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 € 1,46 € 0,96 € 0,86 € 0,78 € 0,74 € 0,68 € 0,64 6x GA 2,5x GA 1,5x GA

 Los 1.000 2.500 5.000 10.000 25.000 50.000 VP IM AP

ZuidwesterKrant   oplage 76.000

 € 0,72 € 0,45 € 0,40 € 0,38 € 0,35 € 0,33 € 0,31 6x GA 2,5x GA 1,5x GA

 Los 1.000 2.500 5.000 10.000 25.000 50.000 VP IM AP

De RijswijkseKrant   oplage 34.500

Verschijningsdag: woensdag
Verschijningsvorm: weekendformaat

Verspreidingsgebied:
Wateringen, Kwintsheul, Den Haag Zuidwest

(Vrederust, Bouwlust, Morgenstond, Moerwijk,

 Wateringseveld), Berestein, Houtwijk, Leyenburg,

Rustenburg & Oostbroek, Industrieterreinen:

Kerketuinen,  Zichtenburg en Dekkershoek

Verspreidingsgebied in postcodes:
2291, 2295, 2531, 2532, 2533, 2541, 2542, 2543, 2544,

2545, 2546, 2547, 2548, 2552 (deel), 2573, 2574

Verspreidingsgebied:
Rijswijk, inclusief de Strijp en deel Ypenburg

Verspreidingsgebied in postcodes:
2281 t/m 2288, 2496 en deel 2497

Er gelden combinatiekortingen bij plaatsing in verschillende edities!

FORMAAT BR. x H. Zuidwester De Rijswijkse
in vakken in mm Krant Krant

1/1 pagina 265 x 395 € 1995,00 € 995,00
1/2 pagina 265 x 190 € 1095,00 € 595,00
1/4 pagina 150 x 195 € 650,00 € 350,00

1/8 pagina 111 x 115 € 375,00 € 195,00

* Prijzen bij eenmalige plaatsing

Prijsvoorbeeld advertorial

2 kolom (104 mm breed) x 190 mm hoog
Tekst/foto: 1500 karakters (incl. witruimte)
en één liggende foto.

Prijs incl. kleur in de ZuidwesterKrant: 
€ 300,00 excl. btw (excl. €75,- interviewkosten)

Prijs incl. kleur in De RijswijkseKrant: 
€ 150,00 excl. btw (excl. €75,- interviewkosten)

Samenwerking

Als ondernemer kunt u tegen een concurrerend tarief uw adver-
tentie ook plaatsen in drie andere nieuwsbladen waar wij
een uitstekende samenwerking mee hebben; de Loosduinse Krant 
HaagWestNieuws en De Scheveningsche Courant.
Door uw advertentie in alle kranten te plaatsen, slaat u vijf
vliegen in een klap. En u bereikt ruim 204.000 huishoudens.
Minder kosten, meer lezers. Toch de moeite waard om even bij 
til te staan, nietwaar? Wij kunnen uw advertentie vanuit onze 
eigen titels daarnaast ook nog doorplaatsen naar gebieden als
Leidschendam/Voorburg, Westland, Zoetermeer, Delft, Wassenaar, 
etc. Neem eens vrijblijvend contact met ons op en informeer naar 
de diverse mogelijkheden.

Integrale verkeerscontrole 
politie Zuiderpark 3 Hatchimals: hét wereldwijde 

speelgoedsucces van 2016
Najaars Zorgspecial Het laatste nieuws over 

Ado Den Haag5 9  t/m14 17

Editie 1

Wekelijkse bezorging op woensdag in Wateringen, Kwintsheul, Den Haag Zuidwest, Vrederust, Bouwlust, Morgenstond, Moerwijk, Wateringseveld, Berestein, Houtwijk, Leyenburg, Rustenburg & Oostbroek, Industrieterreinen: Kerketuinen, Zichtenburg en Dekkershoek
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Tel: 070 22 100 07 
www.bogaardkliniek.nlAlfa Female is een Haagse rockband, 

opgericht in 2006, die bestaat uit vier 
meiden. Zij maken pakkende rock-
nummers op een manier die vooral 
aan de grote rocknamen uit de jaren 
’80 doet denken zoals AC/DC en Ae-
rosmith. Alfa Female heeft al een ster-
ke reputatie weten op te bouwen.

Luminize bestaat uit Marcela, Matil-
da, Irena en Tea zijn Luminize. Deze 
vier dames zijn geboren in Kroatië, en 
altijd volhardde in het ontwikkelen 
van hun talenten in de bekwame mu-
zikanten ze nu zijn. Luminize is een 
band met eigen knallende rocknum-

mers. Ze kregen al snel een schare 
fans door deel te nemen aan de Kro-
atische voorrondes van het Eurovisie 
Songfestival.

Little Stef is gonna keep the soul 
alive! Met ondersteuning van de bla-
zers worden oude soulnummers van 
Aretha Franklin, Etta James, Nina 
Simone, Tina Turner en the Bluesbro-
thers vertolkt. Steffie rockt niet alleen, 
ze heeft soul, dat hoor je, dat zie je en 
dat voel je!

Het EMF is in het leven geroepen door 
een aantal muziekliefhebbers binnen 

SV Erasmus. Deze frequente concert-
bezoekers wilden kijken of het ook 

Einde zomertijd
Zondagnacht om 03.00 uur komt 
er een einde aan de zomertijd. 
Dan zal de klok moeten worden 
teruggezet naar 02.00 uur. De 
nacht duurt een uurtje langer, 
dus lekker - iets langer - uitsla-
pen. Het einde van de zomertijd 
betekent dat het ‘s avonds eerder 
donker zal zijn, maar ‘s ochtends 
ook eerder licht. De wintertijd 
duurt ruim vijf maanden. Op 26 
maart 2017 zal de klok weer ver-
zet moeten worden. De tijden gel-
den voor de hele Europese Unie.

Zesde editie Erasmus Music Festival
Op zaterdag 5 november gaat om 20.00 uur het Erasmus Music Festival 
(EMF) voor de zesde editie van start. Dit mooie festival zal wederom wor-
den gehouden in de kantine van sportvereniging Erasmus aan de Eras-
musweg. Niemand minder dan Alfa Female, Luminize en Little Stef zullen 
voor de muzikale bijdragen zorgen.

• De vier meiden van Luminize zijn geboren in Kroatië.

Op donderdag 3 november is Mark 
van der Werf, beter bekend als 
Meester Mark, te gast in Biblio-
theek Wateringen om te vertellen 
over zijn boeken, zijn ervaringen én 
de ervaringen van anderen in het 
onderwijs.

Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor 
vragen en signeert Meester Mark 
zijn boeken. Over zijn ervaringen 
in het onderwijs heeft hij inmiddels 
verschillende boeken geschreven. 

Van zijn eerste boek ‘Meester Mark 
draait door’ is zojuist de achtste druk 
verschenen. Er zijn intussen 15.000 
exemplaren van verkocht. Hierin doet 
hij met veel vaart en zelfspot verslag 
van zijn nieuwe loopbaan. De oner-
varen meester maakt een vliegende 
start: hij strikt veters, plakt pleisters 
op kapotte knieën en leert zijn groep 
rekenen en schrijven. Helaas blijft het 
schooljaar niet zo idyllisch…
In ‘Meester Mark vraagt door’ gaat 
de auteur langs bij meer dan honderd 

leerkrachten van basis- en middelbare 
scholen die wél overleven in het on-
derwijs. Ze beschrijven wat hen dwars 
zit, maar laten vooral zien hoe zij 
overeind blijven. Zijn meeste recente 
boek is ‘Meester Mark graaft door’ 
waarin hij op reis gaat door 50 jaar 
onderwijs en dat ligt nu in de winkel. 
 
Kom voor een avond vol herkenbaar-
heid, leuke anekdotes en wie weet 
waardevolle tips om te overleven in 
het onderwijs! 
Kaartjes, verkrijgbaar via www.bi-
bliotheekwestland.nl, kosten € 5,- 
voor leden van Bibliotheek Westland 
en € 7,50 voor niet-leden. Aanvang 
20.00 uur.

Meester Mark draait door in 
Bibliotheek Wateringen

mogelijk zou zijn een eigen concert te 
organiseren. Vanwege onder meer het 
grote aantal muziekliefhebbers bij SV 
Erasmus zijn de alle edities stuk voor 
stuk geslaagd.

Op de site www.facebook.com/eras-
musmusicfesfival staat de nodige in-
formatie over het zesde Erasmus Mu-
sic Festival. ‘Like’ deze site en wordt 
via FB op de hoogte gehouden. Tic-
kets zijn te reserveren door te mailen 
naar erasmusmusicfestival@gmail.
com. 

Op zondag 30 oktober organiseert 
IVN Den Haag weer een natuurwan-
deling. Dit keer bezoekt men met de 
IVN-gids de Westduinen en wordt er 
speciaal aandacht besteed aan de ver-
schijnselen van de herfst. Men wan-
delt door de verschillende duinzones 
en geniet van wat de natuur te bieden 
heeft. Duinen zijn altijd mooi. Wat 
voor weer of seizoen het ook is.
IVN wandelingen zijn gratis, duren 
1,5 tot 2 uur en zijn voor iedereen toe-
gankelijk. Opgeven van te voren hoeft 
niet. De wandeling gaat altijd door. 
Verzamelen om 10.30 uur aan het eind 
van de De Savornin Lohmanlaan hoek 

IVN excursie in de Westduinen
Laan van Poot. Inlichtingen bij Rob 
Meyer, tel. 06-20568114 of bij Moni-
que van den Broek tel. 070-3858676.
Bezoek ook eens www.ivndenhaag.nl

Wekelijkse bezorging op woensdag in heel Rijswijk, inclusief de Strijp en Ypenburg
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uitgaan • shoppen • spel • sport • historie

Maak nu kans op 2 vrijkaarten. 
Meld je aan voor de Ri jswijk se  
WeekAgenda op www.uitrijswijk.nl 

Hèt gebeurt in Rijswijk
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Extra geld verdienen? 

Zonder een geldig legitimatiebewijs kunnen wij je niet inschrijven

De bezorging

van de krant

is op woensdag

ENTHOUSIASTE BEZORGERS 
gezocht voor in Rijswijk!

Wij bieden goede verdiensten en contante betaling.

Vraag meer informatie aan of meld je nu
direct aan via bezorging@haagmedia.nl
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gebitsprotheses

Tel: 070 22 100 07 
www.bogaardkliniek.nlVeel Rijswijkers hebben meegebouwd 

aan een gezamenlijk kunstwerk, een 
groeninitiatief op de kaart van Rijs-
wijk gezet of extra aandacht besteed 
aan hun gezondheid. Anderen dachten 
mee over de toekomst van het Wilhel-
minapark en In de Bogaard. Op aller-
lei manieren hebben jong en oud een 
enthousiaste bijdrage geleverd aan de 
uitvoering van de Stadsvisie. Ook op 
het gebied van zorg en welzijn was 
heel veel te doen. Zo was er aandacht 
voor burenhulp, eenzaamheidsbestrij-
ding, weerbare jeugd, sport en vrij-
willigers. Een estafetteloop waarin 

deelnemers samen anderhalve (!) ma-
rathon met elkaar liepen, bewees dat 
je niet alles in je eentje hoeft op te los-
sen. Samen kom je veel verder. Tus-
sendoor waren er verschillende spette-
rende optredens van jeugdige talenten 
van Trias. Granny Hiphop bewees dat 
hiphop een muziekstijl is waarop ie-
dereen beweegt.

De Stadsvisie Rijswijk2030 is ge-
bouwd op de drie pijlers “Betrokken 
inwoners pakken kansen”, “Groene 
buitenplaats voor stedelijk wonen” en 
“Innovatieve katalysator van de re-

gionale economie”. In deze sociale, 
ruimtelijke en economische pijlers 
verwacht Rijswijk in de toekomst de 

grootste ontwikkeling door te maken. 
De Stadsvisie bouwt voort op de kracht 
van Rijswijk en haar inwoners. Ook de 

Rijswijkers vieren Stadsvisiefeest
Honderden Rijswijkse inwoners, maatschappelijke organisaties en de ge-
meente vierden samen op 8 oktober de start van de uitvoering van de 
Stadsvisie Rijswijk 2030. Op 27 verschillende plekken in winkelcentrum 
In de Bogaard konden inwoners kennismaken en meedoen met heel veel 
activiteiten uit de Stadsvisie.

Daarnaast hebben de investeerders 
van het voormalige belastingkantoor 
en het HBG-gebouw hier 150 miljoen 
euro in gestoken om deze kantoren 
om te bouwen tot 750 appartementen. 
Dat levert naast woningen veel nieuwe 
klanten op voor In de Bogaard. In de 
Sterpassage van het winkelcentrum 
komt nog een grote horecagelegen-
heid, De Watertuin.

Een ander speerpunt is het Wilhelmi-
napark, dat een centrale plek krijgt in 
Rijswijk. Aantrekkelijk voor alle Rijs-
wijkers om te wandelen, spelen, recre-
eren en met een horecagelegenheid. 
Verder krijgen de Generaal Spoorlaan, 

de Karel Doormanlaan en de Frans 
Halskade een heel nieuw uiterlijk. Ook 

zet de gemeente in op de aanpak van 
asbest in de gemeentelijke panden.

Rijswijk moet een veilige en leefbare 
gemeente zijn, waar het goed wonen 
is. Om hiervoor te zorgen komt er 
een veiligheidsplan voor de komende 
jaren. Dit doet de gemeente samen 
met de politie, brandweer en Veilig-
heidsregio maar ook met de buurt-
preventieteams. Komend jaar krijgen 
meer wijken zo’n team van betrokken 
bewoners.

Rijswijk heeft sociale, betaalbare wo-
ningen bij Rijswijk Wonen, Vidomes 
en particuliere beleggers. Ingezet 
wordt op een renovatie van de be-
staande woningen en een nieuw plan 
voor sociale woningen voor ouderen 
op de Benedicturslocatie.
Binnen het sociaal domein krijgt het 
armoedebeleid prioriteit. Kinderen 
krijgen speciale aandacht met onder 
andere de schoolspullenpas, de com-
puter- en fietsenregeling, zodat zij een 
optimale kans krijgen in hun ontwik-
keling en zelf uit de armoede kunnen 
groeien. Doorgezet worden projecten 
zoals de flatcoach, de vrijwilligersaca-
demie en Samen sterk bij scheiding.

Begroting 2017: gratis parkeren in In de Bogaard
Winkelcentrum In de Bogaard krijgt in 2017 een forse impuls. Het Bogaardplein wordt aantrekkelijker en de 
parkeertarieven moeten aantrekkelijker worden. Met exploitanten en eigenaren van het winkelcentrum wil de 
gemeente komen tot de eerste uren gratis parkeren. Dat verklaarde de gemeente Rijswijk vrijdagochtend bij de 
presentatie van de Begroting 2017.

uitvoering van de Stadsvisie doet de 
gemeente samen met al haar partners.

Digitale groenloket
Wethouder participatie en duurzaam-
heid, Marloes Borsboom, gaf tijdens 
de feestelijke bijeenkomst ook het 
startsein voor het digitale groenloket. 
Inwoners en ondernemers met een 
groen initiatief kunnen hier terecht 
voor advies en ondersteuning. Men-
sen die wonen en werken in Rijswijk 
en een idee hebben om gezamenlijk 
het groen in de stad een impuls te ge-
ven, kunnen terecht bij het groenloket 
(www.rijswijk.nl/groenloket). Hier kan 
men terecht voor advies en ondersteu-
ning. Dus heb je een groen idee voor 
bijvoorbeeld een stukje groene buiten-
ruimte, een buurtmoestuin of verbete-
ring van een park en u wilt dit samen 
met anderen gaan uitvoeren? Ga dan 
langs bij het groenloket. 

Duurzaamheidsfonds 
Het is de eerste keer dat zes initia-
tiefnemers met een duurzaam plan uit 
Rijswijk een bijdrage hebben gekre-
gen uit het Duurzaamheidsfonds. De 
projecten zijn zeer divers, van energie, 
stadslandbouw en circulaire economie 
tot natuur en educatie. 

Lees verder op pagina 3
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Jongerencoach helpt
kwetsbare jongeren 3 Africa, the Serengeti

in Omniversum
Scouts van De Jaguars 
maken 24 uur radio

Het laatste nieuws over 
ADO Den Haag5 7 11


