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Per 1 januari is de zorg in Nederland overgeheveld van 
de overheid naar de 403 gemeenten, die zelf mogen 
bepalen hoe ze dat aanpakken. Den Haag heeft gekozen 
voor een wijkgerichte benadering en heeft buurtcentra 
gevraagd de uitvoering van de langdurige zorgverlening 
nieuwe stijl voor hun rekening te nemen. De wijk Maria-
hoeve liep eind vorig jaar voorop met een proefproject.

Voordeel van het uitvoeren van 
de pilot is dat de zorgverleners 
in Wijk en Dienstencentrum 
Mariahoeve een aardige voor-
sprong hebben bij de omscha-
keling naar de nieuwe taken. Ze 
weten in elk geval waar ze moe-
ten zijn. Net zoals de bewoners 
van Mariahoeve en de Haagse 

Hout, die met al hun vragen op 
het gebied van werk, zorg en 
welzijn terecht kunnen in het 
pand aan de Ivoorhorst 155 waar 
de entree een frisse opknap-
beurt heeft gekregen. Via het in 
het centrum gevestigde VÓÓR 
Welzijn (aanbieder van opvang, 
zorg en welzijn in de wijk) en 

het Servicepunt XL Mariahoeve 
wordt daar iedereen geholpen 
om zelf ook de weg naar 
beschikbare voorzieningen en 
hulpverlenende instanties te 
vinden. Met dank aan een team 
van deskundige medewerkers.

Ervaring 
Den Haag heeft gekozen voor de 
wijkgerichte aanpak van de zorg 
omdat bij de bestaande organi-
saties van VÓÓR Welzijn de 
broodnodige ervaring op het 
gebied van dienstverlening al 
aanwezig is. Het zorgt ervoor 
dat alle bewoners die te maken 
hebben met jeugdzorg of met de 

Ander concept in Lof der Zotheid
Eigenaar chef-kok Erik Sluis van restaurant de Lof der 
Zotheid in de Herenstraat in het oude centrum van 
Voorburg is eind vorig jaar overgegaan op een nieuw 
concept. De man die vroeger in het bekende Rijswijkse 
restaurant Savarin werkte, heeft voor zijn eigen etablis-
sement iets anders bedacht. 

In het verleden konden gasten 
buiten de à la carte kaart een 
3-gangen keuzemenu bestellen 
voor 29,50 euro, nu kunnen zij 
uit de à la carte kaart hun eigen 
menu samenstellen. Een 2-gan-
genmenu inclusief koffie voor 
24,50 per persoon of een 3-gan-
genmenu voor 27,50 per per-
soon.

De à la carte kaart zelf biedt een 
ruime keus, met voorgerechten 
van 9,50 euro, hoofdgerechten 
vanaf 14,50 tot 19,50 euro en 
natuurlijk nagerechten en kof-

fiespecialiteiten. Er is een wijn-
kaart met 35 verschillende 
betaalbare wijnen in wit, rood, 
dessert en bubbels. Ruim de 
helft daarvan is per glas te ver-
krijgen (vanaf 3,75 per glas en 
vanaf 18,75 per fles)

Na lichtjesavond (24 december) 
werd de zaak (van 1996) gesloten 
voor een verbouwing, waarbij 
het hele interieur grondig is 
aangepakt. De stenen vloer is 
vervangen door een houten, het 
geheel heeft een ander kleurtje 
gekregen en er is een geheel 

nieuwe bar neergezet. Begin 
januari is het etablissement 
weer open gegaan.

De Lof der Zotheid, Herenstraat 
16, Voorburg is zeven dagen per 
week geopend, vanaf 17.00 uur. 
Er zijn ruime parkeermogelijk-
heden in de directe omgeving. 

Bij voorkeur reserveren, vooral 
voor de vrijdag en de zaterdag, 
maar u kunt ook altijd gewoon 
binnenlopen. 

Telefoon: 070 3877799. 
Zie ook www.lofderzotheid.nl 
en de advertentie op de pagina 
Eten in de Regio.

Zorg om de zorg

zorg voor langdurig zieken en 
ouderen allemaal terecht kun-
nen in het wijkcentrum. Of het 
nu gaat om patiënten die thuis 
of in een instelling 24 uur per 
dag geholpen en verzorgd moe-
ten worden en een volledig 
zorgpakket nodig hebben ( zij 
vallen onder de wet Langdurige 
Zorg), bejaarde mensen die niet 
buiten huishoudelijk hulp of 
bijvoorbeeld een rolstoel kun-
nen (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning), of personen 
die de hulp van een wijkver-
pleegster niet kunnen missen. 
(verzekerd via het basispakket).

Kosten
De hervorming van de langdu-
rige zorg, een systeem dat vijftig 
jaar geleden werd bedacht, is 
volgens de rijksoverheid nodig 
om de kosten beheersbaar te 
houden en de kwaliteit van de 
zorg te verbeteren nu de ver-
wachtingen zijn veranderd. 
Ouderen willen het liefst zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen en 
mensen met een beperking wil-
len de regie over hun eigen 
leven blijven voeren. Hun moet 
op maat gerichte zorg worden 
aangeboden, maar om dat alle-
maal betaalbaar te houden 
moest de langdurig zorg anders 
worden georganiseerd en moest 
de nadruk meer komen te lig-
gen op wat mensen en hun 
omgeving zelf kunnen en wil-
len. Dat nu weten ze bij de 
gemeenten (en dan vooral bij 
wijkcentra) beter dan bij de 
overheid, omdat ze dichter bij 
de burgers staan. 
Zo is althans de theorie. Hoe het 
in de praktijk allemaal uitpakt, is 
een andere zaak: wat dat betreft 
bestaat er wel degelijk zorg om 
de zorg.

Erik Sluis (r) met zijn team

Wijkmanager Stef Beun in rollenspel met twee medewerksters

Magische thriller 
van chirurg 
Arthur Niggebrugge
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WWW.RESTAURANTDEKNIP.NL
Lunch: di tot vr van 12.00 - 14.00 uur
Diner: di tot za van 17.30 - 21.30 uur

Alle overige tijden op aanvraag geopend. Eigen parkeerplaats.

Kniplaan 22, 2251 AK Voorschoten, Telefoon: 071-561 25 73

Dè perfecte gelegenheid!
Lunch • Diner • Recepti e • Borrel • Vergadering
Meeti ng • Feesten • Catering • Wijnproeverijen

Officiële Trouwlocatie

Bib Gourmand Menu 34,50
(3-gangen met keuzes)

Dagvers, van boer tot bord

Per boot bereikbaar • Eigen aanlegsteiger

FietsCulinair.nl • Vanaf zondag 17 mei

Nog even! En u kunt weer genieten 
op ons terras aan het water.

EtenEten
Stel uw eigen menu samen 

uit onze gevarieerde 

à la carte kaart

Menu 2-gangen incl. koffi e 

24,50 p.p.
of

Menu 3-gangen  

27,50 p.p. 
Grote keuze aan 

vriendelijk geprijsde wijnen 
(ook per glas)

Kijk ook eens op onze site
www.lofderzotheid.nl

en like ons op

Herenstraat 16  Voorburg, Tel: 070 3877799

Eten
Adverteren 

op deze pagina? 

Mail 
info@haaglandenpost.nl  

of bel 

06 506 97 455

Eten
IN DE REGIO

Badkamers - Sanitair
Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming

Storingen - Onderhoudscontracten etc...

www.installatiepartners.nl 

Realiseer uw plannen 
samen met ons!

Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

Warmtepolis...
zeker van warmte!

070-381 67 51
24 uur service

THERESIASTRAAT 46
DEN HAAG

FAX: (070) 383 57 31
www.berserikglas.nl

• Voor alle soorten glas •
• Vrijblijvende offertes op aanvraag •

• Ook eigen ontwerpen etc. etc. •

o.a. specialist in het plaatsen van
alle soorten dubbelglas; ook HR-glas!!



Vakkundige klokkenreparatie in eigen atelier. 
Eventueel gehaald en bezorgd.

Het Kleine Loo 302, 2592 CK Den Haag, T. (070) 3471212

www.juweliervuyk.nl

optometrisch centrum Den Haag en Voorschoten
opticiens en optometristen

Voorschoten
Schoolstraat 110
Tel.: (071) 561 21 20

Den Haag
Het Kleine Loo 312
Tel. (070) 383 55 35

www.bentleyopticiens.nl

Voor een professionele oogmeting 
door vakbekwame opticiens en

contactlensspecialisten

Bentley Opticiens

Slecht ter been?
Oogmeting & 

bril uitzoeken 
bij u thuis 

Bel (070) 383 55 35 
en maak een afspraak!

Bentley Opticiens

Wij regelen de 
zorgverzekering 

voor uw bril

Bentley Opticiens

Heeft u last van de 
laagstaande zon?

Wij hebben de oplossing:
de Bentley Streetwell glazen!

GRATIS 
een maand lang 
contactlenzen 

uitproberen bij

‘Knap geknipt 
tot in de puntjes’

Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage, tel. 070-3838313

Zondag en maandag gesloten

LA TRILOGIE  

D R I E  K E N M E R K E N D E  K É R A S TA S E  G E U R E N  
V O O R  I N  H U I S  I N  D E  V O R M  V A N  L U X E  

P A R F U M S  D ’ A M B I A N C E  

B I J  A A N K O O P  VA N  T W E E  K É R A S TA S E  P R O D U C T E N   

E E N  K É R A S TA S E  P A R F U M  D ’ A M B I A N C E  C A D E A U *  

* ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

Een uitgave van 
Panhuys Productions

Postbus 56 , 2200 AB Noordwijk,
Tel. 071-06-50697455 / 3610462
E-mail: info@haaglandenpost.nl

Verspreidingsgebied:
Mariahoeve, Marlot, 

Essesteyn, Duinzigt, Bezuidenhout 
Benoordenhout, Leidschenveen,
Leidschendam en Wassenaar.

Colofon

Uitgevers en adverteerders zijn niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten. 
Alle aanbiedingen geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 

Volgende krant verschijnt 27 april 2015. Zie ww.haaglandenpost.nl



Terugblik op een warm jaar

Hoeveel heeft het benefi etgala voor thuisloze jon-
geren eigenlijk opgeleverd en hoe is het verder 
gegaan met de Harley-artikelen verkoop bij Ben-
nies Fifties? Wat zijn de gevolgen van de brand 
die het Benoordenhout in het (winkel)hart raakte 
en hoe staan de zaken ervoor bij de pogingen van 
de stadsdeeldirecteur en de wijkbewoners om de 
Haagse Hout ‘nog mooier’ te maken? En: hangt het 

Uruzgan-schilderij nog in de galerie in het vorig 
jaar opgeleverde New Babylon, waar Victor Lau-
rentius kunst over werelddrama’s presenteert? 

Haaglanden Post gaat op zoek naar de antwoor-
den bij de terugblik op een aantal onderwerpen 
van 2014, het jaar waarin topkok Henk Savelberg 
vanuit Voorburg naar Thailand vertrok.

Brand raakt Benoordenhout 
in het hart
Jarenlang gebeurde er maar weinig in het 
Benoordenhout maar vorig jaar werd er een stevi-
ge inhaalslag gemaakt in deze typisch Haagse 
woonwijk. De twee winkelgebieden in dit statige 
deel van de Hofstad werden grondig opgeknapt, 
er wordt hoe langer hoe meer georganiseerd en 
ook op andere terreinen zijn er veranderingen 
gaande. Het Strafhof, waar zo’n 1000 mensen 
gaan werken, zal half 2015 worden opgeleverd en 
eind 2015 begin 2016 in gebruik worden genomen 
en in de toekomst zal ook de nabijgelegen NAVO 
gaan uitbreiden, wat opnieuw voor een paar hon-
derd mensen werkgelegenheid oplevert. Vandaar 
dat de gemeente in gesprek is met de nieuwe 
eigenaar van het Willem Royaardsplein om aldaar 
te komen tot een uitbreiding van 
het winkelbestand, om aan de 
behoeften van deze nieuwkomers 
te voldoen. Er zijn nog altijd veel 
leegstaande kantoorpanden in het 
Benoordenhout, maar in overleg 
met de gemeente wordt bekeken 
of daar oplossingen voor zijn. Die 
zijn al gevonden voor het oude 
Lumus-gebouw, waarin 200 
appartementen worden gereali-
seerd die in januari 2016 worden 
opgeleverd.

Dikke pech was dat in de net volle-
dig opgeknapte Van Hoyte-
mastraat op woensdag 1 oktober 

een hevige brand uitbrak, die de wijk diep in het 
hart raakte. De brand begon bij IJzerhandel Beu-
mer en sloeg over naar vier andere winkels. Een 
groot aantal bewoners van de boven de winkels 
gelegen huizen moest worden geëvacueerd en de 
brandweer had uren nodig om het vuur te blus-
sen.

De getroffen winkels zijn inmiddels weer geo-
pend: in hun eigen pand of in een tijdelijk onder-
komen in de straat, behalve boekhandel Couvee. 
Bewoners van de wijk hopen dat ook deze bijzon-
dere boekenwinkel weer terugkomt. Er was zelfs 
een reactie op internet van iemand die speciaal 
voor deze zaak in de buurt is komen wonen.

Ook motorrijders nu 
naar Bennies Fifties
Ze waren er bij Bennies Fifties vorig jaar mei maar wat trots op 
dat ze de licentie hadden gekregen voor de verkoop van de Road-
house collectie van Harley Davidson, want er is in de wereld 
slechts een select groepje zaken dat dit mag doen. Daarbij komt 
nog dat de verkoop van de artikelen ook nog eens goed loopt, wat 
al meteen het geval was nadat de gigantische klus geklaard was 
om alle producten op de website te krijgen. Via internet stromen 
de bestellingen uit het hele land en zelfs uit het buitenland bin-
nen. En geregeld ronken er ook motoren op weg naar de Zwolse-
straat in Scheveningen, waar de berijders vreedzaam de zaak 
afstropen op zoek naar artikelen van hun gading.

Expositie
Eigenaar Ben Franse was in 1964 aanwezig bij de poging van de 
Britse band om een concert in het Kurhaus te geven. Het liep uit 
op een complete chaos en ontruiming van de zaal. De Stones 
moesten hun optreden al na vijf nummers beëindigen, speelden 
daardoor het kortste concert uit hun carrière en het verhaal gaat 
dat ze nadien Scheveningen nooit meer wilden bezoeken.
Vijftig jaar na dato wilde Franse daar aandacht aan besteden met 
een herinneringstentoonstelling in Muzee Scheveningen. Met 
veel (foto) materiaal en met het originele drumstel waarop in het 
Kurhaus werd gespeeld, want dat had Franse een paar jaar gele-
den bij toeval kunnen bemachtigen. 

Bij het betreden van de tentoonstellingsruimte, kwamen de 
rauwe klanken van de Stones de bezoeker al tegemoet en zag hij 
of zij het drumstel mooi uitgelicht staan. Ouderen, maar ook jon-
geren stonden het geregeld te bekijken, waarbij voor diegenen 
die de woelige jaren zestig van de vorige eeuw hebben meege-
maakt een brok jeugdsentiment opborrelde. Zoals bij die wild-
vreemde vrouw die er zat met haar (klein-) zoon en anderen 
geregeld toefluisterde: ‘mooi hè’.

Heftige reacties op 
Nachtelijk tafereel in 
Uruzgan
‘Nachtelijk tafereel in Uruzgan’, 
het schilderij dat de Haagse 
galeriehouder Victor Laurentius 
bij toeval in het atelier van Gijs 
Donker ontdekte, heeft diepe 

indruk op velen gemaakt. Het 
door de drager van de Militaire 
Willemsorde Marco Kroon offi-
cieel op zaterdag 18 oktober 
gepresenteerde doek, hangt nog 

altijd in de galerie waar de 
andere kunstwerken geregeld 
worden vervangen, Nog steeds 
ook lopen mensen spontaan de 
galerie in om het doek te zien en 
er vragen over te stellen, maar er 
zijn ook bezoekers die er niet 
naar durven te kijken.
Het schilderij ontlokt dus nogal 
wat verschillende reacties, maar 
discussie uitlokken is wat een 
kunstenaar vaak wil bereiken. 
,,Hier lukte dat, terwijl de kijker 
eigenlijk alleen maar een paar 
mannen ziet zitten met wapens, 
er straalt totaal geen agressie 
van uit. Maar je loopt er voor 
weg of het intrigeert je mate-
loos,’’ zegt Laurentius er zelf 
over. ,,Waarschijnlijk komt het 
door de onzekere tijden die de 
mensheid beleeft, gevoed door 
de beelden van IS en andere 
groepen die op grove manier 
het menselijk bestaan aantas-
ten. Nu nog ver weg, maar het 
wekt voor sommigen het gevoel 
op van duistere krachten die 
opeens heel dichtbij komen: 
alsof die mannen zo van het 

doek kunnen stappen en naar je 
toe kunnen komen.’’
,,Het is hetzelfde beeld dat de 
militair op het doek ziet vanuit 
zijn gevechtswagen en vanuit 
die positie is het ook geschil-
derd door Gijs Donker, die het 
antwoord op de vraag: Is het 
vriend of vijand? openlaat. Nie-
mand weet het op dat moment. 
Het raakt je tot op het bot, het 
gaat over iets wat ons allemaal 
aangaat.’’

En dat is precies wat Victor Lau-
rentius met de kunstwerken in 
zijn galerie wil bereiken: de 
bezoeker ‘zonder waardeoordeel 
of gevoelens van nationalisme’ 
laten terugkijken op belangrijke 
gebeurtenissen uit de recente 
historie van Nederland. In dit 
geval gaat het om een blik op 
iets wat ‘helaas’ nog geen verle-
den is.

Wijkvoorzitter mr. Pieter de Savornin Lohman

Ben Franse en zijn ‘girls’

Marco Kroon (l) en Gijs Donker



Benefi etgala levert JATIZ 
van alles op
Het Benefietgala voor thuisloze 
jongeren in de regio Haaglanden, 
dat in september werd gehouden 
in de Koninklijke Schouwburg in 
Den Haag, heeft veel opgeleverd 
voor de Jongeren Academie 
Talent In Zich (JATIZ): Geld, publi-
citeit en drie nieuwe sponsors. 
Maar daar bleef het niet bij, want 
tijdens het gala meldden zich ook 
vrijwilligers om de jongeren gaan 
begeleiden en bood een aantal 
bedrijven kortlopende stages en 
proefwerkplekken aan.

Het gala was ook artistiek een 
groot succes, dankzij de belange-
loze medewerking van. Herman van Veen, 
Dinand Woesthoff, Eric Koller, Tijl Beckand, Cor-
pus Acrobatics en het Haags Koninklijk Conserva-
torium Orkest.Het geheel werd gepresenteerd 
door Jörgen Raymann en Funda Müjde, de caba-
retière die met dwarslaesie net een fietstocht van 
4000 km naar Istanboel achter de rug had.

Voorafgaand aan het gala werd een mini-confe-
rentie gehouden met als thema: Jeugdbeleid, kan 
het anders. Inge Zweerts de Jong, wethouder 
Jeugd en Onderwijs van de gemeente Wassenaar, 
Arie Opstelten, hoofd Jeugd gemeente Den Haag 

en Fietje Schelling, adviseur Jeugd JSO discussi-
eerden over dit thema. Hermen van Dorp van de 
stichting Mara (een katholieke organisatie die 
samen met vrijwilligers projecten opzet voor 
kwetsbare groepen in de samenleving) presen-
teerde drie praktijkgevallen en prof. dr.ir Jan Rot-
mans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, gaf zijn visie over de omslag die nood-
zakelijk is om het jeugdbeleid wezenlijk te verbe-
teren. Louk Burgers, directeur van De Sportbank 
en mede-initiator van JATIZ trad op als gespreks-
leider bij deze bijeenkomst.

Henk Savelberg kookt nu de sterren van de hemel in Bangkok in Thailand. Tijdig reserveren en een 
goede planning is nu wel een voorwaarde om op zijn nieuwe culinaire plek te kunnen genieten.

Haagse Hout 
‘nog mooier’
Een van de uitdagingen die stadsdeeldirecteur Lilianne Blank-
waard bij haar aantreden aanging, was dat ze Haagse Hout vooral 
leefbaar en groen wilde houden en bijna vier jaar na dato ligt ze, 
mede dankzij de steun van de bewoners, aardig op schema bij dat 
streven. Na de opfrisbeurt afgelopen jaar van de pleintjes aan 
Haverkamp en Denenburg, , Park De Horst, de Theresiastraat en 
de Tarwekamp, is nu ook het rood geasfalteerde fietspad over Het 
Kleine Loo in Mariahoeve vrijwel gereed. In het eerste kwartaal 
van 2015 wordt het laatste deel afgerond en worden er tegelijker-
tijd nieuwe bomen aangeplant voor de exemplaren die niet kon-
den blijven staan. Ook  de Van Hoytemastraat in Benoordenhout 
is voorzien van nieuwe stoepen.

Verder werden er veel bewonersinitiatieven gerealsieerd in 
Haagse Hout. In Park de Horst.werd voor de tweede keer een ijs-
baan neergelegd en bewoners van het Bezuidenhout lieten een 
baan aanrukken in het Beatrixkwartier, waar tevens de Green 
Business Club gelanceerd werd, In Bezuidenhout-West werd en 
wordt hard gewerkt aan het nieuwe Haags Startstation Erasmus 
lijn. (HSE), de nieuwe halte op het Centraal Station voor de 
metrolijn die Rotterdam met Den Haag verbindt. Rond de zomer 
van 2016 kan de halte in gebruik worden genomen, tot die tijd 
staat rond de bouwplaats een schutting die door kunstenaars en 
kinderen uit de buurt is versierd met (historische) taferelen.
Afgelopen jaar zijn in Mariahoeve en Bezuidenhout-West onder-
grondse restafval containers geplaatst (zgn ORAC’s). Flink wat 
mensen hebben zich al aangemeld om zo’n afvalbak te adopte-
ren. Zij krijgen een sleutel en gaan ervoor zorgen dat de bakken 
niet overvol raken. Dit jaar zullen ook in delen van Benoorden-
hout ondergrondse afvalbakken komen.

Zo staat er net als in 2014 ook voor 2015 weer genoeg op stapel 
om van Haagse Hout een nog mooier deel van Den Haag te 
maken.

De Grote Heelmeester: Magische
thriller van chirurg Niggebrugge
De Grote Heelmeester. Zo heet 
het boek van traumachirurg 
Arthur Niggebrugge van het 
Bronovo dat woensdagmiddag 
4 maart gepresenteerd wordt in 
het Haagse ziekenhuis. Scena-
rioschrijver en bestsellerauteur 
Tomas Ross, die het schrijvers-
debuut van Niggebrugge 
‘magisch en meeslepend’ 
noemt, overhandigt de auteur 
het eerste exemplaar en voelt 
hem vervolgens aan de tand 
over De Grote Heelmeester, 
een boek dat je bij de lurven 
pakt en je niet meer loslaat.

Het is een verhaal over de 
tweestrijd tussen vertrouwen 
en verraad, tussen barmhartig-

heid en hebzucht, en tussen de 
westerse wetenschap en de 
eeuwenoude Afrikaanse tradi-
ties.
Het artsenechtpaar Tom en 
Suzanne van Amstel werkte in 
een afgelegen hospitaal in het 
Ghanese Battor. Een nederzet-
ting aan de oever van de Volta 
waar de oude Ashanti-rites nog 
springlevend zijn. Zij voelen 
zich geleidelijk aan door de 
bevolking geaccepteerd, als 
plotseling het noodlot toeslaat 
– hun dochter wordt gebeten 
door een slang. In een wanho-
pige race tegen de klok reist 
Tom af naar Accra op zoek 
naar antiserum. Een ramp 
dreigt zich te gaan voltrekken...

Als alle hoop verloren lijkt en 
hun dochter in een coma 
belandt, schiet een mysterieu-
ze medicijnman te hulp. Een 
gebeurtenis met verstrekkende 
gevolgen. Want wie is deze 
man en wat zijn zijn drijfve-
ren? Is het toeval dat het gezin 
korte tijd later door de duistere 
onderwereld bezocht wordt?

Arthur Niggebrugge heeft lan-
gere periodes in Ghana geope-
reerd. Zijn eerste thriller is de 
neerslag van zijn ervaringen in 
twee radicaal verschillende 
werelden.

Kort nieuws

Tentoonstelling over 
oude ziekenhuisspullen 
in Bronovo
Het inmiddels met het MCH 
gefuseerde Bronovo staat met 
diverse activiteiten stil bij het 
onlangs gevierde 150 jarig 
bestaan in de gezondheids-
zorg. Zo loopt er tot 1 juli 2015 
een jubileumtentoonstelling, 
waarin onder meer originele 
diaconessenuniformen, 
diverse authentieke zieken-
huisvoorwerpen, leerboeken 
en schoonmaakgerei uit een 

ver verleden te zien zijn. 
Deze tentoonstelling begint 
in de ontvangsthal en loopt 
door op andere verdiepingen 
van het ziekenhuis.

Ter gelegenheid van het jubi-
leum heeft Bronovo ook een 
speciale Bronovo Courant uit 
gegeven met verhalen van 
vroeger en nu over medewer-
kers

Lilianne Blankwaard 

Louk Burgers



naaiatelier van 1930

Sinds 1930, al drie generaties lang vakwerk.
Opa, zoon, kleinzoon: Méér dan 75 jaar ervaring.

Gespecialiseerd in:
• Herstoffering van 

banken en fauteuils
• Vernieuwing van 

binnenwerken
• Fauteuils op 

lengtemaat maken
• Fineren en politoeren
• Antiek-restauraties
• Biezen, Rieten en 

Rotan stoelen
• Vloerbedekking en 

gordijnen
• Leerrestauraties
• Interieuradviseur/stylist
• Optimale service,

garantie en kwaliteit

stoffeerder kleinzoon

de stoffeerderij van ‘nu’de stoffeerderij van ‘nu’

de stoffeerderij van ‘toen’

naaiatelier

houtrestauratie

uit 1935: stoffeerder

rechtzetten van krom hout

persbankenpersbanken

opa ‘Lodewijk’ zoon ‘Lodewijk’

polyeter voorraadkamer spuitcabine

Bel voor een 
vrijblijvende afspraak:
Tel. 070-392 23 44
Reinkenstraat 111 • Den Haag

Blaas nieuw leven in uw interieur
met

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij
’Lodewijk’

Meubelstoffeerderij Lodewijk
werkt al drie generaties lang
op traditionele wijze:
1. vertegenwoordiger komt naar u toe met de mobiele

winkel
2. u kunt kiezen uit méér dan 600 soorten stoffen
3. vakkundige vrijblijvende prijsopgave
4. eerlijk advies als het niet de moeite waard is
5. alles binnen 2 à 3 weken klaar, 

behalve antiek-restauratie
6. Profiteer van de kwaliteit door jarenlange ervaring
7. Wij halen en brengen gratis!

Een aantal voorbeelden van antiek-restauratie.

Een voorbeeld van het opnieuw stofferen van een bank.

Een voorbeeld van het stofferen van een fauteuil.

oud

van

oud naar nieuw

oud naar nieuw

nieuw oud nieuw

Verschillende stijlen die wij voor u kunnen maken:

Reinkenstraat 111 • Den Haag

Wassenaar: 070-511 88 25
Leidschendam: 070-398 99 44

www.stofferinglodewijk.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur en

zaterdag van 10.00 - 16.00 uur



Rouwwerk 

Het is het laatste wat iemand 
voor een dierbare kan doen. 
Met een uitstekend en begripvol advies 
kunnen wij u veel werk uit handen nemen.

Sunfl owers Bloemen
Het Kleine Loo 198  • T 3352776

Ook ons rouwwerk is eerlijk geprijsd!

Geopend di t/m za van 09.30 - 17.00 uur.

RUIME PARKEERGELEGENHEID NAAST DE ZAAK.
Tramlijn 4 stopt bijna voor de deur.

Freericksplaats 9 • Rotterdam-Hillegersberg
(winkelcentrum bij de Bergse Dorpsstraat)

Tel. (010) 4187700  •  www.deragperzischetapijten.nl

PERZISCHE TAPIJTEN
sinds 1967 in Rotterdam

Een goed tapijt 
geeft sfeer!!

Vakkundige reiniging & reparatie. 
Bel voor meer info!

Winter-

opruiming! 

Kortingen 

tot 60%

PARKETVLOEREN, 
PLAVUISVLOEREN, 
MARMERVLOEREN 

Wij zoeken het tegenwoordig wéér in de natuurlijke 
materialen. Een goed Perzisch tapijt op zo’n vloer zorgt 
voor de juiste sfeer: een rijke sfeer.

Brengt u eens een bezoek aan onze zaak. 
U vindt er een keur aan fraaie handgeknoopte Perzische en 
moderne tapijten met redelijke prijzen.

U ziet dat een bezoek aan Derag een reisje waard is. 
Onder het genot van een kopje koffi e willen wij u graag 
deskundig adviseren.

Toko Anugerah
Indonesische Toko en afhaalcentrum

Catering bij u thuis of op de zaak
en van klein tot groot

Nasi Tjampoer
witte rijst + vleesgerechten 

+ groentegerechten 
+ ei sambal

€ 5,40 
+ gratis kroepoek

Het Kleine Loo 216/372,
2592 CK  Den Haag, 

070-3833896

filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

filosofischepraktijk

VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl
RUNFORKIKAMARATHON.NL
SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!

M A R A T H O N

SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!

LONDON NEW YORK
1 NOV 201526 APRIL 2015



Nu 4.998,-*

Incl. alle apparatuur

** Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen 
op volledige keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Zoetermeer  |  Wattstraat 12-14 Zoetermeer  |  Tel 079 - 33 00 900
Den Haag  |  Theresiastraat 168 - 178  |  Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl  |  www.wimvanderham.nl

Nu 7.990,-*

GRATIS 
QUOOKER

bij aankoop van 
keuken t.w.v. € 6900,-*THE RIVERDALE KITCHEN

GREEPLOOS  |   LANDELIJK  |   MODERN  |   DESIGN  |   HANDGEMAAKT
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