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Beste wi jkgenoten,
Ik hoop dat het goed gaat met iedereen, naar Corona omstandigheden. Ik moet zelf nog steeds 
een beetje uitvogelen wat dat precies betekent. Wat kan wel en wat kan niet? Op mijn werk is 
besloten dat thuis werken de norm blijft; alleen voor speciale groepssessies gaan we af en toe 
naar kantoor. Voor de rest werkt iedereen vanuit huis. Dat blijft zo in 2020 en wellicht ook in 
2021. Langzaam groeit het besef dat dingen misschien blijvend veranderd zijn. Of zal het wel 
meevallen? Doen we volgend jaar allemaal weer normaal? Of juist nieuw normaal? We gaan het 
beleven.

Als wijkvereniging moeten we het ook nog een beetje uitvogelen. In 2019 en voorgaande 
jaren kenden we per jaar zeventien verschillende activiteiten in de wijk. In 2020 is dat uiter-

aard veel minder geworden. Onder de versoepelde maatregelingen 
van het RIVM, kunnen we voorzichtig uit onze winterslaap komen. 11 
Juli merkten we tijdens de Leeuwendaal rally, dat mensen het erg fi jn 
vinden om er weer eens ‘uit’ te kunnen. In koppels rondrijden in auto’s 
leende zich goed om virus-veilig uit te voeren. Op zaterdag 12 septem-
ber gaan we een stapje verder en houden we onze jaarlijkse wijkbor-
rel onder de kastanje boom, aangepast naar Corona omstandigheden. 
Hopelijk treffen we elkaar daar.

Wilgert Opraus - Voorzitter Wijkvereniging Leeuwendaal

jaren kenden we per jaar zeventien verschillende activiteiten in de wijk. In 2020 is dat uiter-

Uit de redactie 
‘Een mondkapje? Nee hoor, daar begin ik niet aan!’ Ik vond het er zo naargeestig uitzien, al die 
gemaskerde gezichten. Wekenlang kon ik het vermijden, maar toen gingen we ergens heen waar 
het verplicht was. Ik had een doosje van die krengen in mijn tas, gekocht bij de drogist in het dorp. 

En wat moet, dat moet. Ik plaatste het maskertje over mond en neus, elastiekjes achter de oren. 
En ach, het viel eigenlijk wel mee. Alleen; wat wordt het warm als je in je eigen gezicht ademt 
achter zo’n stukje papier. Flink zweten en goed opletten dat je leesbril niet beslaat. In plaats van 

een unheimisch gevoel ervoer ik voornamelijk ongemak.

Inmiddels vind ik het wel oké om zo’n mombakkes op te zetten. Sterker 
nog, toen mijn man en ik dit weekend een drukke boekhandel inliepen, 
zetten we er allebei één op. Om meer afstand te creëren. Dat schijnt toch 
te helpen, is laatst onderzocht. En afstand, daar zullen we het voorlopig 
nog wel even mee moeten doen vrees ik.

Marissa Koopmans - Eindredacteur Leeuwendeel
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Agenda van activiteiten van Wijkvereniging Leeuwendaal. 
Onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19 maatregelingen.  

Zaterdag 12 september 16:00 – 18:00:

Jaarlijkse Zomerborrel / ALV 
Zoals ieder jaar houden we weer de zomerborrel onder de Kastanjeboom op de Oranjelaan. 
Er is een springkussen voor de kinderen. Kom even bijpraten met je buren na terugkomst van 
de vakantie. 

Twee weken later dan normaal
Normaal gesproken houden we de borrel in het laatste weekend van de zomervakantie. 
Dit jaar is de borrel echter twee weken later, op 12 september. Dit om eerst af te wachten of 
Covid-19 zich tijdens de zomervakantie toch weer heeft weten te verspreiden. We houden u 
op de hoogte. 

ALV
Tevens Algemene Leden Vergadering van de wijkvereniging waar het jaar kort wordt verant-
woord en wisselingen in het wijkbestuur worden afgekondigd.

19 september natuurhistorische wijkwandeling
De Historische Vereniging Rijswijk en een historische Mystery Guest zijn gidsen tijdens een 
natuurhistorische wijkwandeling.
Wandel mee en ontdek het verleden van onze wijk! Vertrek- en eindpunt: de Leeuwendaal-
kerk. Start: 11 uur. Nadere mededelingen volgen. 

Iedere dinsdag 10.00 – 12.00 uur: Koffi e in de kerk

Koffi e in de kerk 
Je bent iedere dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom op de koffi e, in 
de Leeuwendaalkerk. Coronaproof! De opzet is eenvoudig: een kop koffi e/thee, een goed 
gesprek of een gezellig spelletje Scrabble. Toegang is gratis. 

Onderwerpen van gesprek zijn gevarieerd: van het dagelijks nieuws naar praktische tips voor 
de thuissituatie. Maar ook de prestaties van ADO worden besproken. Welkom ben je wanneer 
je zin hebt in wat gezelligheid of behoefte hebt aan een luisterend oor.

A G E N D A  

Leeuwenkoor: Annelies Stumpel, astumpel@planet.nl

Kunst ter plekke:  Frans Werther, kunstterplekke@gmail.com

Oranjecomité:  info@ocleeuwendaal.nl

Straatspeeldag:  buitenspeeldagleeuwendaal@gmail.com

Leeuwendaal Duurzaam en Groen: info@barbaraschilperoortteksten.nl

Veegrooster speeltuin Mauritslaan: Veegrooster.mauritslaan@gmail.com

BVG De Compagnie:  info@bvgdecompagnie.nl

Mist u nog iets? Laat het ons weten!

C O N T A C T P E R S O N E N  I N  D E  W I J K
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Een aap die geen bananen eet
Muziek maken is van alle leeftijden. Tijdens een wandelingetje in de buurt op 
een thuiswerkdag zie ik Marie-Louise fi etsen, een buurmeisje uit de Frederik-
laan. Zij heeft een gitaar bij zich en is op weg naar gitaarles. Ik vind het leuk 
om het verhaal achter de gitaar te horen. 
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Marie-Louise is 13 jaar en zit op Gymnasium 
Novum in Voorburg. Ze is goed in Grieks 
en Latijn maar heeft een beter cijfer voor 
Grieks. Ook wiskunde vindt ze een leuk vak. 
Misschien wil ze later wel in Delft gaan stu-
deren, net zoals haar neef waar ze het goed 
mee kan vinden. 

Naast hockeyen is gitaarspelen een grote 
hobby. Enthousiast vertelt ze over de 
muziek lessen op de basisschool die ze heel 
leuk vond. “Vanaf groep 7 ben ik gitaarles 
gaan volgen bij de Drumschool in Voor-
burg”. Marie-Louise is een hele trouwe 
leerling. Ze heeft 1 keer in de week les en 
probeert – zeker door de week – iedere dag 
tien minuten te oefenen. 

Met een lachend gezicht legt ze uit hoe ze 
heeft leren spelen. “Je hebt 6 snaren, een 
ezelsbruggetje is Een Aap Die Geen Bana-

nen Eet. Zo kan je ze makkelijk onthouden. 
Met je linkerhand doe je de akkoorden, 
met je rechterhand de slag”. Marie-Louise 
laat me zien dat je een slag naar beneden 
en naar boven kunt doen. Of je kunt tokke-
len. “Dat doe ik wel eens als ik gewoon zin 
heb om een beetje te spelen en niet om te 
oefenen”. Soms zet ze een capo op de hals 
van de gitaar. Daarmee kun je hoge en lage 
tonen krijgen, een beetje zoals de zwarte 
toetsen op een piano.

Marie-Louise kent een paar liedjes uit haar 
hoofd. Papa, mama en zus luisteren soms 
stiekem mee en vinden het wel gezellig dat 
ze muziek maakt. Misschien wil ze nog wel 
een keer een elektrische gitaar, maar voor-
lopig is de akoestische gitaar nog helemaal 
goed!

Erika Priebee
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Natuur in de wi jk
19 september natuurhistorische wijkwandeling
De Historische Vereniging Rijswijk en een historische Mystery Guest zijn gidsen tijdens een 
natuurhistorische wijkwandeling. 

Wandel mee en ontdek het verleden van onze wijk! Vertrek- en eindpunt: de Leeuwen-
daalkerk. Start: 11 uur. Nadere mededelingen volgen. 

Ophangen vogelhuisjes 
Op 19 september hangen we ook vogelhuisjes op in de wijkbomen. Helpers zijn van harte 
welkom! Je kunt ook huisjes ophangen in je eigen tuin. Fijn voor de vogels die er tijdens 
koude en natte wintermaanden graag in komen schuilen. Vaak kiezen ze een overwinte-
ringsplaats ook als broedplek in het voorjaar. Doe de vogels en jezelf een plezier en hang 
een vogelhuisje op. Te koop voor 5 euro. 

Help egels de winter door
Er leven allerlei egels in ons tuinen. Binnenkort gaan ze in winterslaap. En dat doen ze 
graag ongestoord, op een beschutte plek. Help ze door in je tuin een rommelhoekje te 
creëren en daar een egelhuis neer te zetten. Een leuk klusje voor de herfstvakantie: bouw 
je eigen egelhuis. Vraag een goede bouwtekening aan via afdelingdelfl and@knnv.nl

Heb je een egel gezien? Een egel is een beschermd dier. Daarom is het belangrijk om te 
volgen waar egels leven. En hoeveel er zijn. Laat weten waar en wanneer je hem zag via 
afdelingdelfl and@knnv.nl

Herfstklusjes in je tuin
Ruim NIET je tuin op. Winterklaar is helemaal uit. Laat je planten afsterven: goed voor 
alle beestjes die daarin leven (deze zijn ook wintervoedsel voor vogels). Plantenresten zijn 
bovendien goede humus voor de bodem.  En plant biologische bloembollen voor een vro-
lijk voorjaar.

Deze acties zijn een gezamenlijk initiatief van Leeuwendaal Duurzaam en Groen, Natuurlijk Delfl and en 
KNNV afdeling Den Haag. Wij willen Leeuwendalers 
stimuleren om meer natuur in hun tuinen te bren-
gen. Elk seizoen kiezen we een soort die onze spe-
ciale aandacht verdient. Deze herfst is dat de egel. 

Barbara Schilperoort

Zo zag de bekende Haagse schilder 
Weissenbruch de Vliet bij de Geestbrug eind 

19e eeuw (collectie Kunstmuseum Den Haag).
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Tineke en Willem verhuisden naar Residentie Leeuwendael:
 ‘Ik voel me net de koningin als het hek open- en dichtgaat’. 

Willem stopte in november met werken, 
Tineke in januari, precies één dag voor de 
verhuizing. Vanuit hun appartement in Resi-
dentie Leeuwendael kijken Tineke Laning en 
Willem Staargaard nu uit over de wijk waar 
ze bijna dertig jaar woonden, over de Vliet en 
de Hoornbrug. 

Waarom ze hiernaartoe verhuisden? Ze wil-
den in de buurt blijven. Bij hun vrienden in de 
wijk, het koor en de Rotary. En kunnen blijven 
tennissen op Welgelegen.  Ook wilde Willem 
zijn scooter niet meer door het huis hoeven 
rijden. En ze wilden eenvoudigweg de deur 
achter zich kunnen dichttrekken, zonder dat 
je buren hoeft te vragen om drie maanden 
voor je tuin te zorgen. Want ze hadden reis-
plannen: naar Bhutan, Namibië, een neef in 
Californië, Latijns-Amerika. ‘Heerlijk avontu-
rieren, geen verplichtingen’. Vooralsnog bleef 
het bij scooter- en fi etstochtjes in de buurt en 
vaartochten met de sloep vanaf Vlietland.  

Samenwerken schept band
Tineke zit in de tuin- en de kascommissie en 

Willem in de verlichtingcommissie. ‘Iedere 
eerste zaterdag van de maand werkt een 
clubje bewoners in het park. Het park dat 
voelt als een bonus. Er werd ook al een 
brunch en een verrassingsverjaardag gehou-
den. Tijdens de verbouwing vormden de 
nieuwe bewoners al een VVE in oprichting. 
Daardoor stonden ze sterk tegenover de 
aannemer. ‘Ze vinden het plezierig dat hier 
een qua werk en leeftijd gemêleerde groep 
mensen woont. We wonen dus niet in het 
bejaardenhuis, zoals sommige vrienden 
tevoren plagend zeiden’. 

Licht en ruim
‘De indeling voelt ondanks de bijzondere 
vorm van de kamer heel logisch. Licht door 
de ligging op het Zuid-Westen en ruim door 
het aantal vierkante meters(153). Inmiddels 
hangen alle schilderijen.  Als de Rotter-
damse Baan open gaat wordt de Haagweg 
hopelijk rustiger.’  

Yvonne Muilwijk
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Vlagvertoon
Bij Eric en Petra op Nassaukade 59

Een vriend die de Hogere Zeevaartschool 
deed vond de voortuin van Eric en Petra 
een mooie en ruime plek voor een vlaggen-
mast. Dat was een goed plan en ….de fas-
cinatie voor vlaggen begon en mondde uit 
tot een hobby. Momenteel  hebben zij wel 
40 vlaggen in hun bezit!

De allereerste vlag aan de mast was de nati-
onale driekleur die volgens het vlagproto-
col werd opgehangen: niet vlaggen tussen 
zonsondergang en zonsopkomst. Tevens 
mag de vlag de grond nooit raken! 
De Rijksoverheid heeft richtlijnen voor het 
vlaggen op alle gebouwen (Uitgebreid 
vlaggen) of het vlaggen op enkele gebou-
wen (Beperkt vlaggen). Ook de data voor 
het vlaggen van onze nationale vlag staan 
vast.

Naast de Nederlandse vlag hebben ze 
vlaggen van provincies en plaatsen:
De Friese vlag met de pompeblede 
(waterplanten) en de vlag van Sche-
veningen met de 3 haringen die er op 
Vlaggetjesdag zeker zal wapperen.
Eric en Petra volgen  zo veel mogelijk 
de actualiteit: een vlag bij de inkomst 
van Sinterklaas, een Kerstvlag, een 
vlag voor de (klein)kinderen maar ook 
de Europese vlag en een vlag van de 
Olympische Spelen en de Tour de 
France. En tijdens de pandemie een 
Coronavlag.

In vakantietijd wappert er een vlag 

uit de Elzas of 
Provence maar ook een 
prachtige vlag uit Duitsland met een kas-
teel.

Een bijzondere ervaring met vlaggen had-
den zij in Gubbio, een middeleeuws stadje 
in het Italiaanse Umbrië. Op 15 mei is daar 
het festival van de kaarsen en op 16 mei 
wordt de sterfdag van Saint Ubaldo, de 
patroonheilige van de stad gevierd.

Er worden 3 houten kaarsen (4 meter hoog 
en 400 kilo per stuk) met bovenop 3 heiligen: 
Saint Ubaldo, San Giorgo en San Antonio op 
een draagbaar, al rennend naar de basiliek 
op de top van de berg gedragen. Een hels 
en zwaar karwei. Dit is een enorm spektakel 
met optochten, vlaggen en veel muziek. De 
huizen van de bewoners staan open en je 
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kunt er heerlijke hapjes en drankjes krijgen.
De vlaggen intrigeerden het echtpaar en ze 
kregen het voor elkaar dat er speciaal voor 
hen 2 vlaggen werden gemaakt die regel-
matig aan de mast in Rijswijk hangen.
Veel mensen die al wandelend, fi etsend of 
varend langskomen vragen regelmatig naar 

de betekenis van de verschillende vlaggen 
waarbij de vlaggen uit Gubbio wel heel erg 
tot de verbeelding spreken.
Een uniek vlagvertoon in Leeuwendaal! Kijk 
bij nummer 59 maar eens omhoog.

Nora Groot

V L A G G E N  I N  D E  W I J K
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 Showroom: Pasteurstraat 159-163 Den Haag
Geopend vrijdag koopavond van 19-21 uur 

en zaterdag van 10-16 uur
Mail uw vraag of bezoek aan huis info@openhaardbouw.nl

wauw070.nl voor vakwerk in de bouw
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Wonen in een voormalig 
kantoorpand
Annemiek en Hans wonen sinds half juni met 
hun dochter Blom van 18 en hun zoon Wies 
van 16 in het voormalige kantoorpand op de 
hoek van de Oranjelaan en de Wilhelminalaan. 
Ze zijn het aan het omtoveren tot woonhuis 
door er een keuken en twee badkamers in te 
zetten. De tuin die aan de voor- en zijkant van 
het huis ligt, wordt nog veranderd.  

Annemiek werkt bij het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de kli-
maatopgave. Zij is scheikundig technologe en 
milieudeskundige. Interessant om met haar 
over haar voormalige werkgever het RIVM te 
praten. Hans werkt bij de directie van de soci-
ale dienst Drechtsteden in Dordrecht. Ze heb-
ben elkaar ontmoet tijdens een reis in Namibië 
en hebben daarna veel door Afrika en zuid-
oost Azië gereisd. De laatste jaren kamperen 
ze met de kinderen  in Spanje.

Aangenaam wonen
Hun laatste woonplek was Leidschenveen . 
Zeker met kleine kinderen een comfortabele 

woonomgeving.  Annemiek: ‘Ik was nu toe 
aan een andere woonbeleving’. Ze hebben 
veel oude huizen bekeken. In eerste instantie 
leek dit huis boven de begroting, maar toen 
het voor de tweede keer op de markt kwam, 
kwam het binnen hun bereik en ging het niet 
meer uit hun gedachten. Prachtig huis, mooie 
wijk, prettige omgeving. Annemiek: “Wies, die 
nu nog op mijn toekomstige werkkamer slaapt, 
laat het huis met trots aan zijn vrienden zien”.  

Vrije tijd
Hans is een wijnkenner en volgt regelmatig 
cursussen. Hij is nog op zoek naar een golf-
club in de buurt. Annemiek houdt ervan din-
gen in huis te doen en te handwerken. Ze 
noemt zichzelf niet sportief, maar doet wel 
bijna alles op de fi ets. Ze is ook een natuur-
liefhebster. In de afgelopen maanden, toen ze 
nog in Leidschenveen woonden, heeft ze uren 
gefi etst in de omgeving van Leiden. Blom gaat 
in september Urban Studies bij de Haagsche 
campus van de RUL studeren. Wies zit op 
Lyceum Ypenburg.    

Yvonne Muilwijk
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Batelaan Culinair. Uw huiskamer kok, bij u thuis of op de Haagweg 171 te Rijswijk 2281 AJ

  peterbatelaan@kpnmail.nl  , +31634003224

Beste buurtgenoten
Vanaf 1 juni zijn jullie weer welkom bij onze Table d’ Hote 

Voor 37,50 per persoon 
drie gangen met amuse, aperitief en koffie met lekkers na

Tafelwijnen exclusief en in overleg.

Koppels en families mogen bij elkaar, uw andere tafelgenoten op gepaste afstand.
 Hierdoor is er voor minder gasten plaats aan tafel. Hierdoor is er voor minder gasten plaats aan tafel.

Reserveren en Corona vrij is noodzakelijk.

17
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L A N G S  D E  D E U R E N  I N  D E  W I J K

Langs de Deuren
Met een stapel wijkkrantjes onder mijn arm, aarzel ik even voor ik op de deur-
bel druk. Bij het vorige adres bleef de deur dicht en werd er door de brieven-
bus geroepen: “Geen interesse, aan de deur wordt niet gekocht! “ Hier hangt 
een sticker: NEE geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. NEE geen 
huis aan huis bladen.

Ondanks dat bel ik toch aan. Hopend dat ik 
niet voor geloofsovertuiger wordt aange-
zien.
“Goedenavond, ik ben van de wijkvereni-
ging Leeuwendaal. Normaal gesproken 
krijgt u ons wijkkrantje in de bus, maar sinds 
een jaar vinden wij het als bestuur leuk om 
bij één straat de krantjes persoonlijk te over-
handigen. En nee helaas, we zijn niet van de 
postcode loterij.”
Negen van de tien keer ontstaat er daarna 
een leuk gesprekje. Een paar voorbeelden:
“Toen wij ons huis kochten, stond de vorige 
eigenaar erop dat we zijn kerstboomver-
lichting overnamen en elke december in de 
vlaggenmast hijsen. Zodoende voegen we 
jaarlijks met veel plezier wat kerstsfeer toe 
aan de wijk. ”
“Het is zo’n fi jne wijk. Ik word er een beetje 
emotioneel van. Mijn man is vorig jaar over-
leden en ik ga elders kleiner wonen. U heeft 
jonge kinderen in de wijk? Geniet er dan 
nog maar van. Wij hebben hier dertig jaar 
genoten. Het is voorbij gevlogen.”
“We lezen het wijkkrantje met veel plezier. 
Wat goed dat men bezig is om de oversteek 
naar de Geestbrugweg te verbeteren. Mijn 
dochter is er een keer aangereden en sinds-
dien is ze echt angstig om daar te fi etsen.”
“Ik zie er een beetje rommelig uit met die 
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verf op mijn broek. Vanwege mijn ziekte 
slik ik zware medicijnen, maar de positieve 
bijwerking is dat ik er ondanks mijn 80 jaar 
heel erg actief van word. Dus ben ik aan 
mijn huis gaan klussen.”
En zo zijn er nog veel meer verhalen. Iedere 
keer geeft het persoonlijk overhandigen 
veel positieve energie. De angst dat mensen 
er niet op zitten te wachten blijkt onge-
grond. En degenen die er geen behoefte 
aan hebben, mogen dat ook aangeven.
Doordat we als bestuur de deuren langs-
gaan spreken we mensen in de wijk, die 
we normaal gesproken niet vanzelf tegen-
komen. Zo sprak ik iemand die al decennia 
in Leeuwendaal woont, maar nog nooit van 
onze zomerborrel had gehoord. Je zou het 
bijna vergeten in deze internettijd, maar je 
kunt ook nog steeds contact maken zonder 
social media. 

Bij het vorige krantje hebben we onze aan-
belactie gericht ingezet. We zijn namelijk 
van plan om als wijkvereniging te inves-
teren in gymtoestellen in de groenstrook 
tussen de Nassaukade en de Vliet. Leuk 
voor de sporters langs de Vliet. Voor we dat 
doorpakken, hebben we de bewoners van 
de Nassaukade gepolst. Drie mensen waren 
tegen, de meeste anderen waren positief. 
Dat gaf ons de aanmoediging om het verder 
te onderzoeken. We kregen ook veel tips: 
laat het geen hangplek worden en niet het 
uitzicht belemmeren. De ervaringen met 
de vlinder idylle op die plek, waren niet zo 
best. Oh ja, en denk aan de hondenpoep.  
Dank Nassaukade, we zullen er rekening 
mee houden.

Wilgert Opraus 
Voorzitter wijkvereniging Leeuwendaal

L A N G S  D E  D E U R E N  I N  D E  W I J K
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Veel mensen blijven thuis deze zomer, vanwege corona. 
Er is genoeg te zien en te doen in de wijk. En rond de wijk. 

Aan de overkant van de Nassaukade wandel 
je over het bospad het nieuwe Molenvlietpark 
naast Drievliet in.

Het park fungeert als waterberging. 
Daarom is er een sluis gemaakt.

Vertier op de Vliet

Zomer op het balkon van Trix en Paul aan 
de Nassaukade

Vliet-plage, Leeuwendaal sur Mer of Playa 
del Effatha? 

20
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Bo Maas woont in Leeuwendaal, hij is 13 jaar 
en ondernemer. Hoe is dat zo gekomen? 

Jasmijn Visser interviewt hem via Whatsapp.

Jasmijn
Hoi Bo, Jasmijn hier.

Jasmijn
Ik hoorde dat je een bedrijfje bent gestart. Wat houdt dat 
eigenlijk in?

Jasmijn
Dat klinkt erg leuk! Hoe kwam je op het idee voor je eigen bedrijf?

Jasmijn
En heb je al veel klanten?

Jasmijn
Nou wat leuk! Veel succes met je bedrijf! 

Bo
Hoi Jasmijn

Bo
Ik had wat geld op mijn rekening en daar wou ik graag 
iets mee doen. Dus toen had ik een kinderfeestje van een 
vriend waar we gingen lasergamen en toen dacht ik: dat ga 
ik doen. 

Bo
De website is net online maar ik heb nog geen boeking.

Bo
Nou, ik heb laserguns gekocht en die verhuur ik voor kinderfeestjes. Ik heb 
guns en hesjes gekocht voor de beste belevenis. Ik heb ook een leuke website 
gemaakt: lasergamefi ghters.com. Ik had het eerst per ongeluk verkeerd gespeld, 
maar dat is inmiddels gelukkig opgelost. Dus ik hoop dat mensen die dit interview 
lezen op mijn website gaan kijken! Daar kan je ook de prijzen vinden. Maar men-
sen die vragen hebben mogen me ook mailen: lasergamefi ghters@gmail.com. 
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MEER DAN LUNCH & DINER  
WIJ ORGANISEREN OOK
• RECEPTIES
• BORRELS
• FEESTEN
• HIGH WINE
• HIGH BEER

OPEN: MA-ZA VANAF 10:00 uur

HERENSTRAAT 8  •  2282 BT RIJSWIJK • INFO@IDZHEERLIJK.NL
0704449578  •  WWW.IDZHEERLIJK.NL • @IDZHEERLIJK FB/INSTA/TWITTER

• HIGH TEA
• CATERING
• NIEUWJAARS- EN KERSTBORREL
• ZONDAG EXCLUSIEF OPEN 
(ANDERE DAGEN IN OVERLEG) VOOR GROEPEN V.A. 20 PERS. 

       
Met plezier Engels of Duits leren?

          Dat kan!

Lessen op maat, voor kinderen of volwassenen,
Individueel of in kleine groepjes,
Onder leiding van een ervaren en enthousiaste juf.

Ruth Sprecher
Regentesselaan 71, Rijswijk
070-3954705 / ruth@regent.nl

          Dat kan!
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Haagweg 177  2281 AJ  Rijswijk  070 399 65 60
info@hoogenraad-verzekeringsadviseurs.nl
www.hoogenraad-verzekeringsadviseurs.nl

100% 
onafhankelijk 
en deskundig 

verzekeringsadvies 
bij u om 
de hoek
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‘Honden zijn net mensen en onze hond is ons kindje’; vrij naar Bob Winkel. 

Als kind had Bob Bouviers maar nu heeft hij zijn hart verloren aan de Mops-

hond ook wel Carlino of Hollandse Bulldog genoemd.

Oorspronkelijk komt de Mopshond uit 
China. Het ras werd geïmporteerd in 
Europa door Nederlandse handelaren van 

de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
Via Nederland kwamen de mopshondjes in 
Engeland terecht waar ze snel in de hogere 
kringen in trek waren.
Willem lll van Oranje schijnt door zijn 
blaffende mopshondje gered te zijn van 
zijn Spaanse overvallers .Ook Napoleon 
Bonaparte had mopshondjes.
De mopshond van Bob heet Besos (kusjes) 
en is een makkelijke hond die graag alles 

samen met het baasje doet: eten, wandelen, 
slapen en in de auto zitten. Ze is heel volg-
zaam, gezellig en dol op kinderen. Helaas 

kampt Besos met oogproblemen 
waardoor haar zicht beperkt is, 
een veel voorkomend euvel bij 
deze honden.
Zij reageert heel enthousiast bij 
het horen van bepaalde namen 
zoals: opa en oma en de eige-
naar van de Conckelaer (Mink) 
maar dat zal te maken hebben 
met het snoepgoed dat ze daar 
krijgt. Dat mag ze ook best heb-
ben want ze is niet te dik, wel-
licht door vegetarische voeding.
Besos is een klein en zeer hand-
zaam hondje waardoor je haar 
makkelijk overal mee naar toe 
kan nemen: in de auto of in een 
mandje op de fi ets en zelfs in 
het vliegtuig!
Dat ging een keer niet helemaal 
goed want zij was ongemerkt 
uit haar tas gekropen en besloot 
het toestel te verkennen .Dit tot 
ongenoegen van een stewar-
dess die kribbig vroeg van wie 
die hond was maar bij het zien 
van dit charmante hondje met 
de grote ogen ontdooide zij 

meteen. Einde avontuur.
Besos is , net als een kind, een belangrijk 
deel van het gezin. Ze doet aan alles mee 
en  wordt 4 keer per dag rustig aan de lijn 
(vanwege haar slechte zicht) uitgelaten.
Met veel liefde praat Bob over ‘zijn kindje’ 
en kan zich een leven zonder dit bijzondere 
mopshondje niet voorstellen.

Nora Groot

H O N D  I N  D E  W I J K
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HAAGWEG 177    RIJSWIJK    070 399 36 34    WWW.HOOGENRAAD.NL

TROTSE BEWONER VAN HET POSTKANTOOR
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G R O E N T E M A N  I N  D E  B U U R T

De droom van Younes:

‘Rode appel in de Herenstraat’
We hebben weer een groenteman! Op Nextdoor deelden buren in Leeuwen-
daal, Cromvliet, het oude dorp, Havenkwartier en Voorburg het goede nieuws, 
vertelden elkaar waar je de Rode Appel vindt. Waar eerder De Blauwspar zat, 
in het rijtje van Blokker, De Wits, Idz Heerlijk, de woondecoratiewinkel, In-
termezzo en de HEMA. Alle reden om eens kennis te maken met Younes, de 
jonge (22) groenteman. 

Na de opening stonden bloemstukken in de 
toen nog lege koelvitrine. Van zijn trotse 
ouders én van de winkeliers uit de buurt. 
Ooit telde het winkelcentrum Oud Rijswijk 
wel drie groentezaken. Jaren geleden sloot 
de laatste zijn deuren. Nu kunnen klanten 
voor hun dagelijkse boodschappen weer 

kiezen uit drie supermarkten, drie bakkers-
zaken, drie slagerijen, verschillende speciaal-
zaken én een groenteman. En een winkel-
centrum met een veelzijdig aanbod betekent 
óók winst voor de andere ondernemers. 

Na het behalen van zijn diploma MBO-4 

Younes met zijn trotse vader Achtioui en Oumaima, een collega bij de Jumbo die vanaf 
de eerste dag meehelpt in De Rode Appel. 
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Bedrijfsadministratie wist Younes niet precies 
wat hij verder wilde doen. Studeren aan het 
HBO, zoals zijn ouders graag wilden? ‘Ik was 
pas 18 en besloot een tussenjaar te nemen. 
Al een paar jaar werkte ik als vulploegmede-
werker bij de Jumbo aan de Laakkade, vak-
kenvuller groenten en fruit. Altijd al vond ik 
dat een mooie afdeling. ‘Misschien omdat 
mijn vader als kok werkt in een restaurant,’ 
lacht hij. Zijn afdelingshoofd zag wel wat 
in hem. Younes promoveerde tot leiding-
gevende met verantwoordelijkheid voor de 
inkoop, de kwaliteit, de cijfers.’

Doe iets wat je leuk vindt!
Maar het liefste wilde hij voor zichzelf 
beginnen. Vorige zomer, tijdens een vakan-
tie bij familie in Marokko, dacht hij verder 
na. Durf ik die stap te zetten? Hoe moet ik 
dat aanpakken? Wat is daarvoor nodig? Zijn 
familie dacht met hem mee, gaf adviezen. 
Terug in Nederland besprak hij zijn plannen 
met zijn afdelingshoofd. ‘Natuurlijk vond 
hij het jammer dat ik voor een andere carri-
ère koos. Maar hij steunde me ook. Doe iets 
wat je leuk vindt, zei hij.’

Kwaliteit
Daarna ging het snel. Younes bezocht wel 
tien winkelpanden, maar koos dit ‘omdat 

ik hier een goed gevoel bij kreeg.’ Hij ver-
kende omliggende wijken, onderzocht 
welke potentiële klanten hier wonen, hoe 
hij zijn aanbod daarop moest afstemmen, 
stelde een bedrijfsplan op, schreef zich in bij 
de Kamer van Koophandel, vroeg en kreeg 
nuttige adviezen van het Delftse Fruithuisje, 
maakte berekeningen en voerde onderhan-
delingen met de bank. 

Overal Rode Appels
In één jaar tijd wordt zijn droom werkelijk-
heid: De Rode Appel opent zijn deuren. Het 
is hard werken, zes dagen in de week staat 
hij tussen 6 en 7 uur ’s morgens bij de groot-
handel om zijn inkopen te doen. ‘Ik kies de 
betere producten, want de mensen die hier 
wonen willen kwaliteit. Om die reden kopen 
ze hun groenten en fruit liever bij de groen-
teman dan bij een supermarkt. Vanwege de 
enorme concurrentie houden supermarkten 
hun prijzen zo laag mogelijk. Maar dat zie je 
terug in de mindere kwaliteit!’ 

Hij droomt verder: meer vestigingen, in 
meer wijken, misschien zelfs in meer ste-
den. Overal Rode Appels. Over tien, twintig 
jaar. 

Barbara Schilperoort

G R O E N T E M A N  I N  D E  B U U R T



Molenvlietpark en fi etsen over de A4

Al een aantal jaar wordt er gewerkt aan 
de Rotterdamse baan en de Victory boogie 
woogietunnel vanaf de A4 naar de Binck-
horst in Den Haag. Meestal merken we daar 
in de wijk niet veel van. De tunnel loopt 
immers nét niet onder onze huizen door. 
Hopelijk gaan we er, zodra de weg eind dit 
jaar klaar is, wel wat van merken in de zin 
van minder verkeer op de Haagweg. Ver-
keer dat vanaf de snelweg naar het cen-
trum van Den Haag moet, hoeft dan immers 
niet meer langs Leeuwendaal. 
Deze zomer zijn er al een paar interessante 
mijlpalen van dit megaproject bereikt aan 
de overkant van de Vliet. 

Molenvlietpark
Het Molenvlietpark is helemaal nieuw aan-
gelegd. Het ligt naast Drievliet en je kan 
er komen via een onopvallend pad aan de 
Westvlietweg (vanaf de Nassaukade tussen 
de Leeuwendaallaan en de Koninginnelaan 

te zien naast het grote witte landhuis). Het 
Molenvlietpark bestaat uit een hoge wan-
deldijk met lager gelegen vijvers. Er is een 
aangelegd eiland met een hoge ooievaars-
paal. Een trekpontje moet nog neergelegd 
worden ten tijde van dit artikel. Met de 
auto kan je er niet komen. 

Waterberging 
De vijvers in het park zijn met elkaar ver-
bonden en vormen samen een waterber-

N I E U W  A A N  D E  O V E R K A N T  V A N  D E  W I J K
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ging. Deze vijvers kunnen bij hevige regen-
val tijdelijk een grote hoeveelheid water 
opvangen. Om te zorgen dat het water in 
de waterberging blijft als deze vol staat 
met water, is rondom de hoger gelegen dijk 
aangelegd. 

Bij de waterberging is ook een vispaaiplaats 
aangelegd, een soort kraamkamer voor vis. 
De vispaaiplaats is ondiep. Zo warmt die in 
het voorjaar snel op. Tussen de water- en 
oeverplanten kunnen vissen zich verstop-
pen en ongestoord paaien én opgroeien. 
Door een evenwichtige visstand blijft het 
water helder en kunnen waterplanten 
beter groeien.

In de kade rondom de waterberging is een 
sluis aangelegd, die bedoeld is om overtollig 
water af te voeren. De sluis, of ‘afl aat’ zoals 
deze offi cieel heet, wordt opengezet om bij 
hevige regenval overtollig water uit de Vliet 
naar de vijvers in het park te laten stromen. 

335 meter over de A4
Behalve het Molenvlietpark is er nog meer 
nieuws te beleven aan de overkant van de 

Vliet; een nieuw fi etspad. Er is lang naar 
uitgekeken, maar nu kun je vanaf de West-
vlietweg (vlakbij restaurant De Chinese 
Muur) via de zogenaamde Vlietzoom over 
de A4 naar Ypenburg fi etsen. Onderweg 
kom je langs de manege die naast Drievliet 
ligt. Een prachtig nieuw ontsloten stukje 
groen in de buurt. Halverwege het fi etspad 
is nog weer een wandelgebied met pick-
nickbanken aangelegd. De moeite van het 
ontdekken waard!

(bronnen: www.denhaag.nl en 
www.omroepwest.nl)
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Mijn tante verjaarde. 96 Zomers telt ze nu. 
Soms vergist ze zich en doet er een jaartje 
bij. Ach, wie zoveel jaren heeft bereikt, kan 
zich wel eens verrekenen. Daar kunnen we 
ons van alles bij voorstellen. Vroeger wilde ze 
nooit zeggen hoe oud ze was. Ze bleef lang 
jong, liet de mensen graag gissen naar haar 
ware leeftijd. Tegenwoordig koketteert ze 
met haar jaren. Zodat iedereen zich verwon-
dert. Nou, nou, dat zou je niet zeggen… Haar 
moeder, haar zusters en broer werden alle-
maal 90plus. Een andere broer stierf op zijn 
88e. Hoe kan dat, zo jong nog, verbaasden de 
anderen zich. 

Ze komt uit een matriarchaal gezin. Opperof-
fi cieren typeerde haar man hen, waarop de 
andere mannen in het gezelschap instem-
mend knikten. Stevige vrouwen waren het, 
met stevige beroepen. Mijn moeder (haar 
zuster) was ooit militair, mijn tante jarenlang 
directeur van een Amsterdamse boekhandel. 
Voor geen kleintje vervaard. 

Ze maakte de oorlog mee. Hoorde het geluid 
van soldatenlaarzen door de straten, van 
naderende vliegtuigen, het luchtalarm, van 
vallende bommen. Zag hoe Duitsers huizen 
doorzochten, hoe Joodse families op straat 
bij elkaar werden gedreven en weggevoerd. 
Maakte mee hoe haar schoolklas steeds leger 
werd, de tafels en stoelen van haar Joodse 
klasgenootjes ongebruikt. Ze herinnert zich 
dat ze met een lege maag naar bed moest. 
Hoe donker het was na spertijd. 

Die permanente angst, die voortdurende drei-
ging kan ze zich nog heel goed herinneren. 
En die voelt ze nu wéér. Net als verschillende 
andere lot- en leeftijdgenoten. In interviews 

op televisie en in bladen vertellen ze dat het 
Coronavirus misschien nog wel erger is dan de 
oorlog. Omdat het een stiekeme vijand is die 
je niet kunt zien, niet voelen, niet horen aan-
komen. Mijn tante ervaart het als een aanval 
op de mensheid. Misschien zijn we wel met 
te veel? Hebben we iets niet goed gedaan? 
Bezorgd leest ze de krant, die elke dag rond 
vijf uur in de bus valt en aangeeft dat het tijd 
is om een borrel in te schenken. Ooit zat mijn 
oom tegenover haar, hieven ze samen het 
glas, becommentarieerden het nieuws. Oude 
gewoontes geven houvast. Haar borrel is haar 
aguardente, vuurwater om bange gedachten 
op afstand te houden. Even. Een beetje. 

Voor anderen lijkt de dreiging daarentegen 
steeds verder weg, denk ik wanneer ik naar 
buiten kijk en zie hoe de zomer schittert en 
schettert. Zonlicht op het water, bruine lijven 
op handdoeken aan het dagstrand van het 
park. Stoere jongens springen met veel lawaai 
van het kippenbruggetje in de Vliet. Kinde-
ren spetteren in reusachtige opblaasbeesten. 
De ijscoman in het gerenoveerde brugwach-
tershuisje doet goede zaken. Alles wat kan 
drijven komt langs gevaren. Men waant zich 
onkwetsbaar. 

Barbara Schilperoort

C O L U M N

Barbara en Fennah

Aguardente



We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!

We voldoen aan alle richtlijnen en veiligheidseisen.

Zo doe je dat.

Veilig naar de fysiotherapeut

SAMEN VERSLAAN WE CORONA

1

Afstand tot andere patiënten

Geen handen schudden

Gebruik een eigen badhanddoek

Voor en na de behandeling

1 persoon per fysiotherapeut

Hoest en nies in je elleboog

Bij griep of luchtwegklachten:
geen toegang

< 1.5M >

HOUD 1,5 METER

AFSTAND

WWW.FYSIOPRAKTIJKRIJSWIJK.NL
085-0220320 • GEESTBRUGKADE 35, RIJSWIJK

We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!We zijn weer open!
U kunt weer een afspraak U kunt weer een afspraak U kunt weer een afspraak 

maken met de fysiotherapeut.maken met de fysiotherapeut.maken met de fysiotherapeut.


