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Estafette Dwars door
Den Haag groot succes
Maar liefst 29 ploegen
deden zaterdag mee
aan de Dwars door
Den Haag estafette.
Het parcours van 7,5
kilometer liep van de
Scheveningse boulevard
tot de atletiekbaan aan
de Laan van Poot. De Mila
groep van HAAG Atletiek
won in een tijd van 21.50
minuten.

DEN HAAG - Op zoek naar
een nieuw bed, televisie,
of bank?Bij MegaStores is
bij veel winkels de sale al
in volle gang! MegaStores
is een overdekt winkelcentrum met een compleet
aanbod aan woonwinkels,
aangevuld met overige detailhandel en voorzien van
meerdere horecagelegenheden zoals La Place en McDonald’s.

New Babylon
Shopping Wall
Teams liepen in estafettevorm een parcours van 7,5 km.

DEN HAAG - De eerste keer dat

de Dwars door Den Haag estafette gelopen werd was in
1923. Vlug en Lenig, voorloper van HAAG Atletiek,
nam het initiatief. In 1955
werd de loop voor het laatst
gehouden. Het leek HAAG
Atletiek een mooi idee, nu
de vereniging 100 jaar bestaat, de estafette opnieuw
te organiseren.
Bijna 300 lopers deden mee.
De meesten zijn lid van
HAAG Atletiek, maar ook leden van Olympus ’70 liepen
mee. Er waren daarnaast
recreantenteams, zoals een
estafetteploeg van inwoners
uit de van Beverninkstraat.
De middenlange afstandlopers van HAAG Atletiek
kwamen als eerste en derde
over de streep. De estafetteploeg van BIG Seven werd
tweede. De winnende tijd
was niet genoeg om het

Sale bij
MegaStores
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wedstrijdrecord te verbeteren, dat staat al sinds 1933
op 19.38.
De volgende evenementen in
het jubileumjaar van HAAG
Atletiek zijn een polsstokhoogspring wedstrijd op de
boulevard in Scheveningen
(8 september) en de Vredesloop op 21 september.
Inschrijven kan op www.
vredesloopdenhaag.nl.
. De viering van 100 jaar
HAAG Atletiek en 100 jaar
Vredespaleis krijgen zo een
uniek podium op 21 september, de VN dag van de
vrede.
HAAG Atletiek geeft in de
aanloop naar de Vredesloop
gratis hardloopclinics aan
basisscholieren op de atletiekbaan aan de Laan van
Poot. Zo wil de atletiekvereniging de band met de stad

versterken. Het zou prachtig
zijn als aan het einde van
het jubileumjaar nog meer
Hagenaars zeggen: HAAG
Atletiek? Mijn club. Jouw
club. Onze club.
Ruud Fabrie, voorzitter van
Haag Atletiek: ,,Toen we beseften dat het Vredespaleis
én Haag Atletiek in 2013 allebei 100 jaar bestaan, hebben we besloten onze krachten te bundelen. We zijn de
op één na grootste sportvereniging van Den Haag en
voelen ons verbonden met
de stad. Dat willen wij in
ons jubileumjaar laten zien
door atletiekevenementen
te organiseren waaraan zoveel mogelijke Hagenaars
kunnen meedoen. De Vredesloop is er dan ook voor
jong en oud. Voor ervaren
lopers en beginners.”

DEN HAAG - New Babylon
Shops & Restaurants opent
over enkele maanden, maar
gaat nu al van start. Rondom
het pand aan de Bezuidenhoutseweg, het Anna van
Buerenplein en het Koningin Julianaplein (Stationsplein) kun je al shoppen. De
nu nog leegstaande etalages
die in september met retail
en horeca gevuld worden,
zijn nu het decor voor de
New Babylon Shopping
Wall. De Shopping Wall is
een voor Nederland uniek
initiatief. Een diversiteit aan
producten van de winkels,
restaurants en concept-stores die in september in New
Babylon openen worden op
de etalages getoond. Ook
de reeds geopende Health
Works Fitness, Piazza Restaurant, Greenbean, Douwe
Egberts Café -vorige week
geopend- en Meeting Center
delen aanbiedingen op de
Shopping Wall.

Loosduinen bromt
zaterdag back to the 60’s
DEN HAAG - Op zaterdag 29

juni gaat winkelcentrum
Loosduinen back to the 60’s
met de eerste Loosduinse
oldtimer bromfiets meeting. Van 11 tot 17 uur komen er honderden Puchs,
Zündapps en Kreidlers naar
het Loosduinse Hoofdplein
om te zien en gezien te worden. Uiteraard wordt het geheel netjes aangekleed met
muziek- en dansoptredens
uit jawel, diezelfde oude
tijd.
“De winkeliers van
winkelcentrum Loosduinen
hebben deze middag georganiseerd met Commissie
Loosduinen 1923-2013, die
dit jaar alweer negentig jaar
bestaat,” vertelt Michel de
Man, eigenaar van de SNS
Bank op het plein en vicevoorzitter van de winkeliersvereniging. “Het is niet
alleen een meeting, maar er
worden ook prijzen uitgereikt voor de mooiste, origi-

neelste en meest authentieke
brommer. Voor veel wijkbewoners zal het evenement
een herleving van de jeugd
zijn!” Dit jaar is de winkeliersvereniging gestart met
een nieuw bestuur en wil
weer veel leven in de brouwerij creëren in de wijk. De
Man: “Onder leiding van
onze voorzitter, Wim Knijnenburg van De Kaasspecialist, zoeken we als bestuur
dus naar nieuwe mogelijkheden.” Zo was er op 18 mei
een drukbezochte bluesdag,
gepresenteerd door de Haagse nachtburgemeester René
Bom. Later dit jaar volgen
nog evenementen zoals een
braderie, dagen met thema’s
als mode en muziek en ook
de intocht van Sinterklaas
en kerstmis worden niet
overgeslagen. Voor vragen
over de evenementen, mail
L o o sdu i nenw i n k elc entrum@gmail.com.

De eerste Loosduinse oldtimer bromﬁets meeting komt eraan,
Foto: WHM
tipt Michel de man van SNS Bank.

ADVERTORIAL

Gratis 500 TV zenders bij
Pluggy

-

,
VAN €139

NU €29,KORTING

Te koop van ma 24-6 t/m zo 30-6

79%

Karl Lagerfeld zonnebrillen.
Inclusief brillenkoker en poetsdoekje. De zonnebrillen voldoen aan de Europese norm
voor persoonlijke
beschermingsmiddelen en
zijn CE-gecertiﬁceerd. Bovendien bieden de zonnebrillen
100% UV-bescherming. Keuze
uit 5 modellen.

Te koop van ma 24-6 t/m zo 30-6

VAN €238,-

NU €119,-

KORTING 5
0

%

DELFT - Op 15 juni gaat
de Pluggy “ChannelStore”
online,
waarmee
alle
Pluggy
bezitters
honderden
gratis
TV
zenders krijgen! Zonder
extra kosten kun je op de
Pluggy nu ook televisie
kijken naar een groot
aanbod aan internationale
TV kanalen.
Naast de gratis zenders
komen er ook betaalde
zenders, waarop gebruikers
zich optioneel kunnen
abonneren. Deze bestaan
o.a. uit zenderpakketten
met Vietnamese, Turkse en
Indiase kanalen (waarvoor
dus geen schotel meer
nodig is!), maar ook komen
er
familie-vriendelijke
en andere commerciële
zenders van over de hele
wereld beschikbaar.
ChannelStore is exclusief

De PLUGGY biedt internetten zonder beperking

beschikbaar voor Pluggy.
Voor wie Pluggy nog niet
kent; met dit handige
product
verandert
u
uw normale TV in een
echte Smart TV. Voortaan
kunt u dus volledig vrij
internetten, gewoon op uw
TV. Alles wat u nodig heeft
is draadloos internet en

Mövenpick Den Bosch
Arrangement voor 2 personen.
2 overnachtingen in een
2-persoonskamer inclusief
welkomstdrankje, ontbijt en
vrij gebruik van de sauna

een TV met HDMI ingang.
Lezers van deze krant
krijgen een interessante
korting, maar deze actie is
nog slechts beperkte tijd
geldig. Vul de couponcode
“wegener” in op de Pluggy
webshop (vlak voor het
afrekenen) en uw korting
wordt direct verrekend.

LEZERSACTIE

€40,korting voor lezers van deze krant
(deze actie loopt nog tot 30 juni 2013)

@sweetdealnl
fb.com/sweetdeal.nl

Schrijf je nu gratis in op www.sweetdeal.nl

Kijk voor meer informatie op:
INTERNET OP TELEVISIE

WWW.PLUGGY.TV
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