


Combat Zone Live, 
Magazijn - BG, M052
Meer dan een lasergame: op wisselende, maar altijd 
mooie locaties, heerlijk buiten in de natuur met alle 
weersomstandigheden spannende games spelen in 
teamverband. 

De MeubelMarcker, 
Magazijn - Kelder, MK08
Bedrijf met oog voor detail. Meubelwensen worden 
door middel van harde arbeid werkelijkheid. Geen 
vraag te gek, het antwoord wel!

Colorworks, 
Magazijn - BG, M007
Van de grafische vormgeving, de opmaak en DTP 
tot het drukwerk bij u op de deurmat staat. Wij luis-
teren en denken met u mee. Wij adviseren, u kiest.

Verweij Frames / VERF,
Centrale - CK37
Een specialiteit is het her-inlijsten van bestaande 
collecties, zowel privé als bedrijfsmatig, waarbij de 
kunst centraal staat maar ook een toegevoegde 
waarde is in het interieur.

Binkbikes,
Centrale - C047
Voor in-, verkoop, onderhoud en reparatie van 
nieuwe en gebruikte fietsen. Ook voor (het ontwer-
pen van) speciale fietsen, zoals de Spiked.

The Oven, Centrale,
Centrale - C072
Hedendaags drukkerij gespecialiseerd in het full 
color printen van textiel met behulp van digitale 
printers en snijplotters. De eerste fashion drukkerij 
van Nederland.

Omar Munie Clothing, 
Centrale - 3de etage, C362
Sinds 2002 is de jonge Haagse ontwerper Omar 
Munie actief als ontwerper van handgemaakte 
leren tassen. 

TroPa Café, 
Magazijn - 5de etage, M504
Zelf op locatie uitsluitend topkwaliteit koffie rooste-
ren. Met aandacht voor de herkomst.  Je kunt bij 
ons terecht voor specialty koffiebonen, benodigde 
apparatuur en accessoires.

Sena Ecocouture, 
Magazijn - 5de etage, M507
Sena is vrouwelijke, stoere mode met eigenzinnige 
details, niet alleen zelfbewust, maar ook bewust 
van de wereld om haar heen. Ecologisch op hoge 
hakken!

Spinners, Dineke de With,
Magazijn 2e etage M2-17
De activiteiten van Spinners zijn onder andere het 
geven van cursussen in: het verven van lontwol, 
spinnen, breien, vilten, kaarden met de kaardmolen 
en het maken van een fantasy batt.

BEELD op 1, Josine Croin, 
Magazijn - 1e  etage, M147
Geeft les in diverse disciplines: ontwerpen op pa-
pier, werken met diverse kleisoorten, boetseerwas, 
gietmallen vervaardigen en het steenhakken.

Mobiele kiosk Brute Binck
Gebouwd door Refunc, in samenwerking met 
ondernemers uit de Binckhorst, van lokale (rest)
materialen. Bij Brute Binck is de Binckse Belofte 
verkrijgbaar, het bier met een etiket van 
schuurpapier.

Open bedrijvenbInK36
Centraal Magazijn en Werkplaats der PTT

Het voormalige PTT-complex bestaat uit drie 
gebouwdelen. Het eerste deel - de Centrale - werd 
gebouwd tussen 1915 en1918 voor het Centraal 
Magazijn en in de jaren 30 uitgebreid toen ook de 
Centrale Werkplaats hier naar toe verhuisde. In de 
jaren 40-50 verrees het tweede gedeelte - het 
Magazijn. Het oude gebouw werd toen bestemd 
voor de CWP. Als laatste toevoeging werd een grote 
opslag gebouwd achterop het terrein - de Hangar. 
In 2008 verlieten de laatste KPN-ers het complex en 
werd het door Vestia gekocht om hier strategisch 
grond te bezitten met het oog op de geplande 
woningbouwplannen in de Binckhorst. Voorlopig 
werd het complex een tweede leven gegeven voor 
creatief ondernemerschap onder de naam Bink36. 
Dit jaar is het complex gekocht door Brinkel & de 
Kroes. De nieuwe eigenaren willen de bestaande 
situatie handhaven en verstevigen.

Erfgoeddag Bink36

In de centrale hal van het Magazijn kunt u alle 
informatie krijgen over de Erfgoeddag Made in The 
Binckhorst. Ook presenteert een aantal partners 
van Made in The Hague zich hier met een eigen 
kraam. Dit zijn het Haags Historisch Museum, de 
Stichting Haags Industrieel Erfgoed en de afdeling 
Monumentenzorg en Welstand van de Gemeente 
Den Haag.

Om 12.00  en om 14.00 uur start een industrieel 
erfgoed wandeling met een gids van het Gilde. In 
ongeveer 1,5 uur wandelt u van Bink 36 naar Mooof.
Kaarten voor de wandeling zijn gratis verkrijg-
baar bij de informatiestands van Made in The 
Binckhorst.

Er is een bewegwijzerde route door het Magazijn en 
de Centrale van Bink 36, met onderweg 
historische beelden en open bedrijven.

De informatie stands en de bedrijven zijn geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur.


