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V O O R W O O R D

Beste wi jkgenoten,
Als u dit leest heeft het wijkbestuur een nieuwe voorzitter. Wilgert Opraus heeft dan het 
stokje van mij overgenomen, tijdens de wijkborrel annex ALV op 31 augustus. Wilgert is 
sinds 4 jaar lid van het bestuur en gaat samen met Toon, Anja, Paul en Karin weer voor 
mooie activiteiten in de wijk zorgen.
Uiteraard doen ze dat niet alleen. De wijkvereniging organiseert zelf slechts een deel van 
alle activiteiten in de wijk. Denk maar aan Koningsdag; het Oranjecomité is hiervoor ver-
antwoordelijk. Kunst ter Plekke kent ook een eigen comité. En andere activiteiten zoals 
de straatspeeldag en de Leeuwendaalrun hebben elk hun eigen organiserend comité met 
daar omheen een heleboel vrijwilligers.
Wat de wijkvereniging wél doet, is wijkinitiatieven steunen met een fi nanciële bijdrage. En 
met publiciteit via onze communicatiekanalen; de website (www.wijkvereniging-leeuwen-
daal.nl), Facebook of onze nieuwsbrief (aanmelden via info@wijkvereniging-leeuwendaal.

nl). Of we kunnen meedenken over een probleem in de wijk. We 
hebben een kort lijntje naar de gemeente. Dat kan handig zijn. 
Ik zeg ‘we’ maar zoals gezegd geef ik het stokje door. Het was 
ontzettend leuk om me zes jaar lang met deze mooie fi jne wijk 
te bemoeien. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Tot in de wijk!

Marissa Koopmans - Voorzitter Wijkvereniging 
Leeuwendaal

PS: ook bij de maandelijkse koffi e in Amicitia (elke eerste woens-
dag van de maand om 10. 30 uur) bent u van harte welkom.

Uit de redactie 
Leeuwendaal is met vakantie. De straten zijn leeg. De busjes van pakjesbezorgers, aannemers, 
schilders en loodgieters ontbreken.  Als ik in de tuin zit, hoor ik bijna alleen nog maar de 
wind ruisen door de bomen. Een vorm van stilte in deze stadse omgeving. Heerlijk. Jammer 

dat ook je favoriete slager en kaasboer besluiten om van een wel-
verdiende vakantie te genieten. Schoorvoetend een andere slager 
bezocht. Een goed moment om minder vlees en kaas te eten.
Genoeg gemijmerd. Tijd om het herfstnummer te introduce-
ren vol met bijzondere activiteiten van wijkbewoners. Leuk dat 
buurtgenoten tips geven voor bijzondere mensen en verhalen. 
Blijf dat vooral doen zodat het een blad van, voor en door leeu-
wendalers blijft. 

Marion Nederlof - Eindredacteur Leeuwendeel
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GOUDSMIDATELIER

Tafel
van

Goud

www.tafelvangoud.nl

Stadhoudersstraat 13
Oud Rijswijk

070 3030 509

Open op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Reparaties, ontwerpen
en een

exclusieve eigen collectie
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Elke eerste woensdag van de maand vanaf 10.30 uur  koffi e drinken voor 
senioren in Amicitia. 

Zaterdag 31 augustus. Van 16.00 tot 18.00: 
Buurtborrel bij de kastanjeboom, gezellig napraten over de zomer!

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? Houd onze website (www.wijkvereniging-
leeuwendaal.nl), Facebookpagina (Leeuwendaal, Twitter (Leeuwendaal) en Instagram 
(wijkverenigingleeuwendaal) in de gaten voor het laatste nieuws. 
Of meld je aan voor de nieuwsbrief via info@wijkvereniging-leeuwendaal. nl
Aanmelden: info@wijkvereniging-leeuwendaal of 06 1885 3925

Wilgert Opraus: secretaris

Toon Buddingh: penningmeester

Paul Koeslag: lid

Karin Brogtrop: lid

Marissa Koopmans: voorzitter

Mist u nog iets? Laat het ons weten!

A G E N D A

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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graag compleet niuwe tekst:
Agenda krantje herfst 2019

Cursus reanimeren en AED door het Rode Kruis
Dinsdag 24 of donderdag 26 september, van 19.00 tot 23.00 uur
Kosten: € 40
Locatie: Leeuwendaalkerk
Aanmelden: info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl

Beginnerscursus computer 
4 maandagen in oktober (7, 14, 21 en 28 okt) van 14.00 – 16.00 uur
Kosten: € 10
Locatie: Amicitia
U leert o.a. omgaan met de computer, tablet en smartphone, whatsapp en foto’s versturen.
Aanmelden: info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl of 06 1885 3925
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H O B B Y  I N  D E  W I J K

Hobby-imker Stijn Timmermans:

‘Met elkaar, voor elkaar’
Natuurlijk, honing is lekker. Maar dat is niet de reden dat consultant Stijn Tim-
mermans hobby-imker werd. ‘Hoe kan het dat 40 duizend individuele bijen 
zo’n goed functionerende gemeenschap vormen? Dat elke bij samenwerkt 
volgens het principe “met elkaar, voor elkaar”?’ Dáár raakte hij door gefas-
cineerd!’   

 

‘Laat ik naar een cursus gaan,’ besloot hij 
tijdens een vakantie op het Griekse eiland 
Lefkas. Het viel hem op dat overal in de 
olijfgaarden bijenkasten stonden. Ook in 
ons land huren telers en kwekers bijen-
volken van imkers voor de bestuiving en 
bevruchting van hun gewassen in boom-
gaarden, kwekerijen en kassen. Bijen (en 
hommels) vormen immers een onmisbare 
schakel in de hele voedselketen.

Koningin, darren en werkbijen
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging 
organiseert in het hele land allerlei soorten 

cursussen, ook voor beginnende imkers. 
Stijn vond een opleidingsplek in Boskoop, 
bij de Imkersvereniging Groene Hart, die al 
ruim 75 jaar bestaat. ‘Het is een goede com-
binatie van theorie en praktijk. Je leert hoe 
een bijenvolk is georganiseerd en hoe je 
zelf een kast inricht.’ Nu heeft hij zijn eigen 
kast met zijn eigen volk. 
Elk bijenvolk bestaat uit drie typen bijen: 
één koningin, een paar honderd darren 
en tienduizenden werkbijen. De koningin 
legt in het seizoen 1500 tot wel 2000 eitjes 
per dag. De darren, de mannetjes, dienen 
voor de bevruchting. Darren ontstaan ove-
rigens zelf uit ónbevruchte eitjes. Als ze 
het “geluk” hebben zelf met een koningin 
te mogen paren, sterven ze meteen na de 
daad. Aan het eind van het seizoen vindt de 
zogeheten “darrenslacht” plaats. De darren 
krijgen geen voedsel meer, verzwakken en 
sterven. Hun taak zit erop. 
‘En dan heb je de werksters, die hun naam 
eer aandoen en meteen aan de slag gaan 
zodra ze uit hun cocon komen. Ze poetsen 
de cellen, verzorgen het broedsel, bouwen 
raten, verdedigen de kast tegen indringers, 
foerageren en alles wat nog meer nodig is. 
Zomerbijen leven maar zes weken. In sep-
tember legt de koningin winterbijen die 
een half jaar kunnen leven en zo een volk 
helpen overwinteren. Soms pak ik een stoel 
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H O B B Y  I N  D E  W I J K

en ga gewoon een tijdje zitten kijken naar 
wat er allemaal gebeurt.’ 

Stertselen en zwermen
Imkeren is vooral een kwestie van goed 
observeren. ‘Je moet pas ingrijpen als het 
nodig is, zoals bij het bestrijden van de var-
roa-mijt en om te voorkomen dat een volk 
gaat zwermen.’ De bijenkast van Stijn staat 
op het terrein van manege Meyvliet, naast 
restaurant De Chinese Muur en Drievliet. 
Hoe kunnen bijen de weg terugvinden naar 
hun kast? ‘Dankzij het stertselen, waarbij 
werksters bij de ingang van de kast een 
speciale geur verspreiden die alle inwoners 
herkennen, tot over een afstand van wel 
drie kilometer.’ 
Imkeren is populair. Het aantal hobby-im-
kers neemt toe. Maar nu zijn er weer gelui-
den dat honingbijen de solitair levende 
wilde bijen verdringen. Omdat honingbijen 
alleseters zijn, tevreden met alle bloesems 
en bloemen waar nectar en stuifmeel in zit. 
Terwijl vele wilde bijen voor hun voortbe-

staan afhankelijk zijn van één of maar een 
paar soorten. ‘We moeten meer “dracht” 
creëren. In alle seizoenen en overal: in onze 
tuinen en groenstroken. Tegenwoordig 
is de biodiversiteit in stedelijke gebieden 
groter dan op het platteland. Insecten en 
vogels zijn aantoonbaar gebaat bij kruiden-
rijke bermen en slootkanten. Maar boeren 
zaaien hun weilanden tot aan de rand in 
met raaigras, gebruiken landbouwgif. Daar 
valt nog een wereld te winnen. Pas dan 
kunnen al die 750 verschillende soorten 
bijen overleven. En al die andere insecten 
die nu met uitsterven worden bedreigd. 
Gelukkig neemt dat besef toe. Veel mensen 
zijn oprecht bezorgd.’ 
 
Barbara Schilperoort 
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Sport verbindt
Karin Brogtrop is druk aan het koken als ik op een zomerse vrijdagavond aan-
bel. Ze kookt vast vooruit. “Het wordt een drukke week”. Terwijl ze een kop 
thee maakt, vertelt ze dat ze met haar gezin 10 jaar in het buitenland heeft 
gewoond voor het werk van haar man. Zes jaar geleden kwam het gezin te-
rug naar Nederland en streek neer in Leeuwendaal.

Aanleiding voor het interview is de Leeu-
wendaal-run die Karin heeft georganiseerd, 
ook is ze secretaris van het bestuur van de 
Leeuwendaal-vereniging. Al snel blijkt haar 
enorme enthousiasme voor sport. Haar 
ogen glinsteren als zij over de marathon 
vertelt die zij in Teheran liep, zij heeft daar 
ook gewoond. “In 2017 mochten er voor het 
eerst vrouwen meedoen aan de marathon”. 
Dit bijzondere evenement wilde zij wel 
meemaken. Echter vlak voor vertrek naar 
Iran dreigde het feest niet door te gaan. 
“Een vrouw zou niet 42 kilometer met een 
hoofddoek kunnen lopen”. Karin en haar 
collega-hardlopers zijn toch naar Iran afge-
reisd. In een park hebben zij 32 kilometer 
aan rondjes gelopen. “Was wel heel veel”. 

S P O R T I E F  I N  D E  W I J K 
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De andere 10 kilometer deden zijn mee met 
de offi ciële vrouwen-loop. Het blad Runners 
World schreef er in 2018 uitgebreid over.

Gevraagd naar waar haar passie voor sport 
vandaan komt, vertelt Karin dat zij in de 
tijd dat zij in het buitenland woonde niet 
werkte. Ze is toen heel intensief gaan spor-
ten. “Sport heeft me in contact gebracht 
met heel veel leuke mensen en er zijn ver-
schillende vriendschappen uit ontstaan. 
Je komt op plekken waar je anders niet 
komt”. “Sporten verbindt”, aldus Karin. 
Ook in Nederland sport ze intensief. Door 
een blessure kan ze helaas even niet hardlo-
pen. Op de bank zitten is niks voor Karin. Ze 
geeft 8 keer in de week les op verschillende 
sportscholen. Ze geeft “bootcamp-lessen”. 
Onlangs gaf ze met een aantal van haar 
cursisten een demonstratie bij de shopping 
night in Den Haag centrum. Vol trots laat 
Karin een fi lmpje zien van wat haar leerlin-
gen kunnen. “Iedereen kan sporten, het is 
een keuze”.

Als je denkt dat Karin het nog niet druk 
genoeg heeft, vertelt ze ook nog over 
haar interesse in bier brouwen. Ze organi-
seert regelmatig een cursus bij haar thuis. 
De brouw-ketel staat in de woonkamer. In 
twee lessen leren de cursisten hoe je een 
lekker biertje brouwt. 

Dit doet ze allemaal naast een baan. Ze is 
beheerder van het oude ministerie van soci-
ale zaken waar nu woonunits in zijn geves-
tigd voor statushouders en studenten. Haar 
taak is ervoor te zorgen dat al die 180 men-
sen met verschillende achtergronden goed 
met elkaar kunnen samenleven. Met haar 
talenkennis van het Perzisch en Arabisch 
kan zij gemakkelijk bruggen slaan. 

We vergeten bijna de Leeuwendaal-run. 
Hier hebben ongeveer 90 wijkbewoners 
aan mee gedaan, waaronder veel kinde-
ren. Het was een hete zomerdag. Leuk was 
dat er veel vrijwilligers geholpen hebben, 
onder andere met een douche in de tuin 
zodat de renners wat konden afkoelen. 
Karin is blij ook met de sponsors die de run 
mogelijk maakten. Een ijsje bij de fi nish 
maakte het feest compleet.
Volgend jaar gaat er vast weer een run zijn!

Erika Priebee  

S P O R T I E F  I N  D E  W I J K 
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V E I L I G  O V E R S T E K E N

Ilian is 8 jaar en zit op de Nicolaas Beets school, in de wijk Cromvliet. Dat bete-
kent dat hij elke dag de Geestbrugweg moet oversteken naar de Penninglaan. 
Daar zijn stoplichten én er is een zebrapad. Geen probleem toch?

‘Nou, eigenlijk wel’, vertelt zijn moeder Asli 
Turkes in haar zonnige achtertuin aan de 
Hoornbruglaan. ‘Fietsers, brommers, auto’s 
en zelfs de bus rijdt daar door rood. Kinde-
ren zijn, als ze op de stoep staan te wach-
ten op het groene licht, niet goed zichtbaar 
voor het verkeer, dat met haast onderweg 
is in de vroege ochtend. De bijna-aanrijdin-
gen zijn niet meer op 1 hand te tellen.’ 

Ilian vroeg aan zijn moeder wanneer hij nou 
eindelijk alleen naar school mag Maar dat 
is helaas écht te onveilig. Daarom is Asli al 
bijna twee jaar bezig de gemeente mee te 
krijgen om over een oplossing na te denken. 
De gemeente reageerde niet snel, maar uit-
eindelijk was een ambtenaar bereid om ’s 
morgens een keer mee te fi etsen. Resultaat: 
er kwam een verkeersbord met Nijntje erop 

‘Wanneer mag ik nou eindeli jk eens 
alleen naar school?’
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en de tekst ‘Veilig naar school’. Zo zien weg-
gebruikers dat er een school in de buurt is. 
Maar dat loste het probleem helaas niet op. 
Dus Asli hield voet bij stuk; ze ging samen 
met Ilian en twee andere buurtbewoners 
bij wethouder Lugthart op bezoek. Met de 
steun van aantal partijen van de gemeente-
raad wisten ze hem te overtuigen; er moet 
écht iets gebeuren. 
‘Er kwam een projectgroep met ouders uit 
de wijk, mensen uit Cromvliet en van de 
school, bewoners van de Geestbrugweg, 
een projectleider vanuit de gemeente en 
twee ingenieurs. Met z’n allen bekeken 

we de situatie van alle kanten. Alle ideeën 
mochten besproken worden. Ilian vond een 
slagboom wel een goed idee. Maar dat gaat 
natuurlijk niet.’
De Geestbrugweg is sowieso verouderd. 
De fi etsstroken zijn te smal en de bushaltes 
zijn niet goed toegankelijk. Een structurele 
oplossing is duur. Daarom komt er eerst een 
kortetermijnoplossing, met nieuwe bor-
den en nieuwe belijning. Later in het jaar 
volgen nog meer maatregelen, zoals een 
vluchtheuvel. En uiteraard is het Asli’s wens 
dat de politie meer gaat handhaven. Op 
de lange termijn gaat de hele weg op de 
schop, maar dan hebben we het minstens 
over 2022.
Is het probleem dan nu helemaal opgelost? 
‘Ik ben blij dat de gemeente het initiatief 
heeft overgenomen en dit probleem serieus 
neemt’ aldus Asli. ‘Maar ik ga eerst kijken 
of het écht werkt, voordat Ilian zelf naar 
school mag’. En Ilian zelf? Hij is blij dat er 
iets voor hem en de andere kinderen wordt 
gedaan. Daarnaast is hij enthousiast dat hij 
bij de wethouder op bezoek is geweest. ‘En 
ik mocht op de stoel van de burgemeester 
zitten!’ De foto’s heeft hij in de klas laten 
zien.

Marissa Koopmans

V E I L I G  O V E R S T E K E N

Startmoment nieuwe oversteek Penninglaan
Op maandagochtend 2 september is er tussen 8.00 en 
8.15 een actie van ouders en kinderen, om aandacht 
te vragen voor de verkeerssituatie. De wethouder 
komt ook en de kinderen krijgen gele hesjes aan. Ze 
steken gezamenlijk de Geestbrugweg over via de 
vernieuwde oversteek, op naar de eerste schooldag 
op de Nicolaas Beets.
Als u dit artikel leest, is deze actie net geweest. In 
de volgende wijkkrant krijgt u de u de foto’s te zien!

11



12

Citation 
Streaming 
Speakers

NIEUW BIJ 
De Vries Elektro

• Hoogwaardig design

• Verfi jnde geluidskwaliteit

• Overal muziek

•  Verbinding via zowel WiFi 

als bluetooth mogelijk

•  Handsfree hulp 

van de Google Assistent

Weg met al die draden!
De luidsprekers van 
Harman/Kardon streamen 
uw audio draadloos naar alle 
kamers in uw huis en leveren 
het befaamde geluid en de
opvallende vormgeving van 
Harman/Kardon.

Handsfree hulp met behulp van uw stem, 
mogelijk gemaakt door de Google Assistent
De Google Assistent biedt handige spraakbediening voor uw Citation draadloze 
 home-geluidssysteem. Stel vragen, speel muziek, neem uw dag door, geniet 
van entertainment en beheer uw smart home met uw stem

ALLE CITATION MODELLEN DEMONSTRATIEKLAAR IN ONZE WINKEL!

ZELF THUIS TESTEN? KAN OOK! KOM LANGS VOOR ONZE VOORWAARDEN

DVE303 Huis aan Huis kaart A5 1.indd   1 01-05-19   16:14
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Slechts vier dagen bewoonster van Leeuwendaal
en nu al beroemd!
Bij Anja waren vroeger altijd honden in 
huis. Ook paarden waren favoriet. Echt-
genoot Ed had niet zo veel met honden 
maar toch deed Golden Retriever Boris zijn 
intrede in huize van der Laan en Ed was 
om. Boris kreeg echter problemen met 
slikken en zijn spierkracht nam ziendero-
gen af. In maart 2019 moesten zij helaas 
afscheid nemen van hem.

Vrij snel daarna hoorden zij dat bij een 
Rotterdamse fokker een nest met 7 Golden 
Retriever puppy’s was: 4 reuen en 3 teefjes. 
Zij kozen voor de eerstgeborene en tevens 
het kleinste teefje. Haar offi ciële naam 
volgens haar stamboom: ”High Tea van 
de Gouden Spetters”. Roepnaam van haar 
moeder is Quinn en haar vaders roepnaam: 
Boucheron.
Zo klein als puppy’s zijn, kun je toch al een 
karakter afl ezen. Zij kozen voor een teefje 

dat donker van kleur was. Maar nu nog 
een naam……. De schouw is geverfd met 
schoolbordenverf en in afwachting van de 
pup werden er vele hondennamen opge-
schreven en geschrapt. De naam Pippa 
bleef over. En zo heet ze dus. Na 7 weken 
kwam Pippa naar de Waldeck Pyrmont-
laan. Ze is daar al een hele beroemdheid 
en iedere middag heeft ze veel bekijks en 
niet alleen van kinderen. Iedereen is wel-
kom op no.37.
Pippa is een leuk, pittig en speels hondje. 
Ze moet natuurlijk nog aan haar nieuwe 
omgeving wennen: probeert van alles uit 
om daarna in een diepe slaap te vallen. Als 
ze wakker wordt wil ze meteen naar bui-
ten. Je moet haar wel in de gaten blijven 
houden, want ook ’s nachts heeft ze enig 
toezicht nodig!
Anja is, als ZZP-er, heel blij met Pippa: 
gezellig gezelschap en je moet regelma-
tig naar buiten waar je altijd wel iemand 
tegenkomt, al dan niet met hond, voor een 
praatje.                                                   

Nora  Groot

H O N D  I N  D E  W I J K
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Stijl schouwen, openhaardenbouw en rookkanalen

 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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WWW.ROBHOUWELING.NL

• In- en verkoop van oude schouwen
• Bouw en renovatie rookkanalen en schoorstenen
• Inbouw van open hout- en gasvuren in bestaande schouw
• Grote sortering antieke schouwen

RobHouweling.nl

070-390 40 86

1029-0074 [A] Leeuwendaal.indd   1 11-02-16   10:11
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Shiatsu Voorburg-Rijswijk
Pascale Verbeeck

Geestbrugkade 35 k 18

2281 CX  Rijswijk

T 06-11045293

info@shiatsuvoorburg-rijswijk.nl 

www.shiatsuvoorburg-rijswijk.nl

Shiatsu is voor iedereen 

ontspannend, revitaliserend, herstellend

PV adv 11-2017.indd   1 09-10-17   16:29

Nijverheidsstraat 112 2288 BB Rijswijk 070 390 72 35 info@lancyrrijswijk.nl
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Lenneke en Bram Buijs zijn na 44 jaar op de Hoornbruglaan gewoond te heb-
ben, in juni verhuisd naar een appartement aan de Nassaukade. 

44 jaar Hoornbruglaan
Toen ze weggingen waren ze de oudste 
bewoners van de Hoornbruglaan.  Ze hebben 
er alles aan gedaan om te voorkomen dat de 
Laan een woonerf werd.  Lenneke: ‘We had-
den een mooi plan voor eenrichtingsverkeer, 
maar daar wilde de gemeente niet aan’. Het 
moest een demonstratieproject worden. Er 
zijn nu elf verschillende soorten straatbekle-
ding. 

Voordat het woonerf gemaakt werd, bestond 
de Hoornbruglaan uit twee straten met een 
middenpad waar vroeger paardenraces wer-
den gehouden. Lenneke: ‘De annexatie door 
Den Haag, is door de inzet van veel bewo-
ners, wel tegengehouden. Recent zijn Len-
neke en Bram beiden politiek actief geweest 
in Rijswijk, maar dat vonden ze uiteindelijk 
niet helemaal hun ding. Bram komt uit het 
bedrijfsleven en Lenneke is bijna 30 jaar 
werkzaam geweest bij het Haags-Rijswijks 
Artsenlaboratorium (HRL).  

Verknocht aan Leeuwendaal 
Toen het huis te groot en het onderhoud te 
veel werd, ontstond langzaam het idee om 
rond te gaan kijken naar een appartement. 
Het moest wel in Rijswijk zijn.  Lenneke is 
altijd gek geweest op Rijswijk. Haar groot-
ouders kwamen er vandaan en ze zei vroe-
ger: ‘Ik wil trouwen met een Rijswijker’. 
Lenneke: ‘Dat is gelukt’. Via, via hoorden 
ze dat dit appartement te koop kwam. Het 
wonen in een appartement bevalt goed. Ze 
zijn dolblij dat ze in Leeuwendaal konden 
blijven, zeker omdat een van hun dochters 
hier ook woont met haar gezin. Het hele 
appartement is opnieuw gestuct.  Advies: 
‘Koop geen nieuwe meubels’. Vanaf het 
balkon aan de voorkant kijken ze heel leuk 
uit over de Vliet. Lenneke: ‘Ik merk dat je 
niet meer zo snel mee naar buiten loopt 
om de kinderen uit te zwaaien’.  Achter het 
appartementencomplex ligt een prachtige 
gemeenschappelijke tuin waar Bram met 
de andere appartementbewoners jeu de 
boule is gaan spelen.   

Shiatsu Voorburg-Rijswijk
Pascale Verbeeck

Geestbrugkade 35 k 18

2281 CX  Rijswijk

T 06-11045293

info@shiatsuvoorburg-rijswijk.nl 

www.shiatsuvoorburg-rijswijk.nl

Shiatsu is voor iedereen 

ontspannend, revitaliserend, herstellend

PV adv 11-2017.indd   1 09-10-17   16:29
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(Op)nieuw in de wijk(Op)nieuw in de wijk(Op)nieuw in de wijk

marionnederlof
Sticky Note
toevoegen: Yvonne Muilwijk
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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!

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. 
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Kinderen van de straat
Eén van de leuke dingen van wonen op een woonerf is dat mijn kinderen op 
straat kunnen en mogen spelen. Als ze buiten gaan spelen, zet ik ‘de gele 
mannetjes’ buiten op straat. Deze mannetje (Victor Veilig) mogen we van de 
overburen gebruiken en ik zet ze nét een beetje op de straat. Op die manier 
móet een automobilist wel afremmen. Een beetje irritant voor de automobi-
list misschien, maar wel zo veilig voor mijn kinderen. 
 
Ik heb lang buiten gezeten, gestaan of mee-
gespeeld om een oogje in het zeil te hou-
den. Op het moment dat er dan een auto 
aankwam riep ik hard: “Auto!” Dan wisten 
mijn (en de andere) kinderen dat ze aan de 
kant moesten gaan en de bal vast moeten 
houden. Inmiddels ben ik er niet altijd meer 
bij als ze buiten spelen, maar nu roept het 
kind dat als eerste een aankomende auto 
ziet heel hard: “Auto!” Ze zijn dus goed 
geconditioneerd!
Ook (of juist) in de winter spelen ze graag 
buiten. Zodra er wat sneeuwvlokjes val-
len, gaan de wanten aan en de sjaals om 
sneeuwballen te gooien en natuurlijk om 
een sneeuwpop te maken! Die sneeuwpop 
wordt verrassend groot, want de sneeuw 
wordt overal vandaan gehaald. Omdat het 
de volgende dag weer weg kan zijn, moet 
er natuurlijk een foto gemaakt worden van 
dit prachtige staaltje beeldhouwwerk! 
Behalve voetballen, hockeyen, badminton-
nen, touwtjespringen en elastieken, vin-
den mijn kinderen het ook fantastisch om 
een wegennet te tekenen met stoepkrijt. 
Met rotondes, kruispunten en parkeer-
vakken. Dat verkeer moet natuurlijk door 
iemand geregeld worden, vaak mijn taak. 
En er worden bekeuringen uitgedeeld. Niet 
alleen aan elkaar, maar ook aan de gepar-
keerde auto’s van de buren. Gelukkig heb 

ik leuke buren, die zowel het stoepkrijten 
als de bekeuringen wel kunnen waarderen. 
Soms worden er ook kunstwerken gemaakt. 
Al stoep krijtend kunnen ze gerust een mid-
dag bezig zijn met een fantasierijk stukje 
straatkunst. Als het dan niet gaat regenen, 
zijn ze elke dag weer verheugd dat hun 
straatkunst er nog staat!
Als er kinderen buiten zijn, komen ook de 
volwassenen naar buiten. En zo ontstaat er 
soms spontaan een kleine buurtborrel. En 
dan wordt het een écht woonerf, met niet 
alleen kinderen van de straat, maar ook vol-
wassenen! 

Marielle Hofstede  

K I N D E R E N   I N  D E  W I J K
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Huiskamerrestaurant
In het vroegere makelaarskantoor Hoogenraad op Haagweg 171, zetelt sinds 
april 2018 het huiskamerrestaurant van Peter Batelaan.

Van jongsaf aan wilde Peter kok wor-
den. Beide ouders waren werkzaam in de 
horeca, weliswaar niet in de keuken maar 
in de bediening.
Peter, afkomstig uit het Laakkwartier, ging 
de koksopleiding volgen aan de Francois 
Vatelschool. Daar had hij het erg naar zijn 
zin en wat hij op school leerde bracht hij 
thuis in de praktijk.
Na deze opleiding werkte hij vele jaren in 

gerenommeerde restaurants o.a. in Vreugd 
en Rust en Corona. In restaurant Paerde-
burgh ontmoette hij zijn vrouw. Zij werkte 
daar tijdelijk in de bediening naast haar 
beroep als historica. Ze schreef een boek 
over de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. 
Samen trokken ze veel op in de horeca. 
Uiteindelijk nam zij afscheid van de horeca 
en sloeg een heel andere weg in: de lokale 
politiek en nu is zij wethouder.
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Peter bleef de horeca trouw maar na 16 
jaar hard gewerkt te hebben en een positie 
als chef-kok net niet doorging, besloot hij 
om voor zichzelf te beginnen. Het werd een 
theesalon in Alphen: veel soorten Engelse 
thee en Franse patisserie. Een gedurfd plan 
in die dagen (1996). Ondertussen deed hij 
een patisserie-opleiding, had een kookstu-
dio en runde een restaurant op een golf-
baan. Een horeca- man in hart en nieren!
De zaak in Alphen werd verkocht maar 
stilzitten is niets voor Peter. Hij wilde best 
weer iets in de horeca zonder het hectische 
bestaan wat daarbij hoort.
Het plan ontstond om wonen en werken 
te combineren. Daar hoort een ruim huis 
bij en, na veel bekeken te hebben, kwam 
het pand van Hoogenraad op de Haagweg 
leeg. Een prachtige kans die met beide 
handen werd aangegrepen.
Op de begane grond kwam een profes-
sionele open keuken en aan de voorzijde 
kwam een prachtige 100 jaar oude Duitse 
Art Deco tafel met 20 stoelen er omheen. 
Het huiskamerrestaurant was geboren.

Wat wil Peter met zijn restaurant?
Volgens eigen zeggen heeft Peter een 
encyclopedie van eten in zijn hoofd. Met 
al zijn ervaring is alles mogelijk. Hij wil 

graag een lokale func-
tie vervullen. In de sfeer 
van een huiskamer lekker 
ongecompliceerd eten en 
drinken: alles altijd vers 
en zelf gemaakt.
Sinds 2014 is hij vinoloog 
en houdt hij o.a. wijn-
proeverijen houden met 
wijnen uit zijn eigen wijn-
kelder.
Op vrijdagavonden kan 
men aanschuiven voor de 
table d’hote. Een goede 
formule waar mensen 
(al dan niet uit de wijk) 
elkaar in huiselijke sfeer 
ontmoeten en dat geeft 
vaak verassende gesprek-
ken.

marionnederlof
Sticky Note
Toevoegen Nora Groot
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Eerst wilden Sharon en Joost er een trompe-l’oeil aanbrengen, zo’n bedrieglijk 
echte muurschildering. Maar al gauw kwamen ze tot de conclusie dat het 
geen geschílderd groen tafereel moest zijn maar écht groen. Zo is hun achter-
uitzicht - de hoge zijmuur van het huis aan de Princesselaan en de muur van 
de garage - getransformeerd in verticale tuinen. Een blikvanger van jewelste. 

Joost miste het groen, hier aan de Haag-
weg waar hij zo’n drie jaar geleden met 
Sharon kwam te wonen. Hij studeerde land-
schapsarchitectuur in Wageningen, had des-
tijds allerlei bijbaantjes bij boomkwekerijen 
en andere groene bedrijven, woonde later 
middenin het Groene Hart. Tegenwoordig 
werkt hij bij de gemeente Alphen aan de 
Rijn als regisseur van de openbare ruimte. 
Eerder was hij in Boskoop betrokken bij het 
gemeentelijk project “B(l)oeiend groen”. 

‘Ons uitgangspunt was om géén gras te 
gebruiken. We wonnen een innovatieprijs 
door werk aan te besteden bij álle lokale 
kwekers. Ze konden zich inschrijven voor 
het beplanten van de kleinste stukjes grond. 
Zo ontstond heel veel variatie. In totaal 
hebben we meer dan duizend verschillende 
planten neergezet. Er kan zó veel. Als je 
maar de juiste plant op de juiste plek zet!’

703 plantjes
Aan deze muren hangen 703 plantjes. Die 
het allemaal doen. ‘We hebben heel pre-
cies uitgezocht welke de meest geschikte 
zijn. Ik heb ze in een Excel-sheet gezet om 
te kunnen bijhouden hoe ze het doen. Van 
het vroege voorjaar tot de late herfst staan 
er planten in bloei. Dat is goed voor de bio-
diversiteit, voor insecten, vlinders, bijen en 
hommels, leuk om naar te kijken en nog 
gezond ook. Sommige planten blijven ook 
‘s winters groen.’ 

Het was een hele uitzoekerij. Want toen 
ze eenmaal besloten hadden om zo’n han-
gende tuin te maken, begon het gepuzzel. 
Uiteindelijk vonden ze dit redelijk lichtge-
wicht systeem dat aan beugels aan de muur 
is bevestigd. Elke plant heeft een eigen potje 
dat aan het frame hangt met daarboven 
een druppelaar. Beneden staat een grote 
regenton van 300 liter die het regenwater 

G R O E N  I N  D E  W I J K

Hangende tuinen aan de HaagwegHangende tuinen aan de HaagwegHangende tuinen aan de HaagwegHangende tuinen aan de HaagwegHangende tuinen aan de HaagwegHangende tuinen aan de Haagweg

Ook zoon Christiaan heeft in de stadstuin 
alle ruimte om te spelen. De verhoogde 
borders zijn afgezet met planken en fun-
geren als zitbanken. 
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van de daken opvangt. Een sterke persdom-
pelpomp stuwt het regenwater omhoog. 
‘Weet je dat ik maar één keer per dag één 
minuut per dag water geef? En dan maar 
35 liter gebruik? Alleen als het heel heet is, 
geef ik twee keer per dag water. In periodes 
van grote droogte zullen we de ton moeten 
aanvullen met leidingwater. Daarom willen 
we een grotere regenton aanschaffen. Want 
ook een reservoir van 1000 liter is bij een 
fl inke plensbui zo vol. Dan kunnen we fl ink 
bufferen. Overigens bestaan er subsidies 
voor zulke manieren om regenwater te op 
te vangen. Want daarmee wordt voorkomen 
dat het onnodig in het riool terechtkomt.’ 
Vooral op zaterdagen krijgen ze heel wat 
reacties van wijkgenoten die op weg zijn 
naar en terugkeren van de markt. Bij enthou-
siaste buren en vrienden heeft Joost ook al 
zo’n muur gemaakt. Ze denken er zelfs over 
na om een eigen bedrijf(je) in het aanleg-
gen van verticale stadstuinen te beginnen. 
‘Overal kun je stukjes natuur creëren. Zelfs 

op het muurtje van je schuur in de schaduw! 
Als je maar niet vergeet om de juiste plant 
op de juiste plek te zetten!

Barbara Schilperoort

G R O E N  I N  D E  W I J K
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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



Op de begane grond van het voormalig makelaarskantoor Hoogenraad aan de 

Haagweg 171 is sinds voorjaar 2019 mijn knusse private dining gesitueerd. Mijn 

naam is Peter Batelaan en ik verzorg met plezier diners tot 20 personen, wijnproe-

verijen en workshops alsmede homecooking (catering bij u thuis). Na anderhalf de-

cennium tophoreca en twee decennia ondernemerschap kook ik nu vanuit huis. Elke 

vrijdagavond verzorgen wij “Table d’hôte, voor een vast bedrag genieten van een 

drie gangen menu met amuses en friandises aangevuld met wijnen uit mijn privécol-

lectie. Buurtgenoten bij elkaar aan onze prachtig lange tafel waar de gesprekken 

mooi zijn en het eten heerlijk. Aperitieven kan bij mooi weer in de Tuin. Het product 

is ook exclusief te reserveren wanneer u zakelijk of privé in een integere omgeving 

wil vergaderen, lunchen, dineren of op zoek bent naar interactieve educatie in de 

vorm van wijn/ spijs proeverijen of kookworkshops. U bent van harte welkom.

Peter Batelaan

Batelaan culinair, 
Haagweg 171, Rijswijk
Telefoon 06 340 03 22

Buurtrestaurant Batelaan
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Jonge Anouck van Urk uit Rijswijk 
schittert naast musicalsterren
De 13-jarige Anouck van Urk uit Rijswijk stond zondag 30 juni in de spotlights 
tijdens de musical ‘Stella in de sterren’ in het Stadsschouwburg van Utrecht. 
Ze mocht de rol van Lucy spelen; een hoofdrol in de musical. ‘Een grote ver-
antwoordelijkheid,’ vindt Anouck zelf ook. ‘Dat maakt het tegelijkertijd zo 
fantastisch leuk!’ 

M U S I C A L S T E R  I N  D E  W I J K
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Leerlingen van alle (40) vestigingen en RTL 
Talent Academy staan elk jaar tijdens de 
grote zomervoorstellingen naast professi-
onele musical-sterren op het podium van 
prominente theaterza-
len. Alle leerlingen bele-
ven zo samen hoe het is 
om in een grote musical-
productie te staan.
De jonge Anouck van 
Urk zit nu negen maan-
den in de TopClub Rot-
terdam van de Telekids 
Musicalschool. Dat ze 
Lucy, de hoofdpersoon 
in de musical ‘Stella 
in de sterren’ speelt, 
brengt wel extra veel 
repetitiedagen met zich 
mee, want leerlingen 
die hoofdrollen vertol-
ken in de grote eind-
voorstellingen repete-
ren extra vaak voor de 
uitvoering. Geen pro-

bleem voor Anouck. “Ik vind het heel erg 
leuk dat ik een hoofdrol heb in Stella in de 
sterren. De repetities gaan erg goed. Ik ken 
de tekst al uit mijn hoofd. Het is erg inte-
ressant hoe anderen de rol van Lucy spelen. 
Het is ook erg leuk om dezelfde rol met de 
anderen te repeteren.”
De landelijke TopClubs zijn er voor talent-
volle en ambitieuze leerlingen, die samen 
wekelijks zang- dans- en toneellessen vol-
gen. Aan het eind van het seizoen doen ze 
auditie voor een hoofdrol in de eindvoor-
stelling. Ook om toegelaten te worden tot 
de TopClub moest Anouck auditie doen. Dat 
ging gelukkig van een leien dakje. “Scène 
9 is mijn leukste scène, dan gaan Stella en 
haar vrienden naar de hemel en zingen ze 
gezamenlijk het nummer ‘laat ’m zweven’.”
Anouck was eerder te zien in de musical 
“Buziau” en de korte musicalfi lm “Julia”. 
Komende november speelt zij met het Rijs-
wijks Jeugdtheater de musical “Kunt u mij 
de weg naar Hamelen vertellen meneer?”.

Bron: Groot-Rijswijk
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www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon: 015 - 361 09 78   

Ontwerp,
inrichting en 

onderhoud van 
tuinen en 

groenvoorzieningen
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 MAAK KENNIS MET MEER DAN 115 JAAR ERVARING
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Op het moment dat ik dit schrijf, worden 
75-jaar oude warmterecords gebroken en 
vallen de mussen van het dak. Heel Holland 
bakt, grapte iemand al. Het is code oranje. 
We krijgen het advies ons rustig te houden, 
uit de zon te blijven, veel water te drinken 
en op elkaar te letten. Vooral op wie ouder 
is. Ik moet denken aan die oude man die op 
hete dagen alle gordijnen, ramen en deu-
ren sloot, een ventilator voor zich op de 
eettafel plaatste en daar in zijn onderhemd 
voor ging zitten. Zo beidde hij zijn tijd. 

Vanwege het werk aan de kades langs de 
Vliet is het dagstrand bij Park Effatha deze 
zomer niet bereikbaar. Wie in de buurt wil 
zonnen en zwemmen gaat nu naar het 
grasveld voor het Diaconessenhuis. Een 
enkeling blijft het houten kippenbruggetje 
naar de Chinese Muur gebruiken als duik-
plank die spectaculair meetrilt bij elke ste-
vige afzet.  

Vanwege die werkzaamheden trilden ook 
wij en onze huizen maandenlang mee. Het 
begon apocalyptisch. Enorme werksche-
pen hadden materieel en materialen aan-
gevoerd. Vlak voor onze deur, in de bocht 
van Trekvliet en Vliet ging de eerste ijzeren 
plaat de grond in. Om half acht ’s morgens. 
Het zou zo’n donkergrijze decemberdag 
worden. Zo’n dag dat het niet licht wordt 
en al aan het begin van de middag gaat 
schemeren. Afgelopen winter telde veel 
van zulke dagen. Er waren hoge lampen 
geïnstalleerd om het werk bij te lichten. 
Een enorme hijskraam tilde de plaat boven 
een soort gleuf langs de kade. Werklui 
op de grond manoeuvreerden hem hand-

matig samen met de kraanmachinist heel 
precies op zijn plek. Waarna hij een enorm 
blok (metaal of beton?) aan zijn kraan hees 
en de plaat de grond intrilde. Ons appar-
tementengebouw trilde op zijn fundamen-
ten. De dubbele ramen in hun sponningen. 
De schilderijen aan de muur. De kopjes in 
de kast. Mijn hondje sloeg van schrik alarm. 
Het glaswerk op de piano heb ik voor de 
zekerheid maar verplaatst. Voor het eraf 
zou vallen, stel je voor. Zo moet het voe-
len als je in Groningen woont, zei iemand. 
Naar verluidt is bij een klokkenverzame-
laar een wandklok van de muur gevallen. 
Door de trillingen. Een sterk verhaal? Er 
circuleerde een ander sterk verhaal. Dat de 
wand langs de Geestbrugkade dreigde te 
verschuiven. Dat daarom zo’n enorm werk-
schip langszij is gelegd als versterking van 
de muren. Het leek alsof je over een scheve 
straat liep of reed. 

Nu is het wachten op de stratenmakers die 
stoepen en weg recht leggen. Zodat ook 
onze glazenwasser er weer probleemloos 
overheen kan rijden, zijn hoogwerker kan 
installeren en onze ramen komt zemen. 
Zodat we met een frisse blik het najaar 
in kunnen. Of misschien gebeurt dat pas 
komende winter. Een jaar na dato. .

Barbara Schilperoort

C O L U M N

Barbara en Fennah

Apocalyptisch



FYSIOTHERAPIE
We bieden de allernieuwste

onderzoeks- en behandelvormen!

Afspraak maken? U kunt snel terecht!

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

Fysiotherapie
Blessure opgelopen of last van 

je gewrichten, pezen of banden? 
Fysiotherapie helpt snel en effectief. 

Een afspraak is zo gemaakt!

Sportblessure
Heb je een sportblessure opgelopen? 

Ben je op zoek naar een goed sport- of 
beweegadvies? De sportfysiotherapeut 

is jouw specialist!

Manuele therapie
Rug-, nek en/of hoofdpijnklachten? 
De Manueel therapeut is gespeciali-

seerd in klachten van de wervel kolom. 
Wacht niet langer!

Peesspecialist
MET ECHO, EPTE en SHOCKWAVE zijn 

we gespecialiseerd in (chronisch) 
pees-/spierletsel. Dit is de meest com-

plete en allernieuwste aanpak!

Dry Needling
Met een speciale techniek worden 
spieren met een superklein naaldje 

aangeprikt en raken op die manier snel 
en langdurig ontspannen. 

Echografie
Met de allernieuwste echo-apparatuur 

hebben we jouw klachten in beeld
Beter in beeld = Betere behandeling!




