Royal September events
PRINSJESDAG OP HET NOORDEINDE

BIESIEKLETTE NOORDEINDE

Dit jaar geen rijtoer, geen rijen bezoekers voor

Op vrijdag 18 september is de opening van de

het paleis en ook geen balkonscene op paleis

nieuwe Biesieklette op Het Noordeinde 89C. In

Noordeinde. Echter vieren wij op dinsdag

het pand gelegen naast Lola Bikes & Coffee kun je

15 september wel een klein bescheiden feestje.

GRATIS en bewaakt je fiets parkeren. Wethouder

Zo kun je bijvoorbeeld op het sfeervolle paleis-

verkeer Robert van Asten zal op 21 september

plein met het koningspaar op de foto en rijdt er

om 8.00 uur de Biesieklette officieel en op feeste-

een gouden koets!

lijke wijze openen.

DE GOUDEN KOETS

JAZZ ENROUTE
NOORDEINDE

Deze koets zal op dinsdag 15 september van
11.00 tot 15.00 uur bezoekers van Het Noordein-

Jazzliefhebbers

de gratis rondrijden. De koets zal vertrekken

opgelet! In december

vanaf het Paleisplein en via de Paleisstraat,

is de tweede editie

Amaliastraat en de Scheveningseveer over Het

van Jazz Enroute.

Noordeinde rijden en vervolgens via de Park-

Deze intieme Jazz

straat, over de Heulstraat teruggaan richting het

belevenis op Het

Paleisplein . De koetsier weet leuke wetenswaar-

Noordeinde neemt

digheden en je rijdt zo een stuk van de koninklijke

je mee langs verschillende binnen-en buiten

rijtour!

podia met (inter)nationale artiesten. Volg ons op
onze socialmedia kanalen en website voor meer
informatie en het programma.

Ook op Het Noordeinde ontkomen wij niet aan de coronacrisis en hebben deze onzekere tijden impact
op ons allemaal. September, normaal gesproken de feestmaand op Het Noordeinde, zal anders zijn dan
normaal. Zo is het programma van Prinsjesdag 2020 anders dan in vorige jaren. De rijtoer in de Glazen
Koets gaat niet door, er is geen balkonscene op Paleis Noordeinde en de koning leest de troonrede voor
in de Grote Kerk. Gelukkig is er dit najaar genoeg te beleven en vieren wij een nieuw seizoen.

In-store events
PROJECT 2.0 GALLERY

RIVER WOODS

Noordeinde 57

Noordeinde 23

15 september t/m 17 oktober 2020

Elke dag staat het enthousiaste team van River

12.00 - 17.00 uur

Woods voor je klaar en geven je deskundig styling
advies voor komend najaar. Onder het genot van

Opening solo expositie van het nieuwe fotogra-

lekker kopje koffie laten ze je graag de nieuwe

fische werk Les Marees van Casper Faassen.

najaarscollecties aan je zien. Tot en met de

De expositie duurt tot 18 oktober 2020.

tweede week van september geven ze in de final

www.project20.nl

sale hoge kortingen op de zomercollectie.
www.riverwoods.net

MADE CONCEPTSTORE
Noordeinde 109

STORE DU NORD
Noordeinde 49

In september zijn er op verschillende dagen
workshops te volgen en eigen kleding te

26 & 27 september 2020

‘’customizen’’door de eigenaren en de Haagse
ontwerpers waarvan ook hun producten in de

In de maand september is het thema “Comfor-

de winkel te vinden zijn.

tabel Contrasts” waarin de nieuwe collecties van

Aanmelden op www.madeconceptstore.nl

Store Du Nord centraal staan, nodigt eigenaar
Jeroen de Wal je van harte uit om de nieuwe collecties te komen bewonderen. In het weekend van

HOUSE OF GREEN

26 & 27 september is er een charcuterie event

Noordeinde 102

gepland in de store. Fashion and meat, guys dat
zijn nog eens comfortabel contrasts…

Laat dit najaar je nieuwe tuin ontwerpen door

www.storedunord.com

onze ervaren tuinontwerpers! Tijdens de Royal
September maand plan je een vrijblijvende
kennismaking in met een van de tuinontwerpers
en bij aanschaf van een tuinontwerp ontvang je
op vertoon van deze aanbieding 10% korting op
het ontwerp. Daarnaast ontvang je ook nog eens
10% korting op de collectie design tuinmeubelen.
www.houseofgreen.nl

OGER

richten. Marieke en haar team maken ruimte voor

Noordeinde 4-6

de herfst/wintercollectie en op 4,5, & 6 september is er een overstock-sale. Hoge kortingen op

11 & 12 september 2020

(design) items die uit de collectie gaan of waar
er nog maar een paar van zijn. Ook de befaamde

In deze multibrand store vind je handgemaakte

verrassingstassen zijn er weer met hele fijne van/

pakken van de beste kleermakershuizen van Italie

voor prijzen.

en topmerken in luxe casuals. Op vrijdag 11 &

www.hetappeltaartgevoel.nl

zaterdag 12 september is de meestershirtmaker
van Fray over uit Italie voor een made-to-measure event. En op 19 september is er een tailoring

CAROLINE BISS

event van jeansmaker Jacob Cohen.

Noordeinde 62

www.oger.nl
1 t/m 14 september 2020
SMELIK & STOKKING GALLERIES

Van 1 t/m 14 september nodigt het enthousiaste

Noordeinde 101-150

en deskundige team van Caroline Biss je van harte
uit om de nieuwe herfstcollectie te ontdekken

Vanaf 16 september 2020

tijdens de fashion days. Bij aankoop krijg je een
geschenk aangeboden. Caroline Biss biedt de

Smelik & Stokking Galleries viert haar vijftigjarige

hedendaagse en zelfbewuste vrouw, elegante en

jubileum. De gallerie bestaat uit 2 panden aan

comfortabele damesmode met een tikje glamour.

weerskanten van Het Noordeinde. De ene kant

www.carolinebiss.com

grenst aan de paleistuin, de andere kant heeft een
eigen tuin, tjokvol met prachtige beelden. Vanaf
16 september is er een expositie van schilderijen

KHIPU

van Peter Colstee en een expositie van bronzen

Noordeinde 122

beelden van kunstenaar Wim Steins.
www.smelik-stokking.nl

26 september 2020
Op zaterdag 26 september is de officiele re-ope-

HET APPELTAARTGEVOEL

ning van de Khipu store. Samen met Promperu

Noordeinde 79

de handelsambassade voor export en toerisme
heropent op feestelijke wijze de Khipu store

4, 5 & 6 september 2020

onder een nieuwe naam Khipu Casa Peru. Na een
verbouwing is er nog meer ruimte voor de prach-

Het Appeltaartgevoel; waar Scandinavisch en

tige Alpaca en duurzame fashion collecties.

Dutch design elkaar ontmoeten, waar je dat

www.khiputhehague.nl

gezellige, huiselijke gevoel krijgt. Eigenaresse
Marieke Sengers is interieurstylist en zij heeft
unieke items uitgezocht om je huis mee in te

BERRY RUTJES

Mara Fashion Group behoort. Het merk Marina

Noordeinde 182

Rinaldi werd opgericht in 1980 en is vernoemd
naar de overgrootmoeder van de medeoprichter

12 & 13 september, 19 & 20 september 2020

en voorzitter van de Max Mara Fashion Group.

12.00 - 17.00 uur

Inmiddels is de nieuwe collectie te bewonderen
tijdens de seasonal opening in de week van 14 tot

Een tas als kunstwerk, ontworpen door Leontine

27 september in aanwezigheid van een stylist.

Hagoort. Een streelzachte zijden kimono, van de-

U bent van harte welkom om onder het genot van

signer Magosja Turkawski . De sublieme schoenen

een drankje de onze collectie te komen bewonde-

van Ilse Horck. De sensuele sieraden, van goud-

ren. Indien u door onze stylist wil worden geadvi-

smid Rijkje Vermeulen. En natuurlijk de sublieme

seerd, is het raadzaam om een afspraak te maken:

hoeden van Berry Rutjes. Ontmoet de bijzondere

070 3624361 / www.marinarinaldi.com

vrouwen achter deze métiers d’élégance tijdens
twee bijzondere weekenden 12 en 13 september en op 19 en 20 september van 12.00 uur tot

MODY MARY

17.00 uur in de prachtige Salon van Berry Rutjes.

Noordeinde 27A

Terwijl u kijkt, past en vraagt , vertellen zij vol passie over hun ambacht. Reserveren is noodzakelijk

De exclusieve multibrandstore van Mody Mary

info@berryrutjes.com

is al meer dan 50 jaar een begrip in Den Haag en

www.berryrutjes.com

ver daar buiten. De nieuwe najaarscollecties van
Mody Mary zijn nu te bewonderen. De najaarscollecties zijn verrassend, trendsettend en een fijne

MARINA RINALDI

mix van een aantal grote designer labels en omvat

Noordeinde 62

ook luxury accessoires. Tijdens de weekenden in

F

Royal September en onder het genot van drinks
14 tot 27 september 2020

& bites laat het enthousiaste team je graag de
nieuwe collecties zien. Ook kun je op afspraak

Marina Rinaldi is een Italiaans modehuis dat

(070 3600000) individueel winkelen, is er een

gespecialiseerd is in het creeren van vrouwelijke

gratis vermaak service en zelfs valet parking.

kleding vanaf maat 42 en tot de holding van Max

www.modymarydenhaag.com

