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Prinses Margriet opent paviljoen „Dennenoord"
Nieuw gebouw Philadelphia in Bennekom
Een onzer redacteuren
BENNEKOM — Prinses Margriet heeft vrijdagmiddag op feestelijke wijze het nieuw verbouwde
„short‐stay‐home" Dennenoord aan de Bovenweg 11 te Bennekom officieel geopend. De plechtige
ingebruikshandeling bestond uit een druk op de knop, waardoor tot grote verrassing van alle
genodigden een dennenboom uit de voortuin langzaam van de grond opsteeg en een ballon, die
gevuld was met confetti, doorprikte.
De openingsbijeenkomst die hier aan vooraf ging vond plaats in de Hervormde Kerk aan de
Dorpsstraat, waar prinses Margriet precies om 3 uur arriveerde. Een groot aantal Bennekommers
had gehoor gegeven aan de oproep van het Philadelphia‐bestuur, om ter gelegenheid van deze
opening de vlaggen uit te hangen. Langs de route stonden veel mensen en kinderen opgesteld om de
prinses te zien.
Voor de Hervormde Kerk wend prinses Margriet verwelkomd door burgemeester J. Slot met de
commissie van ontvangst. Hier werd een prachtig bloemstuk aan haar overhandigd.
In. de kerk werd het welkomstwoord uitgesproken door de heer J. J. Dondorp, voorzitter van
Philadelphia, die in het kort de geschiedenis en het ontstaan van Dennenoord schetste. In de
afgelopen tien jaar heeft Dennenoord een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. „Er was in de in
1956 opgerichte oudervereniging geen geld. Met behulp van een landelijke bliksemactie onder het
motto: ,.Een Ton voor het Mongooltje" gelukte het de vereniging om in Bennekom een pand te
kopen om in te richten voor het beoogde doel, zodat in 1962 „Dennenoord" in gebruik kon worden
genomen. Wat waren wij blij toen de toenmalige minister mej. Klompé met groot enthousiasme het
oude huis kon openen", aldus de heer Dondorp.
Dennenoord beschikt over zes eenheden van acht bedden. Hierdoor is het niet alleen mogelijk de
huisvesting volgens nieuwere inzichten te realiseren, doch ook de maatschappelijke, pedagogische
en psychologische begeleiding zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen. Het is dus niet meer
voldoende dat het betrokken kind tijdelijk voor een „noodgeval" onder dak is. Er wordt gedurende
die tijd wat mee gedaan. Zelfs wordt ernaar gestreefd het kind zodanig te observeren, dat het bij
vertrek mogelijk is de ouders richtlijnen te geven omtrent een verdere opvang, hetzij thuis of elders.

