedereen zijn of haar  
favoriete drank gemakkelijk kan bestellen voor  
een goede prijs en met gastvrije service. Onze 
eerste winkel in Den Haag hebben wij ‘De Boetiek’ 
genoemd. Iedereen is welkom om te komen 
ruiken en proeven en hopelijk kunnen we in  
de toekomst meer winkels in het land openen.  
Dat zou wat zijn! Geniet en drink bewust. 

OVERSTOCK AANBIEDING

Mikks je eigen cocktail bij De Drank.nl Boetiek!
Pornstar Martini, Basil Smash of Whisky Sour 
Cocktail Box voor slechts € 44,95 (12 cocktails).

V.L.N.R. DAMAD LICHTSTUDIO, DE BOETIEK V.L.N.R. DE HOFGALERIE, DE TIJDSPIEGEL

V.L.N.R. EKOPLAZA, EL MERCADO V.L.N.R. EMMA JEWELS & STRASS, HET APPELTAARTGEVOEL
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16  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

25% korting op alle dekbedhoezen van SNURK.

17  LA SALLE
 Prinsestraat 34 | lasalle-fashion.com

LaSalle is een van de winkels van dit Nederlandse 
modemerk en biedt een uitgebreide collectie 
accessoires, bonnetterie en confectie aan.  
Ons motto: ‘Made in Europe Naturally’, gemaakt 
van hoogwaardige natuurlijke materialen, trendy 
classics with a twist.

OVERSTOCK AANBIEDING

Een aantal prachtige items uit vorige collecties 
tegen bijzonder aantrekkelijke prijzen.

18  MAGASIN CIRQULAIRE
 Oude Molstraat 3

Gekke spullen-winkel.

OVERSTOCK AANBIEDING

Vintáge, Vintáge uit mijn Garáge…!

13  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!

14  INTI FERREIRA
 Annastraat 8 | intiferreira.eu

Ethical and ecological fashion brand, hier is duur-
zaamheid geen trend of marketingtool, maar een 
absolute must en verantwoordelijkheid. Unique 
and fashionable, ethical and ecological elegance!

OVERSTOCK AANBIEDING

Unique, geselecteerde second-season kleding 
voor een 1/2 prijs!

19  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

Tot wel 50% korting op merken als Inti, Clumpy’s,  
Blutsgeschwister, Fly London, Nice Things, Seasalt 
Cornwall, White Stuff, Zilch, Fox’ s, Danefae,  
Surkana en meer! Bij besteding van € 100 of 
meer krijgt iedere klant tijdens deze drie dagen 
een prachtige grote Revelz viscose sjaal in een 
effen kleur kado! Liefs Mevrouw Adriaanse

20  PARIMAR BOEKEN
 Korte Molenstraat 17a | parimar.nl

Parimar is al meer dan 35 jaar een belangrijke 
bron voor bibliofielen die op zoek zijn naar  
boeken van een hoge kwaliteit voor de helft  
van de oorspronkelijke prijs.

OVERSTOCK AANBIEDING

Uitgeversrestanten in het Engels en Nederlands 
nu met extra korting. Kom speuren naar de leukste 
aanbiedingen ramsj, licht beschadigde titels en 
tweedehands boeken vanaf € 2.

15  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

Wij maken ruimte voor de wintervoorraad.  
Drie dagen lang de leukste (tweedehands-) 
kelderkoopjes, een rekje met “laatste gelukjes”. 
Bovendien krijg je op de gehele Fashion-collectie 
op elk 2e item maar liefst 50% korting! (geldt op 
goedkoopste item en niet op de nieuwe winter-
collectie). Kom je lekker snuffelen? Liefs JUST

V.L.N.R. HOUT SAGE SPEELGOED, INTI FERREIRA

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

MAGASIN CIRQULAIRE, 

KADO OM DE HOEK 

V.L.N.R. MEVROUW ADRIAANSE,  

PARIMAR BOEKEN, FOTO: PIET GISPEN
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26  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.

21  PARK CENTRAAL DEN HAAG
 Molenstraat 53 | parkcentraal.com

Park Centraal Den Haag siert de aangrenzende 
beroemde Paleistuinen, het Hofkwartier en de 
geplaveide straten en staat voor 160 jaar erfgoed. 
Klassieke en moderne design details zorgen 
samen voor een elegante beleving.

OVERSTOCK AANBIEDING

Na een ingrijpende renovatie zijn er diverse nog 
bruikbare hotelmaterialen aanwezig die een 2e 

leven verdienen. Van stoelen tot glaswerk-servies, 
prints-art en een groot aanbod van uitstekend 
functionerende led Tv’s van 32”en 40”. Alleen op 
zaterdag 18 en zondag 19 september. Verkoop 
vanuit de Margriet zaal in de living van het hotel.

22  PRENTENKABINET DEN HAAG
 Molenstraat 35
 facebook.com/prentenkabinetdenhaag

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

OVERSTOCK AANBIEDING

25% korting op alle artikelen.

23  ROGER HAIRSTYLIST
 Korte Molenstraat 8

Kapsalon.

OVERSTOCK AANBIEDING

Etalage-/inventarismateriaal zoals klein meubilair, 
posters, decoraties, porselein, bijouterie etc.

24  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.

25  SECOND BEST SELECTED TREASURES
 Korte Molenstraat 7 |  
 secondbest-selectedtreasures.nl

Wij verkopen zorgvuldig geselecteerde tweede-
hands en vintage kleding voor dames en heren.

OVERSTOCK AANBIEDING

20% korting op al onze zomercollectie. Verder 
bieden we klein interieur, kleding, schoenen en 
bontjassen/vesten/sjaals aan. 

V.L.N.R. PARK CENTRAAL, PRENTENKABINET

WWEN

V.L.N.R. ROGER HAIRSTYLIST, 

SCHOONHEIDSINSTITUUT 

JAN VAN EIJK, SECON BEST 

SELECTED TREASURES

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 en 

de Franse bakker bakt er zijn brood. 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 ook dit jaar is er op 10 

oktober weer een Marche Royal. 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.

Kijk op de website voor de actuele agenda: hofkwartierdenhaag.nl
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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 

alle drie de dagen open. 


