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Kliniek Duin & Dael vestigt zich in karakteristiek Wassenaars 
pand
Op de hoek van de Herenweg pal tegenover de molen midden in het cen-
trum van Wassenaar staat het prachtige gerestaureerde pand waar lang 
geleden het Groene Kruis zorg en verpleging bood aan de inwoners van 
Wassenaar. Een centrum voor wijk- en ziekenverpleging, kraamzorg en 
vaccinatie herkenbaar aan het groene kruis boven de ingang van het ge-
bouw. Tijdens de recente restauratie van het pand is ook dat kruis weer in 
ere hersteld. Na jaren krijgt het gebouw weer een functie in de zorg.

Tekst: Lydia Hendriksen

Duin & Dael, een multidisciplinaire 
kliniek voor tandheelkunde, mond-
zorg, orthodontie en cosmetische 
geneeskunde, opent half mei de 
deuren. Dorpsgenoten Martijn 
Voorthuis en Valerie Vanmaele, op-
richters en eigenaren van de kli-
niek, koesterden de droom in hun 
eigen dorp de meest vooraanstaan-
de kliniek te bouwen. Die droom 
wordt werkelijkheid met de ope-
ning van Duin & Dael. Een kliniek 
waar verschillende medische disci-
plines samenkomen.

Esthetisch tandarts en tevens chef 
de clinique Valerie ziet veel voorde-
len in de multidisciplinaire samen-
werking binnen Duin & Dael. “Cli-
enten kunnen voor verschillende 
behandelingen bij ons terecht. Na-
tuurlijk verzorgen wij de conserve-
rende behandelingen, controles en 
mondhygiëne behandelingen, 

maar ook de gespecialiseerde es-
thetische tandheelkunde en ortho-
dontie behoren tot ons werkgebied. 
Wij beschikken over digitale appa-
ratuur, werken met vernieuwende 
technieken en hebben een team 
van gespecialiseerde tandartsen. 
Korte lijnen en alles onder één dak. 
Zo werken wij samen op een effici-
ente wijze aan het behandelplan 
van onze cliënten.” De tandartsen 
zijn aangesloten bij KRT, KNMT en 
Valerie bij de DAED.

Martijn heeft onder meer bij Unile-
ver en FrieslandCampina zijn spo-
ren in marketing verdiend. Hij 
heeft een heldere positionering 
voor ogen. “Wij willen voorzien in 
de behoefte van de Wassenaarders 
en zien een duidelijke lokale func-
tie voor onze kliniek. Dankzij ver-
schillende medische specialisaties, 
de beste medici en de meest moder-
ne apparatuur onder één dak on-
derscheiden wij ons van de overige 

praktijken in de omgeving. Hier-
door kunnen wij bijvoorbeeld in-
tern doorverwijzen zonder op-
nieuw elders heen te moeten en 
voorkomen wij wachtlijsten. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit de samen-
werking met onze kaakchirurgen. 
Zij zullen op onze locatie kaakchi-
rurgische handelingen (zoals im-
plantologie, moeilijke extracties en 
apexresecties) verrichten. Daar-
naast zijn wij drie maal in de week 
in de avond geopend en kunnen 
kinderen en volwassenen ook za-
terdag voor orthodontie terecht. De 
tarieven voor onze zorg zijn be-
paald door de NZA en dus gelijk 
aan andere praktijken. Dit alles 
maakt onze kliniek uniek.”

Naast (esthetische) tandheelkunde 
en orthodontie verzorgt de kliniek 
ook cosmetische behandelingen. 
Zoals injectables (bijvoorbeeld bo-
tox en fillers) en medische behan-
delingen zoals ooglidcorrecties. 
Hiervoor is een intensieve samen-
werking aangegaan met Van Len-
nep Kliniek, de meest toonaange-
vende kliniek in de regio met 
vestigingen in Den Haag en Oegst-
geest. Van Lennep Kliniek is de spe-
cialist in professionele huidverbe-
tering en injectables. Eigenaresse 
en vooraanstaand cosmetisch arts 
Ludy Holst groeide op in Wasse-
naar. Ook voor haar komt hiermee 
een droom uit door nu in haar 
voormalige dorp terug te keren. 
Ludy is BIG-geregistreerd arts en 
cosmetisch arts KNMG. Zij is ook 
opleider bij haar beroepsvereni-
ging NVCG en werkt nauw samen 
met huidtherapeuten en een vast 
team plastisch chirurgen.

Kliniek Duin & Dael opent haar 
deuren op maandag 18 mei. In-
schrijven kan via de website. Hier 
vindt u ook alle informatie over het 
team, de behandelingen en de 
(NZA)-tarieven. Of kom langs in het 
prachtige pand tegenover de molen 
in het centrum van Wassenaar.

Kliniek Duin & Dael
Herenweg 1
070 – 200 72 98
www.kliniekduinendael.nl
contact@kliniekduinendael.nl

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en donderdag 
van 08:00 – 21:00 uur.
Woensdag en vrijdag van 08:00 – 
18:00 uur.
Voor orthodontie is het ook moge-
lijk om op zaterdag een afspraak te 
maken.
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Duinrell heropent haar deuren
Tot voor kort was de instructie van de overheid ‘blijf zoveel mogelijk 
thuis’. Inmiddels is dit versoepeld naar ‘vermijd drukte’. In afstemming 
met de gemeente Wassenaar en in lijn met de coronaregels vanuit de 
overheid en de Veiligheidsregio Haaglanden heropent Duinrell haar va-
kantiepark voor verblijfsgasten. Het gaat om overnachtingen in Duinga-
lows, Luxe Lodgetenten en kampeerplaatsen met eigen sanitair.

Recreatief nachtverblijf op Duin-
rell is per heden weer mogelijk. 
“Wij zijn ontzettend blij dat we stap 
voor stap weer gasten op ons land-
goed mogen ontvangen. Maar we 
blijven ons bewust van de bijzonde-
re omstandigheden waaronder dit 
gebeurt,” aldus directeur Philip van 
Zuylen van Nijevelt. Om de verdere 

verspreiding van het coronavirus te 
beperken, neemt Duinrell extra 
maatregelen. 

De anderhalve meter afstand wordt 
overal gehanteerd, er wordt ge-
zorgd voor extra hygiënemaatrege-
len en er wordt gezorgd voor vol-
doende en heldere informatie door 

middel van begrijpelijke instructies 
en bewegwijzering. Daarnaast 
zorgt Duinrell ervoor dat het niet 
druk wordt op het landgoed.

Voor daggasten zijn later in de 
maand een beperkt aantal tickets 
beschikbaar. Deze dienen vooraf 
online gereserveerd te worden. 
Duinrell opent bewust stap voor 
stap haar park, zodat medewerkers 
kunnen wennen en er indien nodig 
bijgestuurd kan worden.

Ondernemend Wassenaar luidt noodklok
Ondernemend Wassenaar (OW) heeft vernomen dat het wel acht weken 
kan duren, voordat een aanvraag voor een Tijdelijke Ondersteuning 
Zelfstandig Ondernemers (TOZO) of een andere regeling in het kader 
van de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis 
door de gemeente is afgehandeld. Bij andere gemeenten duurt het vaak 
aanzienlijk korter.

OW luidt hierover de noodklok. 
Veel zelfstandigen zitten nu al te 
springen om financiën en kunnen 
daarom onmogelijk bijna twee 
maanden wachten op geldelijke 
steun. Men dringt er daarom bij de 
gemeente op aan alles in het werk 
te stellen de afhandeling van de 
aanvragen, die in Leidschendam 
geschiedt, te bespoedigen om nog 
meer leed te voorkomen. Daartoe is 
op zondag 3 mei jl. een e-mail ver-
stuurd naar het College van Burge-
meester en Wethouders van Wasse-
naar.

Van de gemeente ontving OW vrij-
wel direct antwoord dat men pro-
beert nu alle aanvragen binnen 
vier weken na 21 april af te hande-
len. Daarvoor is het wel nodig dat 
alle aanvragers steeds zo snel mo-
gelijk alle benodigde (aanvullende) 
informatie naar het loket in 
Leidschendam sturen.

De gemeente wijst er ook op dat on-
dernemers naast aanvragen voor 
de TOZO en bedrijfskapitaal bij de 
gemeente aanvragen bij het UWV 
kunnen indienen voor looncom-
pensatie en de tijdelijke Noodmaat-
regel Overbrugging Werkgelegen-
heid (NOW).

Mocht u als ondernemer in Wasse-
naar desondanks toch tussen wal 
en schip dreigen te raken, zijn er 
volgens de gemeente nog mogelijk-
heden binnen de participatiewet. 
De gemeente roept u in dat geval op 
niet te schromen daarnaar te vra-
gen. Men geeft aan twee keer per 

week contact te hebben met 
Leidschendam-Voorburg en zegt 
toe, zodra men schrijnende geval-
len verneemt, aan de slag te gaan 
om te bezien welke andere regelin-
gen binnen de participatiewet kun-
nen worden ingezet om te helpen. 
En indien er acute geldnood is, 
kunt u een e-mail sturen naar www.
lv.nl/voorschot.

De verantwoordelijke wethouder 
heeft OW ook beloofd op woensdag 
6 mei een telefoonnummer door te 
geven, dat u het beste kunt bellen 
bij vragen. Op 8 mei had men dat 
nog niet binnen. Vooralsnog gaat 
Ondernemend Wassenaar er daar-
om vanuit dat ondernemers in 
nood het beste telefonisch contact 
kunnen zoeken via 14070 en dan 
niet Wassenaar noemen, maar 
Leidschendam-Voorburg en vervol-
gens vragen naar het coronaloket 
voor ondernemers.

Ondernemers die problemen (blij-
ven) ondervinden bij de indiening 
en afhandeling van hun aanvra(a)
g(en), wordt gevraagd hun ervarin-
gen met Ondernemend Wassenaar 
te delen. Men hoopt door druk uit 
te oefenen op de plaatselijke autori-
teiten in dat geval toch iets voor 
deze ondernemers te kunnen bete-
kenen. Ondernemend Wassenaar 
ontvangt de ervaringen van onder-
nemers graag per e-mail naar: se-
cretariaat@ondernemendwasse-
naar.nl.

Notariskantoor Van Wijk blijft 
geopend
Het coronavirus houdt iedereen bezig. Ook op ons kantoor mer-
ken we dat dagelijks. Mensen zijn erg bezorgd, en willen graag 
nog zaken regelen. Vooral testamenten en levenstestamenten 
worden veel gemaakt.
Een notariskantoor heeft een vitale functie, en daarom blijven we 
natuurlijk open voor u. We doen ons uiterste best om iedereen zo 
snel mogelijk te helpen. Vanzelfsprekend nemen we de voorge-
schreven regels daarbij streng in acht. Het coronaprotocol vindt u 
op onze website.

Wilt u meer informatie of een telefonisch intakegesprek? Bel 
gerust met één van onze familierechtspecialisten.

Schoolstraat 27
Postbus 204
2240 AE Wassenaar

T 070 5 123 123
E info@vanwijknotarissen.nl
W: www.vanwijknotarissen.nl
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